
“Mülakat sistemi, nitelikli öğretmen ve memur 
atama dönemini bitirmiş;  

nitelikli torpil arama dönemini başlatmıştır.”

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

Türk Eğitim-Sen, 
Şube Yönetim Kurulu 

Üyeleri Eğitim ve İstişare 
Toplantısı,  

04-06 Kasım 2016 
tarihleri arasında 
Antalya’da yapıldı.

     İstişare toplantısında mülakatla 
öğretmen alımını eleştiren Koncuk, 
şöyle konuştu: “Mülakatla öğret-
men alımında kimse çalışmayacak. 
KPSS’de 50 puan alan mülakata gi-
recek. ‘Emmioğlu siyasi partinin il 
başkanını tanıyor’ denilerek, herkes 
torpil peşinde koşacak. Mülakat sis-
temi,  nitelikli öğretmen ve memur 
atama dönemini bitirmiş; nitelikli 
torpil arama dönemini başlatmış-
tır. Millete hayırlı uğurlu olsun(!)  
Öğretmenlik toplumda fonksiyonu 
gereği en önemli mesleklerden bi-
risidir. Öğretmenlik, peygamber-
lik mesleğidir. Ulu Önder Atatürk, 
“Muallimler yeni nesil sizin eseri-
niz olacaktır’ demiştir.”

Devamı 14’te

GÖREVE İADE EDİLEN YÖNETİCİNİN 
YÖNETİCİLİĞİ ALINAMAZ

YENİKAPI RUHU, HEM KÜLFETTE  
HEM DE NİMETTE OLUŞTURULMALI

Türkiye Kamu-Sen’in devlet nişanlarında, Atatürk 
silueti ve T.C. ibaresinin kaldırılmasına yönelik aç-
tığı dava sonuçlandı. Danıştay’ın kararına göre,  
“Atatürk Kabartmasına yer verilmeksizin yapılan 
düzenleme İPTAL edildi.               Devamı 6’da

 Devamı 4’te

 Devamı 10’da



FETÖ mücadelesi sürecinde 
kamu kurumlarında bir takım sıkın-
tıların yaşandığını gerek Cumhur-
başkanı ve gerekse Başbakanlık 
makamından yapılan açıklamalarla 
da bu hususun vurgulandığını 
ifade eden Genel Başkan İsmail 
KONCUK; “Cumhurbaşkanı’nın 
“At izi it itina karıştı” sözünden 
sonra ılımlı bir ortam oluştu. Ancak 
yine aynı noktaya geldik, herhâlde 
bu sözü Cumhurbaşkanı’nın bir 
daha söylemesi gerekiyor. Sayın 
Cumhurbaşkanı söylemeden hiçbir 
şey değişmiyor, düzelmiyor. 2010 
yılında KPSS hırsızlığını biz tespit 
ettik. Zamanın savcısına verdik. 
Bir şey yapılmadı. Bizim ismini 
verdiğimiz kişi,  soruların 5 gün 
öncesinden kendisine verildiğini 
itiraf etmesiyle eğitim bilimleri sı-
navını iptal etmek zorunda kaldılar. 
O dönemde FETÖ mensubu olan 
bütün basın yayın organları benim 
aleyhimde yorumlar yaptı. Hırsızı 
yakalayan biziz ama bizi hırsız ilan 
ettiler. O dönem tertemiz sınav 
diye bunları savunan kişiler, bugün 
bizim dediğimiz noktaya geldi. 
Bugün bizi Fetöcü diye ilan etmeye 
çalışanlara, o dönem fetöcüler bizi 
linç ederken neredeydiniz, diye 
sormak lazım. Bir şeyler söylerken, 
elimizi vicdanımıza koymak gerekir. 
Bizi kimse Fetöcülükle ya da başka 
şeylerle itham edemez. Adamın 
ağzı çarpılır. Dün koyun koyuna 
fetöcülerle yatanlar, bugün bize bu 
örgütü bulaştırmaya çalışıyorlar. 
Ama bunu yapamazlar. İhbarcıları 
da tanıyoruz.  KHK’ları istismar 
eden bürokratlar var. Kim olursa 
olsun, eğer bize belgesi gelirse 
mutlaka ilgili kurumlara şikayetçi 
olacağız. Gelen şikayetleri  Başba-
kanlığa ilettik. 

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı 
olarak söz veriyorum. Hangi ma-
kamda olursa olsun, KHK’ları istis-
mar ederek masum insanlarımızın 

açığa alınmasına, tutuklanmasına 
sebep olanları belgeleriyle birlikte 
bizlere ulaştırabilirler. Bu meseleyi 
şahsi husumetlerini çözme yeri 
olarak görenler, kin duygularını ön 
palana çıkartarak hareket eden-
lerle ilgili belgeler geldiğinde 
ilgili kurumlara mutlaka şikayette 
bulunacağız. Bu durum artık FETÖ 
ile mücadele etmekten çıktı, başka 
alanlara şahsi hesaplaşma şekline 
döndü. Bunlara dikkat etmemiz 
lazım.

Sanal alemde bazı paylaşımlar 
yapan arkadaşlarımız var, sayın 
Cumhurbaşkanı hatırlarsanız 4 bin 
hakaret davasından feragat ettiğini 
açıklamıştı. Bazı insanlar zaman 
zaman eleştiriler yapmışlar. Mesela 
çözüm süreci vs. eleştirmişler. Yan-
lış olmasa sayın Cumhurbaşkanı da 
“Buzdolabına kaldırdık” demezdi 
herhalde. Şimdi bu süreci eleştirdi-
ği için bir kamu çalışanı açığa alınıp 
ihraç ediliyorsa bunu vicdanlarımız 
nasıl kabul etsin? Sanal alemde 
hangi tür açıklamalar olursa olsun 
bunu olgunlukla karşılamak lazım 
diye düşünüyorum. Bu süreci Fetö 
terör örgütüyle mücadeleden 
çıkarmamak lazım. Milliyetçilerle, 
sosyal demokratlarla, diğer fikir ve 
düşüncelerle hesaplaşmaya dönüş-
türmeden mücadele etmek gerek 
diye düşünüyorum. 

Türkiye burada bir aklı selimi 
yakalamak zorunda. 15 Temmuz 
darbe girişiminden sonra Fetö’cü-
lük macerası bitmiştir. Bugün hala 
taraftarları varsa bunu kafalarından 
silsinler. Hükümetinde buna uygun 
bir tavır ve politika geliştirmesi 
gereklidir. Ortada yeni bir durum 
vardır, “17-25 Aralık bir milattır” 
deniyor ya, biz de 15 Temmuz’u 
bir milat yapalım. Bu yapılabilir. 
Sayın Cumhurbaşkanının  hayatına 
kast edenler olmuştur o gece, bu 
psikolojiyi çok iyi anlıyoruz, yanlış 

bulmuyoruz ama siyasi iktidarın-
da daha demokratik davranma 
mecburiyeti vardır. Biliyoruz ki, bu 
darbe gerçekleşmiş olsa bugün 
burada konuşuyor olamazdık. 
Siyasi partiler ya da diğer kurum 
kuruluşlar.. Bunun farkındayız, bize 
dost mu olacaklardı? Elbette olma-
yacaklardı. Bu terörist bir eylemdi 
ve bu terörist eylemin sonuçla-
rından bizlerin menfaat umması 
mümkün olamaz. Allah’ a şükür 
bu darbe gerçekleşmedi. Bunun 
gerçekleşmemesi için gayret gös-
teren vatandaşlarımıza ki, her siyasi 
görüşten vatandaşımız sokaklara 
indi. Bu son derece önemlidir, 
bu yaklaşım bir tarih yazmıştır. 
Dünyada bu anlamda millet olarak 
gıptayla bakılan bir millet duru-
mundayız gelin bunu bozmayalım. 
Siyasi parti liderlerine, Başbakan’a 
ve sayın Cumhurbaşkanına çok 
teşekkür ediyorum. İşte bu birlik ve 
beraberliğimizi sağlayalım. Bizim 
derdimiz vatandır. Siyasi bölünmüş-
lük ülkemize bir fayda sağlamaz. 
Zemin altımızdan giderse bunun 
kimseye fayda sağlamayacağını 15 
Temmuz gecesi hepimiz gördük.

Bu birlik ve beraberlik ruhunu 
bozmak isteyenler de var. Bunlar 
diyor ki şimdi, Kamuda on makam 
var ise birlik beraberlik durumunda 
bu on makam 3’e düşecek ama 
onunu birden kullanmak var. Ne 
yapalım o zaman? Bu ruhu bozacak 
cümleler sarf edelim. Türkiye 
Kamu-Sen’e saldıralım, ona buna 
saldıralım, kavga ortamı olsun. 
Aklı başında hiç kimse 15 Tem-
muz öncesinde kavga ortamının 
ayrımcılığın devam etmesinden 
yana olamaz. Kavgadan nemala-
nanlar birlik beraberlik ruhundan 
haz etmezler. İhaleler azalmasın, 
koltuklar azalmasın onlara göre. 
Buna çok dikkat etmek gerek. 
Toplumun ve siyasi partilerin gös-
terdiği hassasiyetin on katını siyasi 
iktidarın göstermesi lazım. Sayın 
Cumhurbaşkanı, AKP’nin kuruluş yıl 
dönümünde, “Artık 15 Temmuz ön-
cesindeki davranışlarınızdan uzak, 
daha kucaklayıcı bir tavır sergile-
meniz lazım” dedi. 15 Temmuz’dan 
önce bir ayrımcılık vardı. Bu birlik 
beraberlik ruhunun devamı, ülke-
mizin geleceği açısında, birlik ve 
beraberlik açısından önemlidir.

ASILSIZ İHBARLARLA İLGİLİ BELGE GETİRİN, 
İLGİLİ KURUMLARA ŞİKAYETTE BULUNACAĞIZ
Konfederasyon olarak masum  mağdur olanların yanında olduklarını 

belirten Koncuk, ilgili belgeler kendilerine ulaştığı takdirde  
şikayette bulunacaklarını belirtti.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı 
İsmail Koncuk Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın 
Mehmet Müezzinoğlu’nun, 
“Dokunulmazlığı, ayrıcalığı olan 
bir memur yapısı olmamalı” 
sözlerine tepki gösterdi. Konu 
ile ilgili kişisel twitter hesabından 
açıklamalarda bulunan Koncuk, 
“Sayın Müezzinoğlu, memurları 
milletvekilleri ile karıştırmış. 
Sayın Bakana tavsiyem 657 Sayılı 
DMK’yı okumasıdır, memurun 
dokunulmazlığı yoktur.” dedi.

Genel Başkan İsmail Koncuk 
şunları kaydetti:

“Sayın Müezzinoğlu, bir tane 
açığa alınan milletvekili gördü-
nüz mü? Bir de memurlara bakın, 
binlercesi açıkta veya ihraç. 
Dokunulmazlık nerede?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Sayın Müezzinoğlu: 
Kamu çalışanı, bir çalışan sta-
tüsü. Dokunulmazlığı, ayrıcalığı 
olan bir memur yapısı olmamalı, 
demiş.

Sayın Müezzinoğlu, memur-
ları milletvekilleri ile karıştırmış. 
Sayın Bakana tavsiyem 657 Sayılı 
DMK’yı okumasıdır, memurun 
dokunulmazlığı yoktur.

Çalışma bakanları çalışanın ya-
nındadır, onların görevi haklarını 
savunması gereken insanlarla 
ilgili kamuoyunu yanlış bilgilen-
dirmek değildir.

Memurun sınırsız iş güvencesi 
yoktur, mevzuatın hiç bir yerinde 
böyle bir cümle de yoktur. 
Bakanlık mevkiindekiler daha 
sorumlu konuşmalıdır.

Bir kez dahi 657 Sayılı DMK’yı 
okumamış insanların memur-
larla ilgili ahkam kesmesi kabul 
edilemez. Sayın Müezzinoğlu’na 
ise hiç yakışmaz.”

SAYIN 
MÜEZZİNOĞLU 
MEMURLAR İLE 

MİLLETVEKİLLERİNİ 
KARIŞTIRMIŞ
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Musa AKKAŞ
Genel Sekreter

Köşe Yazısı

Sözlerime sevgili peygamberimiz 
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bir hadi-
siyle başlamak istiyorum: “Üzerinde 
kul hakkı olan, ölmeden önce öde-
yip helalleşsin! Çünkü ahirette altı-
nın, malın değeri olmaz. O gün, hak 
ödeninceye kadar, kendi sevapla-
rından alınır, sevapları olmazsa, hak 
sahibinin günahları buna yüklenir.”  
(Buhari, Rikak, 48.). Dinimizin de 
buyurduğu gibi, doğruluktan şaş-
mamak, hak edene hakkını vermek 
ve bu hakkı zamanında vermek en 
güzel fiiliyatlardandır.

Kul hakkı kavramı beşeri ilişkilerin 
de temelini oluşturmaktadır. İnsan-
lar arasında güçlü bir bağ oluşması-
nı, iyilik, vicdan, merhamet gibi yüce 
duyguların gelişmesini sağlamakta 
ve böylece ahlaki yapının temelleri-
nin atılmasına fayda sağlamaktadır. 
Nitekim iyi bir birey iyi bir toplum 
demektir.

Kamu hizmetini yerine getirirken 
bizler, sadakatle ve devlete bağlılıkla 
işlerimizi yapmaya çalışırken birçok 
bürokratik engelle karşılaşıyoruz. 
Devlete bağlılık duygusuyla, millet 
sevgisiyle öğretmenlik yapmak is-
teyen evlatlarımız ne yazık ki emek, 
para ve zaman harcıyor. Aileler ço-
cuklarının istikbali için maddi manevi 
uğraş veriyor. Tüm bu uğraşlar, ülke-
mize ve kendilerine faydalı bireyler 
olabilmeleri, geleceğimize yön vere-
bilmeleri ve çocuklarımıza en güzeli, 
en doğruyu anlatabilmeleri için sarf 
ediliyor. Ancak ne yazık ki bu amaç 
önlerine çıkarılan bir yığın engelle 
heba ediliyor.

“Ağaç yaşken eğilir.” atasözün-
den de anlaşılacağı üzere minicik 
beyinlere sevgi tohumları ekmek, 
vatana millete faydalı bireyler olarak 
yetiştirmek öğretmenlerin ellerine 
bırakılmıştır. Eğitim fakültelerine gi-
den gençlerimizin gözlerinde ışık, 
kalplerinde umut vardır. Sınıflarına 
öğrencilerine kavuşma hayaliyle 4 
yıl çaba sarf etmektedirler. Fakat gel 
gör ki; dört yılın sonunda gözlerdeki 
ışık, kalplerdeki umut azalmakta ve 
bir kaosa doğru sürüklenmekte öğ-
retmen adaylarımız. Neden mi?

İşte kaosa neden olabilecek soru-
lardan bir kaçı;

Okulu başarıyla bitirdim ama 
KPSS ye hazırlanmam lazım. İyi puan 
alabilecek miyim?

Atanabilecek miyim?
KPSS’ye hazırlandım, yüksek puan 

aldım ama acaba mülakatı geçebile-
cek miyim?

Mülakata alınacakların üç katı ka-

dar kişi çağrılıyor. O halde benden 
düşük puan alan kişi atanıp; ben 
açıkta kalabilir miyim?

Her şeyi başardım tamam hepsin-
den geçtim ama kadroya geçebile-
cek miyim?

Ya kadroya geçmeden önce söz-
leşmem iptal edilirse?

Evlendim eşimle bir arada olabi-
lecek miyim? Eş durumu tayininin 
olmadığı doğru mu?

Olsun diyelim, sonuçta bir eğitim 
fakültesi mezunu arkadaşım sını-
fına, öğrencilerine kavuştu. Bu da 
bir mutluluk olmalı. Ama biraz bu-
ruk öyle değil mi? Çünkü biz adalet 
duygusuyla yanıp tutuşuyoruz. Kul 
hakkı girsin istemiyoruz kardeşimizle 
aramıza. Evet, belki hepimiz ülkemi-
zi seviyoruz, hizmet etmek istiyoruz 
ama kontenjan da belli. Bu durum-
da yapılacak en güzel şey ise tartış-
masız ki objektif seçimde bulunmak. 
Peki, bu objektif seçim nasıl sağlanır; 
elbette ki sınav puanıyla.

Ya mülakat?
Sayın MEB yöneticilerimiz diyor 

ki, “Biz öğretmenlik mesleğini en iyi 
yapabileceklerini düşündüklerimize 
yüksek puan vereceğiz”. Peki, siz 10 
dakikalık mülakatta bir öğretmen 
adayını tanıyıp, bu liyakat sahibi iyi 
öğretmendir nasıl diyebiliyorsunuz? 
Çünkü dört yıl boyunca fakültede 
birçok akademisyen söz konusu öğ-
retmen adayının derslerine girmiş 
ve dört yılın sonunda ancak “tamam 
sen öğretmen olabilirsin” diyerek 
diplomayı verebilmiştir.

Ayrıca, mülakat yapmak suretiy-
le adayların herhangi bir terör ör-
gütüyle bağlantısı olup olmadığını 
tespit edebileceklerini söyleyen 
yetkililere soruyorum: Bunca yıldır 
devlet hizmetine alınan çalışanların 
kontrolleri nasıl yapıldı? Bu ayıkla-
mayı yapacak olan oradaki üç-beş 
üye mi yoksa milli istihbarat mı? Söz 
konusu açıklama mantıktan uzaktır. 
Adaylara birkaç soru sorulduğunda 
tüm bağlantılarının ortaya çıkarılaca-
ğı gibi bir inanış saçma ve komiktir. 
Daha geçen aya kadar devletin bir-
çok kademesindeki kişinin yaptıkları 
tespit edilememiştir. Bu güne gelin-
diğinde herkes pişman ve üzgün-
dür. Kandırılmalarının ağır yükünü 
üzerlerinde taşımaktadırlar. Peki, bu 
durumda yıllarca birlikte çalıştığı, 
yan yana yürüdüğü insanları tanıya-
mayanların; 10 dakikalık mülakatla 
öğretmen adaylarını tanıyarak de-
ğerlendirebilecekleri düşüncesi ne 
derece gerçekçidir?

Şüphesiz ki, mülakat sübjektif de-
ğerlendirmelere kapı aralamaktır. 
Ama unutulmamalıdır ki, adalet bir 
gün herkese lazım olacak. Bugün 
sizin sübjektif kriterlerle işe almadı-
ğınız, sözleşmesini yenilemediğiniz 
bu kişilerde bir gün aynısını yapa-
bilecektir. Netice de, Keser döner 
sap döner gün gelir hesap döner. 
Devlet hiç kimsenin ego tatmini, hırs 
ve ideolojilerini gerçekleştirme yeri 
değildir. Devletine ve milletine bağ-
lı her vatandaş eşit şartlarda devlet 
hizmetinde bulunma hakkına sahip-
tir. Bu da ancak objektif kriterlere 
dayalı bağımsız değerlendirmelerle 
mümkündür. Amacımız ne kadar iyi 
olursa olsun sonuç değişmemek-
tedir. İyi niyetle başkasının hakkını 
gasp etmek, hırsızlık yaparak bir fa-
kire yardım etmekten farksızdır. Milli 
Eğitim Bakanı başta olmak üzere 
tüm  yetkililer  bilmeliler ki ellerinde 
bir ateş topu tutmaktadır. Şöyle ki: 
Yine sevgili Peygamberimizin bu-
yurduğu gibi; “Şüphesiz Hz. Allah, 
idare mevkiinde bulunan herkesten 
hesap soracaktır. İdaresi altındakile-
rin haklarını gözetip gözetmediğini, 
yoksa zayi mi ettiğini muhasebe 
edecektir. Hatta kişiyi evi halkı hak-
kında muhasebe ve gerekirse mua-
heze edecektir.”

Biz Türk Eğitim Sen olarak her 
zaman haktan yana olduk. İsteriz ki 
tüm öğretmen adaylarımız atansın, 
emek ve zaman israfı olmasın.  Bu-
nun mümkün olmadığı durumlarda 
atamaların adalet anlayışı gözetile-
rek yapılması talebimiz ve dileğimiz 
olmaktadır. Şu bir gerçek ki, mülakat 
objektifliğe engel olmaktadır; de-
ğerlendirmeciler mutlaka bir şeyle-
rin tesiri altında kalmaktadır. Bir de 
mülakat psikolojisi; çağrılan adayla-
rın heyecan ve korkusu da ele alına-
cak olursa birkaç soru ile bu adaya 
gerçekte hak ettiği puanın verilmesi 
söz konusu olamamaktadır. De-
ğerlendirme yapan görevlilere ağır 
eleştirilerde bulunmak değildir ama-
cımız; sadece insan olduğumuzdan 
mütevellit ön yargılarımızla verebile-
ceğimiz kararlardır endişemiz.

“İyi olmak kolaydır zor olan adil 
olmaktır. En mükemmel adalet ise 
vicdandır.” Victor HUGO                                         

HAK BUNUN NERESİNDE?

Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı 
İsmail Koncuk, diplomaya alan 
değişikliği talebini bir kez daha 
gündeme getirerek, “Alan 
değişikliğini defalarca dile 
getirdik, söylemediğimiz hiçbir 
yetkili kalmadı, yönetmelikte 
de var, her ne hikmetse uza-
dıkça uzuyor. Diplomaya bağlı 
alan değişikliği talebine kulak 
tıkamak pedagojik değildir. 
İnsanların verimli olacağı alana 
geçmesini anlamamak neden-
dir?” dedi.

Genel Başkan, her yıl belli 
sayıda alan değişikliği talebi 
karşılanırsa, bu talebin ortadan 
kalkacağını da dile getirerek, 
“MEB verimliliği önemsiyorsa, 
insanların başarılı ve huzurlu 
olacağı alana diplomasına 
göre geçmesine kulak tıkamak 
yerine fırsat vermelidir” diye 
konuştu.

Genel Başkan Koncuk şunları 
kaydetti: “Alan değişikliğini de-
falarca dile getirdik, söylemedi-
ğimiz hiçbir yetkili de kalmadı, 
yönetmelikte de var, her ne 
hikmetse uzadıkça uzuyor. Dip-
lomaya bağlı alan değişikliği ta-
lebine kulak tıkamak pedagojik 
de değildir. İnsanların verimli 
olacağı alana geçmesini anla-
mamak nedendir? Kaldı ki alan 
değişikliği talebinin neden-
lerinden biri de Ömer Dinçer 
zamanında yapılan hatadır. Bu 
hatayı düzeltme sorumluluğu 
MEB’e aittir. Çözüm şeklini de 
söyledik, her yıl belli sayıda 
alan değişikliği talebi karşıla-
nırsa bu talep ortadan kalkar, 
dedik. Anlamadığınız nedir? 
MEB verimliliği önemsiyorsa, 
insanların başarılı ve huzurlu 
olacağı alana diplomasına 
göre geçmesine kulak tıkamak 
yerine, fırsat vermelidir.”

ALAN 
DEĞİŞİKLİĞİNDE  
ANLAMADIĞINIZ 

NEDİR?
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MÜLAKAT İLE LİYAKATİ 
TESPİT EDEMEZSİNİZ

“Mülakat çok iyi niyetle yapılsa 
bile olumlu sonuçlar doğurmaz” 
diyen Genel Başkan İsmail Koncuk, 
“Bin tane, on bin tane yandaşımızı 
işe alacağız diye bu işi yapıyorsanız 
ayağınızı sıkıyorsunuz. Yüzbinlerce 
insanı kendinize düşman hale ge-
tiriyorsunuz. Bu bir yol değildir. Bu 
sistemden vazgeçilmelidir” dedi. 
Koncuk, “Son yapılan mülakatla 
öğretmen alımı. Mülakatla öğret-
men ya da memur alınırsa, en cahil 
insan dahi bu sonuçlara güven 
duymanın mümkün olmadığını bilir. 
Kimse kimseyi, kandırmasın. Milli 
Eğitim Bakanı sayın İsmet Yılmaz’ın 
kulakları çınlasın, “En liyakatli öğ-
retmeni seçiyoruz” diyor, yapmayın 
sayın Bakan, kendinizi mi kandırıyor-
sunuz, yoksa milletin gözünün içine 
baka baka insanlarını mı aldatmaya 
çalışıyorsunuz? Mülakatla liyakat 
sistemi oluşturulmaz. Mülakatla 
liyakati tespit edemezsiniz. Bu 
mümkün değildir. Bakın, yüzlerce 
mülakat komisyonu oluşturuldu, 
bu komisyonların hepsinin çok iyi 
niyetli olduklarını varsayalım. Yüz 
tane mülakat komisyonunun bakış 
açıları ve değerlendirmesinden yüz 
tane farklı değerlendirme ve puan 
çıkar. Farklı puan çıkması haksızlık 
meydana getirir. Düşünün KPSS’de 
90 puan almış birini çağırıyorsunuz. 
Trabzon’da bir komisyon bakıyor 
KPSS’den aday 90 puan almış, diyor 
ki, “KPSS’de 90 almış bende 90 
vereyim” iyi niyetle değerlendiriyor. 
Adana’da ki mülakat komisyonu 
bakıyor, yine 90 almış bir aday, 
“Bende 100 vereyim” diyor. Ne 
oldu şimdi? Trabzon’daki komis-
yon iyi niyetli düşündü, 90 verdi, 
Adana’daki komisyonda iyi niyetli 
düşündü ve 100 verdi ama iki o iki 
kardeşimiz KPSS’de aynı başarıyı 
göstermesine rağmen sözlü sınav-
ları esas alındığı için atamalarda bu 
iki aday arasında 10 puanlık bir fark 
oluşuyor. Dolayısıyla mülakat çok iyi 
niyetle yapılsa bile olumlu sonuçlar 
doğurmaz. İşin olumsuz tarafların-
dan hiç bahsetmeyeyim. Mesela, 
Türkiye 7.’si 97 puan almış, Fetöcü-
lükle bir alakası yok, işsiz olduğu bir 
dönemde o dershanede çalışmış 
bir kardeşimize 47 puan vermişler. 

Türkiye 7.’si bu kardeşimiz. Fetö-
cülüğü ya da bölücü olduğu tespit 
edilmişse tamam bir şey demiyo-
rum ama şimdi bunu görmezden mi 
gelelim? Biz daha önce yaptığımız 
açıklamalarda bölücü olduğu sabit 
olan unsurların kamudan temizlen-
mesini ifade ettik. İyi bir güvenlik 
soruşturması yapılsın, mülakata ge-
rek duyulmasın. Yine KPSS puanını 
kullanın ama bölücü vs. ise bunları 
eleyin. Mülakatla bu yapılmaz. İddia 
ediyorum, şu anda bile mülakatla 
atananların için o anlattığım vasıfları 
taşıyan bir çok kişi vardır. Sağlam 
bir güvenlik soruşturması yapılmadı. 
Bakıyorum Milli Eğitim’den sonra 
Sağlık Bakanı Recep Akdağ’da “Mü-
lakat yapabiliriz, çalışıyoruz”  diyor, 
maşallah, çalışın. Torpil bulamayan, 
gariban vatandaşın çocuğu, ağaç 
kabuğu kemirsin, işsiz gezsin, böyle 
mantık olmaz.

İktidar partisini uyarıyorum, “Bin 
tane, on bin tane yandaşımızı işe 
alacağız” diye bu işi yapıyorsanız 
ayağınızı sıkıyorsunuz. Yüzbinler-
ce insanı kendinize düşman hale 
getiriyorsunuz. Bu bir yol değildir. 
Bu sistemden vazgeçilmelidir. 
Türkiye Kamu-Sen olarak mülakatla 
alıma karşı dava açtık. İnşallah yargı 
olumlu yönde karar verir. Ancak bu-
rada bir sakatlıkta var. Çocuklarımız 
KPSS’ye giriyor, puanlarını alıyorlar, 
“Biz sözlü sınav yapacağız” diyorlar, 
çocuklar sözlüye giriyor ama bu 
sefer diyorlar ki, “Ben seni KPSS 
sınavına göre sözlüye çağırırım ama 
atamanı yaparken KPSS’de aldığın 
puana bakmam, sözlüde aldığın pu-
anla atarım”  Aynı şeyi Milli Eğitim 
Bakanlığı Şube Müdürlüğü sınavın-
da yaptı. Biz dava açtık, yargı, “Yazılı 
sınav sonuçlarını değerlendirmeye 
almadan sadece sözlü sınavla ata-
ma yapamazsınız” dedi. 1739 şube 
müdürü atanmıştı, hala bu tartışma 
devam ediyor. Hala Milli Eğitim 
Bakanlığı bu problemi çözebilmiş 
değil yargı kararına rağmen. Karar 
çok net. Yani sembolik bir puanla 
sözlü puan yapılabilir. Örneğin 100 
üzerinden 20 puan alınabilir, bunu 
anlayabiliriz. Kişinin diksiyonuna, 
kılık kıyafetine bakabilirsiniz. Bunu 
da gerçi üç beş dakikada anlaya-
mazsınız ama madem inat ediyor-
sunuz sözlüde belki böyle bir şey 
yapılabilir. 20 puanı buradan ver 
ama yüzde 80’ini KPSS’den aldığı 
puanla belirleyin. Dolayısıyla yargı 
kararlarına ters bir uygulamayla 
karşı karşıya kaldığımızı ifade etmek 
isterim” dedi.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın ‘ Öğretmenlere Performans Kriteri 
Geliyor ‘ açıklamasına tepki gösterdi. Koncuk: “Performans sistemi ka-
muda asla sonuç vermez. Öğretmen veya memurun başarısını nesnel 
verilerle ölçemezsiniz. Bu anlayış kamuda kaos yaratır.” dedi. 

Genel Başkan şunları kaydetti: “Performans sistemine ne zaman baş-
lanacağı yönündeki soru üzerine de Yılmaz, “Herhalde bu yıldan itiba-
ren başlarız.” bilgisini paylaştı.

Yapma Sayın Yılmaz, mülakattan sonra öğretmene performans hatası-
na da düşme. Başarı, bölge imkanları, aile, öğrenci vb. kriterlere göredir. 
Dolayısıyla her bölge, her il, her ilçe ve hatta her okulun sosyo ekono-
mik seviyesine göre performans kriterleri belirlemek mümkün değildir. 
Neye mal olursa olsun yeni bir şey yapayım anlayışı bizi çok daha gerile-
re götürecektir. Önemli olan kalıcı ve huzur verici şeyler yapmaktır.

Performans sistemi kamuda asla sonuç vermez. Öğretmen veya me-
murun başarısını nesnel verilerle ölçemezsiniz. Bu anlayış kamuda kaos 
yaratır. Evinde özel ders alan bir öğrencinin başarısı ile, kahvaltı yapa-
madan okula gelen öğrenci başarısı öğretmene yansıyınca, çıkan sonuç 
ne olur? Sırça köşkte oturup, şömine başında memleket ya da eğitim 
hakkında ahkam kesmekle doğruyu bulmak mümkün olmuyor maalesef. 
Tabana inin, sorun.”

Bazı eğitim kurumu yöneticilerinin haklarında görevden 
uzaklaştırma tedbiri uygulandıktan sonra, terör örgütü ile 
bir bağlantısı olmadığı için bu tedbirin kaldırılmasına karşın, 
yöneticilik görevlerine başlatılmadıkları yönünde Sendika-
mıza bilgiler ulaşmaktadır. Görevden uzaklaştırma Devlet 
memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbir olduğundan, 
tedbirin kaldırılması halinde, tedbirin uygulanmasından 
önceki hukuki duruma geri dönülmesi 
gerekmektedir.

Türk Eğitim Sen olarak, haklarında 
görevden uzaklaştırma uygulandık-
tan sonra, terör örgütüyle bağlantısı 
olmadığı için görevden uzaklaştırma 
tedbiri kaldırılan eğitim kurumu yöne-
ticilerinin, yönetici olarak görevlerine 
başlatılması için, gerekli işlemlerin 
yapılarak, valiliklere 
talimat gönderil-
mesi hususunda; 
MEB’e talepte 
bulunduk.

SIRÇA KÖŞKTE OTURUP, ŞÖMİNE 
BAŞINDA AHKAM KESMEKLE DOĞRUYU 

BULMAK MÜMKÜN OLMUYOR

GÖREVE İADE EDİLEN YÖNETİCİNİN 
YÖNETİCİLİĞİ ALINAMAZ
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Bilindiği gibi 15 Temmuz 2016 günü 
242 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 
binlerce vatandaşımızın yaralandığı, aklı 
selim hiç kimsenin tasvip etmeyeceği, 
ülkemizin birliğine ve beraberliğine, 
vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, 
demokratik parlamenter sistemine, Tür-
kiye Cumhuriyeti Devletine karşı Türkiye 
düşmanı ve üst akılların taşeronu olan 
vatan hainlerince alçakça bir darbe giri-
şiminde bulunulmuş ve bu hain girişim 
kahraman Türk milletince engellenmiştir. 
Bu hain girişimden herkesin her kesimin 
bir ders çıkarması gerekmektedir. Bu 
karşı duruş milli birlik ve beraberliğimiz 
için çok önemlidir. Sebepleri, gerçek 
failleri, hainler bir an önce bulunmalı 
en ağır cezalarla cezalandırılmalıdır. Bu 
kalkışmayı yıllardır fark edemeyenler, Bu 
tehlikeyi göremeyenler, görüp te tedbir 
almayanlar ihbarları göz ardı edenler, 
ihbarları görmezden gelenler de ceza-
larını çekmelidir. Bu ihanet hareketinin 
bugüne gelmesinde, bugüne kadar bu 
kötü niyetlilerin kamufle olabilmelerinin 
bir çok sebebi vardır. Bunlar bu kesi-
min kadrolaşmasına sebep olanlardır. 
Tayin ve atamalarda ehliyet ve liyakate 
göre değil sendikasına, siyasi görüşüne 
cemaatine göre atama yapanlardır. 2010 
KPSS hırsızlığını ortaya çıkardığımızda 
duymazlıktan  dan gelen hatta bunlara 
destek verenlerdir. Öğrencileri bu zih-
niyetin okullarına, dershanelerine, yurt-
larına mahkûm eden zihniyet ve idare 
anlayışıdır. Gerçek İslam’ın Türk insanına 
öğretilmesine engel olanlar ve öğretme-
yenlerdir. Görevi doğru İslam’ı anlatmak 
olan ve anlatamayan kurumlardır. Hatta 
bunların gerisindekileri görmeyen devlet 
kurumlarıdır. Bu hainler yüzde yüz suçlu-
dur ve cezalarını en ağır şekilde çekme-
lidirler. Ama inkar edilemeyecek bir şey 
vardır o da bu hain girişimde kullanılan 
insanların maalesef ve maalesef bu ülke-
nin insanı olmasıdır. Önce bu ülke insanı 
bu hale nasıl getirilmiştir onun köküne 
inmek, bir daha böyle bir şeyin olmama-
sı için tedbirler almak gerekmektedir. 
Bu gün bu tehlike geçti diyerek eski 
Hama’m eski tas devam edilir, ötekileştir-
me devam eder, insanlar partiye oy ve-
ren vermeyen, falan sendikaya üye olan 
olmayan, falan cemaatin veya tarikatın 
mensubudur veya değildir den hareket 
edilerek yapılacak tayin ve atamalar yeni 
ve yanlış şeylerin olmasına sebep olabilir. 
Artık bu ülkenin tüm yöneticilerine, 
siyasilerine, aklı başında Olan herkese, 
diyanet işleri başkanlığına çok büyük işler 

düşmektedir. Diyanet işleri başkanlığının 
düzenlediği şura kararlarını geç kalmış, 
gecikmiş olmasına rağmen sonuna kadar 
destekliyorum. Diyanet işleri başkanlığı 
doğru İslam’ı vatandaşların tamamına 
öğretmeli, İslam dini Hakkı’nda “falan kişi 
şunu dedi, filan kişi bunu dedi “yerine 
:”Allah böyle emretti, Peygamber böyle 
buyurdu anlayışını “insanların kafasına ve 
din anlayışına yerleştirmelidir. Cumhuri-
yetimizin en büyük kazancı Diyanet İşleri 
başkanlığı gibi bir kurumun olmasıdır. 
Atatürk’ün de Türkiye cumhuriyeti devle-
tine en büyük hediyelerinden biri de yine 
Diyanet işleri başkanlığıdır. Din dünya ku-
rulduğu günden bu güne en çok istismar 
edilen, bazı kötü niyetli kişilerce insanlığı 
kandırma amaçlı kullanılan, en büyük 
meta olarak kullanılmış ve kullanılmaya 
devam etmektedir. Doğru din sayesin-
dedir ki insan “eşrefi mahlukat “(yaratıl-
mışların en şereflisi) olabildiği gibi, ondan 
ve gerçek İslamiyet’ten uzaklaştığında ve 
onu şahsi Emel’leri için kullandığında da 
“esfeli safilin”(yaratılmışların en aşağısı )
olabilmektedir. Bundan dolayıdır ki dinin 
yanlış yorumlanması ve kötü niyetlilerin 
istismarı yüzünden İslam öncesinde de 
cennetten arsalar satılmış; İslam’dan 
sonra da bir çok sapık fikirli kişilerce 
insanlık düşmanı yetişmesi için kullanıl-
mıştır. İslam’ın yanlış anlaşılmasından 
kaynaklanan en yeni caniler de İŞID gibi, 
Taliban gibi sapık anlayışlardır. 15 Tem-
muz kalkışmasının temelinde de İslam’ı 
kendi kötü emelleri için kullanan kişilerin, 
Taşeronların saf Müslümanların iyi 
niyetlerini istismarı neticesinde meydana 
gelmiştir. Bunun ana sebeplerinden 
birisi de doğru İslam dininin yeterince 
öğretilememesinden kaynaklanmaktadır. 
Eğer doğru İslam dinini herkes bilmiş 
olsa idi, Sadece Allah’a ve Peygambere 
itaat edilse idi, falanca şeyhin, filanca 
tarikatın lideri şunu dedi bunu dedi 
gibi yanlış İslam yorumlarıyla hareket 
edilmez; Allah bunu emretti, Yüce Resul 
böyle yaşadı ve buyurdu, sahabe bunu 
nakletti diye düşünülür ve -15 Temmuzda 
kendi insanını tanklarla ezen, Gazi Meclisi 
bombalayan, Türk Milleti’nin vergisi ile 
alınan uçak, tank ve silahları yine Türk 
Milletine sıkan caniler yetişmezdi. Yüce 
Türk Milleti de 15 Temmuz gibi haince 
girişimleri yaşamaz, tarihine böyle bir 
kara sayfa eklenmezdi.

Sadece Allah’a ve 
Peygamber’e İtaat 

Edilseydi 15 Temmuz 
Olur Muydu ?

Seyit Ali KAPLAN
Genel Mali Sekreter

Köşe Yazısı

Mülakat sistemine 
yönelik tepkisini sık 
sık dile getiren Türki-
ye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Baş-
kanı İsmail Koncuk’un 
sosyal medya üzerin-
den başlattığı #Mü-
lakatEmekHırsızlığıdır 
etiketi trend topic (TT) 

listesine girerek sosyal medyanın gündemine oturdu.
On binlerce tweetin atıldığı  #MülakatEmekHırsızlığıdır baş-

lığı altında bir çok sosyal medya kullanıcısı yaşadıkları haksızlı-
ğı ve adaletsizliği gündeme getirdi.

Sosyal medya oluşturduğu #MülakatEmekHırsızlığıdır eti-
keti öncesi takipçilerine seslenen Türkiye Kamu-Sen Genel 
Başkanı İsmail Koncuk, “2010 yılında KPSS’de hırsızlığı ortaya 
çıkardık. O tarihte hırsızlık yapanlar alın teri ile KPSS ye çalışan-
ların alın terlerini çalmışlardı.

Bugün mülakat denilen ucube bir anlayışla KPSS’de yüksek 
puan alanların öğretmen olması engellendi.2010’daki hırsızlık-
tan farkını izah edin.

Memur veya öğretmen alımında mülakatı, bu ülkenin vic-
danlı hiç bir vatandaşı kabul etmeyecektir. Israr edenler vic-
danlarda mahkum olacaktır” dedi.

Saat 21:00’da Genel Başkan İsmail Koncuk’un attığı ilk twe-
etle başlayan çalışma kısa sürede Trend Topic (TT) listesinde 
girerek gündemde en üst sıralara yükseldi.

GENEL BAŞKANIMIZ İSMAİL KONCUK’UN KONU BAŞLI-
ĞINA İLİŞKİN ATTIĞI TWEETLERDEN BAZI ÖRNEKLER

#MülakatEmekHırsızlığıdır ne atanan ne de atanamayan 
mutlu olacak.

#MülakatEmekHırsızlığıdır bir defa yaptınız 2. sini istemiyo-
ruz

#MülakatEmekHırsızlığıdır mülakat nitelikli öğretmeni değil 
nitelikli torpili getirir

#MülakatEmekHırsızlığıdır İsmet Yılmaz ama öğretmenler 
sayenizde YILDI!

#MülakatEmekHırsızlığıdır milyonlarca işsiz gencimiz müla-
kata mahkum edilemez!

#MülakatEmekHırsızlığıdır ahirette bakanlık yok, koltuk da 
yok, özel korumalar da yok!

#MülakatEmekHırsızlığıdır Sn Yılmaz rahmetli kayınvalide-
min sözüdür. “Ben ıslanır kururum ama bu huy sana huy de-
ğil.”

#MülakatEmekHırsızlığıdır adil ol, gün gelir seni de açığa 
alırlar. İmam nasıl bilirdiniz diye sorarsa, iyi bilirdik diyecek 
kimsen olsun!

#MülakatEmekHırsızlığıdır üniversiteye hazırlan, sınavı ka-
zan, 4 yıl oku, KPSS’yi kazan, ÖABT’ye gir.Nitelik için bir yan-
daş olmak kalmıştı!

#MülakatEmekHırsızlığıdır  
ETİKETİMİZ  

SOSYAL MEDYAYI SALLADI
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2013 yılı Kasım ayında döne-
min Hükümetinin aldığı kararla, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin “İlişki-
lerin geliştirilmesine katkıları” 
nedeniyle yabancılara verdiği en 
büyük üç nişan olan Devlet Nişa-
nı, Cumhuriyet Nişanı ve Liyakat 
Nişanı’nın şekilleri değiştirilmiş, 
nişanlarda yer alan Atatürk silue-
ti ve T.C. yazısı kaldırılmıştı. 

Türkiye Kamu-Sen olarak, 
milli kimlik ve bütünlüğümüzün 
simgesi olan nişanlardan T.C. 
ibaresi ve Atatürk siluetinin 
kaldırılmasına tepki göstermiş, 
yapılan bu düzenlemenin yürüt-
mesinin durdurulması ve iptali 
talebi doğrultusunda Danıştay’a 

başvuruda bulunmuştuk.

Türkiye Kamu-Sen’in iptal is-
temiyle Danıştay’a açtığı davada 
sona gelindi. 

Danıştay 10. Dairesi verdiği 
kararla nişanlardaki Atatürk 
siluetinin kaldırılmasının ana-
yasal hükümler karşısında 
eksik bir düzenleme olduğuna 
hükmederek, “Devlet Madalya 
ve Nişanları Yönetmeliği”nin 
6. Maddesinde yer alan devlet 
nişanına ilişkin kısmında “Atatürk 
Kabartması”na yer verilmeksizin 
eksik düzenleme yapan kısmın 
İPTALİNE karar verdi.

Muharrem ayının en güzel geleneklerinden birisi olan Aşure günü 
Türkiye Kamu-Sen Kadın Komisyonlarımızın öncülüğünde 15 Ekim 
2016 tarihinde Genel Merkezimizde yapılan etkinlikle kutlandı. 

Her yıl olduğu gibi bu yılda sendikamızda düzenlenen gele-
neksel aşure gününde kazanlarda yapılan  aşure üyelerimize ve 
davetlilerimize dağıtıldı. Aşure dağıtımı öncesi Türk Diyanet Vakıf-
Sen Genel Başkanı Hazım Zeki Sergi tarafından,  Kerbela’da şehit 
edilen Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşı ve tüm şehitlerimiz için dualar 
edildi.

KONCUK: KERBELA İSLAM DÜN-
YASI AÇISINDAN BÜYÜK BİR ACIDIR 

Aşure ikramından önce bir konuş-
ma yapan Türkiye Kamu-Sen Genel 
Başkanı İsmail Koncuk, “Tarihte 
yaşanan bu acıya baktığımızda, İslam 
dünyasının hala bu olaydan bir ders 
çıkarmadığını üzülerek görüyoruz” 
dedi. Koncuk, “Kerbela hadisesi 
İslam dünyası açısından büyük bir 
acıdır. Esasen bu olayın bütün İslam 
dünyası açısından bir ders niteliğinde 
görülmesi gerekir. Bütün İslam dün-
yasının birlik ve beraberliğini sağla-
ması gereken bir olaydır Kerbela. Şa-
yet ders alınmış olsaydı bu olaydan, 
birlik ve beraberlik bugünlerde de 
sağlanabilmiş olması gerekliydi ama 
hala tarihte yaşanan bu acı olaylardan 
İslam dünyasının bir ders çıkarmadı-
ğını üzülerek görüyoruz. 

Bizim dinimiz, “Müslüman Müslü-
manın kardeşidir” diye emretmesine, 
çizgiyi net şekilde belirlemesine rağ-
men hala İslam dünyası birbiriyle sa-
vaşıyor. Bunlar bizim dinimizin emir-
lerine taban tabana zıttır. Müslüman 
olmanın  gereği birbirimizi sevmektir. 
Sevgi bu kadar önemli. “Sevmeyenin 
iman olmaz. imanı olmayan cennete 
gidemez” diyor yüce dinimiz. 

Aşurenin, bu acı olayların ne anla-
ma geldiğini, İslam dünyasının ağız 
tadı içinde bir ve beraber olmasını 
işaret eden, anlatan bir gün olarak 
kutlanması son derece önemlidir. 
Bugünün tüm İslam dünyasının birlik 
ve beraberliğine, acılarının sona er-
mesini vesile olmasını yüce Allah’tan 
niyaz ediyorum.” dedi.

KONCUK: MİLLİ DEĞERLERİ-
MİZE SAHİP ÇIKMAK BOYNU-
MUZUN BORCUDUR

Danıştay’ın 
verdiği İPTAL 
kararının 
ardından bir 
değerlen-
dirme yapan 
Türkiye 
Kamu-Sen 
Genel Başka-
nı İsmail Kon-
cuk, “Türkiye 

Kamu-Sen olarak bu ülkenin milli 
kahramanlarına her zaman sahip 
çıkıyoruz. Bu kahramanların en ba-
şında da bu ülkenin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk gelmekte-
dir” dedi. Koncuk, “Bilindiği üzere 
05.11.2013 Tarihli Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren Dev-
let Madalya ve Nişanları Yönet-
meliğinde yapılan bir değişiklik ile 
devlet nişanlarından T.C. ibaresi 
ve devletimizin kurucusu olan 
büyük önder Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün kabartma şeklindeki 
silueti kaldırılmıştı. 

Kökleri Anadolu coğrafyasında 
filizlenen ve bu ülkenin tüm milli 
ve manevi değerlerine sahip çıkan 
Türkiye Kamu-Sen konfederasyo-
nu olarak konuyu hemen yargıya 
taşımış ve bu düzenlemenin 
iptalini talep etmiştik.

Danıştay 10. Dairesi verdiği 
kararla kabul edilmesi mümkün 
olmayan bir uygulamanın önüne 
geçmiş ve ülkemizin kurucu-
su olan Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk’ün siluetinin devlet ni-
şanlarından kaldırılmasını hukuka 
aykırı bularak iptal etmiştir. 

Dönemin hükumetinin aldığı bu 
kararın yanlışlığını mahkemeleri-
miz bir kez daha teyit etmiş, yargı, 
milli değerlerimize sahip çıkarak, 
gerçekleştirilmek istenen bu 
uygulamaya engel olmuştur. 

Okullarda Andımız’ı yasaklayan, 
milli bayramlarımızı iyice sade-
leştiren, milli kimliğimize yönelik 
olarak yapılan bir çok uygulamaya 
son olarak devlet nişanındaki bu 
değişiklik eklenmiş ancak, Türkiye 
Kamu-Sen’in gayretleri ve mah-
kemelerimizin verdiği kararla bu 
yanlıştan dönülmüştür.

15 Temmuz’da yaşanan hain 
darbe girişimi ve o gece yaşa-
nanlar, bu ülkenin kurucusu olan 
büyük önder Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün fikirlerinin ve bıraktığı 
emanetin bir kez daha ne kadar 
önemli ve anlamlı olduğunu orta-
ya koymuştur.

Bu ülkeyi yokluklar içinde kuran 
ve fikirleriyle yıllardır hayat veren 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, 
silah arkadaşlarını ve tüm şehitleri-
mizi bir kez daha rahmetle anıyor, 
yapılan yanlışa “Dur” diyen yüce 
mahkemeyi kutluyorum.

Türkiye Kamu-Sen olarak milli 
ve manevi değerlerimize sahip 
çıkmanın boynumuzun borcu 
olduğunu bir kez daha ilan ediyor, 
bu yanlışların tekrar yaşanmaması-
nı temenni diliyorum” dedi.

Türkiye Kamu-Sen’in devlet nişanlarında,  
Atatürk silueti ve T.C. ibaresinin kaldırılmasına 

yönelik açtığı dava sonuçlandı. 
Danıştay’ın kararına göre,  

“Atatürk Kabartmasına yer verilmeksizin yapılan 
düzenleme İPTAL edildi. 

Genel Merkezimizde Aşure İkramı Yapıldı

TÜRK EĞİTİM-SEN www.turkegitimsen.org.tr
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Bir konuşma yapan Türkiye 
Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen 
Genel Başkanı İsmail Koncuk 
da siyasi partilerin konuyla ilgili 
gündem yaratması, bu hususta 
masum insanların tespit edilmesi 
çok önemlidir” dedi.

Adalet Bakanlığı’nın bylock 
sistemi, internet, bilgisayar konu-
sunda savcıların nasıl davranması 
gerektiği konusunda talimat ver-
mesi gerektiğine de dikkat çeken 
Koncuk, “Bazı savcıların bilgisayar, 
internet bilgisi yok. Mavi liste, 
turuncu liste ne anlama geliyor; 
savcıların nasıl hareket etmesi 
gerekiyor? Adalet Bakanlığı, bu 
konuda savcıları bilgilendirmeli-
dir” dedi.

KPSS skandalına da değinen 
Koncuk, “Bilindiği gibi 2010 yılın-
daki KPSS skandalını biz ortaya 
çıkarmıştık. Ama verdiğimiz tüm 
belgeleri sümen altı etmişler. Ham 
soruların dağıtıldığını belgelemiş-
tik. Isparta Yalvaç’ta Baki Saçı’ya 
soruların gönderildiğini söylemiş-
tik, nitekim o da itiraf etti.

Öte yandan 2012 yılında da 
KPSS hırsızlığı olduğuna iddia et-
miştim. Gerçekten sınav başlamış, 
başlar başlamaz sadece ÖSYM’nin 
elinde olan master kitapçıktaki 
konu dizini yayınlanmıştı. Bu kitap-
çık sadece ÖSYM’de var. Ben o 

dönemde televizyonlarda sınavın 
iptal edilmesi gerektiğini söyle-
dim. O dönemki ÖSYM Başkanına 
‘Bu master kitapçığın piyasada na-
sıl gezebildiğini açıklayın’ dedim, 
açıklayamadılar” diye konuştu.

Proje okulları ile ilgili tartışma-
lara da değinen Genel Başkan İs-
mail Koncuk şunları kaydetti: “Eski 
Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubuk-
çu döneminde alınan şura karar-
larında ‘Kurum kültürü oluşması 
için idarecilerin ve öğretmenlerin 
o okulda daha fazla kalması temin 
edilmelidir’ diyor. 4 yıl kalacak 
öğretmen o okulu benimsemez. 
Bu bir şura kararıdır ve Nimet Çu-
bukçu zamanında alınmıştır. Şimdi 
de proje okullarında 8 yılını dol-
duran öğretmenler başka okullara 
atanabiliyor, 4 yılını dolduran okul 
yöneticileri de görevden alınabi-
liyor. Ben 35 yıllık öğretmenim. 
Yıllarca endüstri meslek liselerin-
de çalıştım. O dikilen ağaçlarda 
benim ve diğer öğretmenlerimizin 
emeği var. Şimdi ben mi o okulu 
sahiplenirim, yoksa o ağacın nasıl 
dikildiğinden haberi olmayan 
öğretmen mi sahiplenir? Böyle 
bir anlayış nereden peydahlandı? 
Verimliliği azalmış öğretmeni A 
okulundan B okuluna aldığınızda 
verimliliğini artacağını ölçen bir 
bilimsel veri mi var?”

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-
Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 
son günlerde sıkça konuşulan ve bir 
çok kamu çalışanının açığa alınma-
sına neden olan “Bylock” sistemine 
ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu 
programla ilgisi olmadığı halde bir 
çok kişinin açığa alındığını belirtti. 

“Bylock iddiaları ile ilgili olarak 
,araştırma ve soruşturmaların işin 
uzmanlarınca titizlikle yapılması ge-
rekmektedir” diyen Genel Başkan 
Koncuk, “ Yaşadığımız tecrübelerden 
hareketle söylüyorum, bu konuda uz-
manlarca ciddi çalışmalar yapılma-
dan bir karar verilirse pek çok insanın 
bylock kullanmadığı halde işinden 
olması kaçınılmaz olacaktır” dedi.

Genel Başkan Koncuk değerlen-
dirmesinde şu satırlata yer verdi; 

 “Fetö terör örgütü mensupları-
nın haberleşme amacıyla kullandığı 
Bylock sistemine girdikleri gerekçe-
siyle 2800 kişi MEB tarafından açığa 

alındı. Burada enterasan olan bylock 
programı ile ilgisi olmadığı belli olan 
insanların da bu sebeple açığa alın-
mış olmasıdır. Son derece güven 
duyduğumuz bazı arkadaşlarımızın 
da bu sebeple açığa alınmasından 
şoke olduk. Bu 2800 kişiden çok az 
da olsa sendikamız üyesi olan ar-
kadaşlarımız var, ancak bazıları ile 
yaptığımız görüşmede kendisine ait 
olan numarayı yakınlarına verdiği ve 
o insanlar tarafından istismar edildi-
ği, komşusuna güvenmekten dolayı 
sıkıntı yaşadığı anlaşılmaktadır. 

Bu arkadaşlarımız durumu ile ilgili 
savcılıklara suç duyurusunda bu-
lunacak ve savcılık tutanağını ilgili 
valiliğe bir üst yazı ile bildirecektir. 
Bu durumda olanların masumiyeti 
ortaya çıkacaktır, ancak bu sisteme 
girdiği şüphesi ile açığa alınanların 
bir kısmı kendi kullandıkları numara-
dan dolayı şüphe altındadır, bunlar 
kesinlikle bylock kullanmadıklarını, 

hatta bu sistemin varlığını yaşanan 
olaylardan sonra duyduklarını söy-
lemektedirler. Şayet bu iddiaları 
doğruysa bylock sistemi ile ilgili 
bizim de açıklayamadığımız bir 

takım sıkıntılar olabilir. Bunun nasıl 
olabileceğinin uzmanlarca araştırılıp 
açıklanmaya ihtiyacı vardır. 

Bylock sistemini gerçekten kul-
lananları, örgüt içi haberleşme ya-
panları savunacak değiliz, böyle bir 
sorumluluğumuz da yoktur, ancak 
başından bu yana sağlam bir soruş-
turma, araştırma süreci yürütülmesi 
ve savunma hakkının verilmesini isti-
yoruz. Bu, bylock iddiaları ile ilgili ola-
rak da araştırma ve soruşturmaların 
işin uzmanlarınca titizlikle yapılması 
gerekmektedir. Yaşadığımız tecrü-
belerden hareketle söylüyorum, bu 
konuda uzmanlarca ciddi çalışmalar 
yapılmadan bir karar verilirse pek çok 
insanın bylock kullanmadığı halde 
işinden olması kaçınılmaz olacaktır. 

Bu çalışmaların göz ardı edilmeden 
yapılacağına olan inancımı muhafaza 
ediyorum. Allah tüm suçsuz, masum 
insanları korusun, inşallah.” dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili ve Milli Eğitim Komisyonu 
Üyesi Prof. Dr. Gaye Usluer,  CHP İstanbul Milletvekili 
Dr. Sibel Özdemir ve CHP Grup Danışmanı Ali Taştan  

14 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Kamu-Sen ve  
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk’u 

makamında ziyaret etti.

BYLOCK BİLMECESİ

CHP’DEN 
SENDİKAMIZA ZİYARET

Ziyarette yaptığı konuşmada CHP Eskişehir Milletvekili ve Milli 
Eğitim Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Gaye Usluer kamu çalışanları-
nın meslekten ihraç edilmelerine değinerek, “’Biz de kuluz tabi ki 
hatalarımız olacak’ diyorlar. Peki o hata neye mal oldu? 3 ayda intihar 
edenler var, yuvası dağılanlar var. Dün genel başkanımızı fetöcülükle 
suçladılar. Bir taraftan ‘Beni kandırlar’ diyeceksiniz ama öteki hapiste, 
işsiz kaldı, onlar da o zaman mahkemede özür dilesin. Bir de darbeyi 
kim yaptı, onu ayıklayacaksın. Darbe teşebbüsünde bulunanlar 
kimlerdi, bunun silahlı gücü kimdi, beyin gücü kimdi, bunları tespit 
edeceksin” dedi.

TÜRK EĞİTİM-SEN Türkiye’nin Sendikası
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Talip GEYLAN
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri

Köşe Yazısı

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Prog-
ram ve Proje Uygulayan Eğitim Ku-
rumları Yönetmeliği 1 Eylül 2016 Ta-
rih ve 29818 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Beraberinde, sözkonusu kurum-
larla ilgili tartışmalar da gündeme 
oturdu. Kamuoyunda bilinen adıyla 
“proje okullarında” görev yapan 
öğretmenlerin zorunlu yer değiştir-
meye tabi tutulması, çalışanların yanı 
sıra öğrenci ve velilerin de tepkisiyle 
karşılandı.

Malum olduğu üzere, sözkonusu 
yönetmeliğin “Yönetici ve öğret-
menlerin görev süresi” başlıklı 11 inci 
maddesi uyarınca, proje okullarının 
öğretmen ve yöneticileri aynı okulda 
aynı unvanla sekiz yıldan fazla çalışa-
mayacaktır. Görev süresini doldu-
ranlar zorunlu olarak yer değiştirmek 
durumundadırlar.

Bu durum, biraz da medyanın 
ilgisi vesilesiyle, kamuoyunda ciddi 
bir tepki, tedirginlik ve hatta adı 
geçen okullar özelinde infiallere 
neden oldu.

***
Keyfiyet Projesi Kabul Edilemez
Gelişmeler ve tek taraflı inisiyatif-

ler, eğitimle ilgili çevrelerde olduğu 
gibi bizlerde de kayda değer kaygı-
lar uyandırdı tabii ki…

Çünkü, yönetmeliğin “Öğretmen 
atama” başlıklı 13 üncü maddesi 
“Bu Yönetmelikte aranan şartları 
taşıyan öğretmenler arasından 
eğitim kurumunun bağlı bulunduğu 
genel müdürlüğün inhası, İnsan Kay-
nakları Genel Müdürlüğünün teklifi 
ve Bakanın onayı ile dört yıllığına 
atama yapılır. Eğitim kurumunun 
bağlı bulunduğu genel müdürlükçe 
belirlenen kriterlere göre görevin-
de başarı gösteren öğretmenlerin 
görev süresi ilk atamadaki usulle 
dört yıl daha uzatılabilir.” hükmüyle 
bu okullara yapılacak öğretmen ve 
idareci atamasını ilgili diğer mevzu-
attan ayırarak idarenin inisiyatifine 
veriyor.

Yani yapılan düzenleme, bu okul-
lara yapılacak öğretmen atamalarını 
keyfi bir inisiyatife bırakıyor.

AKP’nin, 14 yıllık iktidarı süresince 
MEB’de şahit olduğumuz öyle çok 
marifeti(!) var ki; kaygılarımızda hiçte 
haksız değiliz.

Bakanlık, ülkemizin en gözde 
okullarını proje okulu sınıfına dahil 

ederek, hiçbir kriter ve objektif 
değerlendirme sistemine ihtiyaç 
duymadan dört yıllık görev yapmış 
olma şartını taşıyan istediği her 
kişiyi bu okullara öğretmen olarak 
atayabilecek.

Sınav, kriter, değerlendirme, kari-
yer, liyakat şartı… vs. hiçbiri yok!

Tek belirleyici olan, Bakanın/siya-
setin/yandaş yapıların takdiri…!

***
Nereden biliyorsunuz, neden ni-

yet okuyuculuğu yapıyorsunuz, diye 
düşünebilirsiniz.

Ancak tecrübelerimiz gösteriyor 
ki, defalarca şahit olduğumuz gibi, 
burada da aynı akıbeti yaşayacağız.

Eğitim camiası, daha geçtiğimiz 
Haziran ayında yapılan müdür müla-
katlarını unutmadı.

Mesela İstanbul ilinde gerçekleş-
tirilen 2016 müdür mülakat sınavı 
sonuçları.

Ki, Genel Başkanımız 23 Haziran 
2016’da Milli Eğitim Bakanı İsmet 
Yılmaz’a bu rezilliği bizzat elden tes-
lim etmiş ve gereğini talep etmişti.

Hoş, o günden bu yana sayın 
Bakanın bu kepazeliğe yönelik bir 
müdahalesini de göremedik.

Sükut ikrardır, derler.
Yoksa gücü mü yetmedi, bilemi-

yorum…
Peki ne olmuştu İstanbul müdür 

mülakatlarında?
2016 okul müdürlüğü atama-

ları için İstanbul İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün marifetiyle kurulan 
mülakat komisyonlarının puanlama 
sonuçlarını hatırlatmak istiyorum.

Bu mülakatlarda;
90 ve üzeri not alan 214 kişinin 2’si 

Eğitim Sen üyesi, 4’ü Türk Eğitim-
Sen üyesi, 11’i sendikasız ve 197’si 
Eğitim Bir Sen üyesi idi.

95 ve üzeri not alan 164 kişinin 1’i 
Eğitim Sen üyesi, 3’ü Türk Eğitim-
Sen üyesi, 2’si sendikasız ve 153’ü 
Eğitim Bir Sen üyesi idi.

100 ve üzeri not alan 86 kişinin 
5’i sendikasız ve 81’i Eğitim Bir Sen 
üyesi idi.

Vay be..!?
İstanbul’un bütün üstün yete-

nekli ve dahi derecesindeki müdür 
adayları EBS’de toplanmış; ne kadar 
embesil ve yetersiz tip var ise dışarı-
da kalmış(!)

Yahu insanda biraz ahlak, azıcık 
insaf, zerre-i miktar utanma olur be!

Hadi 45 kişiden oluşan bu 
komisyon üyeleri yüzlerini keçeyle 
kaplamışlar, ne herze yerlerse yesin 
yüzleri kızarmıyor da;

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nü 
işgal eden zata sormak lazım, pabu-
cumun müdürü müsün kardeşim? 
Maiyetindeki onbinlerce öğretmen-
den hiç mi utanmıyorsun? İplerini, 
neyin uğruna bu kadar kaptırdın? 
Toprağın altı hiç aklına gelmiyor mu?

Ya Bakanlık üst bürokrasisine, ya 
sayın Bakan’a ne demeli?

Kardeşim, havalı havalı tepesinde 
oturduğunuz Milli Eğitim Bakanlığı 
teşkilatını yönetemiyor olmanızdan, 
taşra teşkilatınızın legal görünümlü 
paralel bir çete tarafından gaspe-
dilmiş olmasından hiç mi rahatsız 
olmuyorsunuz?

Sadece İstanbul mu? Tabi ki hayır; 
neredeyse her ilimizde aynı ahlaksız-
lıklara defalarca şahit olundu.

***
Şimdi böylesi pejmürde bir 

yönetim ve ahlak anlayışının hakim 
olduğu bir ortamda, biz kime ve 
nasıl güveneceğiz?

Diyorlar ki efendim bu okullara bir 
grup çöreklenmiş, 20 yıldır 28 yıldır 
görev yapıyorlar. Ayrıca, yurdumu-
zun başka okullarının da bu başarılı 
öğretmenlerden istifade etmesi 
lazımmış. Böyle olmazmış. (Aslında 
burada da çelişki var ya; hem başarılı 
öğretmenleri başka okullarda de-
ğerlendirmek gerekçesini hem de 
birilerinin 28 yıl bu okullara çörek-
lendiğini aynı anda söylemek garip 
duruyor)

Bakanlığın ve sayın İsmet Yılmaz’ın 
bu gerekçesinin bir an doğru ve 
geçerli olduğunu varsayalım.

Lakin o zamanda daha büyük bir 
endişeye kapılıyoruz. Bu kez de bu 
okullardan kimlerin gönderildiğin-
den daha çok kimlerin bu okullara 
atanacağına takılıyoruz.

Dedim ya sabıkalı bir iktidar/MEB 
yönetimiyle karşı karşıyayız.

İşte yukarıda verdiğim İstanbul 
mülakat sonuçları ortada.

Bu karakter ve vicdana sahip bir 
yönetim ahlakından nasıl bir adalet 
bekleyeceğiz ki?

Bazı illerde bir takım vakıflar ve ce-
miyetler üzerinden mütevelli heyet-

leri oluşturulduğu ve buralarda proje 
okullarına atanacak öğretmenlerle 
ilgili listeler hazırlandığını şimdiden 
duymaya başladık bile.

Geçenlerde Nazilli’de gördük; 
öğretmenimiz elinde Bakanlık ka-
rarnamesiyle proje okuluna gidiyor. 
Müdür efendi “kadromu kendim 
kuracağım” diyerek öğretmeni 
göreve başlatmıyor. Hatta efendinin 
çapı o kadar kalın ki, bir hafta içeri-
sinde MEB İnsan Kaynakları Genel 
Müdürlüğü’nden öğretmenimizin 
kararnamesinin iptal yazısını veriyor 
eline.

Yine bir Ege ilimizdeki bir okul 
müdürü, okula atanmak için başvuru 
yapmayı düşünen öğretmenleri 
huzurunda mülakata alıyor. Yani mü-
dür efendinin mülakatından “Olur” 
alırsanız başvuru yapabileceksiniz!

Ne müdürler varmış be!?
Bu müdürler, Bakanlık yetkisini 

kullanacak cüreti nereden buluyorlar 
acaba?

Bu müdürler, Milli Eğitim Bakanı’nı 
ve yüksek bürokratları sallamayacak 
hadsizliği nereden buluyor?

Kime, hangi odaklara güveniyor-
lar?

Ya da;
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sayın İs-

met Yılmaz, proje okulu müdürlerine 
yönetmeliğin tanımadığı bir yetkiyi 
mi verdi acaba?

Yoksa Milli Eğitim Bakanlığı ve Sa-
yın İsmet Yılmaz’ı da aşan bir oluşum 
ya da irade tarafından proje okulları-
nın organizasyonu mu yapılıyor?

Akla gelmiyor değil…
***
Zenginliğimiz Heba Edilmesin!
Aralarında İstanbul Erkek Lisesi, 

Kadıköy Anadolu Lisesi, Kabataş 
Lisesi, Ankara Fen Lisesi, Ankara 
Atatürk Lisesi, İzmir Fen Lisesi, Bor-
nova Anadolu Lisesi gibi Türkiye’nin 
en gözde okullarının bulunduğu 
yaklaşık 200 okul proje okulu kapsa-
mına alınmış durumda.

Şimdi bu okullarda görev yapan 
eğitim çalışanlarının ve öğrencilerin 

MEB’İN, PROJE OKULLARI ÜZERİNDEKİ  
PROJESİ NEDİR?

yazının devamı yan sayfada
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motivasyonları ciddi şekilde tahrip 
edilmiş durumda.

Ülkemizin en başarılı okulları hiç 
hak etmedikleri halde faklı bir şekil-
de gündemde tartışılmakta.

Buradan Milli Eğitim Bakanlığı’nı 
uyarıyorum:

Adı geçen bu okullarımız ülkemi-
zin en zeki, en yetenekli ve gelecek 
vaat eden çocuklarımızın okuduğu 
okullardır. Bu okullara, TEOG sınav-
larında başarı gösteren % 1’lik % 
2’lik dilimdeki çocuklarımız yerleş-
mektedir.

Bu çocuklarımız mezun oldukların-
da ülkemizin en iyi üniversitelerine 
yerleşmektedir. Türkiye’nin en büyük 
zenginliği ve ülkemizin geleceğini 
imar edecek kadrolar bu liselerimiz-
de okuyan çocuklarımızdır. Ülkemizin 
siyaset, ekonomi ve bilim hayatına 
yön verecek ve Türkiye’yi yeni ufuk-
lara taşıyacak kadrolar bu çocukları-
mız arasından doğacaktır.

Yani gözümüzden bile sakınacağı-
mız, en kıymetli hazinemizmişçesine 
koruyup kollayacağımız değerlerimiz 
olan çocuklarımız bu okullarımızda 
okumaktadır.

Bu okullarımızı heba etmeyin.

Sabıkanızdan dolayı size güvene-
miyor ve ikaz etme ihtiyacı hissedi-
yoruz.

İstanbul müdür mülakatları örne-
ğinde olduğu gibi, 14 yıllık iktidarınız 
süresince ortaya koyduğunuz yöne-
tim anlayışınıza ve kamuda size biat 
etmeyen hiç kimseye nefes aldırma-
dığınız ahlakınıza güvenemiyoruz.

Etmeyin eylemeyin..

Aman ha..!

Allah rızası için, bu okullarımıza 
bari öğretmen ataması yaparken 
“Yandaşlık ve biat” kriteri aramayın.

Yazık edersiniz!

Kim ki, proje okulu kılıfıyla paketle-
nen bu okullarımızı, yandaş kadrolaş-

manın vasıtası kılar ve ehliyet sahibi 
olmayanlarla doldurursa ihanetin 
önde gidenidir.

Şimdi çıkıp, bu ikazımızı da mani-
püle etmeye çalışabilirsiniz.

Şimdi çıkıp, bu iyi niyetli uyarımızı 
hasmane bir peşin hüküm diye 
nitelendirebilirsiniz…

Ama işin aslını siz de biliyorsunuz.

Şimdiye kadar yediğiniz herzelerin 
siz de farkındasınız, aslında.

Aksini iddia ediyor musunuz?

O halde;

Milli Eğitim Bakanlığı olarak 
kendinize güveniyorsanız, adalet ve 
liyakat hassasiyetinize güveniyor-
sanız bağlı kurumlarınızda sendika 
üyesi olabilecek konumdaki toplam 
yönetici sayısının sendikal dağılımını 
yayınlayın bakalım.

Hatta çok derine inmeye de gerek 
yok; sadece proje okulu olarak 
sınıfladığınız liselerin yönetici kad-

rosundakilerin sendikal dağılımını 
yayınlayın bakalım.

Yer mi?
***
İzleyeceğiz.
Yakından takip edeceğiz.
Milli Eğitim Bakanlığı proje okul-

larına görevlendireceği öğretmen-
lerde sadece ehliyet, bilgi birikimi 
ve liyakate bağlı kalarak bu kez bizi 
şaşırtacak mı; merakla bekleyeceğiz.

***
Allah rızası için bir kez olsun bizi 

şaşırtın!
Olma mı?
***
Aksi halde;
Asıl projenizin ülkemizin en zeki 

çocuklarının sınavla girerek okuduğu 
en başarılı okullarımızdaki çalışanları, 
velileri ve öğrencileri huzursuz ede-
rek EĞİTİMİN İÇİNE ETME PROJESİ 
olduğuna kanaat getireceğiz.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın 
öğretmenlerin bundan sonra müla-
kat ile atanacak açıklamalarına sosyal 
medya hesabından tepki gösteren 
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-
Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 
“Mülakattan sonra yaşanan bunca 
haksızlığı görmeyen, hala ısrarla mü-

lakatla nitelikli öğretmen seçileceğini 
söyleyen bir bakana ne denilebilir?” 
dedi. Genel Başkan açıklamasında 
şunları kaydetti:

“İsmet Yılmaz, “Bundan sonra 
tüm öğretmen atamaları mülakatla 
yapılacak.” dedi. Mülakatla öğret-
men alımı ilk defa Yılmaz döneminde 
uygulandı.

Bugüne kadar hiç bir Milli Eğitim 
Bakanının düşünemediği mülakat 

yöntemini bulduğu için tüm eğitim-
ciler Sn Yılmaz’a şükran borçludurlar!

Sn Yılmaz’ın bulduğu bu yöntemle 
Türkiye artık eğitimde çağ atlayacak-
tır! Mülakat yöntemi eğitim öğretim-
de tüm problemlerimizi çözecektir!

Erkan Mumcu, Hüseyin Çelik, 
Nimet Baş, Ömer Dinçer ve Nabi 
Avcı’yı kınıyorum, onca bakanlık 
yaptılar mülakatla öğretmenliği 
düşünemediler!

Mülakattan sonra yaşanan bunca 
haksızlığı görmeyen hala ısrarla mü-
lakatla nitelikli öğretmen seçileceğini 
söyleyen bir bakana ne denilebilir?

Sayın Yılmaz’a şu hakkı da teslim 
etmeliyim. Bravo Sayın Bakan, 
mülakatla öğretmen atayarak tarihe 
geçtiniz. Öğretmenler sizi hep hatır-
layacaktır!”

“SAYIN BAKAN, MÜLAKATLA ÖĞRETMEN 
ATAYARAK TARİHE GEÇTİNİZ”

TÜRK EĞİTİM-SEN Türkiye’nin Sendikası
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Yenikapı ruhunun sözde kalma-
ması gerektiğinin altını çizen Genel 
Başkan İsmail Koncuk, bu ruhun 
devam etmesi için siyasi iktidarın 
özellikle kamuda ciddi adımlar 
atması gerektiğini söyledi.

Genel Başkan İsmail Koncuk, 
katıldığı canlı yayında, 15 Temmuz 
hain darbe girişiminden kamuda 
yaşanan ihraçlara, mülakat siste-
minden iş güvencesine kadar bir 
çok konuda çarpıcı açıklamalarda 
bulundu.

KONCUK: TERÖRLE MÜCA-
DELEDE KARARLILIK DEVAM 
ETMELİ 

Tüm şehitlerimize yüce Allah’tan 
rahmet dileyerek sözlerine başla-
yan Genel Başkan İsmail Koncuk, 
terörle mücadele kararlığın devam 
etmesi gerektiğine vurgu yaptı. 
Koncuk, “15 Temmuz’dan bu yana 
kamuda ciddi problemler yaşandı. 
Bu problemlerin bugünden yarına 
hemen çözülmesini beklemiyoruz. 
Tabii, 15 Temmuz gecesi şehit olan 
vatandaşlarımıza askerlerimize, 
öncesinde ve sonrasında şehit 
verdiğimiz Mehmetçiklerimiz ve 
polislerimize ayrıca sivil vatandaş-
larımıza yüce Allah’tan rahmet 
diliyorum. Terörle mücadelede 
kararlılık devam ettirilmelidir.  Terör 
örgütünün tehditlerine boyun 
eğmeyecek kadar büyük bir ülke-

yiz. Aziz milletimiz acılar yaşıyor, 
sıkıntılar yaşıyor, göz yaşları sel 
olup akıyor ama bu mücadelede 
de geri adım atılmamalı. Ne yazık 
ki terörle mücadelede ciddi hatalar 
yapıldı. Bilhassa çözüm süreci 
denilen o süreçte yapılan hataların 
bedelini halen ödüyoruz. Siyasi 
iktidarın bir hatasıydı bu süreç. Za-
manında Türkiye Kamu-Sen olarak 
uyardık bu konuda. Daha sonra 
bu sürecin buzdolabına kaldırıl-
dığı ifade edildi. Temennim o ki, 
terörle mücadele süreci kararlılıkla 
devam etsin, sayın Başbakan, sayın 
Cumhurbaşkanı, muhalefet par-
tileri ki özellikle Milliyetçi Hareket 
Partisi Genel Başkanı sayın Devlet 
Bahçeli’nin çok ciddi bir desteği 
var terörle mücadele konusunda. 
Cumhuriyet Halk Partisinin de 
destek verdiğini biliyoruz. Bu des-
tekle beraber siyasi iktidar terörle 
mücadelede yapılması gereken ne 
varsa bunu ortaya koymalıdır. Bu 
mücadeleden bir an geri atılma-
sı önümüzdeki dönemde terör 
örgütünün daha da güçlenmesi 
ve başımıza bela olması sonucunu 
doğuracaktır. Bu kararlılığın devam 
etmesi ve ettirilmesi şarttır bu 
konuda samimi olmalıdır. Maalesef 
siyasi iktidarın “kararlıyız” dediği 
birçok şeyden zamanı gelince çok 
farklı uygulamalar yaptıklarını 14 
yıllık iktidarları boyunca gördük. 
Biz milli özelliği tebaruz etmiş bir 

sendikanın temsilcileriyiz. Dola-
yısıyla milli birlik beraberliğimizi, 
ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, 
Anadolu coğrafyasında güven için-
de yaşama  hakkımızı tehdit eden 
adı Pkk, fetö, Daeş..ne olursa olsun 
bu coğrafyada yaşama hakkımıza 
göz diken tüm unsurlarla kararlı bir 
mücadele veriliyorsa biz her zaman 
onların yanında oluruz. Hem de 
siyasi ve ideolojik bir ayrım düşün-
meden. Türkiye Kamu-Sen böyle 
bir konfederasyondur. Milletin 
birlik ve beraberliğini göz önüne 
alarak hareket ederiz” dedi. 

KONCUK: HALA “BENİM 
ADAMIM” DERSENİZ, YENİKA-
PI RUHUNU YAŞATAMAYIZ! 

15 Temmuz’dan sonra ortaya 
çıkan Yenikapı ruhunun çok önem 
arz ettiğini belirten Genel Başkan 
İsmail Koncuk, bu ruhun devam 
etmesi için öncelikli olarak siyasi 
iktidarın adımlar atması gerektiğini 
kaydetti. Koncuk, “15 Temmuz’da 
alçak bir darbe girişimi yaşandı, 
TBMM ilk defa bombalandı, 242 
vatandaşımız askerimiz, polisimiz 
alçakça şehit edildi. Bunu asla 
unutmayacağız. 15 Temmuz’dan 
sonraki süreç çok iyi değerlendi-
rilmelidir. Bir gevşeme görüyorum 
bu süreçte. Sayın Cumhurbaşkanı 
ve Başbakan, Yenikapı’da oluşan 
ruhun devam etmesi şeklinde ifa-

deler kullandı. Aynen katılıyorum. 
Zaman zaman iktidar partisinin 
ya da muhalefet partilerinin bu 
ruhun bozulmaması konusunda 
uyarıcı açıklamalar yaptıklarını da 
görüyoruz.  Yenikapı ruhu denilen 
bu ruhun milletimizin tamamını 
kucaklayan bir ruh olması gerek-
tiğini ifade etmek lazım. Yenikapı 
ruhu bu coğrafyada yaşayan 
herkesin kucaklanması gerektiğini 
ifade eden, ayrımcılık yapılmaması 
gereken bir ruhtur. Biz bu ruhtan 
şunu anlıyoruz. Hükümet kimseye 
“Benim yandaşım, benim karşı-
tım” demeyecek. Hain gruplar 
dışında bu ülke için yararlı gör-
düğü her insanı kucaklayıcı bir 
tavır sergileyecek. Peki Yenikapı 
ruhunu devam ettirmek adına 
ne yaptıklarını öncelikle sayın 
Başbakan’ın açıklaması lazım. “Bu 
ruh bozulmasın” tamam, temen-
nimiz bu. Bundan sonraki sürecin 
Türk milleti açısından çok rahat bir 
süreç olmayacağını görebiliyoruz. 
Şu anda Fırat Kalkanı operasyonu, 
Musul meselesi ki, nereye gideceği 
belli değil. Biz bu ortamda elbette 
devletimizin yanındayız. İçinde 
bulunduğumuz durum ve şartlar 
siyasi bölünmüşlüğün Türkiye açı-
sından bir fayda sağlamayacağını 
hepimize göstermekte. Bunu sayın 
Cumhurbaşkanı ve Başbakan’da 
görüyor, muhalefet partileri de 
görüyor. 

Peki bu ruhun devam etmesi 
anlamında siyasi iktidar olarak siz 
hangi adımı attınız? Kamuda bu 
birlikteliği sağlamak adına hangi 
adımları attınız? Makam koltuklarını 
hak eden insanların oturması adına 
hangi mevzuatta bir düzenleme 
yaptınız? Ayrımcılığın ortadan kal-
dırılması adına atılan yeni adımın 
ne olduğunu ben görmek istiyo-
rum. Şu ana kadar bunu göreme-
dik. Yenikapı ruhu soyut olmaktan 
çıkarılmalı, somutlaştırılmalıdır. Siz 
hala makamları benim adamım 
anlayışı ile dağıtırsanız, Yenikapı 
ruhunu yaşatamayız.  Türkiye’nin 
ihtiyaç duyduğu birlik ve beraber-
lik ortamını sağlayamayız. Şu an 
OHAL ile yönetiliyoruz. 15 Temmuz 

Yenikapı Ruhu, Hem Külfette Hem 
Nimette Oluşturulmalı

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk,  
12 Ekim 2016 tarihinde Bengü Türk ekranlarında yayınlanan “Söz Hakkı” programında  

ülke ve çalışma hayatı gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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öncesi yaşananlar aynen devam ettirilirse 
bizim buna sessiz kalmamız mümkün değildir. 
Eylem yapmıyoruz, saygı duyuyoruz, birlik ve 
beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz en önemli 
günleri yaşıyoruz. Bu oluşan birlik havasını 
bozan taraf asla biz olmayacağız. Mevzuat 
düzenlemesini sil baştan ele alalım. Sınava 
dayalı hak edenlerin makamlara geldiği, 
memleketimiz için faydalı olacak insanların 
önünü açacak düzenlemeleri hayata geçire-
lim. Bunlar hayata geçti mi? Hayır. O zaman 
bu nasıl bir ruh? Külfette birlikte varız, savaş-
ta, ölümde, şehitlikte varız. Mesele nimette 
de birliği sağlayabiliyor muyuz? Külfette 
birlikte Yenikapı ruhu derseniz olmaz, külfette 
de nimette de birlik olacak. O zaman Yenika-
pı ruhunu güçlü kılabiliriz” dedi

KONCUK: BU İŞİN KABAK TADI 
VERDİĞİNİ BAŞBAKAN’IN VE 
CUMHURBAŞKANI’NIN DA GÖRMESİ 
GEREKİR

Toplumda yaşanan korku ve endişe 
durumunun hat safhaya ulaştığını dikkat 
çeken Genel Başkan İsmail Koncuk, “Sayın 
Başbakan’ın mağduriyetler konusunda uyarıyı 
yapanlara kızmak yerine, mağduriyetin ne 
olduğunu ciddi şekilde değerlendirmesi 
lazım” dedi. Koncuk, “İktidar partisinin il 
başkanlarından biri açıklamasında, açığa 
alınan memurların hepsi için “bırakın ağaç 
kabuğu yesinler” diyor.  Bu açıklamalar kar-
şısında Başbakan’ın müdahale etmesi lazım. 
Bylock uygulamasından söz ediliyor. Örneğin 
Sinop’ta üniversitede çalışan bir hocamız var. 
Sinop Üniversitesi yazdığı yazıyla “Fetö terör 
örgütü ile ilginiz yoktur görevinize dönebilirsi-
niz” diyor. Ancak bu arkadaşımız hala tutuklu 
olarak bulunduruluyor. Bu şekilde nasıl müca-
dele edeceğiz? Kimin ne yaptığı belli değil. 
Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Bank 
Asya’da hesap açmış herkesi FETÖ terör 
örgütüne mensup diye nasıl görebilir insan? 
Tanıdığım milliyetçi birçok arkadaşım faizsiz 
bankacılık diye buraya hesap açmış. Terör 
örgütü ile ilgisi olmayan ancak açığa alınan 
öğretmenlerden evlere temizliğe gidenler 
var. 

Malatya’da bir savcımız bylock kullanıyor 
diye açığa alınmış. Aslında apartman olarak 
ortak internet ağı kullanılıyormuş. Apartma-
nın ortak internet ağı kullandığı tespit edilmiş 

ama hala göreve iade edilmedi. Başbakan’ın 
mağdur edebiyatı yapıyorlar diye eleştirmesi 
yerine, gerçekten mağdur olanları tespit ede-
rek bir an önce yapılan hatadan dönülmesi 
gerekir. Bu arkadaşlarımızın göreve iadesi 
konusunda da talimat vermesi lazım. Bu 
konuda artık ciddi bir infial uyanmaya başladı. 
FETÖ ile ilgili olmayan birçok kişi tutuklanmış, 
meslekten ihraç edilmiş veya açıkta bekliyor. 
Geçtiğimiz günlerde, İzmir’de bizim şube 
başkanımızın evini polis basıyor. Bizim şube 
başkanlarından herhangi birinin FETÖ ile ilgi-
si olduğunu düşünen kişi aklını peynir ekmek-
le yemiştir. Bir ihbar var diye, araştırmadan 
veya ifadeye çağırmadan ev basmanın anlamı 
nedir? Önce bir araştırsın bakalım, FETÖ ile 
ilgisi var mı! Bu şekilde mücadele yapılamaz, 
işin içinden çıkamayız. Birileri sanki bu işi özel-
likle sulandırıyor. Bu zulmedenlerin ve zalimce 
davrananların geçmişinin incelenmesi gerekir. 
Görecekler ki bunlar azılı Fetöcü çıkacaktır. 
Bunlar zulmederek kendini gizlemeye çalışı-
yor. Ankara Emniyet Müdürü açıklamasında, 
40 bin ihbar var ve bunlar arasında oğlunu 
şikayet eden babalar, kocasını şikayet eden 
eşler de var. Bu işin kabak tadı verdiğini 
artık Başbakan’ın da Cumhurbaşkanı’nın da 
görmesi lazım. 

Toplum da ne yapacağını şaşırdı. Gözal-
tına alınan, ihraç edilenleri hemen hain ilan 
ediyor. Bazı şeyleri toplumun da görmesi 
lazım. Bugüne kadar kötülük görmedikleri 
bir kısım masum insanları hain ilan etmeleri 
doğru değil. Kırmızı liste, turuncu liste, mavi 
liste var. Bylock hiç kullanmadığı halde ortak 
internet nedeniyle kırmızı listede olanlar var. 
Bylock’un adını ilk kez duyanlar var. Ortak 
internet kullananlar mavi listede olabiliyor. 
Burada Adalet Bakanlığı’nın savcılarımızı 
bu konuda uyarması lazım.  Ancak herkes 
kendinden endişe ediyor, bir korku sarmalı 
almış gidiyor. Karar verme noktasında olanlar 
bile endişe ile hareket ederek imzalar atıyor. 
Bundan dolayı sağlam kararlar da vermeye 
korkuyorlar. Yanlış kararlar verildikçe masum 
insanların canı yanıyor. Bu asla siyasi tartışma 
konusu değil. Sayın Başbakan’ın bu uyarıyı 
yapanlara kızmak yerine nedir diye ciddi 
şekilde değerlendirmesi lazım. Bu anlayış de-
vam edemez. Sadece memurlar değil, hiçbir 
suçu günahı olmayan bazı esnaflarımız da bu 
sıkıntıyı yaşıyor.” dedi.

Türk Eğitim-Sen olarak; destekleme ve yetiş-
tirme kurslarında Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 
dersine de yer verilmesi hususunda, Milli Eği-
tim Bakanlığına yazılı başvuruda bulunulmuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı konu ile ilgili talebimi-
ze, modülde yer alan dersler yıl içindeki incele-
me raporları, derse devam durumları ve dersin 
uygulamadaki verimliliği gibi kriterler göz önü-
ne alınarak Bakanlıkça belirlendiği modülde 
bulunmayan derslerden bu dönem içinde kurs 
açılmasının mümkün olmadığı, talebimizin bir 
sonraki dönemde destekleme ve yetiştirme 
kursları uygulama çalışmaları kapsamında de-
ğerlendirileceğini bildirilmiştir.

4-B’li sözleşmeli ve 4-C’li geçici personelin 
30 günlük rapor sınırlaması çilesine son veril-
mesi istemiyle Başbakanlık, Çalışma Bakanlığı 
ve Devlet Personel Başkanlığına dilekçe gön-
derdik.

Dilekçede, kadrolu memurların hastalık du-
rumlarına göre 36 aya kadar ücretli hastalık izni 
kullanabildiklerini ancak, 4-B’li ve 4-C’li perso-
nelin ise en fazla yılda 3 gün ücretli hastalık izni 
olduğuna vurgu yaptık. 

Böyle bir uygulamanın başta anayasamızın 
eşitlik ilkesine, hakkaniyete ve adalete aykırı 
olduğunu ifade ettiğimiz dilekçede, ilgili ma-
kamlardan sözleşmeli ve geçici personelin has-
talık izinlerinin de memurlarda olduğu şekliyle 
düzenlenmesi talebimizi ilettik.

DESTEKLEME 
KURSLARI YAZIMIZA 

MEB’İN CEVABI

4-B VE 4-C’LİLERİN 
30 GÜNLÜK RAPOR 

SIKINTISINI DİLE 
GETİRDİK
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GENEL BAŞKAN: “YENİKAPI RUHUNUN OLUŞMASINI 
İSTEMEYEN BİRTAKIM MENFAAT GRUPLARI VAR.”

Toplantıda bir konuşama yapan 
Genel Başkan İsmail Koncuk 
Bursa’da olmaktan dolayı çok 
mutlu olduğunu belirterek, “Bur-
sa, hem Türkiye hem de Türkiye 
Kamu-Sen açısından önemlidir. 
Göz önünde olan illerimizden biri 
olan Bursa hem sanayi hem de sü-
rekli büyüyen nüfusu ile herkesin 
takdir ettiği ve yaşamak istediği 
bir ildir. Burada yıllardır çok kıy-
metli arkadaşlarımız sendikacılık 
yaptılar, yapıyorlar ve de ciddi 
başarılar sergilediler.  Umuyoruz 
ki bu başarılar bundan sonraki 
süreçte de el birliğiyle, gönül bir-
liği ile devam eder.  Çünkü birlik 
ve beraber olmak son derece 
önemlidir. Şu anda da olduğu gibi 
bundan sonra da bir ve beraber 
olmaktan çok mutluluk duyuyo-
rum.  Bütün şube başkanlarımıza, 
şube yönetim kurulu üyelerimi-
ze teşekkür ediyorum. Burada 
olmaktan keyif alıyorum. Bu keyfin 
ebedi olmasını Yüce Allah’tan 
niyaz ediyorum” dedi.

Türkiye Kamu-Sen olarak bizim 
bir sloganımız var; ilkeli, kararlı ve 
cesur sendikacılık sözümüz var. 
Mademki ilkeli, kararlı ve cesur 
sendikacılık yapıyoruz bu sadece 
sözle olmaz. Bu; bütün davranışla-
rımıza, konuşmalarımıza yansıması 
gereken bir durumdur. 

Tüm şehitlerimize yüce 
Allah’tan rahmet dileyen Koncuk, 
Türkiye’nin çok kötü günlerden 

geçtiğini belirtti. 15 Temmuz ge-
cesi yaşanan ihanet hareketinden 
bugüne özellikle kamuda büyük 
sıkıntılar yaşadıklarına dikkat 
çeken Koncuk şunları kaydetti: 
“15 Temmuz tarihinden bu yana 
yaklaşık olarak dört ay geçti.  
Türkiye çok kötü günler yaşadı.15 
Temmuz gecesi yaşanan o ihanet 
hareketinden bugüne maalesef 
özellikle de kamuda büyük sıkın-
tılar yaşadık ve hala da yaşamaya 
devam ediyoruz.  Türkiye Kamu-
Sen olarak bizim bir sloganımız 
var; ilkeli, kararlı ve cesur sendi-
kacılık sözümüz var. Mademki 
ilkeli, kararlı ve cesur sendikacılık 
yapıyoruz bu sadece sözle olmaz. 
Bu; bütün davranışlarımıza, konuş-
malarımıza yansıması gereken bir 
durumdur. Topluma,  üyelerimize 
bütün kamu çalışanlarına verdiği-
miz bu sözün her zaman arkasında 
olduk.  Türkiye Kamu-Sen bütün 
teşkilatları ile ne söylenmesi 
gerekiyorsa, hem muhataplarına 
hem de tüm kamuoyuna doğru 
bir üslupla her şeyi söyledi.”

Gerçekten siz suçluyu tespit mi 
etmek istiyorsunuz? Amenna, biz 
de tespit edilmesini istiyoruz. Ama 
tespit metodu bu olmamalıdır. 
Kâğıt üzerinde olmaz.   Mevzuatı 
çalıştırın. Gerçek anlamda o kişi-
lerin FETÖ ile ilişkisini araştırmak 
için ciddi bir soruşturma yapın ve 
o insanlara savunma hakkı verin. 

Türkiye Kamu-Sen’in 19 Tem-

muz tarihinde açığa alınmalar ile 
ilgili yaptığı açıklamayı herkesin 
tekrar açıp okunmasını isteyen 
Koncuk, “ O açıklama darbe 
girişiminden sadece dört gün 
sonra yapıldı.  O tarihte adeta 
eline baltayı almış kafa kesmek 
sevdası içerisindeki birçok insan, 
birçok haberci, internet sitesi 
yakalım, keselim, öldürelim, yok 
edelim diyen birçok insan bugün 
19 Temmuz tarihindeki Türkiye 
Kamu-Sen’in yaptığı açıklamanın 
biraz daha yaklaşabilmiştir.  El-
bette o darbenin sorumluları var. 
O darbenin yakınında, sağında, 
solunda kim var ise gerekli cezayı 
hak ediyorlar. 241 vatandaşımızın 
şehit edilmesine, 2 binden fazla 
vatandaşımızın yaralanmasına se-
bep olmuş, TBMM’yi bombalamış 
bu insanların elbette hakkı ola-
maz. Hukuk ve adaleti terk ederek 
de Türkiye bir yere varamaz.  O 
günden bugüne yapılan tartışma-
lar hep hukuk ve adalet üzerinde 
yaşanmıştır. Türkiye Kamu-Sen 
olarak bizim istediğimiz nedir? 
Gerçekten siz suçluyu tespit mi 
etmek istiyorsunuz? Amenna, biz 
de tespit edilmesini istiyoruz. Ama 
tespit metodu bu olmamalıdır. 
Kağıt üzerinde olmaz.   Mevzuatı 
çalıştırın. Gerçek anlamda o kişi-
lerin FETÖ ile ilişkisini araştırmak 
için ciddi bir soruşturma yapın ve 
o insanlara savunma hakkı verin.  
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 

imzalamış olduğu uluslararası 
sözleşmelerde de belirtildiği gibi 
savunma hakkı asla ortadan kaldı-
rılmaz. Olağanüstü hal yasalarının 
savunma hakkını ortadan kaldı-
rılacak şekilde düzenlenmesi de 
hukuki değildir. Kim olursa olsun 
kişi yargılama ve savunma hakkına 
mutlak ve mutlak sahip olmalı-
dır. Biz bunu istedik. Doğruyu 
bulalım.  Hatta o kafa koparma 
hevesinde olan insanlara da şunu 
söyledik: “Kendinizden bu kadar 
emin olmayın, bu musibet sizi 
de bulabilir” dedik ve dediğimiz 
gibi de oldu. O alkış tutanların bir 
kısmının bugün açığa alındığını 
hatta meslekten ihraç edildiğini 
görüyoruz.  Suçlu mu, suçsuz 
mu onu bilemiyoruz.  Biz hâkim 
değiliz. Mesele ilkeli davranmaktır.  
Her zaman ifade ettim:   Bir insan, 
bir yönetici ne kadar çok zulüm 
etmek arzusu içerindeyse, o kadar 
bu pisliğin, bu FETÖ pisliğinin 
içine batmış biridir ki, kendini baş-
kalarına zulüm ederek gizlenmeye 
aklanmaya çalışıyorlar.   Nitekim 
öyle de oldu. Kafa koparan bazı 
savcılar, hâkimler olduğu hepsinin 
FETÖ ile bağlantılı olduğu ortaya 
çıktı. Zulüm ederek kendilerini 
gizlemeye çalıştılar ama gizleye-
mediler.”

Yenikapı ruhu dediğimiz olgu in-
sanların tüm olarak kucaklanması 
esasına dayanan, ayrımcılığın orta-
dan kaldırıldığı, benim adamım 
senin adamın ifadelerinin yok 
edildiği, adaletin tesis edildiği, 
insan haklarına saygı duyulduğu 
bir ruhtur. Biz bunun devamını 
istiyoruz.

Genel Başkan Koncuk, Bursa’da 
Devlet Personel Başkanlığı tara-
fından başlatılan çalıştaya dikkat 
çekerek, iş güvencesini ortadan 
kaldıracak bir düzenlemenin 
hayata geçirilmek istendiğine 
dikkat çekti. Koncuk, “Kamu 
hayatı masaya yatırılacak. Biz esas 

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk,  
Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Hazım Zeki Sergi, Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri 

M. Yaşar Şahindoğan ve Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami Özdemir ile birlikte  
22 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Kamu-Sen Bursa İl Temsilciliği’nin yeni hizmet binası açılışı öncesinde  
Türkiye Kamu-Sen’in Bursa İl Temsilciliğinin düzenlediği toplantıda üyelerimizle bir araya geldi. 
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niyetin ne olduğunu biz biliyoruz. 
İş güvencesini ortadan kaldıracak 
bir düzenlemeyi ortaya koymak 
istiyorlar” dedi.

İş güvencesini sulandıracak, 
gevşetecek adımların zemininin 
yaratılmaya çalışıldığını belirten 
Koncuk, bu noktada Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın Yenikapı 
ruhu ifadesinin önemine dikkat 
çekti. “Sayın Cumhurbaşkanı’nın 
15 Temmuz tarihinden sonraki 
açıklamaları, Yenikapı ruhu ifadesi 
önemlidir. Gerçekten Türkiye’nin 
ihtiyacı olan bir şeydir, doğru bir 
tespittir” diyen Koncuk, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Yenikapı ruhu 
dediğimiz olgu insanların tüm 
olarak kucaklanması esasına 
dayanan, ayrımcılığın ortadan 
kaldırıldığı, benim adamım senin 
adamın ifadelerinin yok edildiği, 
adaletin tesis edildiği, insan hakla-
rına saygı duyulduğu bir ruhtur. 
Biz bunun devamını istiyoruz. 
Sayın Cumhurbaşkanı bu sözü 
söyledi fakat bunun gereği bugü-
ne kadar kamuda yapılmadı. 15 
Temmuz öncesinden çok farklı bir 
anlayışı görebildiğimizi söylemek 
mümkün değildir. Bakınız; bugün 
bir yönetmelik çıktı. Buna göre 
şef olmak için dahi sözlü sınav 
getiriliyor. Görevde yükselme-
lerde hangi kurumda olursa olun 
mülakat getiriliyor. Ancak mülakat 
ayrımcılığa yol açar. Dolayısıyla 
biz mülakata karşıyız.”

Bu menfaat grupları oluşacak 
birlik, beraberlik ruhundan dolayı 
istismar alanlarının daralacağına 
inanıyor. Koltuk ise koltuk sayısı 
azalacak, ihale alıyor ise ihale 
sayısı azalacak. Bu gruplara göre 
insanlar kamplara ayrılmalı, herkes 
kendi kampını koruma derdine 
düşmeli, bunların alacağı koltuk 
sayısı, ihale sayısı artmalı. Do-
layısıyla Yenikapı ruhu bunların 
menfaatlerine engel teşkil ediyor.

Yenikapı ruhunun oluşmasını 
istemeyen bir takım menfaat 
gruplarına dikkat çeken Genel 
Başkan Koncuk şunları kaydetti: 
“Sayın Cumhurbaşkanı ‘Yeni-
kapı ruhu’ diyor. Gerçekten 15 
Temmuz’da yaşananlar Sayın 
Cumhurbaşkanı’na birlik ve bera-
berliğin önemini çok net anlattı. 
Cumhurbaşkanı bunu samimi-
yetle söylediğine inanıyorum 
ama bir türlü gerçekleşmiyor. Bir 
sınır mı var, blok mu var? Birta-
kım menfaat grupları tarafından 
Yenikapı ruhunu oluşturmamak 
için bir gayret mi var? Evet var. Ne 
var? Bu menfaat grupları oluşacak 
birlik, beraberlik ruhundan dolayı 

istismar alanlarının daralacağına 
inanıyor. Koltuk ise koltuk sayısı 
azalacak, ihale alıyor ise ihale 
sayısı azalacak. Bu gruplara göre 
insanlar kamplara ayrılmalı, herkes 
kendi kampını koruma derdine 
düşmeli, bunların alacağı koltuk 
sayısı, ihale sayısı artmalı. Do-
layısıyla Yenikapı ruhu bunların 
menfaatlerine engel teşkil ediyor. 
Bu nedenle en başta birlik ve 
beraberlik hedefini ortaya koyan 
Cumhurbaşkanı’nın bu engelleri 
ortadan kaldırmak adına çok 
daha büyük gayret sarf etmesi 
gerekiyor.”

Sendika, vakıf, dernek, cemaat 
ne olursa olsun hiç kimsenin, hiç-
bir kuruluşun devlet içinde devlet 
olma gibi bir hakkının olmadığını 
yapacağımız tüm mevzuat deği-
şiklikleriyle göstermeliyiz

Koncuk, devletin meşru güçle-
rinin yani siyasi düşüncesi, dünya 
görüşü ne olursa olsun bu ülkeye 
sadakatle bağlı, bu ülkeyi seven 
tüm vatandaşlarımız dışında hiçbir 
paralel yapıya izin verilmemesi 
gerektiğini belirtti. Koncuk şöyle 
konuştu: “Bir paralel yapı var. Türk 
Silahlı Kuvvetlerini neredeyse ele 
geçirmiş. Adalet teşkilatına sızmış. 
Kamuda da bir hayli mesafe kat 
etmiş. Sınavlara şaibe bulaştır-
mış. Devlet içerisinde bir devlet 
olma isteği varmış. Tüm bunları 
15 Temmuz’da çok net olarak 
gördük. O halde devletin meşru 
güçlerinin yani siyasi düşüncesi,  
dünya görüşü ne olursa olsun bu 
ülkeye sadakatle bağlı, bu ülkeyi 
seven tüm vatandaşlarımız dışın-
da hiçbir paralel yapıya izin veril-
memesi gerekmektedir. Sendika, 
vakıf, dernek, cemaat ne olursa 
olsun hiç kimsenin, hiçbir kurulu-
şun devlet içinde devlet olma gibi 
bir hakkının olmadığını yapacağı-
mız tüm mevzuat değişiklikleriyle 
göstermeliyiz.”

Bütün milleti kucaklayarak birlik, 
beraberlik içinde mücadele ser-
gilemek mümkünken bu hastalıklı 
anlayış nedir?

“Ha KPSS’de soruları çalmışsın 
ha mülakatla insanların alın terini 
çalmışsın. Hiçbir fark yok” diyen 
Koncuk şunları ifade etti: “ Söz-
lüyle öğretmen atarsak, yönetici 
atarsak ne olacak? Sadece birta-
kım insanların çevresindeki insan-
lar memur olur, öğretmen olur, 
yönetici olur. Bu ülkeye sadakatle 
bağlı tüm vatandaşları da olan 
biteni, seyreder. Bir kere bunun 
ortadan kalkması lazım. Bu, tüm 
milleti ilgilendiren bir durumdur. 
Kamuda evladını istihdam etmek 

isteyen insanlar, bırakınız alın te-
riyle girsin. 2010 yılında KPSS’de 
hırsızlık yapıldı. Soruları çaldılar, 
birtakım insanlar çalınan sorularla 
sınava girdiler ve diğerlerine fark 
attılar, öğretmen oldular, memur 
oldular. Ha KPSS’de soruları çal-
mışsın ha mülakatla insanların alın 
terini çalmışsın. Hiçbir fark yok. 
Bu nedenle artık bu söylemlerin 
içinin doldurulmasını istiyoruz. 
Suçlayıcı şekilde yaklaşmayalım. 
Bu sözün içinin doldurulmasını 
isteyelim. Madem bu söz söylen-
di, madem bu söz bütün yüklen-
diği anlamlar itibariyle Türkiye’nin 
ihtiyacı olan bir ifade, o zaman içi 
doldurulmalıdır. Yoksa gerçekten 
Türkiye’nin gidişatı iyi değil. Ülke 
ekonomik, sosyal anlamda ciddi 
sıkıntılar yaşıyor. İçte, dışta çetin 
mücadeleler veriyor. Bu coğrafya-

da yaşama hakkımıza birileri kast 
etmek istiyor. Türk milletinin bu 
coğrafyada bağımsız yaşamasını 
yıllardır hazmedemeyen güçler 
yine harekete geçti. Arkadaş, 
müdürlük koltuğundan, yandaşı-
nızın memur yapılmasından daha 
önemsiz şeyler mi? Bütün milleti 
kucaklayarak birlik, beraberlik 
içinde mücadele sergilemek 
mümkünken bu hastalıklı anlayış 
nedir? İşte Türkiye Kamu-Sen 
bunu söylüyor. Türkiye Kamu-Sen 
sadece üyeleri adına konuşmuyor. 
Türkiye Kamu-Sen Türk milleti 
adına konuşuyor. Konuşmaya hep 
birlikte devam edeceğiz. Günü 
yaşamadan, olaylara takılmadan 
nefsimizi aşarak devam edeceğiz. 
Bunu yapacak güçteyiz. “
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“Hukuksuzluğun Karşısında 
Üyesinin Yanında Güven Kapısı Türk 
Eğitim-Sen” temalı toplantıda; Tür-
kiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen 
Genel Başkanı İsmail Koncuk, İlksan 
Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer 
Yılmaz ve İlksan Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Genel Merkez Yöneticileri, 
tüm şubelerimizin şube başkanları, 
şube yönetim kurulu üyeleri ve il 
temsilcilikleri hazır bulundu.

Terörle mücadelenin bu şekilde, 
kararlılıkla devam ediyor olması Tür-
kiye Kamu-Sen tarafından ama’sız 
ve şüphesiz desteklenecektir.

Toplantı saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla başladı. 
Daha sonra Türkiye Kamu-Sen ve 
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı 
İsmail Koncuk kürsüye gelerek 
bir konuşma yaptı. Konuşmasına 
Diyarbakır’da yaşanan terör saldırı-
sıyla başlayan Koncuk, terör olayla-
rını kınadı. Genel Başkan, “terörle 
mücadele topyekûn, her alanda 
yapılması gereken bir mücadeledir.  
Bu mücadelenin bu şekilde, kararlı-
lıkla devam etmesi, Türkiye Kamu-
Sen tarafından ama’sız ve şüphesiz 
desteklenecektir” dedi.

Genel Başkan şunları kaydetti: “ 
Diyarbakır’da hain bir saldırı gerçek-

leşti.  Bu terör eylemini gece saat 
02:00’de yapılan gözaltı kararları 
ile beraber değerlendirmez lazım.  
Bunlara tepki amacı ile yapılan 
alçak, hain bir eylemdir.  Tabi bu 
gözaltılar bize göre geç kalınmıştır.  
Sadece dağdaki teröristi öldürmek-
le terörle mücadele yapılamaya-
cağını biz yıllardır söylüyoruz. Ama 
bugüne geldik. Milli hassasiyeti olan 
kişilerin eleştirileri, değerlendir-
meleri ne yazık ki dikkate alınmadı, 
bugüne geldik, ‘buna da şükür mü?’ 
demek lazım, açıkçası bilemiyorum. 
Bugün bu yanlışlardan dönmek de 
önemli diye düşünüyorum.  Sadece 
dağdaki teröristle mücadele etmek 
yetmez, sivil uzantılarını da mutlaka 
halletmek gerekir. Bunu hukuka, 
insan haklarına bağlayamayız. Hu-
kukun üstünlüğünü, insan haklarını 
Türkiye Kamu-Sen’den daha çok 
ciddiyetle ele alan bir sivil toplum 
kuruluşu yoktur. Ama bu millete, 
kendi öz vatanında yaşama hakkına 
saldırılması, ülkemizin bağımsızlığı-
na saldırılması kabul edilemez.

Saldırıda ölenler kim? Diyarba-
kır’daki Kürt vatandaşlarımızdır. 
Kürtleri temsil ettiği iddiasındaki 
bölücü örgüte soruyorum: Siz kimi 
temsil ediyorsunuz, alçak herifler! 
Bunların kanı bozuk. Bunlar ne Kürt, 

ne de Türk, ne de başka bir şeydir. 
Cibilliyeti bozuk adamın etnik köke-
ni olmaz. Bunlar insanlık düşmanıdır.  
Biz bunu yıllardır ifade ediyoruz.

Dolayısıyla terörle mücadele 
topyekûn, her alanda yapılması 
gereken bir mücadeledir.  Terörle 
mücadelenin bu şekilde, kararlılıkla 
devam etmesi, Türkiye Kamu-Sen 
tarafından ama’sız ve şüphesiz des-
teklenecektir.”

12 Eylül’ün o acı günlerinin üze-
rimizden adeta silindir gibi geçti-
ğini düşündüğümüzde, herhangi 
bir darbeyi mantığı, gerekçesi ne 
olursa olsun desteklememiz ya 
da bunun yanında olmamız zaten 
mümkün değildir.

Genel Başkan 15 Temmuz gecesi 
yaşananlara da değinerek, “15 
Temmuz’da yaşadıklarımızı hepimiz 
çok iyi hatırlıyoruz. Türkiye Cum-
huriyeti Devleti, alçakça bir darbe 
girişimi ile karşı karşıya kaldı. Kime 
karşı yapılırsa yapılsın, demokrasi 
dışı her türlü uygulamanın karşı-
sında olduğumuz malumunuzdur. 
Çünkü bunu bizden daha iyi bilen 
insanlar yoktur.  12 Eylül’ün o acı 
günlerinin üzerimizden adeta silindir 
gibi geçtiğini düşündüğümüzde, 
herhangi bir darbeyi, mantığı, 

gerekçesi ne olursa olsun des-
teklememiz ya da bunun yanında 
olmamız zaten mümkün değildir. 15 
Temmuz gecesinde gerçekten çok 
kötü şeyler yaşadık.  Darbeler kabul 
edilemezdir. Özellikle 241 vatanda-
şımızın şehit olduğu, 2 binden fazla 
vatandaşımızın yaralandığı ve tari-
hinde ilk kez Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne bombaların atıldığı böyle 
bir alçaklığın hududunu, sınırını izah 
edebilmek, anlatabilmek mümkün 
değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
bünyesinde, bir takım hainlerin, 
ihanet odaklarının, bu milleti adeta 
katletmeye yönelik bir davranış 
içerisine girmesi ne adına olabilir, 
ne adına desteklenebilir?  Asla 
desteklenemez” dedi.

Genel Başkan 15 Temmuz gecesi 
yaşadıklarımızın önemli olduğu-
nu ama 15 Temmuz’dan sonra 
da kamuda yaşananlara mutlaka 
dikkat edilmesi gerektiğini söyle-
di. Koncuk; Türkiye Kamu-Sen’in, 
darbeden sonra ilk ne söylediyse, 
bugün de aynı şeyi söylediği-
ni vurgulayarak, şöyle konuştu: 
“Bilindiği gibi 19 Temmuz tarihin-
de yaptığımız açıklamalar var. O 
tarihte yaptığımız açıklamalar ile 
bugün yaptığımız açıklamalar aynı 
paralelde açıklamalardır. Yani ilk 
söylediğimiz ile son söylediğimiz 
arasında mantık ve anlam itibari ile 
hiçbir fark olmadığı görülmektedir. 
Türkiye Kamu-Sen’in insan hakları, 
adalet ve hukuk vurgusu yaptığı o 
tarihte, birtakım gruplar sözde ha-
ber siteleri ve haberciler ‘kesin, asın, 
yakın, yıkın’ diyordu; bu mantık ile 
meseleye bakıyorlardı. Ama herke-
sin yakın, kesin, yıkın dediği tarihte, 
Türkiye Kamu-Sen ‘adalet ve hukuk’ 
vurgusu yapmıştı.  Zira bunun 
dışında herhangi bir yaklaşım doğru 
değildir, insani değildir. Sivil toplum 
örgütleri, ülkenin yanlış yönetilmesi 
durumunda önem arz eden kuruluş-
lardır. Sivil toplum örgütleri  yanlışı 
alkışlamak ya da yanlışın yanında 
durmak amacıyla varlığını sürdür-
mezler. Zaten böyle bir sivil toplum 
örgütüne ihtiyaç da yoktur.  Siyaset 
kurumu yanlış yaptığında, STK’lar 
doğruyu söylemelidir. İşte biz bunu 
yaptık. Çok şey yapmadık, yapılması 
gerekeni yaptık.”

TÜRK EĞİTİM-SEN ŞUBE YÖNETİM KURULU 
ÜYELERİ EĞİTİM VE İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI
Türk Eğitim-Sen, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Eğitim ve İstişare Toplantısı,  
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TÜRK EĞİTİM-SEN www.turkegitimsen.org.tr

14



Sendikalar, hukuksuzluk karşında 
üyesinin yanında olmalıdır ama 
bu ülkede üyesini satanlar, üyesini 
adam yerine koymayanlar var. Bu 
nedenle güvenin kapısı Türk Eğitim-
Sen’dir. 

Açığa almalarda, meslekten ih-
raçlarda masum üyelerinin haklarını 
savunmayan sendikaları eleştiren 
Koncuk, şunları ifade etti: “Bir 
sendikadan beklenen nedir?  Hak-
sızlığa, adaletsizliğe karşı üyesinin 
yanında durmaktır. Bu zaten olması 
gerekendir.  Aslında düşünüldü-
ğünde bu çok bir şey değildir.  Ama 
sesini çıkarmaya korkanlar var. Adı-
na ‘sendikayım’ diyor; sesi çıkmıyor, 
üyesinin yüzüne kapıları kapatıyor. 
Sendikalar, hukuksuzluk karşında 
üyesinin yanında olmalıdır ama 
bu ülkede üyesini satanlar, üyesini 
adam yerine koymayanlar var. Bu 
nedenle güvenin kapısı Türk Eğitim-
Sen’dir.  Ebetteki sendikalar güven 
kapısı olması gereken kuruluşlardır. 
Bunun tersi kabul edilemez.  Artık 
bunları söylemeyi dahi önemli görür 
olduk. Bizim yaptığımız büyük bir 
şey değil, herkesin yapması gere-
ken bir şeydir.  Ama bunları kimse 
yapmadığında, bizim yaptıklarımız 
bir anlam ifade ediyor. Keşke bunla-
rı herkes ifade edebilseydi. Yanlışla-
rın önüne geçilmesinde herkes pay 
sahibi, sorumluluk sahibi olduğunu 
ortaya koyabilseydi.”

Bir ülkede hedefi ne olursa olsun, 
bir takım yapılar hukuku ayaklar 
altına alıyorsa, hukuk anlamadığımız 
şekilde eciş bücüş bir hale getiri-
liyorsa ve buna sendikayım, sivil 
toplum örgütüyüm diyen bir yapı 
ses çıkarmıyorsa, vallahi kapısına 
kilit vursun gitsin.

“ ‘Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk 
Eğitim-Sen hukuki yardım yapıyor-

muş’ diyorlar. Yapacağız tabi. Biz 
savcı ya da hâkim değiliz. Kimsenin 
ne suçsuzluğuna ne de suçluluğuna 
karar veremeyiz” diyen Koncuk, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bakınız; 
zaman zaman bizim saflarımızda 
olan insanlardan bile farklı değer-
lendirmeler görüyorum.  Bir ülkede 
hedefi ne olursa olsun, bir takım ya-
pılar hukuku ayaklar altına alıyorsa, 
hukuk anlamadığımız şekilde eciş 
bücüş bir hale getiriliyorsa ve buna 
sendikayım, sivil toplum örgütüyüm 
diyen bir yapı ses çıkarmıyorsa, 
vallahi kapısına kilit vursun gitsin.

Ülkeyi yönetenler zaman zaman 
açıklamalarında ‘Mağdur edebiyatı 
yapanlar var’ diyorlar. Nasıl mağdur 
edebiyatı yapanlar var?  Sizin 
istatistiklerden haberiniz yok mu?  
Sadece Milli Eğitim Bakanlığı’nda 5 
bin civarında kişi göreve iade edildi.  
Diğer kurumlarda da göreve iade 
edilen yaklaşık olarak 2 bin 500 kişi 
olduğumuzu düşündüğümüzde, şu 
an 7 bin 500 kişi göreve iade edildi. 
Daha da göreve iade edilecekler 
var.  Peki bir yanlış yok muymuş?  
Biz bunları söylediğimizde mağ-
dur edebiyatı mı yapmış oluyoruz.  
Önümüzde iki yol var: Ya susarsınız, 
kenara çekilirsiniz, film seyreder 
gibi yaşananları seyredersiniz ya 
da yapmanız gereken asgari şeyleri 
yaparsınız; insan hakları, hukuk, ada-
let vurgusu yaparsınız. Tıpkı İsmail 
Koncuk’un aleyhinde haberler ya-
pıldığı gibi, bazı art niyetliler, bozuk 
zihinliler sizi de bu yapının bir ele-
manı olarak göstermek isteyecektir. 
Hiç önemli değil. Onlar havlasın, 
dursun, biz doğruyu yaparız.”

Biz hiçbir zaman bunların kapısın-
da yatmadık, yaptıklarını tasvip de 
etmedik. Dolayısıyla bizim Fetöcü-
müz yok. Bizim vatansever insanla-

rımız var. Suça bulaşmamış, masum 
insanlarımız var.

Genel Başkan Koncuk, “Çiğ et 
yemedik ki karnımız ağrısın” dedi ve 
suça bulaşmamış, masum insanların 
bu ülkenin geleceğinin adına korun-
ması gerektiğini ifade etti. Genel 
Başkan şunları kaydetti: “Binlerce 
insan görüyorum. Yanıma geliyorlar. 
Diyorlar ki; “Başkanım benim geç-
mişim belli hatta çocukluk yıllarım 
bile belli. Ben bunu hazmedemiyo-
rum.’ Bu doğrudur.  Bırakın on bin 
kişiyi, yüz bin kişiyi, bu durumda 
bir kişi bile olsa buna sessiz kalmak 
alçaklığın daniskasıdır. Bilmem ne 
bankasında hesap açtığı, bilmem 
ne okulunda çocuğunu okuttu diye 
benim yıllardır tanıdığım yönetim 
kurulu üyemi açığa alacaksın, biz de 
bir şey demeyecek miyiz? Bunları 
anlattığımız zaman da mağdur ede-
biyatı yapmış olacağız! Biz edebiyat 
yapmayız. Her zaman olduğu gibi 
doğruları söyleriz. Dün ve bugün 
olduğu gibi yarın da millet olarak 
varlığımızı bu şekilde devam ettire-
ceğiz. Çünkü insanı kaybettiğimiz-
de, neye sahip olabiliriz ki? Şu anda 
insanı kaybediyoruz.

Hatta ‘benim Fetöcüm, senin Fe-
töcünden iyidir’ mantığıyla olaylara 
yaklaşıyorlar. Misal olarak; bir mil-
letvekilinin kardeşi -devletin mülki 
amiri tarafından kişinin ne olduğu 
söyleniyor- göreve iade ediliyor, ga-
riban memur ise ihraç edilmiş. Olur 
mu değerli arkadaşlarım? Meseleye 
‘benim Fetöcüm’, ‘senin Fetöcün’ 
şeklinde yaklaşamayız. Üstelik biz 
Fetöcü’leri savunmak durumun-
da da değiliz. Bu teşkilatın yolu 
Fetöcülerle hiçbir zaman kesişmedi. 
Hatırlarsanız 2010 yılında KPSS 
skandalını ortaya çıkardığımızda bizi 
recmediyorlardı. Biz hiçbir zaman 
onlarla koyun koyuna yatmadık. 
Biraz da rahat konuşmamızın nedeni 
çiğ yemedik ki karnımız ağrısın 
hesabındandır. Bu yolsuzlukları, 
haksızlıkları beraber yapmadık. Dün 
insanlar birtakım makamlara gelmek 
için neredeyse bunların kapısında 
yatıyordu. Biz hiçbir zaman bunların 
kapısında yatmadık, yaptıklarını 
tasvip de etmedik. Hep yanlış oldu-

ğunu ifade ettik. Dolayısıyla bizim 
Fetöcümüz yok. Bizim vatansever 
insanlarımız var. Suça bulaşmamış, 
masum insanlarımız var. İşte bu 
insanları bu ülkenin geleceği adına 
korumamız lazım. Adaletin bittiği 
yerde her şey biter. Önümüzde iki 
yol var: Biri susmak, diğeri doğruyu 
söylemek. Biz her zaman olduğu 
gibi doğruları seslendirmeye devam 
edeceğiz.”

Şu yaşadıklarımızdan daha bela 
olabilecek hangi olayı bekliyoruz? 
Gözümüzü açmak için, kendimize 
gelmemiz için nasıl bir belaya daha 
düçar olmamız lazım ki, kendimize 
gelelim, ayıkalım ve ne yapacağımı-
za karar verelim.

Kamu çalışanlarının yaşananlar-
dan bir sonuç çıkarması gerektiğini 
bildiren Koncuk, şöyle konuştu: “2 
milyon 600 bin kamu çalışanı var. 
Kamu çalışanlarının zor gününde ya-
nında olmayan  ne zaman yanında 
olacak? Bundan herkesin bir ders 
çıkarması gerekmiyor mu? Şu yaşa-
dıklarımızdan daha bela olabilecek 
hangi olayı bekliyoruz? Gözümüzü 
açmak için, kendimize gelmemiz 
için nasıl bir belaya daha düçar ol-
mamız lazım ki, kendimize gelelim, 
ayıkalım ve ne yapacağımıza karar 
verelim. Bu  nedenle 2 milyon 600 
bin insana seslenmek istiyorum: 
Nasıl bir sendikal anlayış, sendikal 
mücadele lazım, sendikaların ne 
yapması, ne yapmaması lazım, buna 
sadece biz karar vermeyelim. Hep 
birlikte karar verelim. Bu olaylar bizi 
kendimize getirsin. Doğruyu hep 
birlikte bulalım. İnşallah tüm kamu 
görevlileri bundan bir sonuç çıkarır 
ve yapılması gereken neyse kararlı-
lıkla ortaya koyar.”

Ülkemizin normalleşmesi gerek-
tiğinin altını çizen Genel Başkan 
İsmail Koncuk, OHAL’in uzatılmasını 
doğru bulmadıklarını da kaydetti. 
Koncuk konuşmasında şu ifadelere 
de yer verdi: “Olağanüstü Hal’in 
uzatılmasını doğru bulmadığımızı 
çok net olarak söyledik. OHAL’in 
bundan sonra uzatılmasını da 
doğru bulmuyoruz. Neden? Çünkü 
OHAL artık sınırlarını aşan bir hal 
haline geldi. OHAL terör örgütüyle 
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mücadele amacıyla çıkarıldı. Buna 
karşın rektör atamasından tutun, 
mülakatla öğretmen, sağlık çalışanı 
alımına kadar bir sürü düzenleme 
yapıldı. Terör örgütleriyle mücadele 
edecekseniz biz de buna destek 
verelim. O sınırlar içerisinde kalmak 
şartıyla doğruyu yapacaksanız biz 
de destekleyelim. Ama Olağanüstü 
Hal’i fırsatçılık yaparak değerlen-
dirirseniz, buna ‘dur’ deriz, ‘yanlış 
yapıyorsunuz’ deriz.

KHK’larla toplumun genelini 
ilgilendiren düzenlemeler yaparsa-
nız normalleşme olmaz. Kamunun 
normalleşmesi lazım. Biz bunu söy-
lerken tekrar altını çiziyorum: Terör 
örgütüyle mücadele etmeyin de-
miyoruz. Sonuna kadar yanınızdayız 
diyoruz. PKK ise PKK ile mücadele, 
Fethullahçı Terör Örgütü ise, Fet-
hullahçı Terör Örgütü ile mücadele. 
Biz terör örgütleriyle mücadelede 
yanınızdayız ama normalleşmeliyiz 
diyoruz. OHAL namuslu insanların 
acı çektiği bir sistem haline dönüş-
mesin diyoruz. Bundan daha tabi 
bir arzu olabilir mi?”

Mülakat sistemi, nitelikli öğret-
men ve memur atama dönemini 
bitirmiş; nitelikli torpil arama 
dönemini başlamıştır. Millete hayırlı 
uğurlu olsun(!) 

Mülakatla öğretmen alımını 
eleştiren Koncuk, şöyle konuştu: 
“Tarihte ilk kez mülakatla öğretmen 
alımı yapılıyor. Mülakatla öğretmen 
alımını nasıl kabul edebiliriz? Bu 
konuyu Milli Eğitim Bakanıyla da 
konuştuk, endişelerimizi kendisine 
ifade ettik. Mülakatla öğretmen 
alımı hakkında çok sayıda açıklama 
yaptık. İsterse iyi niyetle yapılsın, 
mülakatın doğru matematiksel 
sonuçlar vermesi mümkün değildir. 
Bakınız; 3 ayrı komisyon kuralım. 3 
komisyonun karşısına da bir adayı 
çıkaralım. Emin olun 3 komisyon bu 
kişiye farklı farklı not verir. Mülakat-
tan adaletle değerlendirme sonucu 
çıkmaz, mülakat asla bilgiyi ölçmez.

Sayın Bakan; ‘Biz mülakatla nite-
likli öğretmen tespit ediyoruz’ diyor. 
Sayın Bakan’a sesleniyorum: Eğitim 
fakültesini kazanana kadar çocuğun 
alnının damarı çatlamış, gitmediği 
kurs kalmamış, eğitim fakültesini 
kazanmış, 4 yıl okumuş, mezun 
olmuş, KPSS’ye girmiş, bu sınavı 
da kazanmış, ardından öğretmen 
alan sınavına girmiş, bu sınavı da 
kazanmış. Buna rağmen mülakatla 
öğretmen alacaklarını söylüyorlar. 
Bakınız; bir öğretmen KPSS’den 97 
puan almış, Türkiye 77’incisi olmuş. 
Mülakatta bu kişiye 47 puan vermiş-
ler. Şimdi mülakat nitelik ölçer mi?

Mülakatla öğretmen alımında 
kimse çalışmayacak. KPSS’de 50 
puan alan mülakata girecek. ‘Em-
mioğlu siyasi partinin il başkanını 
tanıyor’ denilerek, herkes torpil 

peşinde koşacak. Mülakat sistemi,  
nitelikli öğretmen ve memur atama 
dönemini bitirmiş; nitelikli torpil 
arama dönemini başlamıştır. Millete 
hayırlı uğurlu olsun(!)  Öğretmenlik 
toplumda fonksiyonu gereği en 
önemli mesleklerden birisidir. Öğ-
retmenlik, peygamberlik mesleğidir. 
Ulu Önder Atatürk, “Muallimler 
yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ 
demiştir.”

Biz 50/d’nin ortadan kaldırılma-
sının mücadelesini verirken, 33/a’lı 
insanları 50/d’ye geçirmek üniversi-
telerin misyonuna yakışmaz.

Genel Başkan Koncuk, KHK ile 
akademisyenlerin 50/d’li yapılma-
sına da sert tepki gösterdi. Koncuk 
şunları kaydetti: “Birileri ‘Bunların 
hepsi Fetöcü’ demiş. 33/a ile alınan-
ların hepsi fetöcüymüş! Bu anlayışı 
kınıyoruz. Bu, bilimin merkezi de-
diğimiz üniversitelerimiz açısından 
bir kar sağlamayacaktır. Biz 50/d’nin 
ortadan kaldırılmasının mücadelesi-
ni verirken, 33/a’lı insanları 50/d’ye 
geçirmek üniversitelerin misyonuna 
yakışmaz. Ne yazık ki buna dava da 
açamıyoruz.”

Gruplaşmalar oluyor diye seçim-
leri kaldırmışlar. Güzel, o zaman 
genel seçimleri de kaldıralım! Genel 
seçimleri de kaldırırsak, Türkiye’de 
ne gruplaşmalar, ne de siyasi ayrım 
olur.

Rektör seçimlerinin kaldırılması-
na da karşı çıkan Koncuk, “Rektör 
seçimleri kaldırıldı. ‘Rektör seçim-
leri usulen yapılan seçimlerdi. En 
yüksek oy alan 6 adayın ismi YÖK’e 
gidiyordu. 3 tanesi de YÖK tarafın-
dan Cumhurbaşkanı’na teklif edili-
yordu. Cumhurbaşkanı 3 adaydan 
birini rektör olarak atıyordu. Zaten 
Cumhurbaşkanı’nda bu yetki vardı’ 
denilebilir. Bakınız; ben  rektörlük 
seçimlerini hep eksik buldum. Se-
çim sonuçlarının uygulanmamasını, 
en yüksek oy alanın atanmamasını 
eleştirdim. Bölücü kişiler seçildi ise, 
elbette bunun tedbirini alın. Ama 
bu yapılmıyor.

Sayın Cumhurbaşkanı rektörlük 
seçimleri ile ilgili açıklama yaparken, 
‘Rektörlük seçimlerinden dolayı üni-
versitelerde gruplaşmalar oluyor-
muş’ diyor. Yani gruplaşmalar oluyor 
diye seçimleri kaldırmışlar. Güzel, o 
zaman genel seçimleri de kaldıra-
lım! Genel seçimleri de kaldırırsak, 
Türkiye’de ne gruplaşmalar, ne de 
siyasi ayrım olur. Böyle bir yaklaşım 
olamaz. İşin garibi, Sayın Cumhur-
başkanı bunu söylerken, salondaki 
bazı akademisyenler alkışlıyor. İşin 
acı tarafı da budur. Gruplaşma 
olmasının nedeni rektör yarışındaki 
seçme hakkı mıdır? Şimdi de başka 
gruplaşmalar oluyor. Bunu nasıl 
çözeceğiz?

Dolayısıyla şunu ifade etmek 
istiyorum: Başka yol bulunabilirdi. 
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Tüm bunlar KHK ile yapılıyor. O 
nedenle ‘Türkiye normalleşmeli’ 
diyoruz. Rektör seçimlerinin eski 
halini de beğenmiyordum ama bu 
yeni halini hiç beğenmediğimi bir 
kez daha ifade etmek istiyorum.” 
diye konuştu.

Konuyla ilgili şu anda bir çalışma 
var ama kesin olarak diplomaya 
bağlı alan değişikliği yapılacak 
diyemiyorum. İnşallah bu çalışma 
tam somutlaşır ve alan değişikliği 
konusunda talep sahipleri emelleri-
ne ulaşır.

Diplomaya bağlı alan değişikliği 
ile ilgili de açıklama yapan Koncuk, 
şunları kaydetti: “Eğer beşikten me-
zara kadar oku anlayışıyla yetişmiş 
bir nesil isek, insanların diplomaya 
bağlı alan değişikliğine zemin ha-
zırlamamız lazım. Diplomaya bağlı 
alan değişikliği yönetmelikte var 
ancak bir takvime bağlanmamıştır. 
Yani yönetmelikte, ‘şu tarihte diplo-
maya bağlı alan değişikliği yapılır’ 
denilmemektedir. Eksiklik bura-
dadır. Biz Türk Eğitim-Sen olarak 
eksik düzenleme nedeniyle dava 
açmıştık. Öte yandan bu konuyla 
ilgili şöyle bir teklif getirdik: Tüm 
alan değişikliği taleplerini yerine 
getirmeyin. Bu sıkıntı yaratabilir. 
Alan değişikliği taleplerini azar azar 
yerine getirin. Göreceksiniz bu 
talep her yıl zaman içinde en aza 
inecek hatta ortadan kalkacaktır. Bu 
teklifimize olumlu baktılar. Konuyla 
ilgili şu anda bir çalışma var ama 
kesin olarak diplomaya bağlı alan 
değişikliği yapılacak diyemiyorum. 
İnşallah bu çalışma tam somutlaşır 
ve alan değişikliği konusunda talep 
sahipleri emellerine ulaşır. Bunu 
da takip ediyoruz. Bizim teklifimiz 
üzerinden inşallah bir kapı arala-
nacak. Bu konuyu Sayın Bakan’a 
da ifade ettim. Tabi gençler ‘Bizim 
alanımız dolacak’ diye itiraz ediyor. 
Bir öğretmen A alanından B alanına 
geçerse alan dolmaz ki. Bir alan 
dolar, bir alan boşalır. Bu kadar net. 
Bir de buraya dikkat etmek gerekir: 
Ömer Dinçer zamanında yapılan 
hatalar nedeniyle alan değişikliği 
talebi daha güçlü hale geldi. Zira 
4+4+4 sistemiyle birçok insan kendi 
alanı dışında başka alana geçmek 
zorunda bırakıldı. Ne oldu? Alan 
değiştiren öğretmenlerin bir kısmı 
mutlu olamadı. Dolayısıyla diploma-
ya bağlı yeniden değerlendirilmeli-
dir” dedi.

Anne-babanın ayrı olduğu aile bi-
zim anladığımız anlamda aile olmaz, 
sağlıklı nesiller ortaya çıkmaz. Aile 
bütünlüğü mutlaka sağlanmalıdır.

Aile bütünlüğünün mutlaka 
sağlanması gerektiğini de kay-
deden Koncuk, “Bunun lami cimi 
yok. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı 
değil, tüm kurumlar aile bütünlü-
ğünü sağlamalıdır. Anne-babanın 

ayrı olduğu aile bizim anladığımız 
anlamda aile olmaz, sağlıklı nesiller 
ortaya çıkmaz. Bakın anne-babası 
ayrı olan çocuklar bu durumdan 
nasıl etkileniyor? Dolayısıyla devleti 
yönetmek iddiasındaki insanların 
böyle bir talebi görmezden gelme-
mesi gerekir” dedi.

5’inci sınıfı yabancı dil hazırlık sınıfı 
yapmaya neden çalışıyorsunuz? 
Bu; sadece İngilizce öğrenmenin 
öneminden mi kaynaklanıyor yoksa 
5’inci sınıflarda arzu edilen başarı 
sağlanamadığından mı kaynaklanı-
yor?

5’inci sınıfların yabancı dil hazırlık 
sınıfı yapılması ile ilgili konuyu da 
gündeme getiren Genel Başkan ko-
nuşmasında şu ifadelere yer verdi: 
“4+4+4 sisteminin yanlış olduğu-
nu defalarca söyledik. ‘Ülkemize 
yakışan model, 1+5+3+4 mode-
lidir’ dedik, dinlemediler. 4+4+4 
sistemini ihdas ettiler. Bugün 5’inci 
sınıfların hazırlık sınıfı yapılması 
gündeme getiriliyor. Geçenlerde bir 
sendika başkanı bunun uygulanması 
halinde norm fazlası öğretmenlerin 
oluşacağını, dengenin bozulaca-
ğını söylüyor. Bu tespit doğru ama 
4+4+4 sistemi getirilirken bunu 
niye söylemediniz? Şimdi mi aklınız 
başınıza geldi?

Benim anladığım, 4+4+4 
sisteminden arzu edilen verimin 
sağlanamadığı ve bundan çark 
edildiğidir. 5’inci sınıflar hazırlık sınıfı 
yapıldığında norm kadro konusun-
da sıkıntıların yaşanacağı doğrudur 
ama bunun yapılmaması halinde de 
5’inci sınıf emanet duruyor. ‘Ara saf-
ta kalmak’ diye bir deyim vardır. Siz 
yüzyıldır ilkokulu 5 yıl olarak dizayn 
etmişsiniz. Sonra bütün bu tecrübe-
yi elinizin tersiyle itip, ilkokulu 4 yıla 
düşürdünüz.  Bunun böyle olacağı 
belliydi.

Şimdi ‘5’inci sınıflar yabancı dil 
hazırlık sınıfı yapılsın’ diyorlar. Bu 
tartışılmalıdır. Benim anladığım, bu 
konuda başarı hedeflerinin tutma-
dığıdır. Arada kalmış bir 5’inci sınıf 
var. Öncelikle şunu bilmemiz lazım; 
o sendika başkanı yorum yapıyor 
ama MEB’in, buna neden ihtiyaç 
duyduğunu anlatması lazım. İlkokul 
5 yıldan 4 yıla düşürüldüğünde, or-
taokul 4 yıla çıkarıldığında bundan 
aldığınız sonuçlar nelerdir? Şu anda 
5’inci sınıfları hazırlık sınıfı yapmanız-
daki amaç nedir? Elinizde ölçülmüş 
bir doküman olması gerekir ki, 
ona göre yorumlayalım. MEB’in 
bu konudaki çıktıları elimizde yok. 
Sadece öğretmen sayısı yönüyle 
değerlendiremeyiz. Bu eksik olur. 
O zaman MEB’in bu verileri ortaya 
koyması gerekir. 5’inci sınıfı yabancı 
dil hazırlık sınıfı yapmaya neden 
çalışıyorsunuz? Bu; sadece İngilizce 
öğrenmenin öneminden mi kaynak-
lanıyor yoksa 5’inci sınıflarda arzu 

edilen başarı sağlanamadığından 
mı kaynaklanıyor?”

Türkiye Kamu-Sen 21 tane mad-
de uygulanmadığı için mahkemeye 
başvuruyor; senin ise sesin çıkmıyor, 
yüzün kızarmıyor. Onun yüzü kızar-
mayabilir, sesi çıkmayabilir;  peki 
bu maddeler toplu sözleşmede 
yer aldığı için sevinen ancak bugün 
uygulanmadığı için sükûtu hayale 
uğrayan insanların da yapması 
gereken bir şeyler yok mu?

Toplu sözleşme ile ilgili açıklama 
yapan Genel Başkan Koncuk, şöyle 
konuştu: “Toplu sözleşme imzalan-
dı. Tarihi başarı elde ettiklerini ilan 
etiler. Buna rağmen tam 21 madde 
uygulanmadı. İnsanda yüz lazım. 
Onlarda yüz lazım da bunu kamu 
çalışanlarının görmesi, değerlendir-
mesi de lazım.

Toplu sözleşmedeki bir madde-
de, ‘Kültür Bakanlığı çalışanlarının 
ekonomik durumlarının iyileştirilme-
si ile ilgili çalışma yapılması’ yazıyor. 
21 maddenin neden uygulanmadı-
ğını soruyoruz. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı, ‘Başkanım bunun 
neyini uygulayım’ diyor. O zaman 
bu niye imzalanmış? Kültür hizmet 
kolunun yetkilisi, ‘ Kültür Bakanlığı 
çalışanları ile ilgili bir şey yazın da, 
onlara bakacak yüzümüz olsun’ 
demiş, böyle bir cümle yazmışlar. 
Kültür Bakanlığı çalışanları enayi mi? 
Ben Kültür Bakanlığı çalışanı olsam 

bu sendika başkanının yakasına 
yapışırım.

Bu madde toplu sözleşmede 
yazıldı, toplu sözleşmeler de kesin 
hüküm içerir ama uygulanmıyor. Na-
sıl uygulayacaksın? Bir Allah’ın ku-
lunun sorduğunu zannetmiyorum. 
Sormazsan o zaman bugün Ahmet, 
yarın Mehmet oynatır. Tribünlere 
oynamak için 21 madde yazılmış, 
adam o maddelerle övünüyor. Utan, 
utan! Oraya madde yazdırmakla 
övünmek olmaz, o maddelerin kaç 
tanesini hayata geçirdin, sen onu 
söyle. Bunun mücadelesini Türkiye 
Kamu-Sen yapıyor, 21 tane madde 
uygulanmadığı için mahkemeye 
başvuruyor; senin ise sesin çıkmıyor, 
yüzün kızarmıyor.

Onun yüzü kızarmayabilir, sesi çık-
mayabilir;  peki bu maddeler toplu 
sözleşmede yer aldığı için sevinen 
ancak bugün uygulanmadığı için 
sükûtu hayale uğrayan insanların 
da yapması gereken bir şeyler yok 
mu?”   

Kültür Bakanlığı’nda çalışan bir 
memur ‘Bizi mi kandırdınız?’ deme-
lidir. 4/C’liler, ‘Kimse bizi aldatamaz’ 
demelidir. Bunların yaptığı sendika-
cılık değildir. O zaman neden kendi-
mizi bu kadar paralıyoruz? Doğruyu 
yapmak adına neden bu kadar 
uğraşalım, risk alalım? Susalım, alkış-
layalım, aldatalım, kandıralım, üye 
bulalım. Bu mudur sendikacılık?
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4/C’lilere kadro konusunda da 
açıklama yapan Koncuk, “Sayın 
Bakana, ‘4/C’lilere kadro sorununu 
çözmek inşallah size nasip olur’ 
dedim.  Yılladır üç cümlemizden bir 
tanesi bu olmuştur” dedi. 

Koncuk sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Sayın Maliye Bakanına, ‘4/C’lilere 
kadro, toplu sözleşme maddesi hali-
ne gelmiş. Artık bunun hayata geç-
mesi lazım’ diyorum.  Sayın Bakan 
da, ‘Çalışma yapılacak demiyor mu, 
diyor. Biz de yapıyoruz’ şeklinde 
cevap veriyor.  Kim, kimi kandırıyor? 
Peki sen sendika olarak neden ‘Şu 
tarihe kadar 4/C’lilerin kadroya 
alınma işlemi tamamlanacaktır’  şek-
linde, tarihi belli olan doğru düzgün 
bir madde yazdırmadın?

‘Yazdırsa ne olur?’ diyebilirsiniz.  
Mesela; ‘31 Ocak 2016 tarihine 
kadar KİT’lerde çalışan insanların 
ücret gruplarının 5’ten 3’e düşürül-
mesi’ şeklinde  bir madde de var. 
Bu çalışmanın 31 Ocak 2016 kadar 
bitmesi gerekiyor. Bunun üzerinden 
10 ay geçmiş.

Ben bu kadar pişkin olamaz-
dım. Kimse de ‘Sayın başkan, bu 
sözleşmenin altına imza attın. Belli 
tarihe kadar uygulanması gerekirdi’ 
demiyor. Birçok maddede tarih 
belirtilmiş fakat çoğu uygulanmı-
yor.  Asıl mesele, bunu sorgulaya-
cak insan meselesidir.  Bu ülkede 
üçkağıtçılar çıkabilir. Bu siyasetçiler 
içinde de olabilir, sendikacılar içinde 

de olabilir.  Ama Türkiye’nin en 
okumuş kesimi, en aydın kesimi diye 
tanımladığımız kamu çalışanlarının 
bu aldatmacaya karşı söyleye-
ceği iki cümlesi olmalıdır. Kültür 
Bakanlığı’nda çalışan bir memur 
‘Bizi mi kandırdınız?’ demelidir. 
4/C’liler, ‘Kimse bizi aldatamaz’ de-
melidir. Bunların yaptığı sendikacılık 
değildir. Bu sendikacılıksa, bundan 
daha kolay bir sendikacılık yoktur. 
O zaman neden kendimizi bu kadar 
paralıyoruz? Doğruyu yapmak adına 
neden bu kadar uğraşalım, risk ala-
lım? Susalım, alkışlayalım, aldatalım, 
kandıralım, üye bulalım. Bu mudur 
sendikacılık?”

Öğretmenlerin en önemli hakkı 
nedir?  Bulunduğu okulda çalışma 
süresine karar vermesinin kendi 
iradesine bağlı olmasıdır. Biz kendi 
irademiz ile olan bir hakkı alıyoruz, 
‘Bu iradeyi kullanmak istemiyorum. 
Milli Eğitim Bakanlığı karar versin’ 
diyoruz. İpi Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
ellerine veriyoruz.

Rotasyon konusunda da açıklama 
yapan Koncuk, her türlü rotasyona 
kökten karşı olduklarını bildirdi. 
Koncuk şunları kaydetti: “Milli 
Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ‘ Biz 
kanunlara saygılıyız. Bunu uygulaya-
cağız’ diyor. Peki o zaman ben de 
soruyorum: Dönemin Milli Eğitim 
Bakanı Nabi Avcı kanunlara saygısız 
mıydı? Rotasyon ile ilgili tercihleri 
aldı ama uygulamadı. Tabi rotasyo-

nun uygulanmamasında bizim de 
etkimiz oldu.

Bakınız rotasyon konusunda me-
seleye farklı yaklaşan arkadaşlarımız 
olduğunu biliyoruz. Buna rağmen 
biz bildiğimiz doğruları söyleyece-
ğiz. Başka doğruları söylerken iyiydi 
de, rotasyon konusunda inandığımız 
doğruları söylerken neden kötü 
oluyoruz?

Hatırlanacağı gibi rotasyonda 
bölgeler oluşturulmuştu. Mese-
la; Kızılcahamam, Güdül, Bala 
bir bölge idi. Bazı arkadaşlarımız 
Kızılcahamam’dan Çankaya’daki 
bir okula geleceğini zannetti.  Ama 
baktı ki durum bu şekilde değil, Kı-
zılcahamam’daki öğretmen Bala’ya 
gidecek. ‘Bu rotasyon sizin anladı-
ğınız anlamda bir uygulama değil.’ 
dedik. Herkes kendi grubu içinde 
yer değiştirecek. Bu nasıl destekle-
nebilir?

Biraz da empati yapalım. Kendi-
mizi o öğretmen arkadaşlarımızın 
yerine koyduğumuz zaman rotasyon 
doğru gibi geliyor. Mesela bir 
öğretmen taşradan Yenimahalle’de-
ki bir okula gitmek istiyor. Peki bu 
nasıl olacak? Puanı da yetmiyor, 
çünkü daha yüksek puanlılar var ya 
da puanı yetse dahi o okulda norm 
açığı yok. Dolayısıyla o okuldaki 
öğretmenlerin gitmesi gerekir diye 
düşünüyor. Genç arkadaşlarımız 
kenardan merkeze gelmenin yolu 
olarak değerlendiriyor. Mesele-
ye pragmatist yaklaştığınızda bu 
insanlar haklı ama bir şeyi kaybedi-
yoruz.  Öğretmenlerin en önemli 
hakkı nedir?  Bulunduğu okulda 
çalışma süresine karar vermesinin 
kendi iradesine bağlı olmasıdır. Biz 
kendi irademiz ile olan bir hakkı 
alıyoruz, ‘Bu iradeyi kullanmak 
istemiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı 
karar versin’ diyoruz. İpi Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın ellerine veriyoruz. Bu 
yönü çok önemlidir. Çünkü diyelim 
ki; Adana’nın Tufanbeyli ilçesin-
de çalışan bir öğretmen, Adana 
merkeze geldi.  Adana merkezde 
çalışan, evini almış, düzenini kurmuş 
öğretmen de, Tufanbeyli’ye atandı. 
8 yıl çok uzun bir süre değil. Bu 
film aynen devam ettiği sürece, 8 
yıl sonra o bela seni bulacak. Bu 
nedenle günlük, konjonktürel dü-
şünmemek lazım. İlkesel düşünmek 
gerekir. Biz her meseleyi şahısların 
faydacı yaklaşımı ile çözmeye kal-
karsak hiçbir çözüm teklifi getire-
meyiz. Çünkü herkese göre doğru, 
fayda farklı olabilir. Üyelerimizden 
de bizi bu şekilde değerlendirip, 
eleştirenler var. Olsun, onların da 
canı sağ olsun. Her konuda aynı şeyi 
düşünmek zorunda da değiliz. Biz 
her türlü rotasyonu kökten karşıyız.

Biz; performansı zayıf olan ile 
performansı iyi olan aynı kefeye 
konulsun; kimse çalışmasın, yan 
gelip yatsın demiyoruz. Biz sübjektif 

değerlendirmeler ile sonuç alamayız 
diyoruz. O zaman insanlara acı 
veren bir değerlendirme ile karşı 
karşıya kalırız.

Performans sistemi ile ilgili önemli 
açıklamalar yapan Genel Başkan 
şunları kaydetti: “Bilindiği gibi iş 
güvencesi konusunda da ciddi bir 
tehdit var.  Türkiye Kamu-Sen olarak 
biz bu konuda gerekli uyarılarımızı 
yapıyoruz. Performans değerlendir-
mesi konusunu da iş güvencesine 
bağlı olarak düşünmemiz gerekiyor. 
İş güvencesini kaldırmak, o kadar 
da kolay değil.  Anayasa’nın 128. 
maddesi orada durduğu müd-
detçe, kamu çalışanlarının elinden 
iş güvencesini alamazlar. Aslında 
iş güvencesi konusu da göreceli 
bir kavramdır. İş güvencesi nedir?  
Kanunun herhangi bir yerinde kamu 
çalışanlarının iş güvencesi vardır 
yazmıyor. Ama yargı hakkımızdan 
kaynaklı bir güvencemiz var. Bunu 
yapamadıkları için performans 
değerlendirmesi diye bir sistem 
getiriyorlar. Bu, tamamen sübjektif 
bir düzenlemedir. Bu düzenleme 
sadece Milli Eğitim Bakanlığı için 
yapılmış bir düzenleme değildir. Şu 
anda Devlet Personel Başkanlığı 
performans değerlendirmesi ile ilgi-
li yönetmelik taslağını hazırladı, biz 
de 1 Eylül 2016 tarihinde görüşleri-
mizi Devlet Personel Başkanlığı’na 
gönderdik.  Biz; performansı zayıf 
olan ile performansı iyi olan aynı 
kefeye konulsun; kimse çalışmasın, 
yan gelip yatsın demiyoruz. Biz 
sübjektif değerlendirmeler ile sonuç 
alamayız diyoruz. O zaman insanla-
ra acı veren bir değerlendirme ile 
karşı karşıya kalırız. Peki ne yapmak 
gerekiyor?  Öncelikle ilk adımı doğ-
ru atmamız lazım. Nedir ilk adım? 
Adaletli, liyakatli bir yönetici atama 
sistemi oluşturmaktır. Ama bunu 
başaramadınız. İki koyunu güdeme-
yecek kişiyi okul müdürü yaptınız, 
1.000 tane öğrenciyi, 50 tane, 100 
tane öğretmeni ona emanet ettiniz.  
Beni değerlendirecek insanların en 
azından adalet ve liyakat yönünden 
güvenilir pozisyonda olması gerekir. 
Gelin bunu yapın, o zaman oturup, 
performansı tartışalım.  Adaletin 
olduğu yerde bizim hiçbir şeyden 
korkumuz yok.  Yeter ki adalet 
olsun.”

Genel Başkanın konuşmasının 
ardından Eğitimci Canten Kaya tara-
fından Motivasyon ve İletişim Sanatı 
Eğitimi, Eğitimci Dr. Yılmaz Yeşil 
tarafından Resmi Yazışma Kuralları 
Eğitimi verildi.

Toplantının ikinci gününde ise 
her bir merkez yönetim kurulu üyesi 
kendi sekreteryalarında görevli 
şube yönetim kurulu üyeleriyle 
istişare toplantısı gerçekleştirdi. 
Toplantı, Genel Başkan İsmail 
Koncuk’un kapanış konuşmasıyla 
sona erdi.
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KONCUK: ÇALIŞMA HAYA-
TININ SORUNLARI ÇÖZÜM 
BEKLİYOR

Çalışma Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu’na yeni görevinde 
başarılar dileyen Türkiye Kamu-
Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 
çalışma hayatında varolan birçok 
sorunun acilen çözüm beklediğini 
dile getirdi. Koncuk,  “Yapılan 
bir toplu sözleşme var ve hala 
uygulanmayan 21 madde mev-
cut. Bu maddeler mutlaka yerine 
getirilmesi gereken maddelerdir, 
mesela 4-C’lilere kadro konusu. Bu 
kanayan bir yaradır, bir türlü çözü-
lemedi. İnşaallah sizin döneminiz-
de bu mesele nihayete kavuşur. 
Türkiye’ye yakışmayan bir istihdam 
modelidir 4-C modeli. Bunun için 
Türkiye Kamu-Sen olarak yıllardır 
4-C’lilerin 4-B’lilerin, vekil ebe, 
vekil hemşire, vekil imam.. Bunların 
kadroya alınmasının mücadelesini 
hem toplu sözleşmelerde, hem 
KPDK toplantılarında, hem de bu 
tip görüşmelerde ifade ediyoruz.

Memur işi yapan kamu işçileri 
var, bu konuda da gerekli adımlar 
artık atılmalıdır. Disiplin affı konusu 
yıllardır gündeme getirmekteyiz. 
KİT’lerdeki ücret grupları konusu 
31.01.2016 tarihine kadar çalışı-
lıp hayata geçmesi gereken bir 
konuydu aradan 10 ay geçti hala 
uygulanamadı. Bunlar uygulanmalı. 
Bu problemler her zaman önümü-
ze gelecek problemler.

Taşeron işçilerin kadroya geçi-
rilmesine ilişkin olarak hazırlanan 
tasarı hayata geçirilmelidir.

Özel Hizmet tazminatı ile ilgili 
ortaya çıkan sorunlar çözülmeli, 
ek ödemelerdeki adaletsizlikler 
giderilmeli,  Ek göstergelere ilişkin 
sorunlar çözülmelidir.

Sözleşmeli öğretmen uygula-
masından vazgeçilmeli, ataması 
yapılmayan öğretmenler sorunu 
bitmelidir. Genç İstihdamın önü 
açılmalı, işsizlik azaltılmalıdır.

Emeklilerin sorunları çözülme-
li, maaş artışları sağlanmalıdır. 
Kamu çalışanları lehine çıkan yargı 
kararları uygulanmalıdır, ayrımcılık 

yapılmamalıdır.Kamu çalışanları 
üzerindeki vergi yükü hafifletil-
meli, görevde yükselme ve unvan 
değişikliği adalet ve hakkaniyet 
ilkelerine öre yapılmalıdır. Mülakat 
kesinlikle kaldırılmalıdır.

Hizmet sınıflarında yer alan kad-
rolar yeniden gözden geçirilmeli, 
yardımcı hizmetler sınıfında çalışan 
personelin sorunları çözülmelidir.

Döner sermaye ve fon gelirleri 
adaletli dağıtılmalı, kadro ve dere-
ce yükselmesi yapamayan memura 
yükselebilecekleri en üst kadronun 
derecesi verilmelidir.

Sorunların çözümü noktasında 
bir an önce gerekli adımların atıl-
masını bekliyoruz”  dedi.

KONCUK: MASUM HİÇ BİR 
İNSAN ZARAR GÖRMEMELİ

Kamuda yaşanan ihraçlar konu-
sunu da gündeme getiren Genel 
Başkan İsmail Koncuk, adalet 
ve hukuk içinde soruşturmaların 
yapılması gerektiğinin altını çizdi. 
Koncuk, “Soruşturmalar çerçeve-
sinde masum hiç bir insanın zarar 
görmemesi için son derece titiz bir 
şekilde davranılması gerekmekte-
dir” dedi.

KONCUK: BÖYLE BİR PER-
FORMANS SİSTEMİ KAMUDA 
CİDDİ SIKINTILAR YARATIR

Kamuda Performans sistemine 
ilişkin değerlendirmelerde de 
bulunan Genel Başkan Koncuk, 
“Ortada gezen taslak uygulanırsa 
kamuda her şey karma karışık bir 
hal alır” dedi. Koncuk, Kamuda 
performans değerlendirmesine 
yönelik sıklıkla haberler yer alıyor 
basın yayın organlarında. Bu ha-
berle kamu çalışanlarını da oldukça 
huzursuz ediyor. Devlet Personel 
Başkanlığının bu konuda bir yönet-
melik taslağı hazırladığını biliyoruz. 
Şayet bu taslak uygulanırsa inanın 
kamu karman çorman bir hale gelir 
ve içinden çıkılamaz.

Tamamen subjektif şeyler. Ölçü-
lebilir olmayan hiçbir şeye girme-
mek lazım. Yapılan puanlamaların 
belgelerle ortaya konulamadığı bir 
durumda ki, bunlar yargıdan da 
dönüyor. Bu konuda binlerce dava 

açıldı hepsi döndü inanın. Yargı di-
yor ki, “Bu puanı verdin ama ispat, 
neye göre verdin?” Performans 
değerlendirmesinin negatif yönü 
olmamalı, pozitif yönü olmalıdır, 
motive edici olmalıdır. 657’de ceza-
landırıcı maddeler zaten var, daha 
bunların üzerine yeni cezalandırıcı 
maddeler getirmek çok doğru 
olmaz. Performansı konuşurken, 
motive edici konuları konuşmamız 
lazım. Burada ise tamamen negatif 
şeyler var. Böyle bir performans 
sistemi kamuda ciddi sıkıntıları 
beraberinde getirir. Geçtiğimiz 
gün Bursa’da bir çalıştay yaparken 
o çalıştayın gündem maddelerin-
de birisi görevde yükselmeydi, o 
sırada bir yönetmelik yayınlandı 
Görevde yükselme ve unvan de-
ğişikliğine ilişkin. Yani bir taraftan 
çalıştay yapıyoruz ama o sırada 
yönetmelik yayınlanıyor. Bunlara 
dikkat etmek gerekir.

 
Gelin bir yönetici atama sistemi-

ni oluşturalım, bilgili, liyakatli yöne-
ticileri seçelim, ayrımcılığı ortadan 
kaldıralım, bu sistemi getirelim 
ondan sonra oturup konuşalım. İlk 
düğmeyi yanlış iliklemeyelim. Eğer 
yanlış iliklenirse ne performans 
ne de başka şeyleri konuşamayız. 
Biz vatanımızı seviyoruz, doğruya 
doğru ama yanlışa yanlış deriz.

İş güvencesi noktasında herkes 
memurlar aleyhinde konuşuyor, 
ölçülen bir şey yok. Devlet memur-
ları ile ilgili öyle olumsuz kanaatler 
var ki ama bütün kurumlar işlerini 

yapmakta. AB ülkelerinde 14 
vatandaşa bir memur düşüyor, 
Türkiye’de ise 29 vatandaşa bir 
memur düşüyor. Rakamlar ortada. 
Bu bizim memurumuzun iki kat 
daha fazla çalıştığını göstermekte-
dir. Bunları söyleyen yok” dedi.

Genel Başkanımız İsmail Koncuk, 
kamu çalışanlarının sorunlarının 
yer aldığı kapsamlı bir raporu da 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Mehmet Müezzinoğlu’na iletti.

MEHMET MÜEZZİNOĞLU: 
TÜRKİYE KAMU-SEN’İN KATKI-
LARI BİZİM İÇİN SON DERECE 
ÖNEMLİDİR

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzi-
noğlu ise Türkiye Kamu-Sen Genel 
Başkanı İsmail Koncuk ve Yönetim 
Kurulu Üyelerimizin ziyaretinden 
büyük memnuniyet duyduğunu 
belirterek, çalışma hayatında 
çözüm bekleyen sorunların sonuca 
ulaştırılması için yoğun bir gayret 
sarf ettiklerini belirtti. Müezzinoğ-
lu,  bu sorunların çözümü nokta-
sında Türkiye Kamu-Sen’in görüş, 
öneri ve düşüncelerinin kendileri 
için önem arz ettiğini belirtirken, 
Türkiye Kamu-Sen’in birikim ve 
deneyimlerinden faydalanmak iste-
diklerini söyledi.  Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, 
önümüzdeki dönemde çok daha 
kapsamlı olarak yapılacak çalışma-
larda Türkiye Kamu-Sen ile sürekli 
diyalog halinde olacaklarının altını 
çizdi.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Mehmet Müezzinoğlu’nu Ziyaret Ettik

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ve  
Yönetim Kurulu üyelerimiz 27 Ekim 2016 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  

Sayın Mehmet Müezzinoğlu’nu ziyaret etti.
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İzmir 3 Nolu Şube Başkanlığı, kadın komisyonları ve ilçe temsilcileri ile 
genişletilmiş divan toplantısını Urla’da yaptı. Toplantı sonrası hazırlanan 
sonuç bildirgesini Şube Başkanı Adnan Sarısayın okudu.

Bildiride şu ifadelere yer verildi: “15 Temmuz hain darbe girişiminin 
ülkemizin ne kadar büyük tehlike içinde olduğunu bir kez daha göster-
miştir. Ülkemizdeki hainler ve onların dışarıdaki uzantılarının milletimizin 
birlik ve beraberliğine yönelik her türlü alçaklığı yapacakları alenen gö-
rülmüştür. Bu hainler ve hainlerin önünü açan gaflet hatta delalet için-
deki zavallılar bir an önce açığa çıkarılmalı ve gereken cezayı almalıdır-
lar. Ancak sapla samanın karıştırıldığı bir dönem yaşanmaktadır. Masum 
ile gerçek suçlular bir an önce ayırt edilmelidir. Elbette hiçbir suç cezasız 
kalmasın ancak hiçbir masumun da canı yanmasın. 

Maalesef ki ayrımcılığın en üst noktalara geldiği, ehliyetin değil, 
adam kayırmacılığın yaşandığı bir devri hep beraber yaşadık. Umuyo-
ruz ki yaşanan olaylardan ders çıkarılır. Devletin her kurumunda yapı-
lan ayrımcılığın, kayırmacılığın ülkemizi ne hale getirdiği meydandadır. 
Eğitim alanında da yandaşçılık anlayışı, sorunlar yumağına dolanmış 
bir ‘Milli Eğitim Bakanlığı’ ortaya çıkarmıştır. Milyonlarca evladımızın 
geleceği söz konusudur. Biz bu yumağı çözmeye, çözümler üreterek 
geleceğimizi aydınlatmaya talibiz. Ayrımcılığı şiar edinmiş kadrolarla bu 
sorunların çözülemeyeceği bilinmelidir. ‘Benim adamım’ anlayışının terk 
edilerek ehil kadroların bir an önce oluşturulması büyük önem taşımak-
tadır. Eğer ‘Yenikapı Ruhu’ sürsün isteniyorsa ayrımcılıktan derhal vaz-
geçilmeli yeni paralel yapılar oluşturulmamalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı 
bugüne kadar yapılan yanlışlardan vazgeçmelidir. “

İZMİR 3 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI 
GENİŞLETİLMİŞ DİVAN TOPLANTISI YAPILDIAydın Şube,  İlçe Temsilcileri Toplantısını gerçekleştirdi. İlçe temsil-

cileri ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda geçmiş yılın 
değerlendirmesi yapılarak, gelecek yıl yapılması gereken çalışmalar 
görüşüldü.

Toplantıya kadın komisyonu, denetleme ve disiplin kurulu ile üyele-
rimiz de katıldı. 

Sakarya Şube, 2016 – 2017 eğitim öğretim yılında yapılacak çalışma-
ların planlaması ve eğitim öğretim ile ilgili mevcut gündemi değerlen-
dirmek için ilçe başkanları ile bir araya geldi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Sakarya Şube Başkanı Mehmet 
Düzlü “Her zaman ifade ettiğim gibi gündeme ve kişilere göre duru-
şunu değiştirmeyen cefakar, vefakar Türk Eğitim Sen’ liler ile bir arada 
toplantıda olmaktan çok mutluyum.” dedi.

2016-2017 yılında planlanan faaliyetlerin değerlendirilerek, yapılacak 
çalışmalar ve izlenecek yolların kararlaştırıldı. Toplantı, Şube Başkanı 
Mehmet Düzlü’ nün teşekkür konuşması ile sona erdi. 

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt KUNTOĞLU; Türk Eğitim -Sen 
Sakarya Şubesini ziyaret ederek, Şube Başkanı Mehmet DÜZLÜ ve 
şube yönetim kurulu üyeleri ile  Sakarya ilinin eğitim sorunları ve gün-
demdeki konularla ilgili fikir alış verişinde bulundu.

Sakarya Şube Başkanı Mehmet Düzlü “15 Temmuz sonrası açığa al-
malar, ihraçlar ve bunların göreve iadeleri ile son günlerde kaynak kitap 
kullanımı ile oluşan gündemi İl Milli Eğitim Müdürümüz ile değerlen-
dirdik. Öğretmenlerimizin mevzuat çerçevesinde çözüm bekledikleri 
sıkıntılarını kendisine ilettik, kendisi de bu konularla ilgili yapılan çalış-
maları bizlere aktardı.” dedi.

Kocaeli 2 No’lu Şube Gebze Öğretmenevi’nde okul ve işyeri temsil-
cileriyle kahvaltıda buluştu. Kahvaltının ardından Şube Başkanı Mustafa 
Kılıç, yeni eğitim öğretim yılında sendikamızın planladığı faaliyetler hak-
kında temsilcileri bilgilendirdi. Kamu çalışanlarının içinde bulunduğu 
tehlikelerden çıkış yolu için tek adresin doğruyu ve adaleti savunan Türk 
Eğitim-Sen olduğunu dile getiren Kılıç, duruma göre vaziyet alanlarla 
değil; her durumda vaziyetini koruyanlarla camiamızın ayakta kalabile-
ceğini söyledi. Kılıç, bunun için öncelikli ilkesi, önce ülkesi anlayışıyla 
hukukun üstünlüğünü ilke edinen Türk Eğitim-Sen’in her daim ayakta 
kalacağını ve üyelerinin desteğiyle daha da büyümeye devam edece-
ğini vurguladı. 

AYDIN ŞUBE, İSTİŞARE TOPLANTISI YAPTI

SAKARYA ŞUBESİ İLÇE BAŞKANLARI 
TOPLANTISI YAPTI

SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEVLÜT 
KUNTOĞLU SAKARYA ŞUBESİNİ ZİYARET ETTİ

KOCAELİ 2 NO’LU ŞUBE İŞYERİ TEMSİLCİLERİYLE 
KAHVALTIDA BULUŞTU
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Kütahya Şubesi Merkez İlçe Okul/Kurum Temsilcileri, 2016-2017 Eği-
tim-Öğretim Yılının 1. İstişare Toplantısı 14.10.2016 Cuma günü yapıldı.

Toplantıya Kütahya Şubesi Yönetim Kurulu, Kadınlar Komisyonu ve 
okul temsilcileri katıldı. Toplantı Şube Başkanı Mehmet Karabekir’in 
açılış konuşması ile başladı. Şube Başkanı Mehmet Karabekir konuş-
masına Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
KONCUK’un selamını iletmesiyle başladı. Karabekir “Ülkemizin önemli 
bir süreçten geçtiğini, ülkemizin ve vatanımızın asla bölünmeyeceğini 
belirtti. Yaşanılan bu süreçte masunlarla suçluların mutlaka ayrıştırılma-
sının gerektiğini, Türk Eğitim-Sen’in her zaman haklının ve masumların 
yanında olduğunu, suçlularınsa mutlaka cezasını çekmesi gerektiğini 
dile getirdiğini kaydeden Karabekir, ayrıca Türk Eğitim-Sen’in demok-
rasi dışı hiçbir hareketi desteklemediğini ve hiçbir zamanda destekle-
meyeceğini ifade etti. Toplantıda yeni eğitim-öğretim yılında yapılacak 
çalışmalar hakkında temsilcilere bilgiler verildi. Temsilcilerle karşılıklı fikir 
alış-verişinde bulunuldu.

Toplantı sonunda, Türk Eğitim-Sen olarak birlik ve beraberlik içinde 
çalışmaya devam edileceğini söyleyen Şube Başkanı Karabekir tüm 
temsilcilere çalışmalarında başarılar diledi.

Konya 1 No’lu Şube tarafından gerçekleştirilen Meram İlçesi istişare 
toplantısında 2016–2017 eğitim-öğretim yılı ile ülke gündeminde yer 
alan konular masaya yatırıldı.

 Konya 1 No’lu Şube tarafından düzenlenen geniş katılımlı toplantı-
ya, Konya 1 No’lu Şube Başkanı Tanfer, şube yönetim kurulu üyeleri, 
Merkez Meram ilçesindeki okul ve kurumların işyeri temsilcileri ile şube 
kadın komisyonları katıldı. Toplantıda, 2016–2017 eğitim-öğretim yılı ile 
ülke gündeminde yer alan konular masaya yatırıldı.

Konya 1 No’lu Şube okul temsilcileri geniş katılımlı toplantısında; 
Meram ilçesindeki ihraç ve açığa alma süreci, bu süreçle ilgili yapılan 
çalışmalar ve teşkilatların almaları gereken tedbirler hakkında görüş 
alışverişinde bulunuldu. Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının 
görevlendirilmesi, proje okullarına öğretmen atamaları, norm kadrola-
rın güncellenmesi konuları ile 2016–2017 yılı eğitim-öğretim yılında ya-
pılacak olan çalışmalar hakkında okul temsilcileri bilgilendirildi. Ayrıca, 
okul temsilcilerinin görev, yetki ve sorumlulukları hakkında açıklamalar 
yapıldı.

Konya 1 No’lu Şube Başkanı Tanfer ATA şunları söyledi: “ Türk Eğitim-
Sen Konya 1 No’lu Şube olarak 2016–2017 eğitim-öğretim yılı münase-
betiyle okul ve kurum işyeri temsilcilerimizle biraya geldik. Türk Eğitim-
Sen olarak ilk hedefimiz, üyelerimizin hak ve menfaattarını korumak 
amacıyla çalışmalarımızı sıkı bir şekilde sürdürüyoruz.  İki hafta önce 
İlçe temsilcileri ile toplantımızı gerçekleştirmiştik. Bu hafta ise Konya 
Merkez-Meram ilçesinde bulunan okul ve kurum işyeri temsilcileri ile 
toplantımızı gerçekleştiriyoruz.

İstişare toplantımızda gündemimizde bulunan konular ve ülke gün-
demi değerlendirmesi yaptık. Hedefimiz iyi huzur içinde çalışmak ve 
geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmektir.” 

KÜTAHYA ŞUBE, OKUL TEMSİLCİLERİ 
İSTİŞARE TOPLANTISI YAPTI

KONYA 1 NOLU ŞUBE, OKUL TEMSİLCİLERİ İLE 
BİRARAYA GELDİ

Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Uğur ve şube yönetim kurulu üye-
leri, kısa bir süre önce çeşitli okullara müdür baş yardımcısı ve müdür 
yardımcısı olarak görevlendirilen üyelerine hayırlı olsun ziyaretlerine 
devam ediyor.

Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü’nün  2016 Yılı Okul Müdür Başyar-
dımcısı ve Müdür Yardımcısı görevlendirme işlemleri sonucunda Nev-
şehir il merkezi ve ilçelerdeki çeşitli okullara Eylül ayı başında Ürgüp il-
çesindeki çeşitli okullara idareci olarak görevlendirilen Türk Eğitim-Sen 
üyelerini Şube Başkanı Mustafa Uğur ve Türk Eğitim-Sen Nevşehir Şu-
besi yönetim kurulu üyeleri ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi.

Bugüne kadar başta müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yar-
dımcılığı gibi makamlara atanan tüm sendika üyelerine hayırlı olsun 
ziyaretlerine devam eden Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Uğur, Eylül 
ayı başında göreve başlayan Ürgüp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Müdür Başyardımcısı Şenol Yıldırım, Ürgüp Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Müdür Yardımcısı Dürü Yekda Arslan ve Ürgüp Ayhan Ertürk İlko-
kulu Müdür Yardımcısı İlknur Seçer’i makamlarında ziyaret ederek hayırlı 
olsun temennisinde bulundu.

Mustafa Uğur’a hayırlı olsun ziyaretlerinde Şube Başkan Yardımcısı 
Nail Demirtaş, Şube Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Neşat Kıvrak ve 
Ürgüp Temsilcisi Hasan Fındıklı’da eşlik etti.

Bursa 2 No’lu Şube, Bursa Valisi İzettin Küçük’e hayırlı olsun ziyaretin-
de bulundu. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Bursa’da kamu 
kurumlarında yaşanan ayrımcılık, ötekileştirme ve keyfi uygulamalardan 
kaynaklanan sıkıntılar dile getirilirken, Bursa’ya yeni atanan sayın valimi-
ze görevinde başarılar dilendi.

İletilen problemleri tek tek not alan ve sıcak bir ev sahipliği yapan Vali 
İzzettin Küçük’e ziyaret anısına lale işli çini tabak hediye edildi.

ÜRGÜP İDARECİLERİNE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

BURSA 2 NO’LU ŞUBE,  BURSA VALİSİNİ 
MAKAMINDA ZİYARET ETTİ
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Adana 2 No’lu Şube üyelerinden 
Nazife-Kubilay YILDIRIMBEYAZIT 
çiftinin “Fatih” adında çocuğu ol-
muştur.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden 
Özgül-Sami DEVECİ çiftinin “Gök-
tuğ” adında çocuğu  olmuştur.

Aydın Şube üyelerinden Volkan 
ENGİN’in “Metehan” adında ço-
cuğu  olmuştur.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden 
İsmail UZUN’un çocuğu olmuştur.

Bursa1 No’lu Şube üyelerinden 
Gürhan – Gülsemin DEMİR çiftinin 
“Ela” adında çocuğu  olmuştur.

Hatay 1 Şube  üyelerinden Hilal-
Celal DOLMACI çiftinin “Miza Efe” 
adında çocuğu olmuştur.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerin-
den Murat KARATAŞ’IN çocuğu  
olmuştur.

Kayseri 2 No’lu Şube üyelerin-
den Musa GÖKDUMAN’ın çocuğu 
olmuştur.

Kırşehir Şube üyelerinden Fah-
rettin KARDAŞ’ın çocuğu olmuş-
tur.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden 
Özlem YİĞİTER’in çocuğu olmuş-
tur. 

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden 
Figen Esin – İskender ALTINTOP 
çiftinin çocuğu  olmuştur.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden 
Arzu – Mustafa METLİ çiftinin ço-
cuğu  olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Fadimana FISTIKÇIOĞLU’nun  ‘’ 
Zeren Neva’’ adında çocuğu ol-
muştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Edipali - Raziye CEYLAN çiftinin 
“Batuhan” adında çocuğu  olmuş-
tur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Perihan EMİNACAR’ın “Elif Ebrar” 
adında çocuğu olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Tuğba LEVENT’in “Batuhan Uraz” 
adında çocuğu olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Taner –Çiğdem EMEKLİ çiftinin 
“Oğuz Eren” adında çocuğu  ol-
muştur.

Nevşehir Şubesi üyelerinden 
Hatice HARMANLI’nın “Bilge” 
adında çocuğu  olmuştur.

Nevşehir Şubesi üyelerinden Fe-
rihan-Ömer TELLİ çiftinin “Ahmet 
Kürşat” adında çocuğuolmuştur.

Nevşehir Şubesi üyelerinden 
Murat BOZKURT’un “Beren” adın-
da çocuğu  olmuştur.

Nevşehir Şubesi üyelerinden 
Ceren-Mustafa ÜNSAL çiftinin 
“Pars” adında çocuğu  olmuştur.

Ordu Şube Yönetim Kurulu üyesi  
Şenol ÖZMEN ve Ordu Şube üye-
si Özgün ÖKE ÖZMEN’in çocuğu 
olmuştur.

Ordu Şube üyelerinden Zafer 
KAHRAMAN’ın çocuğu olmuştur.

Ordu Şube üyelerinden Eşref 
AKTEPE’nin çocuğu olmuştur.

Ordu Şube üyelerinden  Seniha 
ŞAHİN’in çocuğu olmuştur.

Ordu Şube üyelerinden   Emine 
YANIK’ın çocuğu olmuştur.

Ordu Şube üyelerinden   Pınar 
Fatoş HACIALİOĞLU’nun çocuğu 
olmuştur.

Ordu Şube üyelerinden   Der-
ya-Özer İNCEDAYI çiftinin çocuğu 
olmuştur.

Ordu Şube üyelerinden  Orhan 
SET’in çocuğu olmuştur.

Ordu Şube üyelerinden  Cemile-
Fatih ESER çiftinin çocuğu olmuş-
tur.

YENİ DOĞANLAR

Adana 2 No’lu Şube üyelerin-
den Cevdet ÖZYÜKSEL’in oğlu 
sünnet olmuştur.

Çanakkale Şube üyelerinden 
Ayşe-İsmail SATMAZ çiftinin oğlu 
sünnet olmuştur.

 

Çanakkale Şube üyelerinden Se-
her-Hasan ÇETKİN çiftinin oğlu 
sünnet olmuştur.

Çanakkale Şube üyelerinden 
Kevser-Harun GÜMÜŞ çiftinin 
oğlu sünnet olmuştur.

Çanakkale Şube üyelerinden 
Canan-Erdal GÖKKAYA çiftinin 
oğlu sünnet olmuştur.

SÜNNET

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden 
Adil ÜNÜVAR’ın oğlu evlenmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerin-
den Yusuf AKDENİZ’in oğlu evlen-
miştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden 
Atilla EROĞLU’nun kızı evlenmiştir.

Afyonkarahisar Şube üyelerin-
den Yusuf Fatih GÜNDÜZ’ÜN kızı 
evlenmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Musta-
fa UYAN’ın kızı “Seher” evlenmiş-
tir.

Aydın Şube üyelerinden Süley-
man BALCI’nın  kızı “Merve” ev-
lenmiştir

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden 
Mustafa ERGEMİCİ’nin oğlu evlen-
miştir.

Çanakkale Şube üyelerinden 
Sevim-İsmail ALKAN çiftinin kızı 
evlenmiştir.

Çanakkale Şube üyelerinden 
Zeynel DOHMAN evlenmiştir.

Çanakkale Şube üyelerinden 
Nuri ŞENTÜRK’ün oğlu evlenmiş-
tir.

Çanakkale Şube üyelerinden 
Ferudun ARSLAN’ın kızı evlenmiş-
tir.

Çanakkale Şube üyelerinden 
Salih KARSLIOĞLU’nun oğlu ev-
lenmiştir.

Çanakkale Şube üyelerinden 
Özlem-Musa AKSOY’un oğlu ev-
lenmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerin-
den Gazi DOKUMACI’nın oğlu 
evlenmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden 
Mehmet Necati DEMİRCAN’ın kızı 
evlenmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube Yönetim 
Kurulu Üyesi İlhan ÖZTÜRK’ün 
oğlu evlenmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden  Hati-
ce Gamze-Hasan ALBAYRAK çifti 
evlenmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden Ezgi 
YAĞCI ile Şevket Zişan YAĞCI ev-
lenmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden  Mu-
rat AKBAYIR evlenmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden  Öz-
ge-Mehmet ATEŞ çifti evlenmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden Gök-
han YILDIZ evlenmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden 
Meryem SİNOPLU’nun kızı “Mer-
ve” evlenmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Hasan EMEK’in  kızı evlenmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Mehmet TEZCAN’ın oğlu evlen-
miştir.

Ordu Şube üyelerinden Hurşit 
KURUCU’nun kızı evlenmiştir.

 EVLENENLER
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Afyonkarahisar Şube üyelerin-
den Fikri AYDOĞDU’nun kardeşi 
vefat etmiştir. 

Afyonkarahisar Şube Üyelerin-
den Fahrettin SEVİNÇ’in annesi 
vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Hasan AVAN’ın babası vefat 
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Hüseyin AVAN’ın babası 
vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Mehmet CAN’ın babası vefat 
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Mücahit Şavaş ERZURUM’un 
annesi vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Ali AKTEPE’nin babası vefat 
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Celal HAZIR’ın kız kardeşi 
vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Mehmet CAN’ın annesi vefat 
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den İsmet SEÇKİN’in annesi vefat 
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyele-
rinden Sibel GÖKDURMUŞ’un 
annesi vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyele-
rinden Ali ÇOT’un annesi vefat 
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Hacer ALTUN’un babası 
vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Hülya TEHÇİ’nin babası vefat 
etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerin-
den Gökmen ECE’nin babası 
vefat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerin-
den Süleyman ALPASLAN’ın 
ağabeyi vefat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerin-
den Sevim GÜN’ün annesi vefat 
etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerin-
den Esat İNCELER’in babası vefat 
etmiştir.

Adana 2 N’olu Şube üye-
lerinden Muhammet Emin 
BİNGÖL’ün babası vefat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerin-
den Hatice ÇULLU’nun annesi 
vefat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyele-
rinden Mehmet Ali KESLER’in 
babası vefat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerin-
den Hacı ŞAHİN’in ablası vefat 
etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Nermin 
DAĞTAŞ’ın babası  vefat etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Ahmet 
SARAÇ’ın babası  vefat etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden 
Derviş GÜLSEVEN annesi vefat 
etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden  
Hüseyin DURAN’ın babası vefat 
etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden 
Murat ve Deniz ÇATMALI’nın 
babaları vefat etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden 
İsmail ORUÇ’un babası vefat 
etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden 
Yrd.Doç.Dr. Erol OGUR’un babası 
vefat etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden 
Hüseyin DURAN’ın babası vefat 
etmiştir.

Çanakkale Şube üyelerinden 
Mehmet Fatih YILMAZI’ın ağabe-
yi vefat etmiştir.

Çanakkale Şube üyelerinden 
İlhan KURT’unn kız kardeşi vefat 
etmiştir.

Hatay 1 Şube  üyelerinden 
Mehmet DEMİRBUKEN’in annesi 
vefat etmiştir.

İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden 
Reyhan İNCE’nin annesi vefat 
etmiştir.

İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden 
Hüseyin ÇİÇEK’in babası vefat 
etmiştir.

İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden 
Seydi Ahmet BALTA’nın annesi 
vefat etmiştir.

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

Kayseri 1 No’lu Şube üyele-
rinden Osman ERDOĞAN’ın  
ağabeyi vefat etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyele-
rinden Cengiz KARA’nın annesi 
vefat etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerin-
den Salih ÜÇOK’un annesi vefat 
etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerin-
den Nurettin YARALI’nın babası 
vefat etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyele-
rinden Murat SABUR’un babası 
vefat etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube Yöne-
tim Kurulu Üyesi Muharrem 
ÇOLAK’ın ağabeyi vefat etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden Ali 
AKAGÜNDÜZ’ün babası vefat 
etmiştir.

Kırıkkale Şubesi Yönetim Kurulu 
üyesi Tenasüp PALABIYIK’ın 
annesi vefat etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden Nur-
yüz AKI’nın eşi vefat etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden 
Mehmet OTACI’nın babası vefat 
etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden 
Haydar DEMİREL’in babası vefat 
etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden 
İlhami AYTEKİN’in ağabeyi vefat 
etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden Os-
man KILIÇ’ın annesi vefat etmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden 
Servet SAPMAZ’ın babası vefat 
etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerin-
den Ali BACAK’ın annesi vefat 
etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube Üyelerin-
den Sezgin KESKİN ‘nin  annesi 
vefat etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube Üyelerin-
den Mustafa KELEŞ’in babası 
vefat etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Selda 
YAVUZ’un babası vefat etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Bün-
yamin KIVILCIM’ın annesi vefat 
etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Fatma 
Ferda MÜFTÜOĞLU’nun annesi 
vefat etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Nuray 
ASLAN’ın babası vefat etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Sezai 
OFLAR’ın annesi vefat etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Sedat 
ÖCAL’ın babası vefat etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Halit 
ÖZ’ün annesi vefat etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Emin 
GÖKBUDAK’ın annesi vefat 
etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Nilüfer 
ERDOĞAN’ın babası vefat 
etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Şenay 
GÜMÜŞ’ün babası vefat etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Aytekin 
YEŞİLYURT’un annesi vefat 
etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Ha-
miyet PERÇİN’in babası vefat 
etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden 
Bahattin BİLİCİ’nin babası vefat 
etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Soner 
YILMAZ’ın annesi vefat etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Turgut 
ÖZKUL’un ağabeyi vefat etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Volkan 
UZUN’un annesi vefat etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Fatih 
DEMİRKOL’un babası vefat 
etmiştir.

 Ordu Şube üyelerinden Refa-
haddin KARA’nın babası vefat 
etmiştir.

 Ordu Şube üyelerinden Emrah 
TOMAKİN’in babası vefat etmiş-
tir.

Nevşehir Şube üyelerinden 
Şadiye SAVAŞ’ın annesi vefat 
etmiştir.

Nevşehir Şube üyelerinden Fi-
gen ÖZ’ün babası vefat etmiştir.

Nevşehir Şube üyelerinden 
Yavuz ESENER’in kardeşi vefat 
etmiştir.

Nevşehir Şube üyelerinden 
Yunus KARA’nın annesi vefat 
etmiştir.

VEFAT

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden  
Sema DEMİRTAŞ vefat etmiştir.

VEFAT EDEN ÜYEMİZ

TÜRK EĞİTİM-SEN Türkiye’nin Sendikası

23




