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Okullarımızın mevcut durumunun bir fotoğ-
rafını çekmek amacıyla düzenlediğimiz anket 
çalışması çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Durum 
gösteriyor ki, Sayın Cumhurbaşkanı’nın da işa-
ret ettiği üzere, ülkemiz eğitim konusunda iste-
nilen seviyenin altındadır. Eğitim kurumlarının 
fiziki durumu, eğitim çalışanlarının beklentile-
rinin karşılanmamış olması, eğitim materyalle-
rinin yetersizliği, fiziki alt yapı sorunları ve en 
önemlisi siyasi iktidarların yanlış politikaları 
gibi başlıca unsurlar eğitim hayatımızın hali ha-
zırdaki durumunun öncelikli nedenlerindendir.                                              
Devamı 4’te

Türk Eğitim-Sen Kadın Komisyonları 
Eğitim ve İstişare Toplantısı Yapıldı

17-20 Kasım 2016 tarihleri arasında Antalya’da yapılan Türk Eğitim-Sen 
Kadın Komisyonları Eğitim ve İstişare Toplantısı’nda konuşan Genel Baş-
kan İsmail Koncuk’tan Cumhurbaşkanı’na: “Yenikapı Ruhu, Külliye’nin 
duvarlarını aşabilmiş değil! Gelin, kamu idaresinde bu ruhu bozmaya ça-
lışan, birlik ve beraberlik ortamına engel teşkil eden tüm alçaklarla birlik-
te mücadele edelim.”                 Devamı 20’de

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 50.3’Ü 
OKULUNDAKİ DERSLİK SAYISININ 
YETERLİ OLMADIĞINI KAYDETTİ. 

ÖĞRENCİLERİ EN ÇOK SIRALARDA 
SIKIŞIK OTURMALARI ZORLUYOR.

KATILIMCILARIN YÜZDE 52.2’Sİ 
“OKULDA ÖĞRENCİLERİN 

KULLANABİLDİĞİ BİLGİSAYAR YOK” 
DİYOR.

ANKETE KATILANLARIN  
YÜZDE 31.4’Ü OKULUNDA  

ZARARLI MADDE ALIŞVERİŞİNE  
TANIK OLDUĞUNU İFADE EDİYOR



 Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, sözleşmeli öğretmenlerin 
kendilerine üye olmamaları duru-
munda sözleşmelerinin iptal edile-
ceğine söyleyen bazı yerel sendika 
temsilcilerine sert tepki gösterdi. 
Koncuk, “Bu adamların tüm teh-
ditleri fos olduğu kadar, Türk Ceza 
Kanunu’nun 118. Maddesine göre 
3 yıla kadar hapis cezasını gerekti-
ren bir suçtur.” dedi.

Koncuk sosyal medya hesabın-
dan yaptığı açıklamada şu ifadelere 
yer verdi:

“Soytarılar yine sahnede. Şeref, 
haysiyet yoksunu bazı yerel sendika 
temsilcilerinin sözleşmeli öğret-
menleri tehdit ettikleri anlaşılmak-
tadır.

Bu ahlaksızlar, sözleşmeli öğret-
menlerin kendilerine üye olma-
maları halinde, sözleşmelerinin 
uzatılmayacağı yalanını söylemek-
telermiş.

Bunlar geçmişte aynı yalanı 
stajyer öğretmenlere de uygulamış 
ve pek çok insanı korkutarak üye 
yapmışlardır. İddiaları asla doğru 
değildir.

Türk Eğitim-Sen’e geçen yıllarda 
üye olup Stajyerliği kalkmayan tek 
bir öğretmen bulunmamaktadır. 
Sözleşmeli öğretmenler bunlara 
inanmasınlar.

Sözleşmeli öğretmenler bu tür 
yalan ve tehditle kendilerini üye 
yapmaya çalışanlar kim olursa 

olsun korkmadan yüzlerine tükür-
melidir.

Bu adamların tüm tehditleri fos 
olduğu kadar, Türk Ceza Kanunun 
118. Maddesine göre 3 yıla kadar 
hapis cezasını gerektiren bir suçtur.

Böylesine alçakça bir tehditle 
karşılaşanlar sendikamıza yazılı ola-
rak bildirsinler. Biz  Türk Eğitim Sen 
olarak mazlumun yanındayız.

Bir kaç kendini bilmez istisna, 
taşra teşkilatları ve MEB merkez 
teşkilatı bu şerefsizliği destekleye-
cek bir tutum içinde olmayacak-
lardır.

Adı sendika ya da başka bir şey, 
kim ve ne olursa olsun artık bu 
şerefsizce yaklaşımlara ne memur 
ne de öğretmen kimse fırsat ver-
memelidir.

Oluşturdukları korku ikliminden 
yıllardır bir vampir gibi beslenen bu 
asalaklara göz yummak, kamuda 
kirlenmeye açık destek vermek 
demektir.”

Bilindiği üzere; Türk Eğitim 
Sen olarak açtığımız davalarda, 
Danıştay 5. Dairesinin 2013/8367 E. 
sayılı ve 06.03.2014 tarihli kararı ve 
Danıştay 2. Dairesinin 2013/10363 
E. sayılı ve 29.04.2014 tarihli ka-
rarı ile;şube müdürü atamalarının 
sadece sözlü sınav puanına göre 
yapılmasına ilişkin yönetmelik 
hükümlerinin yürütmesi durdu-
rulmuştur. Bu süreçte, Ankara 7. 
İdare Mahkemesinin 2014/955 E., 

2015/341 K. sayılı ve 
26.02.2015 tarihli kararı 
ile sözlü sınav puanına 
dayalı olarak yapılan 
1709 şube müdürü 
atamasının iptaline 
karar verilmiş ve bu 
karar Danıştay 2. Dai-
resinin 2015/3097 E., 
2015/8038 K. sayılı ve 
15.10.2015 tarihli kararı 
ile onanmıştır. Danıştay 
kararları gereği, ilgili 

Yönetmelikte yapılan yeni düzenle-
meler esas alınarak, atamaya esas 
puanı itibariyle yazılı ve sözlü sınav 
puanlarının aritmetik ortalamasının 
alınarak başarı sırasının belirlenme-
si, sonrasında boş bulunan şube 
müdürlüğü kadrolarından birine 
atama yapılması hususunda açılan 
davalar ise kazanılmaktadır. MEB, 
10 Haziran 2016 tarihinden sonra 
tebellüğ ettiği Mahkeme Kararla-
rını farklı yorumlayarak; davacılara 

Danıştay’da devam eden genel ip-
tal davalarının sonucuna göre işlem 
yapılacağı içerikli yazı göndermiştir.

10 Haziran 2016 tarihinden önce 
dava kazanarak, atama oluru alan 
30 kişi ve mahkeme kararı sonucu 
mülakat sınavına girerek başarılı 
olan 8 kişi olmak üzere toplam 38 
kişiye münhal olan yerlere atanmak 
üzere 14-18 Kasım 2016 tarihleri 
arasında Mebbis sistemi üzerinden 
tercihte bulunma hakkı tanındığı, 
buna karşılık 10 Haziran’dan sonra 
aritmetik ortalamayla atanma ve 
tercih hakkı verilmesi istemli açılan 
davaları kazananlara tercih hakkı 
tanınmadığı yönünde Sendikamıza 
bilgiler ulaşmaktadır. Türk Eği-
tim Sen olarak, açtıkları davaları 
kazanan adayların tümüne yukarıda 
belirtilen tarihlerde şube mü-
dürlüğü atamasında tercih hakkı 
verilmesi hususunda MEB’e talepte 
bulunduk.   

GENEL BAŞKAN: “SOYTARILAR YİNE SAHNEDE”

YARGI KARARI ALAN TÜM ŞUBE MÜDÜRLERİ 
İÇİN UYGULAMA YAPILMALIDIR

 Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, sözleşmeli 
öğretmenlerin kendilerine üye olmamaları durumunda sözleşmelerinin iptal edi-
leceğine söyleyen bazı yerel sendika temsilcilerine sert tepki gösterdi. Koncuk, “Bu 
adamların tüm tehditleri fos olduğu kadar, Türk Ceza Kanunu’nun 118. Maddesi-
ne göre 3 yıla kadar hapis cezasını gerektiren bir suçtur.” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca 2016 
Yılı Şubat Dönemi Öğretmen 
Atamaları şubat ayı içerisin-
de yapılmış ve sonuçları ise 
10.02.2016 tarihinde Bakan-
lığınızın internet adresinden 
duyurulmuştur. Ancak, atanan 
öğretmenlerin atama karar-
namelerinin geç gönderilmesi 
nedeniyle göreve başlama tarih-
leri Mart-2016 ayı içinde gerçek-
leşmiştir. . Yönetmelik hükmü 
uyarınca, öğretmenliğe atanan-
lardan atandığı yerde en az bir 
yıl çalışmayanlar, aile birliği ma-
zeretine bağlı olarak yer değiştir-
me isteğinde bulunamayacaktır. 
Bu nedenle aday öğretmenler  
2017 yılı Şubat ayında yapılacak 
olan Özür Grubu atamalarında, 
aile birliği mazeretine bağlı yer 
değişikliği işlemlerinde aday-
lıkları henüz kaldırılmadığı için 
başvuruda bulunamadıklarından 
mağduriyet yaşayacaklardır.

Türk Eğitim-Sen olarak kendi-
lerine ait olmayan sebeplerden, 
atama kararnamelerinin geç 
gönderilmesi nedeniyle aile 
birliği mazeretine bağlı yer de-
ğişikliği talebinde bulunamayan  
öğretmenlerimizin mağduriyet 
yaşamalarının önlenebilmesi için, 
2017 yarıyıl döneminde yapı-
lacak özür grubu atamalarında 
adaylık sürecine ilişkin takvim 
belirlenirken, bir yıllık çalışma sü-
resinin hesabında 31 Mart 2017 
tarihinin esas alınması hususun-
da Milli Eğitim Bakanlığına yazılı 
başvuruda bulunduk.

ADAY 
ÖĞRETMENLERİN 

YARIYIL ÖZÜR 
TAYİNLERİNDE 

MAĞDUR 
EDİLMEMESİNİ 

İSTEDİK

TÜRK EĞİTİM-SEN www.turkegitimsen.org.tr
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FETÖ İLE MÜCADELE: BEKLENTİLER VE 
GERÇEKLER

Sami ÖZDEMİR
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri

Köşe Yazısı

 15 Temmuz hain darbe girişi-
minden bu yana 3 ay geçti. 2 ay 
önce “Darbeye Darbe Vuran Mil-
let: Türkler” başlıklı son yazımızda 
belirttiğimiz üzere bu hain kalkış-
ma, bizim gibi darbelere şerbetli 
bir millet için bile şaşırtıcı unsur-
larla doluydu. Bununla birlikte 
darbe gecesinden başlayarak or-
taya çıkan, darbeye karşı birlik ve 
dayanışma ruhu, umutlarımızı ko-
rumamıza ve gelecek için ümitler 
yeşertmemize sebep oluyordu. 
Bu sebeple beklentimiz, FETÖ ve 
bütün terör örgütleriyle etkin mü-
cadele edilmesi, hızlı davranılması 
ve verimli sonuçlar alınmasıydı. 
Türk Milleti’nin topyekûn bir da-
yanışma sergilemesi de siyasiler, 
özellikle hükümet için büyük bir 
fırsattı. Fakat görüyoruz ki hükü-
met, bu konuda beklentilerimizi 
karşılamaktan uzaklaşmaya baş-
lamıştır.

Bilindiği üzere hükümet, bü-
rokraside önce hızlı bir tarama 
yaptı. Eldeki verilerle birlikte top-
ladığı sonuçları, çıkarttığı Kanun 
Hükmünde Kararnameler (KHK) 
ile hayata geçirdi. Kamuda göre-
vine son verilecekler için üç ölçü 
belirledi ki bunlar FETÖ üyeliği 
(intisap), FETÖ ile iltisak (kaynaş-
ma) ve FETÖ irtibatı (ilişki) olarak 
formüle edildi. 3İ (intisap, iltisak, 
irtibat) olarak adlandırılan bu kıs-
taslar, süratle uygulandı. Uygula-
ma o kadar süratle icra edildi ki 
kamuda görevine son verilenlerin 
rakamı, her gün güncellenmeyi 
icap ettirir oldu. Öte yandan sayı 
arttıkça da bazı rivayetler arttı ve 
bunların önemli bir kısmı, somut 
bir gerçekliğe, daha doğrusu 
mağduriyete dönüşmeye başladı. 
Bu mağduriyet, öyle bir hâl alma-
ya başladı ki Cumhurbaşkanı bile 
“Kurunun yanında yaş da yanı-
yor.” mealinde açıklamalar yaptı. 
Bunu Başbakan’ın ve bazı bakan-
ların da benzer yöndeki açıklama-
ları takip etti. Bütün bu beyanlar 
gösteriyor ki ortada, yolunda git-
meyen işler de vardır. Her ne ka-
dar asıl mağdurların 15 Temmuz 
gecesi darbecilerin saldırısına 
maruz kalarak hayatını kaybeden-
ler olduğu sıklıkla ileri sürülse de 
artan şikâyetlerin varlığı da bir 
gerçektir. En yetkili makamlar da 
bunu dillendiriyorsa demek ki ar-

tık cin, şişeden çıkmıştır.
FETÖ ile mücadele, üzerinde 

tartışılmaya gerek olmayacak 
kadar önemli bir konudur. Bu 
çerçevede, gerek hükümet ge-
rekse muhalefet azami hassasiyet 
göstermeli ve bu çetenin kökünü 
kazımak için elden ne geliyorsa 
yapmalı, bütün imkânları seferber 
etmelidir. Bu konuda gösterilecek 
bir tereddüt, gelecek nesillerin 
istikbaline ipotek koymak demek-
tir. Aksi tutum ve davranış içinde 
olanlar, ileride lanetle anılacak ve 
bu vebalin altından kalkamaya-
caklardır. Fakat bu mücadelede, 
bir o kadar da titiz davranmak ayrı 
bir mecburiyettir. İşte bizim de 
bazı itirazlarımız, tam da bu nok-
tada şekillenmektedir. Gözlemle-
rimiz ve elimizdeki somut bilgiler, 
zaman zaman gereken titizliğin 
gösterilmediğine işaret etmekte-
dir. Cumhurbaşkanı ve hükümet 
üyeleri tarafından yapılan açıkla-
malar da bizim tespitlerimizle ör-
tüşmektedir.

Kamuoyunun yakından takip 
ettiği üzere, kamuda ihraçlar baş-
ladıktan sonra mağduriyet dalgası 
da başladı ve bu noktada, Türk 
sendikal hayatının yüz akı ve gü-
venilirlik timsali olan Türk Eğitim-
Sen de mağdurların veya mağdur 
olduğunu iddia edenlerin akınına 
uğradı. Gerek Genel Merkezimize 
gelen gerekse teşkilatımız aracılı-
ğıyla bize ulaşan bu kitleyle ilgili, 
tabiri caizse kılı kırk yaran incele-
meler yaptık. “Mağdur edebiyatı” 
ve “mağdur istismarı” yapanlara 
karşı açık bir tavır aldık. Öte yan-
dan, gerçekten mağdur olduğuna 
inandığımız mensuplarımızla ve 
kamu çalışanlarıyla ilgili gerekli 

bütün girişimleri yaptık ve yardım 
ettik, yol gösterdik. Hâlâ da aynı 
tavrımızı devam ettiriyoruz. Ancak 
üzülerek görüyoruz ki hükümetin 
belirlediği 3İ kapsamına girmeyen 
pek çok çalışan mağdur edilmiştir. 
Somut örnek vermek gerekirse ev 
sahibine kirasını, ev sahibi istediği 
için malum bankadan gönderen-
ler; vade farkı en uygun olduğu 
için malum bankadan uzun süre 
önce ev kredisi çekmiş kişiler; şu 
an tutuklu veya görevden ihraç 
edilmiş rektörler döneminde kad-
ro almış akademisyenler; erken 
terfi almış kimi bürokratlar; kimin 
tarafından yapıldığı belli olma-
yan ihbarlara muhatap olan kamu 
çalışanları; burs kazandığı ya da 
ikametgâhına çok yakın olduğu 
için belirli okullarda çocuğu oku-
yan kamu görevlileri; işyerindeki 
mesai arkadaşlarının beyanlarıyla 
görevine son verilen memurlar, 
akla ilk gelenlerdir. Kısa bir zihin 
yoklaması, bu örneklerin artması-
nın zor olmadığının fark edilmesi-
ne yol açacaktır.

Öte yandan başka bir tehlike 
daha yakın gelecekte kapıyı çala-
caktır. Yukarıda verdiğimiz ve ke-
sinlikle 3İ çerçevesi dışında kalan 
kamu çalışanlarının mağduriyeti, 
yalnızca çekirdek ailelerini değil 
bütün yakın akrabalarını, komşu-
larını, eş-dost diye tabir edebi-
leceğimiz bütün tanıdıklarını da 
kapsamaktadır. Her ne kadar Türk 
toplumunda dayanışma kültürü 
güçlü olsa da geçim temin etmek 
için sürekli desteğe muhtaç kal-
mak, hem muhtaç durumdakiler 
hem de destek verenler için sı-
kıntılı bir süreç anlamına gelmek-
tedir. Görevine son verilenlerin 

başka bir yerde istihdam edilme-
lerinin zorluğu ya da imkânsızlığı 
ve toplum içinde yaşadıkları itibar 
kaybı da bu duruma eklendiğin-
de, önemli bir sosyal gerilimin 
birikmeye başladığı görülmekte-
dir. Daha da kötüsü bu gerilim, 
gerçekten mağdur edilmiş olan 
kimselerin henüz küçük yaştaki ya 
da ergenlik döneminin başında-
ki çocukları bakımından, üzerine 
titrediğimiz bazı değerlerin sor-
gulanmasına yol açabilecektir. Üs-
telik bu sorgulamanın birkaç nesil 
sürdüğü de daha önceki darbe 
mağdurlarından bildiğimiz acı bir 
gerçektir.    

Sonuç olarak şunu diyebiliriz: 
FETÖ ve diğer terör örgütleriyle 
gerçekçi mücadele, Türk toplu-
munun bu dönemdeki en önemli 
beklentisidir. Bu beklentinin layı-
kıyla hayata geçmesi için Türk Mil-
leti de gerekeni yapmaya hazırdır. 
Nitekim hazır olduğunu da daha 
15 Temmuz gecesi ispat etmiştir. 
Bununla birlikte bu mücadelenin 
siyasî boyutunun yetersiz olması, 
üst düzey bürokraside ve aka-
demide yer alan idarî kadrolarda 
gereken temizliğin hâlâ yapılma-
mış olması dikkat çekmiştir. Bütün 
bunların ötesinde, ortaya gerçek 
anlamda mağdurların çıkması ise 
Türk toplumunun kesinlikle kabul 
edemeyeceği bir durumdur. Mağ-
durların sayısının düşük gösteril-
mesi gibi tutumlar ise bu konuda 
kızgınlığın artmasına yol açacaktır. 
Bir kişinin bile mağdur olması, rıza 
gösterilecek bir davranış biçimi 
olamaz. Çünkü Fırat’ın kenarında 
kaybolan bir koyunun bile he-
sabının sorulduğu bir zihniyete 
sahip Türk Milleti, idarecilerinde 
bu hassasiyeti görmüyor ve siyasî 
gerekçelerin öne çıktığına kanaat 
getiriyorsa sıranın kime geleceği-
ne yine kendisi karar verecektir. 

TÜRK EĞİTİM-SEN Türkiye’nin Sendikası
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Türk Eğitim-Sen 2016-2017 
Eğitim-Öğretim Yılında okulların 
mevcut durumunu tespit etmek 
amacıyla bir anket çalışması yaptı. 
Türk Eğitim-Sen’in internet sitesi 
üzerinden yapılan ankete 11 bin 
842 kişi katıldı.  Katılımcıların yüzde 
35.5’i ilkokulda, yüzde 33.5’i ortao-
kulda, yüzde 16.1’i mesleki ve teknik 
ortaöğretimde, yüzde 12.7’si genel 
ortaöğretimde, yüzde 2.2’si de okul 
öncesinde görev yapmaktadır. Ka-
tılımcıların yüzde 87.2’si öğretmen, 
yüzde 4.9’u müdür, yüzde 6.3’ü mü-
dür yardımcısı, yüzde 1.2’si hizmetli/
memur/diğer personel, yüzde 0.4’ü 
de müdür başyardımcısıdır.

ANKETE KATILANLARIN 
YÜZDE 30.5’İ OKULUNDA İKİLİ 
EĞİTİM YAPILDIĞINI BELİRTİYOR

Katılımcıların yüzde 69.5’i okul-
larında ikili eğitim yapılmadığını, 
yüzde 30.5’i de ikili eğitim yapıldığı-
nı ifade etmiştir.

Katılımcılara “Okulunuzun bulun-
duğu bahçede/binada hem ilkokul 
hem ortaokul ya da hem ortaokul 
lise var mı?” sorusunu yönelttik. Ka-
tılımcıların yüzde 32’si evet, yüzde 
68’u hayır cevabı vermiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZ-
DE 67’Sİ OKULUNDA ÜCRETLİ 
ÖĞRETMENİN GÖREV YAPTIĞI-
NI İFADE EDİYOR

Katılımcıların yüzde 67’si oku-
lunda ücretli öğretmenin görev 
yaptığını, yüzde 33’ü de ücretli 
öğretmenin görev yapmadığını söy-
lemiştir. Okulunda ücretli öğretmen 
görev yaptığını belirtenlere, “Kaç 
ücretli öğretmen görev yapıyor?” 
diye sorduk. Buna göre yüzde 22.8’i 
1, yüzde 20.5’i 2, yüzde 16.7’si 3, 
yüzde 11.8’i 4, yüzde 8.6’sı 5, yüzde 
3.4’ü 6, yüzde 16.2’si de 7 ve üzeri 
cevabını vermiştir.

Ankete katılanlara okullarında 
öğretmen açığı olup, olmadığını 
sorduk. Buna göre katılımcıların yüz-
de 60.7’si okulunda öğretmen açığı 
olduğunu, yüzde 39.3’ü öğretmen 
açığı olmadığını ifade etti.

ÖĞRETMENLER TEKLİ EĞİTİM 
SİSTEMİNE GEÇİLMESİNİ OLUM-
LU BULUYOR

Ankete katılanlara Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın 2019 yılı sonunda 
uygulamaya başlayacağı tekli eğitim 
sistemini olumlu bulup, bulmadıkla-
rını sorduk. Buna göre katılımcıların 
yüzde 74.8’i bu sistemi olumlu 
bulurken, yüzde 25.2’si  olumlu 
bulmadığını belirtti.

Tekli eğitim sistemine geçilmesini 
olumlu bulanlara bunun nedenini 
sorduk. Buna göre katılımcıların 
yüzde 59’u “Çocuklar çok erken 
saatlerde evden çıkmayacak ya da 
çok geç saatte evde olmayacak”, 
“yüzde 17.9’u “Verimlilik artacak”, 
yüzde 8.7’si “Okulda geçirilen 
sürenin uzun olması dolayısıyla 
öğrenciler farklı arayışlara girme-

yecek”, yüzde 5.7’si “ Teneffüsler 
daha uzun olacağından öğretmen-
ler ve öğrenciler dinlenebilecek”, 
yüzde 4’ü “Anne ve babası çalışan 
çocuklar için olumlu olacak”, yüzde 
0.6’sı “Okullar daha güvenli hale 
gelecek” derken, yüzde 4.1’i diğer 
cevabını vermiştir. 

Tekli eğitim sistemine geçilmesini 
olumsuz bulanlara bunun neden-
lerini sorduk. Buna göre yüzde 
63.4’ü “Türkiye’nin alt yapısı buna 
elverişli değil, yeteri okul, derslik 
yok”, “yüzde 12.2’si “Her okulda ye-
mekhane olmadığından öğrenciler 
ve öğretmenler sıkıntı yaşayacak”, 
yüzde 11.1’i “Verimliliği artıracağını 
düşünmüyorum”, yüzde 8.6’sı “Eği-
tim saatleri uzun” derken, yüzde 
4.7’si de diğer cevabını vermiştir.  

ANKETE KATILANLARIN YÜZ-
DE 50.3’Ü OKULUNDAKİ DERS-
LİK SAYISININ YETERLİ OLMADI-
ĞINI KAYDETTİ. ÖĞRENCİLERİ 
EN ÇOK SIRALARDA SIKIŞIK 
OTURMALARI ZORLUYOR.

Katılımcıların yüzde 50.3’ü 
okulundaki derslik sayısının yeterli 
olmadığını, yüzde 49.7’si de yeterli 
olduğunu belirtti.

Katılımcılara “Dersliklerde 
öğrenciler aşağıdakilerden en çok 
hangisinde zorlanıyor?” sorusunu 
yönelttik. Buna göre ankete katılan-
ların yüzde 24.5’i “Öğrenci sayısının 
fazlalığı nedeniyle sıralarda sıkışık 
oturmaları”, yüzde 18.4’ü “Sıraların 
öğrencilerin fiziki gelişimine uygun 
olmaması”, yüzde 17.6’sı “Sınıfın 
hijyenik olmaması”, yüzde 6.5’i 
“Okul çevresinin gürültülü olması, 
bu nedenle öğrencilerin dikkatinin 
dağılması”,  yüzde 5.5’i “Sınıfların 
yeteri kadar ısınmaması” derken, bu 
soruya diğer cevabı verenlerin oranı 
yüzde 27.5’tir.

“Okulunuzda ısınmak için ne 
kullanılıyor?” sorusuna katılımcıların 
yüzde 46.8’i doğalgaz, yüzde 40.7’si 
kömür, odun, yüzde 0.1’i tezek 
derken, yüzde 12.4’ü diğer cevabını 
vermiştir.

“Okulunuzda kaloriferler düzenli 
bir şekilde yanıyor mu?” sorusuna 
katılımcıların yüzde 78.4’ü evet, yüz-
de 21.6’sı hayır cevabı vermiştir.

ANKETE KATILANLARIN 
YÜZDE 62.4’Ü OKULUNDA SU 
DEPOSU OLMADIĞINI BELİRTİ-
YOR

Katılımcıların yüzde 62.4’ü oku-
lunda su deposu olmadığını, yüzde 
37.6’sı su deposu olduğunu ifade 
etmiştir.

Okulunda su deposu bulunanlara 
“Su deposunun temizliği ne kadar 
zamanda yapılıyor?” sorusunu 
yönelttik. Buna göre yüzde 7.2’si 
3 ayda bir, yüzde 8.9’u 6 ayda bir, 
yüzde 28.2’si yılda bir derken, 
yüzde 55.7’si diğer seçeneğini 
işaretlemiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZ-
DE 37.8’İ OKULUNDA KÜTÜPHA-
NE OLMADIĞINI, YÜZDE 81.7’Sİ 
DE OKULUNDA SPOR SALONU 
BULUNMADIĞINI BELİRTİYOR

Ankete katılanların yüzde 62.2’si 
okulunda kütüphane bulunduğunu, 
yüzde 37.8’i de kütüphane bulun-
madığını belirtmiştir. Okulunda 
kütüphane bulunduğunu belirten-
lere “Kitap sayısı yeterli mi?” diye 
sorduk. Buna göre yüzde 42.2’si 
yetersiz, yüzde 41.7’si kısmen ye-
terli, yüzde 16.1’i de yeterli cevabını 
vermiştir.

Katılımcıların yüzde 81.7’si 
okulunda spor salonu bulunma-
dığını, yüzde 18.3’ü spor salonu 
bulunduğunu söylemiştir. Okulunda 
spor salonu bulunanlara “ “Spor 
salonundaki malzemeler yeterli 
sayıda mı?” diye sorduk. Buna göre 
yüzde 54.6’sı yetersiz, yüzde 34.2’si 
kısmen yeterli, yüzde 11.2’si de 
yeterli cevabını vermiştir.

“Okulunuzun spor salonu çevre 
halkının/spor kulüplerinin hizmeti-
ne sunuluyor mu? sorusuna hayır 
cevabı verenlerin oranı yüzde 82.8’i, 
evet cevabı verenlerin oranı yüzde 
17.2’dir.

KATILIMCILARIN YÜZDE 
52.2’Sİ “OKULDA ÖĞRENCİLE-
RİN KULLANABİLDİĞİ BİLGİSA-
YAR YOK” DİYOR.

“Okulunuzda öğrencilerin kulla-
nabildiği kaç tane bilgisayar var?” 
sorusuna ankete katılanların yüzde 
2.3’ü 1, yüzde 1.6’sı 2, yüzde 1.3’ü 
3, yüzde 1’i 4, yüzde 1.8’i 5, yüzde 
1.6’sı 6, yüzde 38.2’si 7 ve üzeri der-
ken; öğrencilerin kullanabildiği hiç 
bilgisayar olmadığını söyleyenlerin 
oranı yüzde 52.2’dir.

Ankete katılanların yüzde 64.4’ü 
okulunun interneti olduğunu ve kul-
landıklarını söylerken, yüzde 27.8’i 
“var ama kullanmıyoruz”, yüzde 
7.8’i de okulumuzda internet yok 
cevabını vermiştir.

KATILIMCILARIN YÜZDE 
51.9’U OKULUNDA LABORATU-
VAR OLMADIĞINI SÖYLÜYOR.

ANKETE KATILANLARIN 
YÜZDE 63’Ü OKULUNDA AKILLI 
TAHTALAR KULLANILDIĞINI 
BELİRTİYOR.

Katılımcıların yüzde 60.7’si oku-
lunda sosyal aktiviteler yapıldığını, 
yüzde 39.3’ü de sosyal aktiviteler 
yapılmadığını kaydetmiştir.

Ankete katılanların yüzde 57.9’u 
sosyal aktiviteler için çok amaçlı 
salonların olmadığını, yüzde 42.1’i 
ise çok amaçlı salonları olduğunu 
ifade etmiştir.

Ankete katılanların yüzde 51.9’u 
okulunda laboratuvar olmadığını, 
yüzde 48.1’i ise okulunda laboratu-
var olduğunu söylemiştir.

Okulunda laboratuvar olduğunu 
ifade edenlere “Laboratuvarda te-
pegöz, mikroskop, slayt v.b. deney 
araçları var mı?” sorusunu yönelttik. 
Buna göre yüzde 65.6’sı evet, yüzde 
34.4’ü hayır cevabı vermiştir.

Ankete katılanların yüzde 63’ü 
okulunda akıllı tahtalar kullanıldığını, 
yüzde 37’si akıllı tahtalar kullanılma-
dığını söylemiştir.

 

Eğitim Çalışanları Uyarıyor:  
Eğitim Hayatımız Sinyal Veriyor,  

Acil Tedbir Alınmalıdır!

TÜRK EĞİTİM-SEN www.turkegitimsen.org.tr
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ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 
12.6’SI OKULUNDA HİZMETLİ 
PERSONEL BULUNMADIĞINI 
BELİRTİYOR

Ankete katılanların yüzde 87.4’ü 
okulunda hizmetli personel bulun-
duğunu, yüzde 12.6’sı hizmetli per-
sonel bulunmadığını ifade etmiştir.

Hizmetli personel bulunduğunu 
söyleyenlere “Okulunuzda taç tane 
hizmetli personeliniz var?” sorusunu 
yönelttik. Buna göre yüzde 23’ü 1, 
yüzde 27’si 2, yüzde 19.7’si 3, yüzde 
14’ü 4, yüzde 7.6’sı 5, yüzde 8.7’si 6 
ve üzeri cevabını vermiştir.

Okulunda hizmetli personeli 
bulunan katılımcılara “Hizmetli 
personelin çalıştırılma şekli nasıl?” 
sorusunu yönelttik. Buna göre 
yüzde 24.3’ü “Hem kadrolu hem 
taşeron firma çalışanı”, yüzde 19.6’sı 
“Sadece kadrolu”, yüzde 16.4’ü 
sadece taşeron firma çalışanı, yüzde 
12.9’u “Hem kadrolu hem Okul Aile 
Birliği bütçesiyle çalıştırılan”, yüzde 
10.7’si “Sadece Okul Aile Birliği 
bütçesiyle çalıştırılan”, yüzde 8.1 
“ Hem kadrolu hem taşeron firma 
çalışanı hem de Okul Aile Birliği 
bütçesiyle”, yüzde 8’i de “Hem 
taşeron firma çalışanı hem Okul 
Aile Birliği bütçesiyle çalıştırılan” 
cevabını vermiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZ-
DE 37.9’U OKULDAKİ TUVALET 
SAYISININ İHTİYACI KARŞILA-
MADIĞINI İFADE EDİYOR

Katılımcıların yüzde 62.1’i okulun-
daki tuvalet sayısının öğrencilerin/
öğretmenlerin ihtiyacını karşıladığını 
söylerken, yüzde 37.9’u ihtiyacı 
karşılamadığını ifade etmiştir.

“Okulunuzun tuvaletlerinde 
hijyenin sağlandığını düşünüyor 
musunuz?” sorusuna katılımcıların 
yüzde 45.9’u orta, yüzde 23.1’i az, 
yüzde 7.3’ü fazla derken yüzde 
23.7’si hiç sağlanmıyor seçeneğini 
işaretlemiştir.

“Okulunuzda bulaşıcı hastalıklar 
görülüyor mu?” sorusuna katılım-
cıların yüzde 78.3’ü hayır, yüzde 
21.7’si evet cevabı vermiştir.

ANKETE KATILANLARIN 
YÜZDE 50.3’Ü TUVALETLERİNDE 
TEMİZLİK MALZEMELERİNİN 
ARA SIRA BULUNDUĞUNU, 
YÜZDE 13.3’Ü İSE BULUNMADI-
ĞINI KAYDEDİYOR

“Tuvaletlerinizde sabun, tuvalet 
kağıdı v.b. temizlik malzemeleri 
bulunuyor mu?” sorusuna ankete 
katılanların yüzde 50.3’ü ara sıra, 
yüzde 36.4’ü her zaman derken, 
yüzde 13.3’ü bulunmuyor cevabı 
vermiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZ-
DE 76.4’Ü OKULDA KANTİNLERİ 
OLDUĞUNU SÖYLÜYOR. OKU-
LUNDA KANTİNİ OLDUĞUNU 
BELİRTENLERİN YÜZDE 55.4’Ü 
KANTİNLERİNİN ARA SIRA, 
YÜZDE 14.3’Ü DE HİÇ DENET-

LENMEDİĞİNİ SÖYLÜYOR
Katılımcıların yüzde 76.4’ü 

okulunun kantini olduğunu, yüzde 
23.6’sı okulunun kantini olmadığını 
belirtmiştir.

Okulunda kantin bulunanlara kan-
tinin ihtiyaca cevap verip, vermedi-
ğini sorduk. Buna göre yüzde 54.4’ü 
kısmen ihtiyaca cevap veriyor, 
yüzde 31.1’i ihtiyaca cevap veriyor, 
yüzde 14.5’i de ihtiyaca cevap ver-
miyor seçeneğini işaretlemiştir.

Okulunda kantin bulunanlara 
kantinlerinin denetlenip, denetlen-
mediğini sorduk. Buna göre yüzde 
55.4’ü ara sıra, yüzde 30.3’ü her za-
man, yüzde 14.3’ü de hiçbir zaman 
cevabı vermiştir. Okulunda kantin 
bulunanlara kantindeki fiyatları nasıl 
bulduklarını sorduk. Buna göre 
yüzde 38.4’ü yüksek, yüzde 56.1’i 
piyasa ile aynı düzeyde, yüzde 5.5’i 
de düşük cevabı vermiştir.

 ANKETE KATILANLARIN 
YÜZDE 55.9’U OKULUN GİDER-
LERİNİN OKUL AİLE BİRLİĞİ-
NİN VELİLERDEN TOPLADIĞI 
PARALARDAN KARŞILANDIĞINI 
SÖYLÜYOR.

Ankete katılanların yüzde 52’si 
okulunda her yıl düzenli olarak 
bakım-onarım, boya-badana 
çalışmaları yapıldığını, yüzde 48’i de 
yapılmadığını ifade etmiştir.

“Okulunuzun giderleri en çok 
nasıl karşılanıyor?” sorusuna katı-
lımcıların yüzde 55.9’u “Okul Aile 
Birliğinin velilerden topladığı para-
lardan”, yüzde 25.8’i “Milli Eğitim 
Bakanlığı bütçesinden”, yüzde 8.8’i 
“hayırseverlerin yardımıyla” derken, 
yüzde 9.5’i de diğer seçeneğini 
işaretlemiştir. 

Ankete katılanların yüzde 59.1’i 
okulunda taşımalı eğitim olmadığı-
nı, yüzde 40.9’u okulunda taşımalı 
eğitim olduğunu belirtmiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 
58.8’İ OKULUNDA GÜVENLİĞİN 
NÖBETÇİ ÖĞRETMENLER İLE 
SAĞLANDIĞINI BELİRTİYOR

“Okulunuzda güvenlik nasıl sağla-
nıyor?” sorusuna ankete katılanların 
yüzde 58.8’i “Nöbetçi öğretmenler-
le”, yüzde 14.8’i “Güvenlik görevli-
siyle”, yüzde 12.2’si “Kameralarla”, 
yüzde 5.6’sı “Hizmetli ya da memur-
larla” derken, yüzde 7.6’sı “Güvenlik 
için herhangi bir tedbir alınmıyor” 
demiştir. Bu soruya diğer cevabı 
verenlerin oranı yüzde 1’dir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZ-
DE 14.5’İ OKULUNDA SİLAHLI/
BIÇAKLI KAVGA YAŞANDIĞINI 
BELİRTİYOR

Ankete katılanların yüzde 85.5’i 
okulunda bıçaklı/silahlı kavga yaşan-
madığını, yüzde 14.5’i bıçaklı/silahlı 
kavga yaşandığını söylemiştir.

ANKETE KATILANLARIN 
YÜZDE 64.9’U OKUL DIŞINDAN 
ÖĞRENCİ YA DA ÖĞRENCİ 
OLMAYAN KİŞİLERİN OKULA 

RAHATÇA GİRDİĞİNİ İFADE 
EDİYOR

Ankete katılanların yüzde 64.9’u 
okul dışından öğrenci ya da öğrenci 
olmayan kişilerin okula rahatça gi-
rebildiğini, 35.1’i giremediğini ifade 
etmiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 
45.4’Ü OKULUNDA ÖĞRETMEN-
LER, İDARECİLER YA DA EĞİTİM 
ÇALIŞANLARININ ÖĞRENCİ/VELİ 
ŞİDDETİNE MARUZ KALDIĞINI 
SÖYLÜYOR

Ankete katılanların yüzde 45.4’ü 
okulunda öğretmenler, idareciler ya 
da eğitim çalışanlarının öğrenci/veli 
şiddetine maruz kaldığını, yüzde 
54.6’sı öğrenci/veli şiddetine maruz 
kalmadığını belirtmiştir.

Okulunda öğretmenler, idareciler 
ya da eğitim çalışanlarının öğrenci/
veli şiddetine maruz kaldığını belir-
tenlere “En çok hangi şiddet türü 
yaşandı?” sorusunu yönelttik. Buna 
göre yüzde 67.4’ü sözlü şiddet, 
yüzde 19.6’sı fiziksel şiddet, yüzde 
12.9’u psikolojik şiddet, yüzde 0.1’i 
de cinsel şiddet cevabını vermiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZ-
DE 31.4’Ü OKULUNDA ZARARLI 
MADDE ALIŞVERİŞİNE TANIK 
OLDUĞUNU İFADE EDİYOR

Ankete katılanların yüzde 31.4’ü 
okulunda/okul çevresinde zararlı 
madde alışverişine tanık olduğunu 
belirtirken, yüzde 68.6’sı böyle bir 
alışverişe tanık olmadığını ifade 
etmiştir.

Okulunda/okul çevresinde zararlı 
madde alışverişine tanık olduğunu 
belirtenlere “Hangi zararlı madde 
alışverişine tanık oldunuz?” soru-
sunu yönelttik. Buna göre yüzde 
53.3’ü sigara, puro v.b., yüzde 
12.8’i hem sigara hem uyuşturucu 
madde, yüzde 9.5’i uyuşturucu/uya-
rıcı madde, yüzde 8.7’si hem sigara 
hem alkol, yüzde 3.9’u hem alkol 
hem uyuşturucu/uyarıcı madde, 
yüzde 1.1’i alkol derken, yüzde 
10.7’si hepsi cevabını vermiştir.

Katılımcılara “Okulunuzda zararlı 
madde alışverişi/kullanımı var ise, 
‘Okulda güvenlik sağlanabilseydi 
zararlı madde alışverişi ve kullanı-
mının önüne geçebilirdik’ ifadesi-
ne katılıyor musunuz?” sorusunu 
yönelttik. Buna göre yüzde 53.9’u 
evet, yüzde 46.1’i hayır cevabı 
vermiştir.

KATILIMCILARIN YÜZDE 58’İ 
OKULUNDA YILDA 2 KEZ VELİ 
TOPLANTISININ YAPILDIĞINI 
SÖYLÜYOR

“Okulunuzla ilgili sorunları 
görüşmek, çocukların durumları ile 
ilgili bilgi vermek amacıyla eğitim-
öğretim yılı süresince okulunuzda 
kaç kez veli toplantısı yapılıyor?” 
sorusuna katılımcıların yüzde 58’i 
yılda 2 kez, yüzde 30.3’ü yılda 3 kez 
ve üzeri, yüzde 8.6’sı yılda bir kez 
derken, yüzde 1.2’si hiç yapılmıyor, 

yüzde 1.9’u da fikrim yok seçeneğini 
işaretlemiştir.

“Veliler bu toplantılara katılım 
sağlıyor mu?” sorusuna ankete 
katılanların yüzde 49.7’si kısmen, 
yüzde 31.5’i az derken, yüzde 18.8’i 
çoğunlukla seçeneğini işaretlemiş-
tir.

Anket sonuçları ile ilgili açıklama 
yapan Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk şunları kaydetti: “2016-2017 
Eğitim-Öğretim Yılında okullarımızın 
mevcut durumu bu anket çalışma-
mızda net bir şekilde gözler önüne 
serilmektedir. Okullarda çözülmesi 
gereken problemlerin başında 
öğretmenlere yönelik öğrenci/veli 
şiddeti gelmektedir. Okullarımızın 
daha güvenli hale getirilmesi, okul-
larda bıçaklı/silahlı kavgaların önüne 
geçilmesi, öğrenciler arasında zarar-
lı alışkanlıkların kullanımının önüne 
geçilmesi de son derece önemlidir.

Öte yandan yine öğretmen açığı, 
derslik açığı, ücretli öğretmen 
sorunu, tuvaletlerde hijyenin tam 
anlamıyla sağlanamaması, okullarda 
bulaşıcı hastalıkların görülmesi bazı 
okullarda spor salonları, çok amaçlı 
salonlar, laboratuvar,  öğrencile-
rin kullanabileceği bilgisayarların 
bulunmaması büyük bir handikaptır. 
Hükümet eğitim alanında yaptıkları 
yatırımları anlatırken, en fazla bütçe-
nin eğitime ayrılmasıyla övünürken, 
katılımcıların okullarında spor salon-
ları, laboratuvarın bulunmamasını 
ifade etmesi dikkate değerdir.

Ankete katılanların yüzde 
62.4’ünün okulunda su deposu 
bulunmadığını belirtmesi çok üzü-
cüdür. Nitekim okullarda su kesintisi 
olduğunda ihtiyacın nasıl giderildiği 
bir muammadır. Bazı okullarda, 
okulun bulunduğu bahçede/bina-
da hem ilkokul hem ortaokul ya 
da hem ortaokul lise olması, ikili 
eğitimin devam etmesi yine dikkat 
çekici unsurlardır. Bilindiği gibi 
Hükümet 2019 yılının sonuna kadar 
ikili eğitimin kaldırılacağını, tekli 
eğitime geçileceğini açıklamıştır. Bu 
çok önemli ve yerinde bir adımdır. 
Umuyoruz ki, tüm alt yapı sağla-
narak, derslik ihtiyacı karşılanarak 
bu hedef gerçekleşir. Okulları-
mızın dünya ülkeleri ile yarışabilir 
pozisyona getirilmesi, bu nedenle 
daha çağdaş görünüme bürünmesi, 
eksikliklerinin karşılanması,  fiziki, alt 
yapı ve teknoloji yönünden iyileşti-
rilmesi çok önemlidir. Bu noktada 
Milli Eğitim Bakanlığı üzerine düşen 
sorumlulukları yerine getirmeli, 
okullara yeterli oranda kaynak 
aktarmalıdır.”

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRK EĞİTİM-SEN Türkiye’nin Sendikası
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, 22 Kasım 2016 tarihin-
de Korkuteli İlçe Temsilciliği’nin 
düzenlediği istişare toplantısına 
katıldı. Genel Başkan’a Genel Sek-
reter Musa Akkaş ile Genel Mali 
Sekreter Seyit Ali Kaplan eşlik etti. 
Toplantıda Antalya 1 No’lu Şube 
Başkanı Bünyamin Seçme ve şube 
yönetim kurulu, Türk Eğitim-Sen 
2 No’lu Şube Başkanı Fethi Kurt, 
Korkuteli İlçe Temsilcisi Emin İçöz 
ve ilçe yönetim kurulu, Korkuteli 
Belediye Başkan Vekili, Türkiye 
Kamu-Sen’e bağlı sendikaların 
şube başkanları ve şube yönetim 
kurulu üyeleri, siyasi parti temsilci-
leri de katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan 
Genel Başkan Koncuk, şunları 
kaydetti: “Geçenlerde Bursa’da 
bir çalıştaya katıldım. Çalıştay’da 
657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun değiştirilmesi yine 
gündeme geldi, konuyla ilgili dü-
şüncelerimizi ifade ettik. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu yaptığı konuşmada, 
sanki 15 Temmuz darbe girişiminin 
sebebini devlet memurlarıymış gibi 
gösterdi. Bunun esas suçlusunun 
da 657 Sayılı DMK olduğunu ifade 
etti. Ben de kendisine gereken 
cevabı verdim.

Bakınız; Türkiye’de birtakım 
kurumlara bir sızma olmuşsa, 
bunun sorumlusu devlet memurları 
değildir. Bunun sorumlusu 657 
sayılı DMK’nın delinmesine göz 

yumanlardır. Adalet teşkilatında, 
yargıda, paralel bir yapılanma 
olacak, KPSS’de el altından sorular 
verilecek, bunu görmeyeceksiniz. 
Türk Silahlı Kuvvetleri neredeyse 
ele geçirilmiş hale gelecek, bunu 
görmeyeceksiniz. Sonra da suçu 
657 sayılı DMK’ya atacaksınız. Bir 
kez daha söylüyorum: Suçlu, 657 
sayılı DMK’nın delinmesine göz 
yumanlardır.”

15 Temmuz darbe girişiminden 
bir ders çıkarılması gerektiğini 
ifade eden Koncuk, “Bu ülkenin 
bir bakanı, suçu 657 Sayılı DMK’ya 
atıyorsa, o zaman ben de siyasetçi 
15 Temmuz’dan hiç ders almamış 
derim. Torpili kim meşru hale 
getirdi? Biz olmasaydık KPSS’de 
yaşanan kopya rezaletini kim orta-
ya çıkaracaktı?” diye konuştu.

Koncuk kamudaki yeni paralel 
yapılanmaya dikkat çekti. Genel 
Başkan şöyle konuştu: “Çalıştay’da 
Sayın Bakana şunları da söyledim: 
Sayın Bakan, 2010 yılında KPSS 
hırsızlığını ortaya çıkardığımızda 
neredeyse beni hırsız yapıyorlardı. 
O meşhur yapının gazetelerinde, 
televizyonlarında aleyhimde ha-
berler çıktı. Dönemin YÖK Başkanı 
Yusuf Ziya Özcan, ‘Sendika başkanı 
doğruyu söylemiyor, tertemiz 
bir sınav’ dedi. KPSS’de hırsızlık 
yapıldığına kanaat getirilince, ‘Özür 
borcunuz yok mu? Yalan söylemek-
le itham ettiğiniz insanın dedikleri 
doğru çıktı’ dedim. Biz bunları bas 
bas bağırırken, siz Hükümet olarak 
görmezden geldiniz. Şimdi ise 15 

Temmuz’un sebebi 657 sayılı DMK 
diyorsunuz. Yok böyle bir şey! 
Doğru konuşmak ve doğru tespit 
yapmak önemli.”

Koncuk, “15 Temmuza nasıl 
gelindi? Paralel yönetimlere izin 
verildi. Bugün paralel yönetim bitti 
mi? Hayır. Kamuda paralel bir yapı 
daha var. Paralel, yandaş sendika 
kamuyu adeta kokuttu, kirletti. 
Şimdi ne yapalım? Bunları söyle-
meyelim mi?” dedi.

Sayın Cumhurbaşkanı ‘Yeni-
kapı ruhu’, ‘birlik ve beraberlik’, 
‘yekvücut olalım’ derken, buradaki 
yandaş yalaka takımı aynı türküyü 
söylemeye devam ediyor.

Sayın Cumhurbaşkanı’nın sözünü 
ettiği Yenikapı Ruhuna vurgu 
yapan Koncuk, bu ruhun külliyenin 
duvarlarının dışına sirayet ettiğini 
görmediğini belirtti. Koncuk, “Ye-
nikapı Ruhu Korkuteli’ne geldi mi? 
Hayır. Sayın Cumhurbaşkanı ‘Ye-
nikapı Ruhu’, ‘birlik ve beraberlik’, 
‘yekvücut olalım’ derken, buradaki 
yandaş yalaka takımı eski türküyü 
söylemeye devam ediyor. Peki bu 
tür adamlara ne yapıyorsunuz? 
Bir lafı söyleyip çekilmek yok. Bu 
lafı söylediyseniz gereğini yerine 
getirin. Ben Korkuteli’nden ihbar 
ediyorum. Yenikapı Ruhu filan yok! 
Yenikapı Ruhunun sözü var, kendisi 
yok. Birçok kamu kurumunda oldu-
ğu gibi Yenikapı Ruhunu Milli Eği-
tim Bakanlığı’nda da göremedik. 
İlçe milli eğitim müdürü, müdür 
yardımcısını atarken hala sendika 
üyeliğine bakıyorsa, bu ülkede okul 

müdürleri ile ilgili yargı kararları 
uygulanmıyorsa, yandaş şube mü-
dürleri, , ilçe müdürleri, il müdürleri 
atanıyorsa, Yenikapı ruhundan söz 
etmemiz mümkün olur mu? ”

Türkiye Kamu-Sen mensupları 
gibi yüzde 100 yerli ve yüzde 100 
milli olan insanları devlet kade-
melerinden ekarte ederek, birçok 
kamu kurumunda defalarca şahit 
olduğumuz gibi bir sürü yandaşla, 
ahlaksızla, iki koyunu verseniz kay-
bedecek insanlarla devlet yönet-
meye devam ederseniz, başka 15 
Temmuz’lar elbette kaçınılmaz olur.

Koncuk, Cumhurbaşkanı’na da 
çağrıda bulunarak şöyle dedi: “Sa-
yın Cumhurbaşkanı’ndan istirham 
ediyorum: Biz kamu yönetiminde 
gerçek anlamda Yenikapı Ruhu 
yerleşsin istiyoruz. Madem bu söz 
söylendi, gelin bu sözün gereğini 
yapalım. Hangi alçak, namussuz bu 
birliğin oluşmasına engelse, o al-
çaklarla beraber mücadele edelim. 
15 Temmuz ve benzeri olayları bir 
daha yaşamak istemiyorsak, birlik 
ve beraberliğin tam anlamıyla tesis 
edilmesi lazım. Türkiye Kamu-Sen 
mensupları gibi yüzde 100 yerli 
ve yüzde 100 milli olan insanları 
devlet kademelerinden ekarte 
ederek, birçok kamu kurumunda 
defalarca şahit olduğumuz gibi 
bir sürü yandaşla, ahlaksızla, iki 
koyunu verseniz kaybedecek insan-
larla devlet yönetmeye kalkarsa-
nız, başka 15 Temmuz’lar elbette 
kaçınılmaz olur.”

Liyakatsiz Yandaşlarla Devlet Yönetmeye Devam 
Ederseniz, Başka 15 Temmuz’lar Kaçınılmaz Olur
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Korkuteli İlçe Temsilciliği’nin 

düzenlediği istişare toplantısına katıldı. 
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Türkiye Kamu-Sen Yönetim 
Kurulu, Konfederasyonumuza bağlı 
Kıbrıs Türk Memur-Sen’in daveti 
üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti ziyareti gerçekleştirdi.

KKTC ziyaretine başta Genel Baş-
kanımız İsmail Koncuk olmak üzere 
Türkiye Kamu-Sen Yönetim Kurulu 
üyeleri Genel Sekreteri ve Türk 
Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder 
Kahveci, Türkiye Kamu-Sen Genel 
Teşkilatlandırma Sekreteri ve Türk 
Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin 
Yokuş, Türkiye Kamu-Sen Genel 
Mali Sekreteri ve Türk Yerel Hizmet-
Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu, 
Türkiye Kamu-Sen Genel Eğitim 
Sekreteri ve Türk Diyanet Vakıf-Sen 
Genel Başkanı Hazım Zeki Sergi, 
Türkiye Kamu-Sen Genel Toplu 
Sözleşme Sekreteri ve Türk İmar-
Sen Genel Başkanı Necati Alsancak, 
Türkiye Kamu-Sen Genel Mevzuat 
Sekreteri ve Türk Enerji-Sen Genel 
Başkanı Mehmet Özer, Türkiye 
Kamu-Sen Genel Basın Sekreteri 
ve Türk Haber-Sen Genel Başkanı 
Sedat Yılmaz, Türkiye Kamu-Sen 
Genel Dış İlişkiler Sekreteri ve Türk 
Tarım Orman-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Demirci, Türkiye Kamu-Sen 
Genel Sosyal İşler Sekreteri ve Türk 
Ulaşım-Sen Genel Başkanı Şerafed-
din Deniz, Türk Kültür Sanat-Sen 
Genel Başkanı Hasan Hüseyin 
Yılmaz,  Türk Emekli-Sen Genel Baş-
kanı Osman Özdemir ve Kıbrıs Türk 
Memur-Sen Genel Başkanı Kağan 
Mındıkoğlu’da katıldı.

Türkiye Kamu-Sen heyetinin 
KKTC ziyaretinde konfederasyo-
numuza bağlı Kıbrıs Türk Memur-
Sen’in KKTC’de sendikal alanda 
yürüttüğü çalışmalar ve faaliyetlere 
ilişkin değerlendirmelerde bulu-
nulurken, ziyaretin ilk gününde 
Genel Başkanımız İsmail Koncuk ve 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz KKTC 
Başbakan’ı Hüseyin Özgürgün, Baş-
bakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı 

Serdar Denktaş ve Çalışma Sosyal 
Güvenlik Bakanı  Hamza Ersan 
Saner’i ziyaret etti.

 

KONCUK: KIBRIS DAVASI 
TÜRK MİLLETİNİN ÖZ DAVASI-
DIR

KKTC Başbakan’ı Hüseyin 
Özgürgün’ü ziyaretinde konuşan 
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-
Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 
“KKTC Türk milleti ve Türk dünyası 
için son derece önemlidir” dedi. 
Koncuk, “KKTC ve Türkiye aynı 
millete mensup iki ayrı devlettir. 
Yavru vatanımız KKTC’yi son derece 
önemsiyoruz. Kıbrıs müzakere 
süreci ve yapılan görüşmeler-
de, KKTC’de yaşayan Türklerin 

haklarının geriye götürülmemesi 
ve 1974’de elde edilen hakların 
devamının sağlanması noktasında 
kararlılıkla durulmalıdır.

KKTC bizler için Türk milleti için 
son derece önemlidir. KKTC’nin 
daha iyi noktalara gelmesi adına 
elimizden geleni yapmaya hazırız. 
Bilinmelidir ki, Kıbrıs davası, Türk 
milletinin öz davasıdır. Bu davadan 
asla vazgeçmeyeceğiz.

Türkiye Kamu-Sen heyeti olarak 
KKTC çalışma hayatında önemli bir 
yer tutan ve Genel Kurul sürecini 
tamamlayan konfederasyonumuza 
bağlı Kıbrıs Türk Memur-Sen’in 
çalışmaları ve bundan sonraki 
dönemde yapılacak faaliyetle-
rin değerlendirilmesi amacıyla 
bugün yavru vatanımıza geldik. Bu 

vesileyle KKTC’de ki çalışma hayatı 
ve sorunları da yerinde görmek ve 
sıkıntıları yetkililere iletmek maksa-
dıyla çeşitli ziyaret ve görüşmelerde 
bulunuyoruz. Türkiye Kamu-Sen 
heyeti olarak bu sorunların gide-
rilmesinde vereceğiniz destek için 
şimdiden teşekkür ediyor, çalışma-
larınızda başarılar diliyoruz” dedi.

 
KONCUK: KURUCU CUM-

HURBAŞKANIMIZ RAUF 
DENKTAŞ’IN EKSİKLİĞİ HİSSE-
DİLMEKTEDİR

Türkiye Kamu-Sen Yönetim Kuru-
lu, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ü 
ziyaretinden sonra KKTC Başbakan 
Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar 
Denktaş’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Genel Başkan 
İsmail Koncuk, “Kıbrıs davası konu-
sunda önemli gelişmeler yaşanırken 
bu yol haritasının mimarı kurucu 
Cumhurbaşkanımız ve Türk dünyası-
nın yetiştirdiği kıymetli lideri sayın 
Rauf Raif Denktaş’tır.

Elbette bu davada sayın Cum-
hurbaşkanı Rauf Denktaş’ın 
eksikliği hissedilmektedir. Kıbrıs 
Türkünün var olma mücadelesinde 
ömrünü bu davaya adayan sayın 
Rauf Denktaş’ı rahmet ve saygıyla 
anıyorum.

Türkiye Kamu-Sen heyeti olarak 
bugün Başbakan Yardımcısı ve 
Maliye Bakanı olarak görev yapan 
merhum Cumhurbaşkanımızın oğlu 
sayın Serdar Denktaş’a da göre-
vinde ve çalışmalarında başarılar 
diliyoruz” dedi.

 
KKTC Çalışma ve Sosyal Güven-

lik Bakanı Hamza Ersan Saner’i de 
ziyaret eden Türkiye Kamu-Sen 
Yönetim Kurulu, Bakan Saner’le, 
KKTC çalışma hayatında  yaşanan 
problemler üzerine konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ziyaretinin ardından  
heyetimiz (TMT) anıtı ve  KKTC 
kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif 
Denktaş’ın kabrini ziyaret etti.

Türkiye Kamu-Sen Yönetim Kuru-
lu Genel Kurul sürecini geçtiğimiz 
günlerde tamamlayan Kıbrıs Türk 
Memur-Sen yönetim Kurulu ile 
ortak Başkanlar Kurulu toplantısı 
gerçekleştirdi.

Heyet, KKTC’de daha başka çe-
şitli görüşmeler ve temasların yanı 
sıra şehitlikleri de ziyaret etti.

 

TÜRKİYE KAMU-SEN YÖNETİM KURULU “KKTC”DE
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Sendikamızın 24 Kasım Öğret-
menler Günü anketinin sonuçlarını 
açıklandı.

Türk Eğitim-Sen, 02-15 Kasım 
2016 tarihleri arasında öğretmen-
lerin sosyo-ekonomik durumları, 
mesleki sorunları, güncel olaylara 
bakışı ile ilgili bir anket çalışması 
gerçekleştirdi. Türk Eğitim-Sen’in 
internet sitesi dışında 5 ayrı internet 
sitesinde daha yayınlanan ankete 25 
bin 288 kişi katıldı.

Buna göre ankete katılanların;

Yüzde 75.5’i erkek, yüzde 24.5’i 
kadın. Yüzde 82.1’i evli, yüzde 17.9’u 
bekar. Yüzde 7.8’i 1-3 yıl, yüzde 
11.9’u 3-5 yıl, yüzde 23.8’i 5-10 
yıl, yüzde 16.6’sı 10-15 yıl, yüzde 
16.7’si 15-20 yıl, yüzde 9.6’sı 20-25 
yıl, yüzde 7.7’si 25-30 yıl, yüzde 
5.9’u 30 yıldan fazla görev yapıyor. 
Yüzde 24.9’unun 1, yüzde 36.2’sinin 
2, yüzde 9.8’inin 3, yüzde 1.9’unun 
4 ve üzerinde çocuğu var. Çocuğu 
olmayanların oranı yüzde 27.2.

Ankete katılanların yüzde 10.2’si 
2.500 TL’den az kazanıyor, yine 
yüzde 10.2’si 2.501-2.700 TL, yüzde 
11.3’ü 2.701-2.900 TL, yüzde 13.2’si 
2.901-3.000 TL, yüzde 16.3’ü 3.001-
3.200 TL, yüzde 16.6’sı 3.201-3.500 
TL, yüzde 12.3’ü 3.501-4.000 TL, 
yüzde 4’ü 4.001-5.000 TL, yüzde 
5.9’u 5.001 TL ve üzerinde aylık 
geliri bulunuyor.  

Ankete katılanların yüzde 79.5’i 
ek ders ücreti alıyor, yüzde 20.5’i ek 
ders ücreti almıyor.

Çocuğu olanlara “Çocuğunuz/
çocuklarınız okul çağında mı?” diye 
sorduk. Buna göre ankete katılanla-
rın yüzde 58.2’si evet, yüzde 41.8’i 
hayır cevabı verdi.

Okul çağında çocuğu/çocukları 
olanlara “Teog ya da üniversiteye 
hazırlanan çocuğunuz/çocuklarınız 
var mı?” diye sorduk. Buna göre 
yüzde 21.9’u evet, yüzde 78.1’i hayır 
cevabı vermiştir.

Teog ya da üniversiteye hazırla-
nan çocuğu olanlara “takviye kurs 
ya da etüt aldırabiliyor musunuz?” 
diye sorduk. Buna göre yüzde 
26.4’ü evet, yüzde 73.6’sı hayır 
cevabı vermiştir.

 ANKETE KATILAN ÖĞRET-
MENLERİN SADECE YÜZDE 
8.8’İNİN KREDİ KARTI YOK

Ankete katılanların yüzde 
39.9’unun 1, yüzde 32.2’sinin 2, 
yüzde 12.5’inin 3, yüzde 4.1’inin 4, 
yüzde 2.5’inin 5 ve üzerinde kredi 
kartı var. Kredi kartı olmayanların 
oranı ise sadece yüzde 8.8.

 

ANKETE KATILANLARIN 
YÜZDE 83’ÜNÜN BANKALARA 
BORCU VAR.

BORCU OLANLARIN YÜZDE 
27.6’SI BANKALARIN YAPILAN-
DIRMASINDAN FAYDALANMIŞ/
FAYDALANACAK

Katılımcılara “Bankalara borcunuz 
var mı? (Kredi kartı, banka kredisi 
v.b.) ” diye sorduk. Ankete katılan-
ların yüzde 11.2’sinin 1.000-3.000 
TL, yüzde 6.7’si 3.001-5.000 TL, 
yüzde 8.2’si 5.001-10.000 TL, yüzde 
18.6’sı 10.001-30.000 TL, yüzde 
12.2’si 30.001-50.000 TL, yüzde 
7.7’si 50.001-70.000 TL, yüzde 7.3’ü 
70.001-100.000 TL, yüzde 8.3’ü 
101.000-200.000 TL, yüzde 2.6’sı 
da 200.001 TL ve üzerinde borcu 
bulunduğunu söyledi. Banka borcu 
olmadığını söyleyenlerin oranı ise 
yüzde 17.2.

Bankalara borcu olduğunu be-
lirtenlerin yüzde 27.6’sı bankaların 
yapılandırmasından faydalandığını/
faydalanacağını, yüzde 72.4’ü de 
faydalanmadığını/faydalanmayaca-
ğını söyledi.

 
ANKETE KATILANLARIN 

YÜZDE 13.3’Ü İCRA TAKİBİNE 
DÜŞMÜŞ

“Borcunuzdan dolayı hiç icra 
takibine düştünüz mü?” sorusuna 
ankete katılanların yüzde 13.3’ü 
borcundan dolayı icra takibine düş-
tüğünü, yüzde 86.7’si icra takibine 
düşmediğini söyledi.

 
EKONOMİK SORUNLAR EN 

ÇOK AİLE HAYATLARINI ETKİ-
LEMİŞ

Ankete katılanlara “Ekonomik 
sorunlarınız hayatınızda en çok neyi 
etkiledi?” sorusunu yönelttik. Buna 
göre katılımcıların yüzde 42.3’ü 
aile hayatı, yüzde 20.8’i arkadaş 
ilişkileri, sosyal çevre, yüzde 9.3’ü 
sağlık sorunları, yüzde 9.1’i mesleki 
yaşam derken; yüzde 5.4’ü hiçbir 
açıdan etkilenmediğini, yüzde 13.1’i 
de ekonomik sorunlar yaşamadığını 
belirtti.

 
ANKETE KATILANLARIN 

YÜZDE 65.4’Ü MARKET ALIŞ-
VERİŞİ YAPARKEN İLK OLARAK 
FİYATINA DİKKAT EDİYOR

Eğitimciler market alışverişi 
yaparken ilk neye dikkat ediyor? 
Katılımcıların yüzde 65.4’ü fiyatına, 
yüzde 24.9’u markasına/kalitesine, 
yüzde 7.7’si son kullanma tarihine 
derken; yüzde 2’si diğer seçeneğini 
işaretlemiştir.

 

ANKETE KATILANLARIN YÜZ-
DE 23.8’İ AYLIK MUTFAK MAS-
RAFININ 501-700 TL ARASINDA 
OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Ankete katılanlara aylık mutfak 
masraflarını sorduk. Katılımcıların 
yüzde 4.9’u 100-300 TL, yüzde 
19.4’ü 301-500 TL, yüzde 23.8’i 501-
700 TL, yüzde 14.7’si 701-900 TL, 
yüzde 13.6’sı 901-1.100 TL, yüzde 
9.8’i 1.101-1.300 TL, yüzde 7.6’sı 
1.301-1.500 TL, yüzde 6.2’si 1.501 
TL’den fazla cevabını vermiştir.

 
ANKETE KATILANLARIN 

YÜZDE 96.2’Sİ ALDIĞI BİR 
KİLOGRAM KIYMANIN HEPSİ-
Nİ GENELLİKLE BİR SEFERDE 
TÜKETMİYOR.

Ankete katılanlara ayda kaç kez 
kırmızı et yediklerini sorduk. Buna 
göre; yüzde 23.2’si ayda bir, yüzde 
41’i haftada bir, yüzde 23.9’u iki haf-
tada bir, yüzde 6.7’si iki günde bir, 
yüzde 0.4’ü her gün derken; yüzde 
4.8’i hiçbiri seçeneğini işaretlemiştir.

Ankete katılanların yüzde 96.2’si 
aldığı bir kilogram kıymanın hepsini 
genellikle bir seferde tüketmediğini 
söyledi.

Bir kilogram kıymanın hepsini 
bir seferde tüketmeyenlere kaç 
parçaya böldüklerini sorduk. Yüzde 
16.6’sı 2, yüzde 24.2’si 3, yüzde 
34.7’si 4, yüzde 12.8’i 5, yüzde 5.4’ü 
6, yüzde 6.3’ü de 7 ve üzeri cevabını 
vermiştir.

 
ANKETE KATILANLARIN YÜZ-

DE 25.7’Sİ EK İŞ YAPIYOR
Ankete katılanların yüzde 25.7’si 

ek iş yaptığını belirtmiştir. Ek iş 
yaptığını belirtenlere ne tür ek iş 
yaptıklarını sorduk.

EĞİTİM ÇALIŞANLARI 
İSMET YILMAZ’IN BEKLENTİLERE 

CEVAP VERDİĞİNİ DÜŞÜNMÜYOR!
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Buna göre; yüzde 25.1’i özel 
ders verdiğini, yüzde 14’ü etüt/
kurs merkezlerinde çalıştığını, 8.2’si 
pazarlama/satış yaptığını, yüzde 
3.3’ü pazarcılık yaptığını, yüzde 2.8’i 
boya-badana/tamirat işleri yaptı-
ğını, yüzde 1.4’ü oto alım-satım, 
yüzde 1.4’ü şoförlük, yüzde 1.3’ü 
garsonluk, yüzde 1.1’i müzisyenlik, 
yüzde 0.7’si sıhhi tesisatçılık, yüzde 
0.3’ü aşçılık, yüzde 0.2’si kalorifer 
bakımı/tadilatı, yüzde 0.1’i odun/
kömür satıcılığı yaptığını belirtirken; 
yüzde 40.1’i de diğer seçeneğini 
işaretlemiştir.

 
ANKETE KATILANLARIN 

YÜZDE 72.6’SI TATİL BÜTÇESİ 
OLMADIĞINI BELİRTTİ

Ankete katılanlara tatillerini nere-
de geçirdiklerini sorduk. Buna göre 
yüzde 46.2’si memlekette, yüzde 
10.3’ü otelde/tatil köyünde, yüzde 
3.6’sı akrabalarının yazlığında, yüzde 
1.6’sı kendi yazlığında, yüzde 0.6’sı 
kurum kampında derken; yüzde 
37.7’si tatile gitmediğini bildirdi.

“Tatil bütçeniz var mı?” sorusu-
na katılımcıların yüzde 72.6’sı tatil 
bütçesi olmadığını söylerken; yüzde 
17’si 1.000-2.000 TL, yüzde 7.9’u 
2.001-3.500 TL, yüzde 2’si 3.501-
5.000 TL, yüzde 0.5’i de 5.001 
TL’den fazla cevabını vermiştir.

 
ANKETE KATILAN VE EMEKLİ-

LİĞİ HAK EDEN ÖĞRETMENLER, 
EMEKLİ OLMAYI DÜŞÜNMÜ-
YOR. BUNUN EN BÜYÜK NEDE-
Nİ İSE EKONOMİK.

Ankete katılanların yüzde 87.1’i 
emekliliği hak etmediğini, yüzde 
12.9’u emekliliği hak ettiğini belirt-
miştir.

Emekliliği hak edenlerin yüzde 
20.5’i emekli olmayı düşündüğünü, 
yüzde 79.5’i emekli olmayı düşün-
mediğini ifade etmiştir.

Emekli olmayı düşünenlere bu-
nun nedenlerini sorduk. Buna göre; 

yüzde 65.8’i öğretmenler üzerindeki 
baskı çok fazla olduğu için, yüzde 
5.7’si emekli ikramiyesini kullanmak 
için, yüzde 5.2’si emekliliğin tadını 
çıkaracağım için, yüzde 3.1’i başka 
bir iş yapacağım için derken; yüzde 
20.2’si diğer cevabını vermiştir.

Emekli olmayı düşünmeyenlere 
bunun nedenlerini sorduk. Buna 
göre; yüzde 66.2’si emekli maaşları 
düşük, gelirim azalacak, yüzde 11.1’i 
ek gösterge düşük, yüzde 4.2’si 
kendimi hazır hissetmiyorum der-
ken; yüzde 18.5’i diğer seçeneğini 
işaretlemiştir.

 
ANKETE KATILANLARIN YÜZ-

DE 92.2’Sİ TOPLUMDA ÖĞRET-
MENLİK MESLEĞİNİN SAYGIN 
BİR KONUMDA OLDUĞUNU 
DÜŞÜNMÜYOR

Ankete katılanların yüzde 92.2’si 
toplumda öğretmenlik mesleği-
nin saygı bir konumda olduğunu 
düşünmüyor.

 
ANKETE KATILANLAR ÖĞ-

RETMENLİK MESLEĞİNİN EN 
İTİBARLI OLDUĞU DÖNEMİN 
ATATÜRK DÖNEMİ OLDUĞUNU 
SÖYLÜYOR

Ankete katılanlara “Öğretmenlik 
mesleğinin en itibarlı olduğu dö-
nem size göre aşağıdakilerden han-
gisidir?” sorusunu yönelttik. Buna 
göre; yüzde 63’ü Atatürk dönemi 
derken; yüzde 13.2’si 1991-2000, 
yüzde 9.3’ü 1981-1990, yüzde 4’ü 
1939-1950, yüzde 3.9’u 1971-1980, 
yüzde 2.3’ü 1961-1970, yüzde 1.8’i 
2001-2010, yüzde 1.6’sı 1951-1960, 
yüzde 0.9’u 2011-2016 seçeneğini 
işaretlemiştir.

 
ANKETE KATILANLAR HABER-

LERİN BÜYÜK KISMI HABERLERİ 
İNTERNETTEN TAKİP EDİYOR

Haberleri nereden takip edi-
yorsunuz? sorusuna katılımcıların 
yüzde 75.5’i internetten, yüzde 23’ü 

televizyondan, yüzde 1.3’ü gazete-
lerden, yüzde 0.2’si de radyodan 
cevabını vermiştir.

 
ANKETE KATILANLARIN YÜZ-

DE 81.6’SI ALIM GÜCÜNÜN BİR 
ÖNCEKİ SENEYE GÖRE AZALDI-
ĞI GÖRÜŞÜNDE

Ankete katılanlardan alım güçle-
rini bir önceki seneye göre değer-
lendirmelerini istedik. Buna göre; 
yüzde 81.6’sı azaldı, yüzde 14.1’i 
değişiklik olmadı, yüzde 4.3’ü arttı 
demiştir.

 
ANKETE KATILANLARIN ÇOK 

BÜYÜK KISMI HEM SÖZLEŞMELİ 
ÖĞRETMENLİĞE HEM DE MÜ-
LAKATA KARŞI

Ankete katılanların yüzde 95.2’si 
öğretmenlerin sözleşmeli olarak 
atanmasını yanlış buluyor.

Öğretmenlerin sözleşmeli olarak 
atanmasını doğru bulmayanlara 
bunun nedenlerini sorduk. Buna 
göre; yüzde 57.8’i sözleşmelilik, 
öğretmenleri bürokrasi ve siyasetin 
kölesi haline getiriyor derken; yüzde 
17.2’si öğretmenlerin iş güvenceleri 
yok, yüzde 10.5’i özlük hakları açı-
sından kadrolu öğretmenler ile aynı 
haklara sahip değiller, yüzde 5.2’si 
çalışma barışını bozuyor, yüzde 
5.3’ü amirleri tarafından üzerlerine 
baskı kuruluyor, yüzde 1.3’ü veli ve 
öğrencilerin öğretmen seçmesine 
neden oluyor, yüzde 2.7’si de diğer 
cevabını vermiştir.

Ankete katılanların yüzde 95.8’i 
öğretmenlerin mülakatla atanması-
na karşı çıkıyor.

Öğretmenlerin mülakatla 
atanmasına karşı çıkanlara bunun 
nedenlerini sorduk. Buna göre; yüz-
de 54.8’i torpilli olanlar, yandaşlar 
atanır derken; yüzde 28.7’si objektif 
bir şekilde ve adil şartlarda puan ve-
rilmez, yüzde 15.8’i mülakat sistemi 
liyakati ve ehliyeti ölçmez, yüzde 
0.7’si de diğer sevabını vermiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZ-
DE 98’İ MÜLAKAT KOMİSYON-
LARININ ŞEFFAF OLDUĞUNU 
DÜŞÜNMÜYOR

Ankete katılanların yüzde 98’i 
sözleşmeli öğretmenlik için getirilen 
mülakat komisyonlarının şeffaf ol-
duğunu ve adil puanlama yaptığını 
düşünmüyor.

Ankete katılanların yüzde 93.3’ü 
mülakat sisteminin terör örgütü 
üyeliğini tespit edebilmek için 
doğru bir yöntem olduğunu düşün-
müyor.

 
ANKETE KATILANLARIN 

YÜZDE 83.6’SI PERFORMANS 
SİSTEMİNE KARŞI

Ankete katılanların yüzde 83.6’sı 
performans sistemini desteklemez-
ken, yüzde 4.8’i fikrim yok, yüzde 
11.6’sı da performans sistemini 
desteklediğini ifade etmiştir.

Performans sistemini destekle-
yenlere bunun nedenlerini sorduk. 
Buna göre; katılımcıların yüzde 
41.2’si çalışan ile çalışmayan ayırt 
edilecek, yüzde 19.6’sı iş verimliliği 
ve motivasyon artacak, yüzde 5.6’sı 
eğitimin kalitesi artacak, yüzde 
1.9’u hükümetin genel olarak eğitim 
politikalarını doğru bulduğum için 
performans sistemini de destekli-
yorum derken; yüzde 31.6’sı diğer 
cevabı vermiştir.

Performans sistemini destekleme-
yenlere bunun nedenlerini sorduk. 
Buna göre; yüzde 52.6’sı bilimsel, 
nesnel ölçme ve değerlendirmeleri 
olmayan, sübjektif bir yöntemdir, 
doğru sonuç vermez derken; yüzde 
14.7’si asıl amaç iş güvencesini 
ortadan kaldırmak, yüzde 12.1’i 
öğretmenlerin itibarını azaltır, yüzde 
6.8’i öğretmen ayrımına yol açar, iş 
barışı bozulur, yüzde 6.3’ü öğret-
men-öğrenci-veli ilişkisi zedelenir, 
yüzde 6’sı öğretmenler zaten birçok 
kez elemeden geçiyor, performan-
sın ölçülmesine gerek yok, yüzde 
1.5’i de diğer cevabı vermiştir.

 
ANKETE KATILAN ÖĞRET-

MENLERİN YÜZDE 60’I ROTAS-
YONA KARŞI

Katılımcıların yüzde 60’ı il içi ve il 
dışı rotasyon uygulamasına destek 
vermiyor, yüzde 40’ı ise destek 
veriyor.

Rotasyon uygulamasına des-
tek verenlere bunun nedenlerini 
sorduk. Buna göre; 35.7’si merkez 
okullarda görev yapmanın önü 
açılacak, yüzde 26.9’u tecrübeli 
öğretmenlerin başka okullarda 
görev yapması sağlanacak, yüzde 
23.5’i zorunlu hizmet bölgelerinde 
görev yapanların tayini kolaylaşa-
cak, yüzde 13.9’u da öğretmenlerin 
verimliliği artacak cevabını vermiştir.

TÜRK EĞİTİM-SEN Türkiye’nin Sendikası
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Rotasyon uygulamasına destek 
vermeyenlere bunun nedenlerini 
sorduk. Buna göre; yüzde 36.5’i 
yüzbinlerce öğretmen yer değiştire-
ceğinden eğitimde karmaşa yaşa-
nacak, yüzde 29.2’si öğretmenlerin 
motivasyonu bozulacak, yüzde 17’si 
her yıl öğrenci ve veli profili değişti-
ğinden öğretmenlere rotasyon ya-
pılması fayda sağlamayacak, yüzde 
10.2’si belli bölgelerdeki öğretmen 
açığı sorununu çözmeyecek, yüzde 
7.1’i de bu şekilde öğretmenlerin 
yer değiştirme hakkı elinden alınıyor 
cevabı vermiştir.

 
KATILIMCILARIN YÜZDE 

65.4’Ü PROJE OKULLARINDA 8 
YILINI DOLDURAN ÖĞRETMEN-
LERİN ZORUNLU YER DEĞİŞ-
TİRMEYE TABİ TUTULMASINI 
DESTEKLEMİYOR

Ankete katılanların yüzde 65.4’ü 
proje okullarında 8 yılını dolduran 
öğretmenlerin zorunlu yer değiştir-
meye tabi tutulmasını desteklemi-
yor, yüzde 34.6’sı destekliyor.

Destekleyenlere “Nedeni en çok 
aşağıdakilerden hangisidir?” diye 
sorduk. Buna göre; yüzde 42.6’sı 
öğretmenlerin uzun süre aynı okul-
da görev yapması verimliliği azal-
tıyor, yüzde 30.7’si başarılı öğret-
menler tecrübelerini başka okullara 
aktaracak, yüzde 18.5’i bu okullarda 
belli politik ve ideolojik kamplaşma-
lar söz konusu derken; yüzde 8.2’si 
diğer seçeneğini işaretlemiştir.

Desteklemeyenlere “Nedeni en 
çok aşağıdakilerden hangisidir?” 
diye sorduk. Buna göre; yüzde 
44.9’u proje okullarına yapılan 
atamalar objektif olmayacak, sınav, 
kriter olmayacağından kariyer ve li-
yakat esas alınmayacak, yüzde 27.5’i 
kadro değişikliği siyasi ve ideolojik 
amaç taşıyor, bu bir kıyım ve sürgün 
hareketidir, yüzde 8.6’sı öğrenci-
lerin başarısını ve motivasyonunu 
olumsuz etkileyecek, yüzde 8.5’i 
köklü okulların kurum kültürü ve 
gelenekleri yok edilecek, yüzde 7.1’i 
bu okulların proje okulu kapsamına 

alınmasındaki asıl amaç idari ve per-
sonel kadrosunun değiştirilmesidir, 
yüzde 3.4’ü diğer cevabı vermiştir.

 
ANKETE KATILANLARIN 

91.6’SI İŞ GÜVENCESİNİN 
TEHDİT ALTINDA OLDUĞUNU 
DÜŞÜNÜYOR

Katılımcıların yüzde 91.6’sı öğ-
retmenlerin, eğitim çalışanlarının 
ve tüm memurların iş güvencesinin 
tehdit altında olduğunu düşünüyor.

 
ANKETE KATILANLARA 

GÖRE, ÖĞRETMEN ATAMALARI 
YETERLİ SAYIDA DEĞİL

Ankete katılanların yüzde 83.2’si 
öğretmen atamalarını yeterli sayıda 
bulmuyor, yüzde 16.8’i ise yeterli 
sayıda buluyor.

“Okulda en çok kiminle tartışma 
yaşıyorsunuz?” sorusuna katılımcıla-
rın yüzde 39.9’u hiç kimseyle cevabı 
verirken; yüzde 29.4’ü idareciler, 
yüzde 16.6’sı veliler, yüzde 8.3’ü 
öğrenciler, yüzde 4.4’ü öğretmen-
ler, yüzde 1.4’ü de memur/hizmetli 
personel cevabını vermiştir.

 
ANKETE KATILAN ÖĞRET-

MENLER MESLEKİ SORUNLARI-
NIN PSİKOLOJİK DURUMLARINI 
OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEDİĞİNİ 
SÖYLÜYOR

“Mesleki sorunlarınız psikolojik 
durumunuzu olumsuz yönde etki-
liyor mu?” sorusuna katılımcıların 
yüzde 82.7’si evet, yüzde 6’sı hayır, 
yüzde 11.3’ü de mesleki bir sorun 
yaşamıyorum cevabını vermiştir.

Mesleki sorunlarının psikolojik 
durumunu olumsuz yönde etkile-
diğini söyleyenlere, “En çok hangi 
sorunu yaşıyorsunuz?” sorusunu 
yönelttik. Buna göre; yüzde 36.9’u 
stres, yüzde 27.7’si yaptığım işle 
mutlu olamamak, yüzde 11.9’u 
kaygı, yüzde 11.3’ü tükenmişlik, 
yüzde 5.3’ü depresyon, yüzde 2.3’ü 
kendimi yetersiz hissetme, yüzde 
2.1’i uyku düzensizliği, yüzde 2.5’i 
de diğer cevabı vermiştir.

 ANKETE KATILANLAR MİLLİ 
EĞİTİM BAKANI YILMAZ’IN 
EĞİTİMİN SORUNLARINA VE 
EĞİTİM ÇALIŞANLARININ BEK-
LENTİLERİNE CEVAP VERDİĞİNİ 
DÜŞÜNMÜYOR

Ankete katılanların yüzde 96.3’ü 
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın 
eğitimin sorunlarına ve eğitim 
çalışanlarının beklentilerine cevap 
verdiğini düşünmüyor.

 

ANKETE KATILANLARIN 
YÜZDE 23.4’Ü ÖĞRETMENLİK 
MESLEĞİNİN EN ZOR YÖNÜ-
NÜN YANDAŞ KAYIRMACILIĞI 
VE KADROLAŞMA OLDUĞUNU 
DÜŞÜNÜYOR

“Size göre öğretmenlik mesle-
ğinin en zor yönü aşağıdakilerden 
hangisidir?” sorusuna katılımcıların 
yüzde 23.4’ü yandaş kayırmacılığı ve 
kadrolaşma, yüzde 22.2’si MEB’in 
öğretmenlere yönelik hak gaspı 
ve hukuk dışı uygulamaları, yüzde 
16.3’ü öğrencilerin/velilerin öğret-
menlere karşı olumsuz tutum ve 
davranışları, yüzde 12.9’u ücretlerin 
düşük olması, yüzde 9’u angarya 
işler, yüzde 5.9’u özlük hakların 
yetersizliği, yüzde 5’i amirlerin kötü 
tutum ve davranışları, çalışanlar 
üzerindeki baskılar, yüzde 4.3’ü 
çalışma koşulları, yüzde 1’i hizmet 
içi eğitimlerin yetersizliği cevabını 
vermiştir.

 

ANKETE KATILANLARIN YÜZ-
DE 62.7’Sİ TOPLUMSAL ÇATIŞ-
MALARIN ARTMASI, İÇ SAVAŞ 
ÇIKMASINDAN ENDİŞE EDİYOR

“Ülkemizin geleceği ile ilgili en 
büyük endişeniz aşağıdakilerden 
hangisidir?” sorusuna ankete 
katılanların yüzde 62.7’si toplum-
sal çatışmaların artması, iç savaş 
çıkması, yüzde 18.2’si terör olayları, 
yüzde 10.7’si ekonomik sorunlar, 
işsizlik, yüzde 5.5’i Suriye ve Irak’taki 
gelişmeler, yüzde 2.9’u da diğer 
cevabı vermiştir.

“Kamu çalışanlarının geleceği 
ile ilgili en büyük endişeniz ne-
dir?” sorusuna ankete katılanların 
yüzde 45.2’si memurların elinden iş 
güvencesinin alınması, yüzde 28.5’i 
adam kayırma, kadrolaşma,  yüzde 
19’u OHAL ile başlayan kamudaki 
güvensizlik ortamı, yüzde 4.2’si 
sürgün, baskı ve dayatmalar, yüzde 
3.1’i de diğer cevabını vermiştir.

Anket sonuçları ile ilgili açıklama 
yapan Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk şunları söyledi: “Öğret-
menlerimiz gerek ekonomik gerek 
mesleki sorunları nedeniyle 24 
Kasım’ı buruk kutlamaktadır. Ay 
sonunu zor getiren, cebindeki son 
kurşun bile hesabını yapan, borç 
içinde yaşayan, emekli olmayı bile 
geliri azalacağı için düşünmeyen 
öğretmenlerimiz, bu mesleğin 
toplumda saygın bir konumda 
olduğuna da inanmamaktadır. 
Atatürk dönemini en itibarlı dönem 
olarak niteleyen öğretmenlerimiz, 
iş güvencelerinin tehdit altında 
olduğunu düşünmektedir. Mesleki 
sorunlarının psikolojilerini etkilediği 
öğretmenlerimiz, mesleki sorunlarla 
da boğuşmaktadır. Öğretmenler 
son dönemde hayata geçirilen ve 
geçirilmesi planlanan bazı uygu-
lamalara da karşı çıkmaktadır. 
Sözleşmeli ve mülakatla öğretmen 
alımından, proje okullarında 8 yılını 
dolduran öğretmenlerin zorunlu 
yer değiştirmeye tabi tutulmasına, 
performans sisteminden, rotasyon 
uygulamasına kadar birçok konuya 
öğretmenlerimiz tepkilidir.

Bu anket çalışması Türkiye’de 
öğretmenlerin durumuna projeksi-
yon tutmaktadır. Anketin sonuçları 
iyi irdelenmeli, Milli Eğitim Bakanlığı 
öğretmenlerin endişelerini dikkate 
almalıdır. Aksi taktirde stresli, yap-
tığı işle mutlu olamayan, huzursuz 
öğretmenlerle milli eğitimi daha 
ileriye taşımamız mümkün olmaz.”

TÜRK EĞİTİM-SEN www.turkegitimsen.org.tr
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Türkiye Kamu-Sen Araştırma 
Geliştirme Merkezi, son dönemde 
döviz kurlarında yaşanan gelişme-
lerin memur maaşlarına yansımasını 
değerlendirdi. 

Yapılan araştırmada, döviz 
kurlarının 2010 yılından itibaren hızlı 
bir yükseliş trendine girdiği ifade 
edilirken, özellikle son aylarda dolar 
kurunda yaşanan gelişmelerin, me-
mur maaşlarını dolar kuru karşısında 
erittiği ve memur maaşlarını dolar 
bazında 2007 yılı seviyelerine geri 
götürdüğü ortaya konuldu. 

Araştırmaya göre 2008 yılında 
ortalama memur maaşı 1215,66; 
en düşük dereceli memur maaşı 
834,45 TL dolayında bulunuyordu. 
Buna karşın 1 dolar ise ortalama 
1,30 liraya satın alınmaktaydı.  Buna 
göre 2008 yılında ortalama memur 
maaşı ile 935,1; en düşük dereceli 
memur maaşı ile de 641,9 dolar 
alınabilmekteydi.   

2016 yılına gelindiğinde Ekim ayı 
itibarı ile iyiden iyiye hareketlenen 
dolar kuru, Kasım ayında 3,4 lira 
seviyelerini aşarak tarihi zirvesine 
ulaştı. Şu anda ortalama memur 
maaşı 2703,84; en düşük dere-
celi memur maaşı ise 2032,89 TL 
seviyesinde bulunuyor. Dolar kuru 
ise 3,36 TL dolayında dalgalı seyrini 
sürdürüyor. Buna göre bugün orta-
lama memur maaşı 804,7; en düşük 
dereceli memur maaşı ise 605,0 
dolar seviyesine geriledi. 

Döviz kurlarında yaşanan artışa 
bağlı olarak memur maaşlarının 
dolar bazında 8 yıl geriye gittiği 
görüldü. Dolar kurundaki artış 2008 
yılına göre; ortalama memur maaşı-
nı %13,9; en düşük dereceli memur 
maaşını ise %5,8 oranında eritti.  

Son 1 yıllık gelişmeler değerlen-
dirildiğinde de çarpıcı sonuçlara 

ulaşıldı. 2015 yılı sonunda dolar 
kuru 2,91 TL iken ortalama memur 
maaşı 827,2 dolar, en düşük dere-
celi memur maaşı ise 622,4 dolar 
etmekteydi. 2016 yılının Ocak-Ka-
sım döneminde dolar kuru %15,5’lik 
bir artışla 3,36 TL’ye yükselirken 
ortalama memur maaşı 804,7 dolar, 
en düşük dereceli memur maaşı ise 
605,0 dolara düştü. 

Yapılan çalışmada memur 
maaşlarının 2008 yılına göre aylık 
ortalama 130,4 dolar, 2015 yılına 
göre ise aylık ortalama 22,5 dolar 
değer kaybettiği ortaya çıktı.    

 

KONCUK: HER KRİZİN BEDE-
LİNİ DAR VE SABİT GELİRLİLER 
ÖDÜYOR

Araştırma hakkında değerlendir-
melerde bulunan Türkiye Kamu-
Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel 
Başkanı İsmail Koncuk, ülkemizde 
yaşanan siyasi ve ekonomik belir-
sizliğin bedelini dar ve sabit gelirli 
kesimin ödediğini belirtti. 

2002 yılından beri yüksek reel 
getiriye dayalı bol sıcak para poli-
tikasıyla, gerçek anlamda üretime 

dayanmayan, sanal bir ekonomi 
yaratıldığını, yabancı yatırımcının 
da ucuza elden çıkarılan kamu 
kuruluşlarını satın alarak ülkeye sıcak 
para getirdiğini ifade eden Koncuk, 
“Fütursuzca özelleştirme yaparak, 
hesapsız yüksek reel faiz ödeyerek 
geldiğimiz noktada, ülkemizin 
yaşadığı siyasi belirsizliğin yabancı 
yatırımcıyı ürküttüğü görülüyor. 
Özellikle OHAL’in çığırından çıkması 
ve Avrupa Birliği ile yaşanan ger-
ginlik, yabancı yatırımcı ile yaşanan 
balayının sonu olmuştur. Küresel 
sermaye, hayalleri satın almış ve 
ülkemize gelmişken şimdi gerçek-
leri satmakta, yaşanan belirsizlik 
karşısında apar topar ülkemizden 
kaçmaktadır. Yıllardır, ülkemize 
giren sıcak paranın mutlaka reel 
ekonomiye aktarılması ve yeni 
istihdam yaratılması gerektiğini 
ifade etmemize rağmen, dünyada 
yaşanan ekonomik genişlemenin 
sonsuz olduğunu düşünen siyaset-

çiler, uyarılarımıza kulak tıkadılar.
Sermaye istikrara, kâra ve özgür-

lüklere yatırım yapar. Özgürlüklerin 
kısıtlandığı, siyasi belirsizliklerin 
yaşandığı ve kâr marjının düştüğü 
ülkelerden de uzak durur. Özellik-
le başkanlık değişiminden sonra 
ABD’nin ekonomi politikalarının 
da belirgin bir biçimde değişeceği 
göz önüne alındığında, faizlerin 
yükseleceği, döviz kurunun dalgalı 
seyrini sürdüreceği görülmektedir. 
Bu kapsamda ülkemizin başkanlık 

tartışmaları temelinde yaşadığı siya-
si belirsizliği çözüme kavuşturması, 
reel ekonomiye önem vermesi ve 
özgürlükleri geliştirmesi zorunlulu-
ğu bulunmaktadır.  

Temelde bakılacak olursa eko-
nomideki bozulmanın 2008 -2009 
ekonomik krizi ile başladığını söyle-
mek mümkündür. Bu dönemde kriz 
atlatılmış gibi görünse de yaşanan 
türbülanstan gerekli derslerin alın-
mamış olması, sorunların sümenaltı 
edilmesi, bugün yaşanan ilk olum-
suzlukta, dalgalanmadan en çok 
etkilenen ülke olmamıza sebebiyet 
vermektedir. 

2008 yılından beri dolar kuru 
%158 oranında yükselmiştir. 2015 
yılı ortalamasına göre ise %23’lük 
bir devalüasyon yaşanmıştır. Dolar 
kurundaki bu yükseliş, memur 
maaşlarına da %14’lük erime olarak 
yansımıştır. Ülkemizdeki döviz 
hareketliliği başta akaryakıt fiyatları 
olmak üzere, iğneden ipliğe bütün 
ürünlerin fiyatlarını doğrudan 
etkilemektedir. Bu süreçte dar ve 
sabit gelirli kesimin alım güçlerinin 
reel olarak korunması son derece 
önemlidir. 

Görülmüştür ki, siyasi olarak dış 
dünyadan kendimizi soyutlayama-
yacağımız gibi ekonomik olarak da 
soyutlamamız mümkün değildir. 
Emeğin ve sermayenin bu denli 
küreselleştiği bir dünyada, bizim 
kamu görevlileri olarak ekonomik 
gerçeklerimize yerel bir yaklaşım 
getirmemiz doğru bir yaklaşım 
olmayacaktır.  Dünya ülkeleri ile 
aramızda çalışma yaşamında oluşan 
ekonomik ve sosyal farklılıklar ne-
deniyle beyin göçü yaşanmaktadır. 
Birçok değerimiz, daha iyi imkânlar 
sunulması nedeniyle yurt dışına 
çıkmaktadır. 

Bu bakımdan gerçekleştirilen 
Ekonomi Koordinasyon Kurulu 
toplantılarında döviz kurlarındaki 
dalgalanmaya ilişkin alınacak ted-
birlere ek olarak çalışanların da bu 
dalgalanmadan olumsuz etkilen-
memesi için önlemler de masaya 
yatırılmalıdır.” dedi.

DÖVİZDEKİ DALGALANMA MEMUR 
MAAŞLARINI 8 YIL GERİYE GÖTÜRDÜ
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Genel Başkan İsmail Koncuk: “Her Kim Türkiye’de 
Öğretmen İhtiyacımız Yok Diyor İse, İsmail Koncuk Olarak 
Meydan Okuyorum, Yüreği Yetiyorsa, Gelsin Tartışalım. “ 

Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim 
çalışanlarının 24 Kasım Öğretmenler 
Günü’nü kutlayan Koncuk, şöyle 
konuştu: “24 Kasım’ı, eğitim sistemi 
içinde olan herkesin günü olarak 
değerlendiriyorum. 24 Kasım, 
Atatürk’ün millet mektepleri başöğ-
retmenliğini kabul ettiği gündür ve 
Öğretmenler Günü olarak kutlan-
ması gereken doğru bir gündür. Bir 
öğretmenler günü kutlanacaksa, 
elbette Atatürk’ün millet mektepleri 
başöğretmenliği kabul ettiği günü 
kutlamak doğrudur. Ne yazık ki; 24 
Kasım’ı eleştiren sözde sendikalar, 
sivil toplum örgütleri ve Atatürk ile 
hesabı olan birtakım kesimler var. 
Türk Eğitim-Sen Öğretmenler Günü 
olarak 24 Kasım’ı en doğru tarih 
olarak kabul etmektedir. Bunun 
eleştirilmesini dahi kabul etmemiz 
mümkün değildir.”

24 Kasım’ın, eğitim çalışanlarının, 
eğitim-öğretimin problemlerinin 
tartışılması gereken gün olduğunu 
kaydeden Koncuk, “Ulu Önder Ata-
türk, toplumların geleceğinin ancak 
eğitimle, öğretmenlerin başarısıyla 
mümkün olduğunu ifade etmiştir. 
Gelişmiş dünya, problemlerini 
çözebilmek için eğitimde başarıyı 
sağlamaktan başka yol bulamadı. 
Siyaset elbette önemlidir ama 
kaliteli siyaseti ve toplumsal hayatı 
oluşturmanın tek yolu kaliteli eği-
tim-öğretimdir. Bunu önemli gör-
düğümüz zaman, bu hedefe kiminle 
yürüyeceğimizi tespit edebilmek 
lazım. Elbette bu hedefe kendinden 
emin, huzur içinde görev yapan 
öğretmenler ve eğitim çalışanları ile 
yürüyeceğiz” dedi.

Öğretmenlerin başarının anahtarı 
olduğunu söyleyen Koncuk, öğret-
menlerin yıllar içinde itibarlarının 
azaldığını, bunda da siyasi iktidarla-
rın sorumluluğu olduğunu söyledi. 
Genel Başkan şunları kaydetti: “Tabi 
son yıllarda yapılan tüm anketlerde, 
çalışmalarda öğretmenlerin mutlu 
olmadığını görüyoruz. Bu kadar 
önemli bir alanda elimizdeki tek 
güç başarının anahtarı olan öğret-
menlerdir. Ancak öğretmenlerimiz 
sosyo-ekonomik yönden ya da bir 
meslek grubu olarak kendilerini 

mutsuz olarak ifade etmektedir. Bu 
siyasi iktidarı, muhalefeti, herkesi 
ilgilendiren bir durumdur.

Öğretmenliğin yıllar içinde 
itibar kaybeden bir meslek hali-
ne gelmesinde siyasi iktidarların 
sorumlulukları vardır. Öğretmenleri 
eleştiren, eğitim sistemini bozan, 
öğretmenlerin özlük haklarını aşağı 
çeken bir anlayışla eğitim-öğretim 
meselelerini halledeceğimizi iddia 
edebilmek mümkün değildir. Çünkü 
en önemli güç olan öğretmenleri; 
itibarları, kendine güveni azalmış 
bir meslek grubu haline getirmişiz. 
Bu durumda başarıyı nasıl sağla-
yacağız? Öğretmen kendisini daha 
güçlü hissetmelidir. Parasal yönden 
güçlü olmak önemlidir ama her şey 
değildir. Yaptığımız araştırmaya 
göre; ankete katılanların yüzde 63’ü 
öğretmenlik mesleğinin en itibarlı 
döneminin Atatürk dönemi olduğu-
nu söylüyor. Yüzde 82.7’si mesleki 
sorunlarının psikolojilerini olumsuz 
etkilediğini belirtiyor. Biz sendikal 
sorumluluk gereği öğretmenlerin 
mesleki problemlerini tespit edip, 
hükümetlerin önüne getiriyoruz. 
Milli Eğitim Bakanlarının da bu 
sorunlara çözüm üretmesi gerek-
mektedir.

Ankete katılanların yüzde 96.3’ü 
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın 
eğitimin sorunlarına ve eğitim 
çalışanlarının beklentilerine cevap 
verdiğini düşünmüyor. Ben Milli 
Eğitim Bakanı olsam şapkayı önüme 
koyarım, ‘Ne yaptım da öğretmen-
ler böyle düşünüyor?’ diye sorarım. 
‘Her yaptığımın doğru olduğunu 
iddia ettiğim sürece bu kanaati 
ortadan kaldırmam mümkün değil’ 
diye düşünürüm. Eğitimin patronu 
Milli Eğitim Bakanı’dır ama Milli 
Eğitim Bakanı  eğitimdeki başarıyı 
öğretmenler ile sağlayacaktır. Eğer 
duruşuyla, şahsiyetiyle sağlam bir 
öğretmen profili arzu edilmiyorsa, 
Milli Eğitim Bakanı olarak başarı 
sağlayamazsınız. Dolayısıyla İsmet 
Yılmaz’ın, yaptığı icraatları, iç hesap 
yöntemiyle, özeleştiriyle değerlen-
dirmesi ve eksiklikleri tespit etmesi 
lazım.

Öte yandan Türk Eğitim-Sen’in 
anketine katılan öğretmenlerin yüz-
de 23.4’ü öğretmenlik mesleğinin 
en zor yönünün yandaş kayırmacılığı 
ve kadrolaşma oluğunu söylüyor. 
Bu sonuç öğretmenlerin MEB’in bir 
yerlere taraf olduğunu düşündüğü-
nü göstermektedir. Öğretmenler 
MEB’e adeta ‘Tarafsız ol. Ben de 
senin öğretmeninim. Birimizi itekle-
yip, diğerine kucağını açma’ diyor. 
Haksız yere görevden alınan okul 
yöneticileri dava açıyor, kazanıyor, 
MEB yargı kararlarını uygulamıyor. 
Sendika olarak bunu nasıl görmez-
den geliriz?

Ankete katılanların yüzde 91.6’sı 
öğretmenlerin, eğitim çalışanlarının 
ve tüm memurların iş güvencesinin 
tehdit altında olduğunu düşünüyor. 
Yine katılımcıların yüzde 60’ı rotas-
yona karşı. Rotasyonu öğretmenlere 
soran yok. Dönemin Milli Eğitim 
Bakanı Sayın Nabi Avcı rotasyondan 
vazgeçmişti. Avcı’nın yerine gelen 
Bakan Sayın Yılmaz, rotasyonu 
uygulayacağını açıkladı. Sayın Nabi 
Avcı rotasyondan neden vazgeçti, 
siz neden uygulayacaksınız? Bunu 
topluma anlatın. Bakan Sayın İsmet 
Yılmaz ‘Rotasyonu uygulayacağız. 
Kanunlara saygılıyız’ diyor. Ben de 
soruyorum: Sayın Nabi Avcı kanun-
lara saygısız mıydı ki rotasyondan 
vazgeçti?

Öte yandan anket sonuçlarını 
paylaşmaya devam edersek; ankete 
katılanların yüzde 65.4’ünün proje 
okullarında 8 yılını dolduran öğret-
menlerin zorunlu yer değiştirmeye 
tabi tutulmasını desteklemediğini 
görüyoruz. Katılımcıların 95.2’si 
sözleşmeli öğretmenliği doğru 
bulmuyor. Ankete katılanların yüzde 
95.8’i öğretmenlerin mülakatla 
atanmasına karşı çıkıyor. Ankete 
katılanların yüzde 98’i sözleşmeli 
öğretmenlik için getirilen mülakat 
komisyonlarının şeffaf olduğunu ve 
adil puanlama yaptığını düşünmü-
yor. Ankete katılanların yüzde 83.6’sı 
ise performans sistemini destekle-
miyor. Görüldüğü üzere, anketimiz 
sonuçları itibariyle çok önemli nok-
talara projeksiyon tutmaktadır.”

Genel Başkan İsmail Koncuk, 
MEB’in problem çözmekten 
çok, problem üreten bir bakanlık 
görüntüsünde olduğunu kaydede-
rek, şunları söyledi: “Öğretmenler 
Günü ile ilgili anket çalışmasını hem 
eğitim-öğretime önem verilmesi 
gerektiği hem de öğretmenlerin, 
eğitim çalışanlarının problemlerinin 
en aza indirmenin önemli oldu-
ğunu düşündüğümüz için her yıl 
yapıyoruz. Maalesef bu rakamlar 
her yıl üç aşağı beş yukarı aynı 
çıkıyor. Demek ki MEB maalesef 
yerinde sayan, problem çözmekten 

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Kanal B’de yayınlanan Güncel 
programına katılarak, önemli açıklamalarda bulundu.
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çok, problem üreten bir bakanlık 
görüntüsü içindedir. Bu anlayıştan 
Milli Eğitim Bakanlarının vazgeçme-
si gerekmektedir. Problem üreten 
bir bakanlık istemiyorlar. Problem 
ürettiğiniz sürece eğitim-öğretim-
de başarı sağlayamazsınız. Gelin 
bunu hep birlikte, tüm sendikalar, 
sivil toplum örgütleri ile konuşalım, 
ortak bir nokta bulalım.

Anketimizden de anlaşılacağı 
üzere, öğretmenler yandaş kayır-
macılığından da rahatsız. Dolayı-
sıyla Bakan Sayın İsmet Yılmaz’a ve 
daha önceki bakanlara soruyorum: 
Öğretmenleri neden kategorize 
ediyorsunuz, neden üye olduğu 
sendikaya, siyasi anlayışına göre 
ayırıyorsunuz? Gelin bunları orta-
dan kaldıralım. Bunların çözülmesi 
Türk milli eğitiminin çağ atlaması 
bakımından önemlidir. Kamu haya-
tında, MEB’de anladığımız anlamda 
huzuru sağlamadan, başarıyı elde 
etmenin mümkün olmadığını bu 
ülkenin Cumhurbaşkanı, Başbakanı 
görmek ve tedbirini almak zorun-
dadır.”

Genel Başkan Koncuk sendikal 
alanda yaşanan kirliliğe dikkat 
çekerek şunları söyledi: “Zaman 
zaman sendikal alanda yaşanan bir 
ahlaksızlık, kokuşmuşluk var. Sen-
dika olarak bu kirlenmeyi insanları 
uyarmak adına anlatmaya çalışıyo-
ruz. Bu kirliliğin müsebbiplerini ken-
dine getirebilir miyiz? Onlar zaten 
sendikal metotları bakımından pislik 
çukuruna girmişler. Ülkemizin gele-
ceği olan öğretmenleri, eğitim ça-
lışanlarını, kamu çalışanlarını da her 
sektörde aynı metotlarla kirleterek, 
korkutarak, baskı altına alarak pislik 
çukuruna çekmeye çalışıyorlar. Ben 
bunlara sendika diyemiyorum. Ben 
size güzel şeyler mi söyleyeceğim? 
Bu alçaklığı, ahlaksızlığı yaptığınız 
sürece sonu nereye giderse gitsin 
herkese anlatacağız. Ya kendinizi 
düzeltin -ki kendinizi düzeltebi-
leceğinizi düşünmüyorum- ya da 
en azından sizin ağınıza takılan 
insanları uyararak birtakım şeyleri 
biz düzeltelim. Sendikacılıkta eri-
diğimizi söylüyorlar. Hiç eridiğimiz 
yok, bu ülkede Allaha şükür hala 
dimdik duracak kapasitede ve ahlak 
yapısında on binlerce insan var.  
İsterse 5 tane üyemiz kalsın, hiç 
önemli değil.  Bir üyemiz bile kalsa 
gerçekleri söylemeyi mili bir vazife 
olarak görüyoruz. Hem ahlaktan, 
hem değerlerden dem vuracağız, 
kul hakkı yemeyin diye yüce dini-
mizden bahsedeceğiz ama her türlü 
ahlaksızlığı, kirliliği strateji olarak 
göreceğiz. Yok böyle bir şey!

Emin olun korkuttuğumuz, ürküt-
tüğümüz, aşağılayarak kendimize 
katmaya çalıştığımız insanlarla 
geleceği inşa edemeyiz.

Her zaman ifade ediyorum: Biz 

öğretmenle birlikte toplumun 
geleceğini kaybediyoruz. O halde 
öğretmenlerimizin daha itibarlı, 
daha şahsiyetli olmasını sağlama-
lıyız. Benim sendikamın üyesinin 
artması bir şey ifade etmez ki. Biz 
insanları sindirerek, ürküterek, 
onların şahsiyetlerini yok ederek, 
kendime bende etmeye çalışıyor-
sam, bu, ülke geleceği adına kay-
betmek demektir. Kaybetmeyelim, 
insanı kazanalım ki toplum kazansın. 
Bu milli bir görevdir. Hangi siyasi 
anlayışta olursanız olun, öğretme-
ni, memuru çok daha şahsiyetli, 
kendine güvenen, itibarına inanan 
bir meslek grubu haline getirmeliyiz 
ki onlardan istediğimiz gibi verim 
elde edelim. Emin olun korkuttu-
ğumuz, ürküttüğümüz, aşağılayarak 
kendimize katmaya çalıştığımız 
insanlarla geleceği inşa edemeyiz. 
Bunu sendikal kaygının çok ötesin-
de, vatansever bir insanın duyduğu 
endişeyle ifade ediyorum. Bunları 
yaptığınız sürece alçaksınız! Necip 
Fazıl Kısakürek’in bir sözü var. 
Üstad, ‘Bazı kişiler vardır ki onlara 
alçak bile diyemem. Çünkü alçaklık 
bir seviyedir, onlar çukurdur!’ diyor. 
Ben de diyorum ki;  bunlar çukur-
dur. Çukur adamlarla hangi dilde 
konuşacağımızı biliriz. Bundan 
rahatsız olmak yerine, kendinizi 
eleştirmeniz gerekir.”

Ekonomik açıdan kötü bir tablo 
ile karşı karşıya kaldığımızı kay-
deden Koncuk, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Anketimize katılanların 
yüzde 13.3’ü icra takibinde. Her 
100 öğretmenden 14’ü icralık 
olmuş ise bunu değerlendirmemiz 
lazım. Dolar 3.4 TL civarında, ciddi 
bir artış meydana geldi. İktidar 
partisinin bir milletvekili, ‘Dolarla 
yaşamıyoruz, ABD düşünsün’ dedi 
ama kazın ayağı öyle değil. Elbette 
dolarla yaşamıyoruz ama doların 
artması iğneden ipliğe her türlü 
girdiyi, gıda maddelerini doğrudan 
etkiliyor. Türkiye’nin dış borcu artı-
yor, özel sektörün borcu artıyor. Bu 
durum hepimizi etkiliyor. Memurla-
rın tamamının alım gücünde yüzde 
14 oranında bir azalma meydana 
geldi. Önümüzdeki Ocak ayında 
yüzde 3 oranında  zam alacağız. 
Nasıl olacak bu? Öte yandan sade-
ce doların artması nedeniyle değil, 
geçmişte yaşadığımız enflasyon 
rakamları nedeniyle alım gücündeki 
azalmaları da hesap ettiğimizde, 
yüzde 25 oranında alım gücünde 
azalma var.”

Sözleşmeli öğretmenlik ve 
mülakat sisteminin kaldırılması 
gerektiğini ifade eden Koncuk, 
“Milli Eğitim Bakanı’na, Başbakan’a, 
Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum: 
Allah rızası için sözleşmeli öğret-
menlik ve mülakat sistemini kaldırın. 
Fetö ya da PKK terör örgütleriyle 
ilişkisi olanlar varsa, bunları tespit 

etmenin yolu sağlam bir güvenlik 
soruşturmasıdır, mülakat değildir. 
Mülakat komisyonları bu insanların 
terör örgütü üyesi olup, olma-
dığını nereden bilecek? Bazı üst 
düzey yetkililer, ‘Mülakatla daha 
nitelikli öğretmen alıyoruz’ diyor. 
Bu açıklama topluma hakarettir. 
Eğitim fakültesinde 4 yıl okuması-
na, KPSS’de başarılı olmasına, alan 
bilgisi sınavında başarılı olmasına 
rağmen öğretmenin niteliğini tespit 
edememişsiniz, 3 komisyon üyesi 3 
dakikada mı öğretmenin niteliğini 
tespit edecek? Bu durum insanların 
algısına, izanına hakarettir. Gelin 
mülakatı kaldıralım, KPSS sonuç-
larına göre atama yapalım. Torpili 
ortadan kaldıracak, çocuklarımızın 
emeğinin çalınmasını engelleye-
cek başka yöntemler bulunabilir, 
oturup, konuşalım.

 Şöyle bir teklif de getirildi: Sözlü 
sınavı KPSS’den önce yapalım. 
Sözlü sınavda 50 ve üzerinde puan 
alanlar KPSS’ye girsin, atamalar 
KPSS’ye göre yapılsın. Var mısınız? 
KPSS’den sonra sadece mülakata 
göre öğretmen ataması yapmak 
çok sakıncalıdır. Yarın sağlık çalışan-
larını da aynı yöntemle atayacaklar. 
Böyle bir KHK çıktı.” diye konuştu.

OHAL’in kamunun yapısını 
bozduğunu, ilan sebeplerinin çok 
dışına taştığını ifade eden Kon-
cuk, OHAL ile daha fazla kamuyu 
bu şekilde yönetmenin mümkün 
olmadığını kaydetti. Koncuk söz-
lerini şöyle sürdürdü: “AB-Türkiye 
ilişkilerinde elbette Türkiye’nin 
yanındayız. Biz vatansever bir 
sendikayız, Türkiye’nin yanındayız 
ama dünyayla da beraber yürümek 
zorundayız. Dünyanın bizimle ilgili 
tüm değerlendirmelerine, ‘ne ya-
parsanız yapın’ diye yaklaşamayız. 
Türkiye’nin AB’ye girme müzakere-
lerinin geçici olarak askıya alınması 
gündemde. AB’ye girmesek ne 
olur? Benim çok umurumda değil 
ama şöyle bir durum var: Bizim 
yönümüz gelişmiş dünya diyoruz. 
Bu sonuç, gelişmiş dünya ile ilişki-
lerimizi bozan ve ekonomimize de 
yansıyan bir durum arz edecektir. 
Türkiye olarak küreselleşen dünya 
içinde ‘dünyayı takmıyorum, ne 
düşünüyorlarsa düşünsünler’ de-
mek noktasında değiliz. Dünyada 
yalnızlaşmak fayda sağlamaz. AB’ye 
elbette teslim olmayalım ama dün-
yanın bizi değerlendireceği evren-
sel değerleri, hukuk, insan hakları, 
yargı bağımsızlığı gibi değerleri 
göz ardı edemeyiz, bunlar tartışı-
lacak şeyler değildir. Şu anda biz 
Türkiye’de yargı bağımsızlığından 
bahsedebilir miyiz? Türkiye’de şu 
anda yargı bağımsızlığı yoktur. Bu 
bir problemdir. Bunu reddetmek, 
bu gerçeği ortadan kaldırmaz. Do-
layısıyla hukuka, evrensel değerlere 
uygun bir tavırla hareket ettiğimizi 

tüm dünyaya göstermemiz lazım. 
Avrupa Birliği benim de umurumda 
değil ama gelişmiş dünya bizi hu-
kuk, insan hakları, yargı bağımsızlığı 
noktasında eksik buluyorsa, bunlar 
önemli hususlardır.”

Koncuk Yenikapı Ruhu’ndan 
vazgeçilmemesi gerektiğini de 
belirterek, şunları söyledi: “Sosyal 
medyadan bir mesaj aldım, doğru 
mu, yanlış mı ya da isim benzerliği 
mi bilmiyorum.  Yanlışsa beni de 
uyarsınlar.  Astsubay Esat Kalkan 
2014 yılında Afganistan’da şehit 
olmuş.  Dün yayınlanan KHK kararı 
ile bu şehit astsubay meslekten 
ihraç edilmiş.  Listede adını gördüm 
ama isim benzerliğimi bilmiyorum. 
Eğer böyle vahim hatalar KHK’larda 
oluyorsa, biz bunu dünyaya nasıl 
anlatalım?  Esat Kalkan’ın Fetö ile 
bağlantısı olduğunu tespit edenler, 
onun şehit olduğundan dahi haber-
dar değilse, bu tespitlere nasıl gü-
veneceğiz?  Dolayısıyla artık doğru 
bir yöntem ile aklıselim bir şekilde 
meseleleri değerlendirmemiz ve 
Türkiye’nin yol haritasını çizmemiz 
lazım.  Sayın Cumhurbaşkanı’na 
büyük görevler düşüyor.  Bakınız 
Sayın Cumhurbaşkanı 15 Temmuz 
sonrasında önemli şeyler söyledi. 
Lütfen o söylemlerinden vazgeç-
mesin.  Yenikapı Ruhu’ndan, birlik 
ve beraberlikten vazgeçilmesin, bu-
nun gereği ne ise yapılsın, Yenikapı 
Ruhu kuru bir söz olarak kalmasın. 
Yenikapı Ruhu; gerek insan hakları 
paralelinde, gerekse evrensel huku-
kun uygulanması, yargı bağımsızlığı 
ve demokrasi noktasında hayat 
bulsun.”

Aday öğretmenlerin özür grubu 
tayin taleplerine de değinen 
Koncuk, şöyle konuştu: “Bu konuda 
resmi bir başvuru da yaptık. Nasıl 
bir gelişme olacağını doğrusu ben 
de bilmiyorum. Aday öğretmenle-
rin ilk altı aylık dönemleri sayılmıyor, 
bir yıl çalışma süreleri var. Aday 
öğretmenlerin atandığı bölgede bir 
yıl çalışma süreleri dolmadığı için 
problem çıkabilir. Biz başvurumuzu 
yaptık,  inşallah Şubat ayında bir 
gelişme olur ve bu arkadaşlarımız 
da özür grubundan atanama imkânı 
bulurlar.”

Öğretmen ataması yapılmasını 
da istediklerini kaydeden Koncuk, 
“Her kim Türkiye’de öğretmen 
ihtiyacımız yok diyor ise, İsmail 
Koncuk olarak meydan okuyorum, 
yüreği yetiyorsa, gelsin tartışalım.  
Türkiye’de ciddi bir öğretmen ihti-
yacı vardır.  Hatta yeni projeler ile 
çok daha fazla öğretmen ihtiyacımız 
doğabilir. ‘Öğretmen ihtiyacım yok-
tur. Biz konuyu hallettik’ sözü doğru 
bir söz değildir” diye konuştu.   
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-
Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 
25.11.2016 tarihinde Genel Sekreter 
Musa Akkaş, Genel Teşkilatlandırma 
Sekreteri Talip Geylan ve Genel Dış 
İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami Özde-
mir ile birlikte Ankara 3 No’lu Şube’nin 
düzenlediği 24 Kasım Öğretmenler 
Günü programına katıldı. Programda 
Ankara şube başkanları ve şube yöne-
tim kurulu üyeleri, Ankara 3 No’lu şu-
beye bağlı ilçe temsilcileri ile çok sayı-
da eğitim çalışanı ve öğretmen katıldı.

Şehit öğretmenler için okunan 
Kuran-ı Kerim tilavetinden sonra 
Programın açılış konuşmasını Ankara 
3 No’lu Şube Başkanı Ertekin Engin 
yaptı. Daha sonra kürsüye gelen Ge-
nel Başkan İsmail Koncuk tüm öğret-
menlerimizin ve eğitim çalışanlarının 
24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kut-
ladı.

24 Kasım’ın Atatürk’ün Millet Mek-
tepleri Başöğretmenliği’ni kabul ettiği 
tarih olduğuna dikkat çeken Koncuk, 
“Ne yazık ki bu ülkede, 24 Kasım ta-
rihinin Öğretmenler Günü olarak kut-
lanmasından rahatsız olan insanlar var. 
Bu tarihten, Atatürk’ün Millet Mektep-
leri Başöğretmenliği unvanını kabul 
ettiği tarih olduğu için rahatsızlar. Bi-
zim için tek bir Öğretmenler Günü var: 
O da 24 Kasım’dır” dedi.

Genel Başkan şunları söyledi: “Tüm 
öğretmenlerimizin ve eğitim çalı-
şanlarımızın 24 Kasım Öğretmenler 
Günü’nü kutluyorum. 24 Kasım önem-
li bir tarihtir. Sendikaların internet si-
telerini, sendika genel başkanlarının 
mesajlarını inceleyin; 24 Kasım Öğ-
retmenler Günü’nü nasıl kutladıklarına 
bir göz atın. Adına ‘eğitimciyim’, ‘sen-
dikayım’ diyen ama yandaşlıktan ya 
da bölücülükten başka hiçbir özelliği 
olmayanlar var.

Bakınız; Atatürk’ü anmadan Öğ-
retmenler Günü’nü kutlayamazsınız. 
“Muallimler; yeni nesli, Cumhuriyetin 
fedakâr muallim ve mürebbilerini siz-
ler yetiştireceksiniz ve yeni nesil sizin 
eseriniz olacaktır” diyen Atatürk’ü 
unutarak Öğretmenler Günü’nü kut-
layamazsınız. Ne yazık ki bazı kesimler 
24 Kasım tarihinden rahatsızlık du-

yuyor. Bu tarihten, Atatürk’ün Millet 
Mektepleri Başöğretmenliğini kabul 
ettiği tarih olduğu için rahatsızlar. Bir 
kez daha ifade ediyorum; Türkiye 
Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen’in Öğ-
retmenler Günü olarak kabul ettiği tek 
bir tarih var,  o da 24 Kasım’dır.

Her kim, Atatürk’ü unutarak Öğ-
retmenler Günü’nü kutluyorsa; hem 
öğretmenlere hem Atatürk’e hem de 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne fikren 
ihanet içindedir.

Türkiye’nin iyi günler yaşamadığını, 
insan hakları ölçeği olan kıymet hü-
kümlerini esas aldığımızda Türkiye’nin 
maalesef iyi bir noktada olduğunu dü-
şünmemizin mümkün olmadığını kay-
deden Koncuk, şöyle konuştu: “Hu-
kuk, insan hakları, yargı bağımsızlığı, 
adalet paralelinde olayları değerlen-
dirdiğimizde ülkemizin iyi noktada ol-
duğunu maalesef söyleyemeyiz. Bakı-
nız; Avrupa Parlamentosu Türkiye’nin 
müzakere sürecinin askıya alınmasına 
karar verdi. Tabi bu karar AB liderle-
rinin kabul etmesinden sonra uygula-
nabilecek bir karardır. AP’nin bu kara-
rını tabi ki doğru bulmuyor ve siyasi bir 
tarafının olduğunu da görüyoruz.

Biz bu konuda elbette devletimizin 
yanındayız. Bunun altını istismara açık 
bir cümle olabileceği için kalın bir çizgi 
ile çiziyorum. Türkiye’nin yanındayız 
ama bütün dünyaya gözlerimizi kapa-
tarak, dünya ile ilişkilerimizi keserek, 
varlığımızı anladığımız anlamda kolay-

lıklar içinde devam ettiremeyeceğimi-
zin de gözden kaçırılmaması gerek-
tiğini düşünüyoruz. Bu gelişmelerin 
ekonomik bir bedeli var, mali boyutu 
var. Bu ekonomik bedeli milletimize 
ödetmek durumunda kalabiliriz.

Konuşmalarla, tavırlarla milli hisleri-
miz kabarabilir. Dünyaya rest çekebi-
liriz.  Gururumuz bundan hoşlanabilir.  
Ama dünya gerçekleri bundan ibaret 
değildir.  Bizden yargı bağımsızlığına 
saygı duyulmamız isteniyor mu? Bunu 
Avrupa Birliği istiyor diye yapmayaca-
ğız.  Bunu yargı bağımsızlığını, hukuku 
esas almak gerektiği için, milletimizin 
hakkı olduğu için yapacağız.

İnsan hakları paralelinde davran-
mak için Avrupa Birliği’nin, gelişmiş 
dünyanın baskı yapmasını beklemek 
icap etmez.  Biz en kral insan hakla-
rına, bu coğrafyada yaşayan her bir 
insanın sonuna kadar hakkı olduğu 
düşüncesi ile saygı duyacağız ve insan 
haklarını sonuna kadar savunacağız.

Bugün Türkiye’de tam anlamıyla 
yargı bağımsızlığından bahsedebi-
lecek bir insan var mı? ‘Yargı bağım-
sızlığı bu ülkede var’ diyen bir insan 
doğruyu söylüyor olabilir mi? Olamaz. 
‘Ülkemizde insan haklarının gerçek 
anlamda bir kıymeti harbiyesi vardır’ 
diyebilecek bir insan çıkabilir mi?”

Koncuk sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Geçenlerde yayınlanan bir KHK ile 
14 Ağustos 2016 tarihinde şehit olan 
astsubay Esat Kalkan’ı ihraç etmişler.  
İsim benzerliği varsa açıklayın demiş-
tim. Şu saate kalan yalanlanmadı. Esat 
Kalkan’ın Fetö ile bağlantısı olduğu-
nu tespit edenler, onun şehit oldu-
ğundan dahi haberdar değilse, bu 
tespitlere nasıl güveneceğiz? Şehidi 
meslekten ihraç ediyorlar.  Mardin’de 
bir ay önce ölen bir belediye çalışa-
nını KHK kararları ile meslekten ihraç 
ediyorlar.  Şimdi biz bütün bunları 
görerek, vatan ve Türkiye sevdalısı 
olduğunu bildiğimiz birçok insanın da 
ihraç edildiğine, açığa alındığına şahit 
olarak, bu iş ve işlemlerin eksiksiz bir 
şekilde hukuk içerisinde kalınarak ya-
pıldığına nasıl inanacağız?”

Suçlu ile suçsuzu ayırt edin.  Allah 

esirgesin eğer bunun tedbirleri 3-5 ay 
içerisinde alınmaz ise, aklıselim galip 
gelmez ise, emin olun hepimizi üze-
cek olaylarla karşı karşıya kalabiliriz.

Fetö’cü ya da PKK’lı memurların 
sağlam usullerle tespit edilmesini iste-
yen Koncuk, “Türkiye Kamu-Sen ola-
rak en baştan beri söylüyoruz: Allah 
rızası için bu insanlara savunma hakkı 
verin, Allah rızası için doğru düzgün 
bir soruşturma yapın. Suçlu ile suçsuzu 
ayırt edin.  Allah esirgesin eğer bunun 
tedbirleri 3-5 ay içerisinde alınmaz ise, 
aklıselim galip gelmez ise, emin olun 
hepimizi üzecek olaylarla karşı karşıya 
kalabiliriz.

İnsanları ekmeği ile oynayamazsı-
nız, anne-baba olarak çocuklarına gö-
revlerini yapamama riski ile baş başa 
bırakamazsınız. Aksi taktirde milleti-
mizi dünyaya rezil edersiniz.  Elbette 
PKK yanlısı memur da, öğretmen de 
kamuda olmasın.  Amenna buna hiç-
bir sözümüz yok.  Ama gelin PKK’lı ya 
da Fetö’cü memuru sağlam usullerle 
tespit edelim. Masum insanları ayırt 
edelim” dedi.

Genel Başkan Koncuk, vicdanı-
mızda huzur bulmamız için doğruyu 
söylemek ve doğruyu söyleyenlerin 
yanında yer almak gerektiğini belirte-
rek, şöyle konuştu: “Bunları anlatmak 
bizim sorumluluğumuzdur. Bunları an-
latmaya cesareti olmayan sendika ola-
maz.  Bunların söylenmesi gerekirken, 
başıma bir iş gelir endişesi yaşayanla-
rın sendikayım diye ortalarda gezmesi 
de abesle iştigaldir. Seneler sonra ta-
rih hepimizi yargılayacaktır; vicdanımız 
hepimizi yargılayacaktır. Vicdanımızda 
huzur bulmamız için doğruyu söyle-
mek ve söyleyenlerin yanında olmak 
zorundayız. Başka bir yolumuz yoktur. 
Bunu ben tek başıma yapamam, hep 
birlikte yapacağız. Küçük eksikliklere, 
kusurlara takılmayalım. Temel değer-
lere bakalım. Biz hiçbir zaman ne vata-
nı, ne de milletimizi sattık. Biz kimseyi 
pazarlamadık. Ne masa başında ne 
de siyasetin her hangi safhasında in-
sanlarımızı pazarlamadık. Onları atla-
ma taşı olarak kullanmadık, kullanma-
yacağız. Bu nedenle bizi desteklemek 
milli bir vazife gibi görülmelidir. Ya 
kokuşmuşluk, kirlilik bu ülkede prim 
yapacak, bizleri temsil edecek ya da 
anlattığımız kıymet hükümleri, binler-
ce yıldır savunduğumuz o değerler bu 
ülkede kıymetli olacaktır. Bunu birlikte 
başarabiliriz.”

Genel Başkanın konuşmasının ar-
dından; daha önceki dönemlerde 3 
No’lu şube yönetiminde ya da ilçe 
temsilciliklerinde görev almış olan 
eski yöneticilere Merkez Yönetim Ku-
rulu Üyeleri tarafından plaket takdim 
edildi.

YA KOKUŞMUŞLUK PİRİM YAPACAK YA DA BİNLERCE YILDIR 
SAVUNDUĞUMUZ DEĞERLER BU ÜLKEDE KIYMETLİ OLACAK
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Türk Eğitim-Sen Genel Sek-
reteri Musa Akkaş, 23.11.2016 
tarihinde Ankara 5 No’lu Şube’ye 
bağlı Beypazarı İlçe Temsilciliği’nin 
düzenlediği 24 Kasım Öğret-
menler Günü programına katıldı. 
Programda Ankara 5 No’lu Şube 
Başkanı Sevgi Yalav ve şube yöne-
tim kurulu üyeleri, Beypazarı İlçe 
Temsilcisi Zafer Kahya ve ilçe yö-
netim kurulu üyeleri, Güdül, Ayaş, 
Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan 
ve Yenimahalle ilçe yönetimleri, 
Beypazarı belediye başkan adayı, 
Türkav Beypazarı temsilcisi, Türki-
ye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların 
temsilcileri ile üyelerimiz katıldı.  

Programın açılışını Beypazarı 
İlçe Temsilcisi Zafer Kahya yaptı. 
Daha sonra Ankara 5 No’lu Şube 
Başkanı Sevgi Yalav bir konuşma 
yaptı. Programda şehit öğretmen-
lerimiz ve tüm şehitlerimiz için 
Kuran-ı Kerim okundu.

Kürsüye gelen Genel Sekreter 
Musa Akkaş tüm eğitim çalışan-
larımızın ve öğretmenlerimizin 
24 Kasım Öğretmenler Günü’nü 
kutlayarak sözlerine başladı. Ak-
kaş,“24 Kasım Öğretmenler Günü 
nedeniyle sendikamız, kamu kuru-
luşları, Milli Eğitim Bakanlığı kutla-
ma programları yapacaktır. Her yıl 
olduğu gibi bu yıl da öğretmen-

lere yönelik vaatler sıralanacak, 
övgülerde bulunulacaktır. ‘Sizler 
için ne yapılsa azdır’ cümleleri 
sıralanacaktır. Sözler güzel ama 
eğitim çalışanlarının sosyal, eko-
nomik ya da mesleki durumları ile 
ilgili sorunlarının çözümü için bir 
gayret olmadığı müddetçe bunlar 
boş laflardır” diye konuştu.

Türkiye’deki öğretmen açığına 
vurgu yapan Akkaş, “Eğitimin 
sorunlarından birisi hiç şüphesiz 
öğretmen ihtiyacıdır. Bu yıl emekli 
olanları, 15 Temmuz’dan dolayı 
ihraç edilenleri düşündüğümüzde, 
öğretmen ihtiyacımız 200 binin 
üzerindedir. 20-30 bin öğretmen 
alımı ile sorun çözülmez. Öğret-
men açığının ücretli öğretmenler-
le kapatılması da bu ülkenin bir 
ayıbıdır. Öğretmenlik formasyonu 

olmayanların, ön lisans mezun-
larının ücretli öğretmen olarak 
görevlendirilmesi eğitimi felç et-
mektedir. Bu anlayış aynı zamanda 
insana verilen değeri de ortaya 
koymaktadır” dedi.

Akkaş Türk Eğitim-Sen’in doğru-
luğu, ahlakı ilke edindiğini kay-
dederek, “Biz Türk Eğitim-Sen’iz. 
Kendimize doğruluğu, dürüstlüğü, 
güzel ahlakı, mücadele etmeyi, 
haksızlığa karşı tepki göstermeyi, 
hak ettiğini almayı hedef edinmiş 
bir sendikayız. Haksızlık karşısında 
şeytana hizmet etmedik. Kuruldu-
ğumuz günden bu yana doğruları 
söyledik. İnsanları kandırmadık. 
Mağdur olanın elini tuttuk, onlara 
yol gösterdik. ‘Bize üye olursanız 
sizi müdür yapacağız’ demedik. 
Daha mesleğine yeni başlamış 

öğretmenlere, ‘Bize üye olursanız 
adaylığınız kalkacak’ demedik. 
Öğretmen rotasyonuna karşı 
durduğumuzu, bunun bir fayda 
sağlamayacağını da söyledik.

İşleri sendikacılık olmayanlar-
dan, entrika ile yöneticileri de 
kullanarak, çalışanları korkutarak,  
‘evet rotasyon olacak, biz bunu 
destekliyoruz. Bize üye olursanız 
istediğiniz yere atamanızı yap-
tırırız’ diyenlerden hiç olmadık. 
Çünkü bu yöntemleri ahlaki gör-
medik. Doğru bulmadık. Sizlerden 
de şunu istiyoruz: Bu ahlaksızlara 
meydanı bırakmayın. Sendikacılık 
hakkı tutup kaldırmaktır. Haksızlı-
ğa karşı çıkmaktır. Ahlaksızlığa kar-
şı çıkmaktır. Çalışanların yanında 
olmaktır” diye konuştu.

Genel Mevzuat ve Toplu 
Sözleşme Sekreteri M. Yaşar 
Şahindoğan ile Genel Dış İlişkiler 
ve Basın Sekreteri Sami Özdemir, 
25.11.2016 tarihinde Bilecik’te isti-
şare toplantısına katıldı. Toplantıya 
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazi-
let Durmuş, Bilecik Şube Başkanı 
Ömer Yel ve şube yönetim kurulu 
üyeleri, ilçe ve işyeri temsilcileri ile 
üyelerimiz katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan 
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sek-
reteri Sami Özdemir, 24 Kasım’ın 
Ulu Önder Atatürk’ün Millet 
Mektepleri Başöğretmenliği 
kabul ettiği gün olduğuna dikkat 
çekerek, “Ulu Önder Atatürk, Türk 
milletinin küllerinden yeniden 
doğmasını sağladı, Türkiye Cum-
huriyeti Devleti’ni kurdu. Dola-
yısıyla Atatürk’ü hatırlamadan, 
anmadan 24 Kasım’ı kutlamak 
kabul edilemez. Adına sendika 
diyen bazı yapılara bakıyorsunuz, 

24 Kasım’da Atatürk’le ilgili en 
küçük bir açıklama yapmıyorlar. 
Bir sendika bölücü terör örgütüyle 
kol kola girmiş, Atatürk’ün adını 
anmıyor. Yandaş sendika da 24 
Kasım’ı kutlarken, Atatürk’ten hiç 
söz etmiyor.Biz Türk Eğitim-Sen 
olarak bu ülkeyi karşılıksız sevdik 
ve milli duruşumuzla, milli refleks-
lerimizle, Atatürk ilke ve inkılapları 
doğrultusunda mücadele veriyo-
ruz. Bu ülkenin geleceği olan genç 
nesilleri, milli ve manevi değerler, 
Atatürk ilke ve inkılapları ışığında 
yetiştirmediğimiz takdirde başka 
15 Temmuzlar yaşarız” diye konuş-
tu.

Özdemir’in ardından konuşma 
yapan Genel Mevzuat ve Toplu 
Sözleşme Sekreteri M. Yaşar 
Şahindoğan da şunları kaydetti: 
“Bilindiği gibi atamalarda, yer de-
ğiştirmelerde yazılı sınav esasına 
dayalı olarak hareket ediliyordu ve 
tüm sendikalar, STK’lar, eğitimciler 

bunun doğru bir sistem olduğu 
noktasında hem fikirdi.  Ancak 
bu sistem içerinde yandaşları  bir 
yere getiremeyeceğini düşünen 
birtakım bürokratlar, birtakım 
siyasiler maalesef mülakat denilen 
bir illeti bu sistemin bir parçası 
yapmışlardır; hatta asli unsuru 
yapmışlardır. Geçmişte şube 
müdürlüğü atamaları yapıldı.  
Yazılı sınav sadece mülakata gir-
meyi sağlayan bir sınavdı. Bütün 
atama ve başarı mülakat puanına 
göre oluyordu. Aynı uygulamayı 

sözleşmeli öğretmen alımında 
da yaptılar. Yani aldığınız KPSS 
puanı sadece mülakata girmenizi 
sağlıyor, eğer atanacaksanız müla-
kattaki başarınıza göre atanıyorsu-
nuz.  Şimdi bana kim Türkiye’deki 
mülakat sisteminin adil, objektif ve 
hakkaniyetli olduğunu iddia ede-
bilir?  Türkiye’de mülakat demek 
torpil demektir.  Mülakat; yanda-
şın kayırıldığı, hak edene hakkının 
verilmediği, hak etmeyenin yüksek 
puanlarla önce çıkarıldığı bir 
sistem demektir.  Hiç kimse bize 
mülakatı bu sistemin bir parçası 
olarak dayatamaz.  Buna hakkı 
yoktur.  Bu aynı zamanda bizim 
eğitim sistemimize ve eğitimcileri-
mize ihanet etmek demektir.”

GENEL MERKEZ YÖNETİCİLERİ BİLECİK’TE 
ÜYELERİMİZLE BİRARAYA GELDİ

GENEL MERKEZ YÖNETİCİLERİMİZ BEYPAZARI’NDA
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, 25.11.2016 tarihinde Bartın 
Belediyesi’nin düzenlediği kitap 
fuarına konuşmacı olarak katıldı. Ki-
tap fuarına Bartın Belediye Başkanı 
Cemal Akın, Genel Teşkilatlandırma 
Sekreteri Talip Geylan ve Genel Eği-
tim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz 
Kocakaplan, kamu çalışanları ve 
vatandaşlarımız katıldı.

Genel Başkan İsmail Koncuk, aynı 
gün akşam Genel Teşkilatlandırma 
Sekreteri Talip Geylan ve Genel 
Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri 
Cengiz Kocakaplan ile birlikte 
Bartın Şube’nin istişare toplantısına 
katılarak temsilcilere yönelik bir 
konuşma yaptı. 

Toplantıda Belediye Başkanı 
Cemal Akın, Bartın, Zonguldak ve 
Karabük şube başkanları ile şube 
yönetim kurulu üyeleri, Bartın 
Şube’ye bağlı ilçe ve işyeri tem-
silcileri, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı 
sendikaların Bartın İl Temsilcileri ile 
üyelerimiz katıldı.

Genel Başkan Koncuk, Muğla’da 
okul müdürlüğü mülakatlarında 
yaşanan torpil skandalına da de-
ğinerek, şöyle konuştu: “Muğla’da 
yapılan okul müdürlüğü mülaka-
tında komisyon üyelerinin önüne 

önceden liste koydular. Komisyon 
üyelerine ‘Mülakata girecek adayla-
ra bu puanları vereceksiniz’ denildi.  
İçlerinden yürekli bir komisyon üye-
si, ‘Ben Allah’tan korkarım, önceden 
hazırlanmış puanları veremem’ dedi. 
Bunun üzerine o dönemki ilçe milli 
eğitim müdürleri komisyon üyesinin 
istifa etmesini istedi. Komisyon 
üyesi de Valiliğe verdiği istifa dilek-
çesinde tüm yaşananları anlattı. Bu 
dilekçe sendikamıza da geldi; ben 
de Milli Eğitim Bakanlığı’nın yetkili-
lerine gönderdim. O il milli eğitim 
müdürü ise görevden alındı.  Ama 
o yürekli komisyon üyesinin dışında 
kimse itiraz etmiyor ve torpilli puan-
ları veriyor. Yüce Allah ‘Karşıma kul 
hakkı ile gelmeyin’ diye buyuruyor. 
Oysa bugün kul hakkı, leblebi gibi 
yeniyor, çekirdek gibi çitleniyor. Bu 
aydın vasfını taşıması gereken o ‘bi-
len’ dediğimiz insanların büyük bir 
kısmı kul hakkının yenmesine göz 
yumuyor, sessiz kalıyor, alet oluyor. 
Bu alçaklığı yapanlara ‘alçaksın’ di-
yorum. Üstat Necip Fazıl Kısakürek, 
‘Alçaklık bir seviyedir. Ben size alçak 
bile demem, siz çukursunuz!’ diyor.  
Yüce Allah’ın dahi affedemeyeceği 
kul hakkını leblebi gibi yiyen bu 
adamlara İsmail Koncuk alçak dese, 
çukur dese, vallahi çok değil.  Neza-
ket göstereceğiz diye bütün bu yan-

lışları, ahlaksızlığı, kul hakkı gasp-
larını görmezden mi geleceğiz?  O 
zaman kim doğruyu söyleyecek? Biz 
Peygamber Efendimizin emrettiği 
gibi davranmaya çalışıyoruz.  Biz 
elimizle müdahale yolunu tercih 
etmiyoruz ama dilimizle müdahale 
ederiz. Kimse kusura bakmasın kalbi 
mi kırılacak, incinecek mi, bizi hiç 
ilgilendirmiyor.”

Yanlış gidişata karşı sesini yükselt-
meyen, en azından kalbinden buğz 
etmeyen, üzerine düşenleri yerine 
getirmeyen herkesin sorumluluğu 
olduğunu söyleyen Koncuk, “Bun-
dan kaçış yok.  Bu hesabı bana ver-
meyeceksiniz; Allah’tan önce kendi 
vicdanınıza vereceksiniz. Başınızı 
yastığa koyduğunuzda, vicdanınız 
sizi rahatsız edecek, sizi dürtecek.

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye 
ile ilgili kararı hakkında önemli 
açıklamalar yapan Koncuk, “Avrupa 
Parlamentosu’nda Türkiye’nin Av-
rupa Birliği müzakerelerinin geçici 
bir süre askıya alınması ile ilgili bir 
karar alındı. Türkiye’yi Avrupa 
Birliğine alma gibi bir niyetlerinin 
olmadığını biz yıllardır söylüyoruz. 
Bu milletin her bir ferdinin de bunu 
bildiğini düşünüyorum. Geçmiş-
te Avrupa Birliği’ne girmişiz gibi, 
zafer edasıyla miting yapıyorlardı. 
O dönemlerde Türkiye Kamu-Sen 
olarak ‘Avrupa Birliği bizi üye olarak 
kabul etmez, kendimizi ezdirmeye-
lim’ diyorduk. Bugüne geldiğimizde 
Avrupa Parlamentosu, Türkiye’nin 
üyeliğini askıya alma kararı veriyor. 
Eğer bunu Avrupa Birliği’ne üye 
ülkelerin liderleri onaylarsa, AB’ye 
girme süreci belirsiz bir süre askıya 
alınacak. Bu çok da umurumda mı? 
Hiç umurumda değil ama Avrupa 
Birliği’nin Türkiye’nin üyeliğini askıya 
alma gerekçeleri bizi ilgilendiriyor. 

AB, Türkiye’de yargı bağımsızlığının 
olmadığını söylüyor. Türk milletinin 
tarihi insan hakları bakımından 
destanlaşmış bir tarihtir. Türk milleti 
yargı bağımsızlığını, adaleti, hakkı, 
hukuku Avrupa Birliği’nden öğrene-
cek değil.  Şahsen AB’nin Türkiye’de 
yargı bağımsızlığının olmadığını 
dile getirmesi, bu gerekçelerle 
üyeliği askıya alması gururumu 
incitiyor. Bir Müslümanın ölmesini, 
bir tavuğun kesilmesi ile eşdeğer 
gören bir zihniyet bize insan hak-
ları dersi veremez. PKK’yı, DAEŞ’i 
yıllardır destekleyen Avrupa Birliği 
bize insan hakları dersi veremez. 
Ama ortada bir gerçek var. Bizim 
ülkemizde yargı bağımsızlığı yok. 
Yargı bağımsızlığını sağlamak için 
bunu Avrupa Birliği’nin söylemesi 
gerekmez. Biz bunu Avrupa Birliği 
istiyor diye yapmayacağız. Hakkı, 
adaleti, hukuku, yargı bağımsızlığını 
bu millet hak ediyor, bu millet buna 
değer diye yapacağız. Milletimize 
adaletle yaklaşacağız. Biz insan 
haklarının, adaletin, yargı bağım-
sızlığının sağlanması gerektiğini 
Avrupa Birliği söylemeden de dile 
getiriyorduk. ‘Ayrımcılığı kaldı-
rın’ diyorduk. Türkiye Kamu-Sen 
üyelerine yönelik hala ayrımcılık var 
mı, yok mu? Elbette var. Mesela; 
bazı il milli eğitim müdürleri sendika 
temsilcisi gibi davranıyor. Ülkemizde 
Türk Eğitim-Sen üyesi okul müdür-
leri yargısız infaza tabi tutuldu. Türk 
milli eğitime yıllarca emek veren, 
alın teri dökenler 3 tane kendi-
ni bilmez adamın yaptığı taraflı 
değerlendirmeyle görevlerinden 
alındı. Açtığımız davaları kazandık, 
hala uygulamadılar. Bunu AB değil, 
ben söylüyorum. Bu ülkede yargı 
kararları uygulanmıyor.”

BU ÜLKEDE YARGI KARARLARI UYGULANMIYOR. 
BUNU AB DEĞİL, İSMAİL KONCUK SÖYLÜYOR

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 25.11.2016 tarihinde 
Bartın Belediyesi’nin düzenlediği kitap fuarına konuşmacı olarak katıldı.
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28 Kasım 2016 tarihinde Türkiye 
Kamu-Sen’in teşkilatları ve üyeleri 
ile buluştuğu istişare toplantıları bü-
yük bir coşku ve heyecanla devam 
ediyor.

Çorum ve Amasya’daki teşkilatla-
rımız ve üyelerimizle buluşmak üze-
re yola çıkan Genel Başkan İsmail 
Koncuk’un ilk durağı Çorum’un Sun-
gurlu ilçesinde 24 Kasım günü inti-
har eden Öğretmen Ergülü Yıldız’ın 
baba ocağı oldu. Genel Başkana 
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri 
Talip GEYLAN ile Genel Eğitim ve 
Sosyal İşler Sekreteri Cengiz KOCA-
KAPALAN da eşlik ettiler. Ailenin 
acısını paylaşan Genel Başkan İsmail 
Koncuk, Açığa alındığı için haya-
tına son veren Ergülü öğretmenin 
yaşadığı travmanın tüm Türkiye için 
bir ders niteliği taşıdığını belirtti. 
Türkiye Kamu-Sen’in en baştan beri, 
hukuk ve adalet içinde kalınması 
gerekliliği üzerine çağrılar yaptığını 
belirten Genel Başkan Koncuk, “Bu 
yaşanan elim olay bizleri derinden 
üzmüştür. Gencecik bir öğretmeni-
miz açığa alınmayı kendine ar etmiş 
ve hayatını sonlandırmıştır. Yaşanan 
ihraç ve açığa almalarda kurunun 
yanında yaş da yanmasın, çağrıları-
mızı defalarca tekrarladık. Yetkililer 
bu yaşanan üzücü hadise karşısında 
bir kez daha aklı selimle düşünmeli, 
hukuk ve adalete bağlı kalarak iyi bir 
soruşturma neticesinde bu kararları 
almalıdırlar. Ben tekrar Ergülü  Yıldız 
öğretmenimize yüce Allah’tan rah-
met diliyor, ailesi ve yakınlarına baş 
sağlığı diliyorum” dedi. 

Bu ziyaretin ardından, istişare 
toplantılarımız çerçevesinde Çorum 
ve Amasya illerimizi ziyaret eden 
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı 
İsmail Koncuk kamu çalışanları ile 
bir araya geldi.

Coşkulu bir biçimde gerçekleşti-

rilen Çorum ve Amasya istişare top-
lantılarımızda, Genel Başkan İsmail 
Koncuk, ülke gündemi ve çalışma 
hayatına dair önemli değerlendir-
melerde bulundu.

 
KONCUK: DARA DÜŞEN BU 

ÜLKENİN VATANDAŞIDIR VE 
BİZLERE SAHİP ÇIKMAK DÜŞER

Sözlerine tüm katılımcıları selam-
layarak başlayan Türkiye Kamu-Sen 
Genel başkanı İsmail Koncuk, “Biz 
FETÖ’cü değiliz, yan  yana durma-
dık, bunlarla yolumuz hiç kesişmedi. 
Biz bölücü de değiliz, vatanseve-
riz, biz Türkiye sevdalısıyız Allah’a 
şükürler olsun” dedi. Koncuk, 
“Sendikacılık esasen bugün ve yarın 
son derece önemli bir faaliyet haline 
geliyor ve gelecek. Geçmişten  beri 
kamu üzerinde siyasilerin bilhassa 
mevcut iktidarın ciddi tasarrufları ol-
duğunu biliyoruz. Memurlara bakış 
açıları çok net. Burada 2 milyon 600 
bin memurun hangi ideolojiye sahip 
olursa olsun şapkayı önüne koyup 
“Biz ne olacağız, hükümetin, sayın 
Cumhurbaşkanının kamu çalışanlar-
la ve 657 ile ilgili söyledikleri belli, 
biz ne yapacağız demesi” gereklidir.

Türkiye’de, nasıl bir sendikal 
harekete ihtiyaç duyduğumuzu gör-
mek durumundayız. Bugün Çorum 
ve Amasya’ya gelirken  Sungurlu 
ilçesine uğradık.  Orada 2 gün önce 
intihar eden Ergülü kardeşimizin 
ailesine baş sağlığı diledik. Büyük 
üzüntü duydum. O babanın 43 
yaşına gelen 2 evladı olan çocuğu-
nu bir hiç yüzünden kaybetmesi bizi 
çok üzdü. Bu acı tahayyül etmek 
mümkün değil. “İntihar sebebi ne 
dedim, açığa alınan bu kardeşimi-
zin?” “Kaldıramadı” dedi babası. 
Hak etmediği bir muameleyle karşı 
karşıya kalmış. Devlet ve milletine 
hizmet eden bir kardeşimiz birden-

bire bir hiç yüzünden açığa alınmış. 
Sendikası da sahip çıkmamış, dost 
dedikleri sırtını dönmüş. Bunları 
kaldıramamış. Elbette her kaldıra-
madığımız, her karşılaştığımız sıkıntı 
karşısında intihar edecek değiliz 
ama herkesin bizim gibi düşünmesi 
mümkün değil. Bu arkadaşımız 
dayanamamış. Tüm Türkiye’ye ye 
sesleniyorum, dara düşen kim olur-
sa olsun, bu ülkenin vatandaşıdır ve 
bize sahip çıkmak düşer. Biz hakim 
ya da savcı değiliz, dün aynı masada 
yemek yediğimiz bir arkadaşımızın 
açığa alınması, ihraç edilmesi bizim 
ona sırtımızı dönme sonucumuzu 
doğurmamalıdır.

Bu açığa almalar, ihraçlar bizi 
üzüyor, içimizi acıtıyor. Bu kriterleri 
masaya koyup yeniden gözden ge-
çirelim.  Bu ülkede milli birlik ve be-
raberliğe dünden daha fazla ihtiyaç 
var. Gelin 15 Temmuz’u milat kabul 
edelim. Eline silah alıp milletin ca-
nına kast edenlerle uğraşalım. Birlik 
beraberlik önemli bir söylemdir ama 
bunun altının doldurulması gerekir. 
Bu kavrama ülkemizin ihtiyacı vardır. 
Türkiye Kamu-Sen’in mensupları 
yüzde yüz yerli ve millidir. Bu insan-
ları karşınıza alarak birlik bütünlük 
sağlayamazsınız. Vatanseverlikte 
bizimle yarışacak yoktur. Biz Türkiye 
sevdalısıyız. Gelin bu ülkenin tüm 
insanlarını kucaklayın. Gelin yeni bir 
sayfa açalım.

AB diyor ki, “Sizde yargı bağım-
sızlığı yok” bende diyorum ki, “AB 
istediği için değil bu millet hak 
ettiği için yargı bağımsızlığını bu 
ülkede sağlayalım” insan hakları 
adalet Türk milletinin tarihi ile eş 
değer kavramlar. Biz bunları AB’den 
öğrenecek değiliz. Müslüman 
kanını sudan ucuz gören AB’den mi 
öğreneceğiz insan haklarını, adaleti, 
hukuku? Ancak, bu değerlere saygı 

duyduğumuzu tüm dünyaya önce-
likle de insanlarımıza uygulamaları 
ile göstermeliyiz. Ülkemizin bu badi-
reden kurutulması ancak yek vücut 
bir şekilde mümkün olur.

OHAL’ e güvenerek kantarın 
topunuzu kaçırmayın. Böyle şey 
olmaz. OHAL’in ilan gerekçeleri 
bellidir. OHAL, Türkiye’yi yönetme-
nin bir yolu olarak görülmemelidir. 
Mesela rektörlük seçimleri kaldırıldı. 
3 yıl Profesörlük yapanlar rektör 
olacak. YÖK bazı kriterler açıkladı, 
derinlemesine bir kriter yok orada. 
Bu kriterleri konuşmak değerlen-
dirmek lazım. Akademisyenlerin 
oyunu kaldırdınız.  Diyorlar ki, “Bu 
rektörlük seçimleri üniversitelerde 
gruplaşmalara neden oluyor. O 
nedenle seçimleri kaldırdık” Bazı 
akademisyenler de bunu alkışlı-
yor. O zaman genel seçimleri de 
kaldıralım.

Peygamber efendimiz komşu 
hakkını öyle anlatıyor ki, çevre-
sindekiler “Neredeyse komşuyu 
komşuya mirasçı olarak ifade 
edecek diye düşündük” diyor-
lar. Siyasi saiklerle insanlarımıza 
düşman olacağız, neden? Çünkü 
açığa alınmış. Kim almış açığa, kim 
ihraç etmiş, bu tespitleri yapan 
kim? En son 22 Kasım’da bir KHK 
çıktı, 14 Ağustos’ta Afganistan’da 
şehit olan astsubay 22 Kasım’da 
çıkarılan bu KHK ile ihraç ediliyor. 
Böyle ciddiyetsiz bir çalışma. Ben 
şimdi böylesine ciddiyetsiz bir 
çalışmaya bakarak çevremdeki 
arkadaşıma sırtımı döneceğim, bu 
mudur insanlık? Türkiye Kamu-Sen 
olarak böyle bir anlayışı elimizin 
tersiyle iterek ayaklarımızın altına 
alıyoruz. Bu zulümdür. İlk günden 
beri bağırıyoruz, “Darbe yapanların 
cehenneme kadar yolu var, ne ge-
rekiyorsa yapın ama Allah rızası için 

TÜRKİYE KAMU-SEN ÇORUM VE AMASYA’DA 
TEŞKİLATIMIZ VE ÜYELERİMİZLE BULUŞTU.
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masum insanları tespit etmek için 
bir savunma hakkı verin” diyoruz. 
İnsanlar hayatının bir anında hatalar 
yapabilir. Bu anlayış Türkiye’de de 
adet haline gelmemeli. Yarın siyasi 
bir iktidarın düşman olduğu kurum 
ya da kuruluşlara para yatırmak,  
bir sendikaya üye olmak suç haline 
gelecekse biz ne yapacağız? Buna 
eyvallah mı etmeliyiz? Buna eyvallah 
etmiyoruz. biz FETÖ’cü değiliz, yan  
yana durmadık, yolumuz bunlarla 
kesişmedi. Biz bölücüde değiliz, 
vatanseveriz, biz Türkiye sevdalısıyız 
Allah’a şükürler olsun.

Biz diyoruz ki, “Hesap açmış 
kaldır at, sendika üyeliği var kaldır 
at. İnsanları kaldırıp atmak doğru 
mu? İnsan hakları,  evrensel hukukta 
bunlar suç tanımına girmeyen şey-
lerdir. Bu böyle devam ederse ciddi 
endişeler duyuyorum, bir çok aile 
hak etmediği bir sonla karşı karşıya 
kalacak. Bu ülkede hiç bir yetkili, 
intihar eden kardeşimizle alakalı 
vicdan azabı duymuyor mu?” dedi.

 
KONCUK: BU YAŞANAN 

OLUMSUZLUKLARA BERABER-
CE ENGEL OLACAĞIZ

Kamuda ki ihraçlar ya da göreve 
iadelere ilişkin değerlendirme-
lerde de bulunan Genel Başkan 
İsmail Koncuk, “Birkaç gün önce, 
6007 kişi Milli Eğitim Bakanlığı’nda 
göreve iade edildi. Sadece Milli 
Eğitim Bakanlığı’nda değil, diğer 
Bakanlıklara da soruyorum, “Neye 
göre bunları iade ediyor ya da 
ihraç ediyorsunuz?” dedi. Koncuk, 
“Birkaç gün önce, 6007 kişi Milli 
Eğitim Bakanlığı’nda göreve iade 
edildi. Elbette hepsi terör örgütü 
üyesi diyemeyiz. Çözüm süreci-
nin yaşandığı dönemlerde, terör 
örgütüne itibar verildiği günlerde 
doğu’da köylerde öğretmen olarak 
görev yapan gencecik kızlarımız, 
korkudan gitmiş o sendikaya üye 
olmuş. Onlar da atılmış. Gerçekten 
PKK ile ilintisi olan var ise kaldır at 
ama bu tespitleri doğru yapmak 
şartıyla bunlar yapılmalı. Ben Milli 
Eğitim Bakanı sayın İsmet Yılmaz’a 
“Neye göre bunları iade ettin? İade 
etmediğin, açıkta bekleyenleri ise 
neye göre iade etmedin?” Bunu 
izah edin. Sadece Milli Eğitim 
Bakanlığı’nda değil, diğer Bakan-
lıklara da soruyorum, “Neye göre 
bunları yapıyorsunuz?”

Bylock kullanan bir insanı çekersin 
karşına “Şu telefondan buraya 
girmişsin, evinden internetten şu 
numaralı internetle bylock’a girmiş-
sin” dersin ama bir çok insan adını 
bile bilmiyor bu uygulamanın. Bunu 
sorun diyoruz, başka bir şey demi-
yoruz. Bu insanları kaldırıp atmak 
doğru mu? Bir kedi yavrusunu bile 
kapı önüne koyarken düşünürken, 
bir insanı bu kadar kolay harcaya-

mayız. Bu arkadaşlar suçunun  ne 
olduğunu bilmeli. Suçlular zaten 
kendini savunamıyor ama suçlarını 
dahi bilmeyen bu insanları kamudan 
atmanın bir anlamı yok. Peki bu ya-
şadıklarımıza nasıl engel olacağız? 
Korkarak değil, doğruyu söyleyerek 
beraberce engel olacağız. Kimseye 
küfretmiyoruz, hakaret etmiyoruz 
ama yanlışları söylemek zorunda-
yız. Türkiye Kamu-Sen bu mec-
buriyeti iliklerine kadar hisseden 
bir sendikadır. İşte hem kamuda 
yaşanan bu rezillikler, hem kamuda 
yaşatılmak istenen yeniden dizaynı 
yani memurluğu ve iş güvencesini 
kaldırmakla ilgili konularda bir duruş 
sergilememiz lazım” dedi.

 
KONCUK: SENDİKACILIK BU 

ÜLKEDE RENK OLSUN DİYEMİ 
YAPILIYOR?

657 sayılı Devlet Memurluğu Ka-
nunu ve üzerinde yapılmak istenen 
değişikliklerde Genel Başkan İsmail 
Koncuk’un gündemindeydi. “Devlet 
memurluğunu kaldırmak kolay de-
ğil. Ne yapacaklar, arkadan dolaşma 
yöntemiyle bunu yapmaya çalışıyor-
lar. Mesela “Kamuda Performans 
Sistemi” gibi yeni sistemlerle” diyen 
Koncuk, “Önüne gelen 657 ile ilgili 
ahkam kesemez. 657’yi biz biliyo-
ruz, nereleri değişmeli, onu da biz 
biliyoruz” dedi. Koncuk,“Yıllardır 
Türkiye Kamu-Sen olarak söylü-
yoruz “Anayasanın 128. Maddesi 
değişmeden devlet memurluğu 
kavramını ortadan kaldırmazsınız” 
diye. Sayın Cumhurbaşkanı da  söy-
lemeye başladı bunu son dönem-
lerde. Ne MHP ne de CHP’nin 128 
maddeye ilişkin  “Evet” diyeceğini 
sanmıyorum. Devlet memurluğunu 
kaldırmak kolay değil. Ne yapacak-
lar, arkadan dolaşma yöntemiyle 
bunu yapmaya çalışıyorlar. Mesela 
“Kamuda Performans Sistemi” gibi 
yeni sistemlerle. Kamuda demok-
lesin kılıcı gibi tepemizde sallanma 
anlayışını sergilemeye çalışacaklar. 
Buna da engel olacağız. Kafana 
göre not ver geleceklerini tehdit 
et, kusura bakma ona da engel 
olacağız.

Bu ülkenin en aydın kesimi 
devlet memurlarıdır. Sendikacılık bu 
ülkede renk olsun diye mi yapılı-
yor? 1992’den 2001 yılına kadar 
bu sendikanın yöneticileri büyük 
emekler verdiler. Bizler Kanarya 
Sevenler Derneği değiliz. Milletin 
ve memurların geleceği ile ilgili 
hakikatleri söylemek zorundayız. 
Yaptığımız çıkışlarla, savundukları-
mızla, emeğimizle, gerçekleri dile 
getirmemizle 450 bin üyeyi mi hak 
ediyoruz? Ya da bazıları bu sendi-
kacılıkla 1 milyon üyeyi hak ediyor 
mu? Bunları sorgulamak lazım. 
Yüce Allah Ayet-i Kerimesinde, “Hiç 
bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” 

diyor. Yani bilenler daha kıymetlidir 
ama işin başka bir tarafı daha var. 
Bilenlerin bilmeyenlere göre so-
rumluluğu daha fazladır. Bilmeyen 
bir insanla, okuyan aydın bir insanın 
sorumluluğu elbette bir olamaz. 
Gelin sendikacılığın gereğini hep 
birlikte yapalım. Adeta kokuşmuş 
bir düzen kuruluyor.

Bizi masada satanları cezalandı-
racağız. Bunu yapmazsak başımıza 
daha büyük belalar gelecektir. 
Bütün memurlara sesleniyorum, 
yandaşlık çözüm değil, doğruyu 
yapalım, doğruyu yapanlara destek 
vermek gibi bir yükümlülüğüz var. 
Sendikal tercihlerimizi yeniden de-
ğerlendirmenin zamanı geldi.

657’yi değiştirmek mi gerekiyor?  
Hodri meydan, gelin konuşalım. Sa-
yın Davutoğlu Başbakanken, Çanka-
ya Köşkünde bir toplantıya katıldım. 
Orada iş adamlarını temsil eden bir 
STK’nın Başkanı, “657 değişmeli” 
dedi. Sanki biz orada yokmuşuz gibi 
konuştu. Dedim ki, “Tamam ama 
sana ne? Sen iş adamısın, hayatında 
bir kez 657 sayılı DMK’yı okudun 
mu?” “Okudum” diyemiyor tabi. 
“Hayatında bir kez okumadığın bir 
kanunla ilgili 2 milyon 600 bin insanı 
ve onların ailelerini ilgilendiren bir 
konuda sen ahkam kesiyorsun” 
dedim. Sayın Cumhurbaşkanının 
gözüne girecekler ya, hepsi sıraya 
girmişler. Böyle mantık olmaz. 
Önüne gelen 657 ile ilgili ahkam 
kesemez. 657’yi biz biliyoruz, nere-
leri değişmeli, onu da biz biliyoruz. 
Bunlar sanıyorlar ki, “Devlet memur-
ları ne yaparsa yapsın asla devletten 
atılamaz” böyle bir şey yok. Bizim 
iş güvencemiz yargı hakkından 
doğmaktadır. Diğer vatandaşları-
mızın ne kadar yargı hakkı var ise, 
bizimde 657 sayılı DMK’dan doğan 
o kadar yargı hakkımız var. Sayın 
Bakanlar diyorlar ki, “657 köhnedi” 
tamam diyorum, köhneyen yerleri 
var, mesela ek gösterge rakamları 
köhnedi. Gelin ek göstergeleri 800 
puan artıralım, var mısınız?

Mülakatla Türkiye’de ilk defa 
öğretmen ataması yapılıyor. 
Kamuda yarın sağlık çalışanları için 
de aynısı uygulanacak. Bu sistem 
genel bir hale geliyor. Ne aranacak 
burada, büyük oranda torpili olanlar 
atanacak. Bu yanlış bir düzendir. Biz 
Türkiye Kamu-Sen olarak diyoruz 
ki, “Bu ülkede hangi siyasi iktidar 
olursa olsun, bu düzen böyle olduk-
ça bir anlam ifade etmeyecek. Alın 
teri, bilgi, birikim, dişi ve tırnağı ile 
çabalayanların önüne kimse engel 
koyamasın” Biz bunu istiyoruz. Bu 
mülakat sistemiyle birlikte kimse ar-
tık çalışmayacak. Bu düzen nitelikli 
torpil dönemini başlatır. Bu sistemle 
birlikte, kimse KPSS’de 100 almak 
için çabalamayacak” dedi.

 

KONCUK: ALKIŞLARLA İMZA-
LANAN TOPLU SÖZLEŞMENİN 
21 MADDESİ HALA UYGULAN-
MADI

“Alkışlarla imzalanan toplu söz-
leşmenin 21 maddesi hala uygulan-
madı, biz dava açtık” diyen Genel 
Başkan İsmail Koncuk, “Kamu 
çalışanları meselenin idrakinde 
sağlam bir sendikal tercih ortaya 
koymalıdırlar” dedi. Koncuk, “Toplu 
sözleşmeyi imzalıyoruz, ben ayağa 
kalktım, salonu terk ettim. Sloganlar 
atıyorlar, alkışlar içerisinde,  imzayı 
attılar. Ne oldu? Dava kazanan 
4-C’liler 650-700 TL ödeme alıyor-
lardı bunu 114 TL’ye düşürdüler. 
Bir baktık aldığımız enflasyon farkı 
yüzde olan 1,8 uçmuş. 2 yıl önce 
imzalanan toplu sözleşme hükmünü 
değiştirmişler, çok bilmiş sendika 
başkanı da basmış imzayı. İşin acısı 
ne biliyor musunuz? Buna bütün 
kamu çalışanlarının isyan etmesi 
lazım. Yarım puanlık zam için kıya-
met koparalım, bir yanlış imzayla, 
beceriksiz sendikanın öngörüsüz-
lüğüyle, her ay yüzde 1,8’lik zammı 
kaybedelim.

Alkışlarla imzalanan toplu sözleş-
menin 21 maddesi hala uygulanma-
dı, biz dava açtık. Hani KİT’lerdeki 
ücret grupları 31.01.2016’ya kadar 
çalışama tamamlanacaktı.  Aradan 
11 ay çıktı ses yok. Toplu sözleşme-
de, “Kültür Bakanlığı çalışanlarının 
ekonomik durumları düzeltilecek” 
diye bir madde koymuşlar.  Böyle 
bir madde olur mu? Süleyman 
Soylu çalışma Bakanıyken oturduk, 
konuştuk. Diyor ki, “Sayın Başkanım 
bu maddenin neyini uygulayalım? 
Zaten memurların zam oranı  toplu 
sözleşmede belirlenmiyor mu? Bu 
madde ne?” O konfederasyonun 
temsilcisi de yanımda. “Biz bu 
maddeyi kültür hizmet kolundaki 
çalışanları adına bizimle ilgili bir şey 
yazında Kültür Bakanlığı çalışanla-
rına şunu elde ettik, diye kendimizi 
anlatalım” dedik diyor.

Şimdi kamu çalışanları bunu 
sormayacaklar mı? Problem olan 
sorgulamamaları. Kimse sormuyor, 
aldatan belli ama aldatanın yakasına 
yapışmıyorlar. Kamu çalışanları 
meselenin idrakinde sağlam bir 
sendikal tercih ortaya koymalıdırlar. 
Bu sadece  bizim omuzlarımıza 
yüklenen bir sorumluluk değildir. 
Bunu beraberce anlatacağız. Eğer 
bunu üç beş kişinin sorumluluğuna 
bırakırsak başarıda o kadar olur.

Toplantılarımızı düzenleyen teş-
kilatlarımıza ve katılan tüm kıymetli 
misafirlerimize yürekten teşekkür 
ediyorum” diyerek sözlerini nokta-
ladı.
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Kamu görevlilerinin kazanılmış 
haklarını sermaye yaparak her pa-
zarlıktan memurlarımız ve öğret-
menlerimiz adına yeni bir kayıpla 
çıkan ama hâlâ utanmadan, sıkıl-
madan kendisini sendika olarak 
adlandıran bir oluşumun yüzsüz 
yöneticileri, Genel Başkanımızın 
kendilerine yönelttiği sendikal 
eleştirilere, çapları ile orantılı bir 
cevap vermeye çalışmışlar.

“Cevap vermeye çalışmışlar” 
diyoruz çünkü aslında bu bir ce-
vaptan çok, kendi iç dünyalarının 
karanlıklarında kaybolmuş, ilkesiz 
ve kişiliksiz bir yaşamın getirdiği 
hezeyanlar ile tir tir titreyen, ya-
landan başka bir şey üretemeyen, 
haysiyet yoksunu bir grubun; Ge-
nel Başkanımıza, sendikalarımıza 
ve konfederasyonumuza yönelik 
asılsız iftira ve hakaret içeren bir 
zırvasından ibarettir.    

Sendikacılık adına söyleyecek 
sözleri olmayan, döneme göre 
pozisyon almaktan, devire göre 
tavır takınmaktan, tükürdüğü-
nü yalamaktan, söylediğinden 
dönmekten yönlerini kaybetmiş 
bu pervanelerin, Türkiye Kamu-
Sen ve Türk Eğitim-Sen’e ilkeli 
duruş önermeleri, ne hazin bir 
durumdur. 

Bukalemunları bile kıskandı-
racak derecede ortama uymayı 
başaran, 12 Eylül’de, 28 Şubat’ta 
postal yalayıp, deliklerinde 
gizlenen, uygun ortamı bulunca 
demokrasi havarisi kesilen bu 
zevatın, Türkiye Kamu-Sen ve 
Türk Eğitim-Sen gibi her dö-
nemde haksızlığın, zulmün ve 
adaletsizliğin karşısında duvar 
olmuş, darbelerin ve demokrasi 
dışı girişimlerin en ağır yükünü 
omuzlamış, Türkiye’de memur 

sendikacılığının yerleşmesi için 
1980 sonrasında her türlü bedeli 
ödemiş kuruluşlara darbeci yafta-
sı yapıştırmaya kalkması, nasıl bir 
zihniyetin ürünüdür?  

Elbette ki, muktedir önünde 
eğilmekten bel fıtığı olmuş bu 
dalkavukların, bellerini doğrultup 
haksızlık karşısında dik durmasını, 
başlarını kaldırıp gerçekleri gör-
mesini bekleyemeyiz. Tehditle, 
baskıyla, şantajla kamu görev-
lilerini ekmekleri ile vicdanları 
arasında tercih yapmaya zorlayan-
ların, memurlarımızın sorunlarına 
eğilecek ferasetleri de olamaz.   

Biz, bu kimselerden çaplarına 
fersah fersah büyük gelecek bu 
erdemleri göstermesini bekleme 
haksızlığını da yapmayacağız 
ama her gün yön değiştiren bu 
fırıldaklar, hangi kafa ile Türkiye 
Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen’e 
darbeci, vesayetçi, kumpasçı, me-
murların haklarını savunamayan 
bir sivil toplum örgütü nitelemesi-
ni yakıştırıyor, onu anlayamıyoruz.     

Genel başkanı, “Bütün memur-
lar sözleşmeli statüye geçirilmeli-
dir” diyen bir sendika;

Genel başkanı, “Dünyayı 
geziyorum, birçok ülkenin devlet 
yöneticilerinin çocuklarının Türk 
okullarında okuduğunu görüyo-
rum. Ülkemizin dilini, kültürünü, 
değerlerini anlatan muhteşem 
hizmetler yürütülüyor. Geçen 
yıl 83 ülkeydi, bu sene 100 ülke 
çocuklarının katılımıyla Türkçe 
Olimpiyatları gerçekleşecek. 
Biz İngilizce öğrenmek için can 
atarken, onlar Türkçeyi dünyaya 
öğretiyorlar. Türkülerimizi, şarkı-
larımızı ve folklorumuzu yabancı 
ülke çocuklarının ağzından dünya-
ya tanıtıyorlar. Bu hizmetler ancak 
alkışlanır. Sayın yavru muhalefet 
partisi genel başkanına çağrımız; 
‘bu hizmetlerin durdurulmasını 
istemek yerine, gölge etme başka 
ihsan istemeyiz’ diyoruz.” diyen 
bir sendika;

Genel başkanı, “Dinsiz Anaya-
sa” isteyen bir sendika;

Genel başkanı, her gün, beş 

vakit, kırk kere vecd ile okuduğu-
muz Fatiha için “Her gün Fatiha’yı 
bile okutsanız tiksinirsiniz.” diyen 
bir sendika;

Genel başkanı, terörist başının 
salıverilmesi, bebek katillerinin 
affedilmesi, Türkiye’nin federatif 
bir yapıya dönüşmesi yolunda 
rapor hazırlayan akiller heyetine 
dâhil olan bir sendika;

Genel başkanı, önce 
“Ergenekon’la kirler deşifre olu-
yor.” diyen, sonra “Ergenekon bir 
kumpastı” diyen bir sendika;   

Genel başkanı, “Açılımı hayvan-
lar bile anladı ama bazıları anla-
madı.” diyerek, bu vatan uğruna 
hayatlarını hiçe sayan gazilerimiz 
ve şehitlerimiz başta olmak üzere, 
eli kanlı teröristlerle pazarlık 
yapılmasına karşı çıkan milletimize 
hakaret etme cüreti gösteren bir 
sendika;

Siyasi iktidarın etekleri altına 
saklanan, sahiplerini kızdırma 
korkusuyla, toplu sözleşmelerde 
taleplerini dile getirmekten dahi 
aciz kalan bir sendika;

Kamu Görevlileri Hakem 
Kurulu’na hükümetin teklifini ka-
bul eden akademisyen temsilcisi 
gönderen sendika;

2014 yılında enflasyon farkı hak-
kının tamamını, 2015 yılında ise 
memur maaşının %1,8’ini iktidara 
peşkeş çeken sendika;

4/C’li çalışanların mahkeme 
yoluyla aldığı 650 liralık ek öde-
meyi toplu sözleşme ile 150 liraya 
düşürten sendika;

Hakları için yollara düşen, 
sözleşmeli mesai arkadaşlarına 
kadro verilmesi, iş güvencelerinin 
ellerinden alınmaması için bir 
günlük iş bırakma hakkını kullanan 
memurlarımızı idareye gammaz-
layan, bu yolla siyasete yaranarak 
menfaat sağlamaya çalışan, grev 
kırıcı bir sendika;

Toplu sözleşmede karar altına 
alınan konuları dahi dile getir-
mekten aciz, imzasına dahi sahip 
çıkacak cesaretten mahrum bir 
sendika Türk Eğitim-Sen’e ve Tür-

kiye Kamu-Sen’e dil uzatamaz.  
Yalancılığın ötesine geçmiş, 

ar damarı çatlamış, yüzsüzlükte 
seviye atlamış sendikacılığın gayri 
meşru çocukları, bize erdem ve 
değerlerden bahsedemez. 

Biz, bu ülkenin temellerindeki 
sessiz kahramanların temsilcisiyiz.

Biz, bu vatan için sayısız şehit 
vermiş bir davanın neferleriyiz. 
Şehit vermenin, yas tutmanın, 
vatana, devlete, millete ve de-
ğerlere sahip çıkmanın ne demek 
olduğunu onlardan öğrenecek 
değiliz. Bu vatan için canını veren, 
kanını döken her birey bizim öz 
kardeşimiz, ciğer paremizdir.  

Biz, bu kendini bilmezler gibi 15 
Temmuz’da şehit olan 2 kahra-
man kardeşimizi, diğer şehitler-
den ayırıp “Senin şehidin, benim 
şehidim” kavgası güdecek ve 
böylesine hassas bir dönemde, 
bu milletin temellerine, şehitler 
üzerinden bile nifak tohumu ek-
mekte beis görmeyecek tıynette 
de değiliz.

Kaldı ki, fırsatçı yaklaşımlarla, 
her türlü ahlaki değeri ayaklar altı-
na alıp, her fırsatta 15 Temmuz’da 
şehit olan üyelerini öne sürüp, 
vatan, millet ve devlet uğruna 
can veren şehitlerimiz üzerinden 
siyasi, sendikal ve kişisel menfa-
at devşirmeye kalkışacak kadar 
alçak oğlu alçak da değiliz.   

“En iyi ne bilirsin? diye sor-
muşlar alime; “Haddimi bilirim” 
demiş.    

Her devirde yön değiştiren, söz 
değiştiren, ilke değiştiren ama 
sendikacılıkta rengi sarıdan öteye 
gidemeyen bu zevata, “Eğer ger-
çekten bir erdeminiz varsa önce 
haddinizi bilin” diyoruz.

Haddini aşanlara, haksızlık kar-
şısında susan dilsiz şeytanlara, her 
devrin adamlarına Necip Fazıl’ın 
“Sana alçak diyemem, çünkü 
alçaklık da seviye belirtir, sen çu-
kursun, çukur!” sözünden başka 
bir niteleme yakışmamaktadır.

 Türkiye Kamu-Sen Genel 
Merkezi

HER DEVİRDE YÖN DEĞİŞTİREN AMA RENGİ  
HEP SARI KALAN SENDİKALARA CEVAP!
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Türk Eğitim-Sen Kadın Komis-
yonları Eğitim ve İstişare Toplantısı, 
17-20 Kasım 2016 tarihleri arasında 
Antalya’da yapıldı. “Hukuksuzlu-
ğun Karşısında Üyesinin Yanında 
Güven Kapısı Türk Eğitim-Sen” 
temalı toplantıda; Türkiye Kamu-
Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Baş-
kanı İsmail Koncuk, Genel Merkez 
Yöneticileri, Türk Eğitim-Sen Genel 
Merkez Kadın Komisyonu Başkanı 
Firdes Işık ve kadın komisyonu üye-
leri ile Azeri Türk Kadınlar Birliği 
ve Azerbaycan Türkiye Evi Başkanı 
Tenzile Rüstemhanlı hazır bulundu.

Saygı duruşunda bulunulması 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başlayan toplantıda Genel Merkez 
Kadın Komisyonu Başkanı Firdes 
Işık ve Azeri Türk Kadınlar Birliği 
ve Azerbaycan Türkiye Evi Başkanı 
Tenzile Rüstemhanlı birer konuşma 
yaptı.

Daha sonra kürsüye gelen 
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-
Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk 
şunları kaydetti: “Çürümüşlüğe, ko-
kuşmuşluğa davet eden bir yerler 
var. ‘Ruhunu bana teslim et’ diyen 
bir yerler var. ‘Ben sana bir şey ver-
dim ama bunun karşılığında tüm 
değerlerini, inancını bana teslim et’ 
diyen yerler var. Biz kaybedemeyiz. 
Bizim kaybetmemiz demek, temsil 
ettiğimiz kıymetlerin, değerlerin, 
ahlakın, erdemin, faziletin kaybet-
mesi demektir” diye konuştu.

Bu mücadeleyi hep birlikte yapa-

biliriz ve bu mücadeleyi yapabile-
cek çok daha fazla insanı yanımıza 
çekebiliriz yoksa insanı kaybedece-
ğiz, insanın ruhunu kaybedeceğiz.

Koncuk sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Elbette insanların egosu da 
olacaktır, kendisini de düşünecektir 
ama bu ego bütün değerlerini 
aşağıya çeken bir ego olmamalıdır. 
Yoksa herkeste görevde yükselme 
isteği vardır, daha da büyüme 
istediği vardır. Ancak kendi inanç 
değerleriyle büyüme olursa, bir 

anlam ifade eder. Bizim farkımız 
üye yapma derdi değildir, insan 
kazanmaktır. Ne yazık ki insanı 
kaybediyoruz.”

Siyasi yükselmelerin konjonk-
türel, gelip geçici olduğunu ifade 
eden Koncuk, “Bunların hiçbir 
önemi yoktur. Bakan olursunuz, 
her şey olur sanırsınız ama hiç-
bir şey üretmezseniz, hiçbir şey 
olamazsınız, sadece adınız bakan 
olur. Hükümet olursunuz, 10 yıl, 15 
yıl iktidarda olursunuz ama millete 

huzur verdiniz mi? İnsani değerleri 
korudunuz mu? İnsanı ezdiniz mi? 
Millete huzur verirseniz, insani 
değerleri korursanız, insanları 
ezmezseniz, işte o zaman gerçek 
anlamda muktedir ve iktidar olur-
sunuz. Kaç yıl iktidar olursanız olun, 
hiçbir anlamı yoktur. Bunların hepsi 
gelir geçer ama bizim anlattığımız 
varlık sebebimiz olan mücadele-
mizin temelini teşkil eden, o insanı 
kazanmak, insanı kaybetmemek 
davası 100 yıl sonra da, 1000 yıl 
sonra da gerçek bir dava olacaktır. 
Bizim farkımız bu olmalıdır” dedi.

Bu mücadeleyi hep birlikte yap-
mak gerektiğini bildiren Koncuk, 
şöyle konuştu: “Bu mücadeleyi 
yapabilecek çok daha fazla insanı 
yanımıza çekebiliriz aksi taktirde 
insanı kaybedeceğiz, insanın ruhu-
nu kaybedeceğiz. Buna müsaade 
etmememiz lazım. Hepimizin ortak 
vasfı eğitimin bir parçası olmamız-
dır. Hem tarihin, hem misyonu-
muzun üzerimize yüklediği ciddi 
sorumluluklar bulunmaktadır. Bunu 
yapmak için elimizden gelen gay-
reti göstermeliyiz. Sadece günü 
yaşayarak, konjonktürel düşün-
mekle bunlar olmuyor.

Türk Eğitim-Sen Kadın Komisyonları 
Eğitim ve İstişare Toplantısı Yapıldı

Türk Eğitim-Sen Kadın Komisyonları Eğitim ve İstişare Toplantısı, 
17-20 Kasım 2016 tarihleri arasında Antalya’da yapıldı.
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Bazen bütün hayatı müdür ol-
mak olan insanlar görüyorum. Ha-
yatının bütün kıymet değerlerini o 
hedefe kilitlemiş. Değerlerimizle, 
insani değerlerimizle, inanç de-
ğerlerimizle, manevi değerlerimiz-
le o hedeflere gidebilsek mesele 
yok ama tüm bunları feda etmeye 
hazır bir anlayışla o hedefleri 
ortaya koyarsak, adaletsizlik gir-
dabına sürüklenmekten de hiçbir 
beis görmeyiz. Bu nedenle bizim 
olayları değerlendirme şeklimizin 
çok farklı olması lazım.”

Siz 657 sayılı DMK’nın delinme-
sine göz yummaya devam eder-
seniz, Fetö gibi yarın da başkaları 
kamuya sızar, yeni 15 Temmuzlar 
yaşarız. Bunu önlemenin tek yolu 
liyakate dayalı bir sistem ihdas 
etmektir.

15 Temmuz’da alçak darbe 
girişimiyle karşı karşıya kaldığımızı 
söyleyen Genel Başkan İsmail 
Koncuk, “Bizim Türkiye Kamu-
Sen olarak çizgimiz demokrasidir. 
Demokrasi dışı hiçbir uygulamayı 
kabul etmemiz mümkün değildir” 
dedi.

657 Sayılı DMK’ya yönelik 
çalışmalara dikkat çeken Koncuk, 
“Darbenin sorumlusu 657 Sayılı 

DMK değil, 657 Sayılı DMK’nın 
delinmesine göz yumanlardır” 
dedi. Koncuk şunları kaydetti: 
“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka-
nı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa’da 
yapılan çalıştay’da sanki darbenin 
sorumlusu 657 sayılı DMK gibi 
bir açıklama yaptı. Sen yargıya 
birileri hakim olurken uyumuşsun, 
görmemişsin ya da sorumlulukları-
nı yerine getirmemişsin. 657 Sayılı 
DMK’daki bütün sistem bozularak 
torpille hakim yapılmış, sen gör-
memişsin. Türk Silahlı Kuvvetlerini 
ele geçirmişler sen görmemişsin. 
Sonra da darbenin sorumlusu ola-
rak 657 Sayılı DMK’yı gösteriyor-
sun. Orada yaptığım konuşmada 
‘Bunun sorumlusu 657 Sayılı DMK 
değil, 657 Sayılı DMK’nın delin-
mesine göz yumanlardır’ dedim. 
Tartışma oradan çıktı. Siz 657 sayılı 
DMK’nın delinmesine göz yumma-
ya devam ederseniz, Fetö gibi 
yarın da başkaları kamuya sızar, 
yeni 15 Temmuzlar yaşarız. Bunu 
önlemenin tek yolu liyakate dayalı 
bir sistem ihdas etmektir.”

Biz kökleri çürük bir hareket 
değiliz. Bizim köklerimiz çok de-
rindedir. Bu milletin milli, manevi 
hayatından beslenen köklerdir. 
Bizi kimse Amerikancı yapılarla 

karıştırmasın. Biz milletin ta ken-
disiyiz.

Genel Başkan Koncuk, Türkiye 
Kamu-Sen’in kökleri çürük bir 
hareket olmadığını, milletin ta 
kendisi olduğunu kaydederek 
şöyle konuştu: “Her zaman şunu 
söylerim: Yüzde 100 yerli ve 
yüzde 100 milli olmak sizin için 
anlam ifade ediyorsa, Türkiye 
Kamu-Sen’in 450 bin üyesi yüzde 
100 yerli ve yüzde 100 millidir. 
15 Temmuz’dan önce de bunu 
söyledik. Türkiye Kamu-Sen men-
suplarını birileri dışlamaya çalıştı 
ama güçleri yetmez, devletten 
söküp atamazlar. Biz kökleri çürük 
bir hareket değiliz. Bizim kökle-
rimiz çok derindedir. Bu milletin 
milli, manevi hayatından beslenen 
köklerdir. Kimse bizi Amerikancı 
yapılarla karıştırmasın. Biz milletin 
ta kendisiyiz. Bizi köklerimizden 
sökmeye çalıştılar, sökemediler, 
sökemeyecekler.”

Siz de samimiyseniz, gelin, bu 
ruhu bozmaya çalışan, birlik ve 
beraberlik ortamına engel teşkil 
eden tüm alçaklarla birlikte müca-
dele edelim. Var mısınız?

Yenikapı ruhunun Türkiye’de 
kök salması gerektiğini ifade eden 

Koncuk, Cumhurbaşkanı’nın bu 
sözünün ne yazık ki kuru bir söz 
olarak kaldığını, hayata geçirile-
mediğini ifade etti. Koncuk şöyle 
konuştu: “Yenikapı ruhu bizim 
tarafımızdan da kıymetli görül-
dü. Zira kavganın, ayrışmanın bu 
milletin geleceğine faydası yok. 
‘Yenikapı ruhu ifadesi samimiyetle 
ortaya konulduysa, bize düşeni 
yapmaya hazırız’ dedik. Bunu 
samimiyetle açıkladım. Türkiye 
Kamu-Sen olarak Yenikapı mitingi-
ne de katıldık. Peki aradan geçen 
sürede ne değişti? Buradan Sayın 
Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum: 
Zatınızın her fırsatta dile getirdi-
ği Yenikapı ruhunun Türkiye’de 
kök salmasını biz de samimiyetle 
istiyor ve destekliyoruz. Ama bu 
söz ne yazık ki kuru bir söz olarak 
kaldı. Bu söz Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nin duvarlarını aşabil-
miş değil! Bu anlayışın kamuya 
sirayet ettiğini göremiyoruz. Eski 
alışkanlıkların aynı aymazlıkla 
devam ettiğini görüyoruz. Siz 
de samimiyseniz, gelin, bu ruhu 
bozmaya çalışan, birlik ve bera-
berlik ortamına engel teşkil eden 
tüm alçaklarla birlikte mücadele 
edelim. Var mısınız? Bu söz sade-
ce kuru bir söz olarak kalırsa, o 
zaman 15 Temmuz’da yaşanan bu 
musibetten hiçbir ders almamışız 
anlamına gelir.”

Tek paralel yapı Fetö mü? Hayır. 
O paralel yapıysa, bir yandaş sen-
dika var, o da ikinci bir paralel yapı 
haline geldi. Bunu bilmeyen bir 
bakan varsa ‘Sayın Bakan; senin 
gözün kördür, vicdanın kararmıştır’ 
derim.

Yandaş bir sendikanın para-
lel yapılanmasına dikkat çeken 
Koncuk, önemli uyarılarda 
bulundu. Koncuk, “Ben Sayın 
Cumhurbaşkanı’nın samimi oldu-
ğunu düşünüyorum ancak ilgili 
mevzuatlarda değişiklik yapıl-
madı. Milli Eğitim Bakanlığı’nda, 
Sağlık Bakanlığı’nda, Adalet 

TÜRK EĞİTİM-SEN Türkiye’nin Sendikası

21



Bakanlığı’nda yapılmadı. Bu ne-
denle taşraya doğru sirayet eden 
bir durum şu ana kadar görme-
dik. Bunu görmek istediğimizi 
ifade ediyorum. Buna Türkiye’nin 
ihtiyacı var. Liyakat esaslı yapı-
lanma sağlanamazsa, Türkiye 
kaybedecek. Nasıl kaybedecek? 
Başka paralel yapılar sebebiyle 
kaybedecek. Tek paralel yapı 
Fetö mü? Hayır. O paralel yapıy-
sa, bir yandaş sendika var, o da 
ikinci bir paralel yapı haline geldi. 
Bunu bilmeyen bir bakan varsa 
‘Sayın Bakan; senin gözün kördür, 
vicdanın kararmıştır’ derim. Senin 
bulunduğun bakanlıkta yaşanan 
bu paralel yapının yaşattığı rezil-
liği, kokuşmuşluğu görmüyorsan, 
sen neyin bakanısın? diye sorma-
mız lazım.”

Okul müdürüne, ‘Bize üye 
olmazsan müdür olarak kalmaya 
devam edemezsin’ diyorlar. O hal-
de müdür olma kardeşim! Müdür 
olma, adam ol. Ama ne yazık ki 
bunlara ‘eyvallah’ diyen bir sürü 
insan var.

Koncuk söz konusu paralel 
yapının her yere sirayet ettikle-
rini belirterek, “Ateş olsa cürmü 
kadar yer yakarlar ama toplum çok 
korkutulmuş, çok örselenmiş bir 
toplum haline gelmiş. Bütün bun-
ların esasen yapamayacağı şeyleri 
yapacak gibi anlatmalarından çok 
çabuk etkilenen bir toplumsal 
yapımız var. Ancak üzüntü veren, 
bunlardan hiç etkilenmemesi 
gereken insanların etkilenmesidir. 
Mesela öğretmenler, akademis-
yenler, mürekkep yalamış insanlar 
etkilenmemelidir” dedi.

Bu paralel yapının sözleşmeli 
öğretmenleri tehdit ettiğini de 
kaydeden Koncuk, şöyle konuştu: 
“Bunlar o kadar alçak adamlar 
ki… Bunları tanımlayacak keli-
me bulamıyorum, adamlıktan 
çıkmışlar. Bunlar, sözleşmeli 
öğretmenlere ‘Sözleşme her yıl 
imzalanacak. Bize üye olmazsan 
seneye sözleşmeni imzalatmayız’ 
diyorlar. Sözleşmeli öğretmenler 
de ‘Bunlara üye olmazsam seneye 
sözleşmem imzalanmayacak’ diyor 
ve üye oluyor. Okul müdürüne, 
‘Bize üye olmazsan müdür olarak 
kalmaya devam edemezsin’ diyor-
lar. O halde müdür olma karde-
şim! Müdür olma, adam ol. Ama 
ne yazık ki bunlara ‘eyvallah’ diyen 
bir sürü insan var.

Bildiğiniz gibi rotasyon gün-
demde. Rotasyona Türkiye Kamu-
Sen ve Türk Eğitim-Sen olarak 
karşı olduğumuzu dün de söyle-
dik, bugün de söylüyoruz, yarın da 

söyleyeceğiz. Ama bunlar, daha 
düne kadar ‘Rotasyon iyi olur’ 
diyorlardı. Bugün ise ‘Rotasyona 
karşıyız’ diyorlar. Yarın, öğretmen-
lere, ‘ Bize üye olmazsan kötü yere 
gidersin’ diyecekler. Buna inanan 
insanlar olacak mı? Maalesef ola-
cak. Dolayısıyla işimiz kolay değil. 
Hiçbir zamanda kolay olduğunu 
söylemedik. Güzel şeyler kolay 
başarılmaz. Bu şuna benziyor; 
bin bir zorlukla bir bina yaparsınız 
ama alttaki iki tane taşıyıcı kolonu 
kırarsınız, bina çöker.  Yapmak zor, 
yıkmak o kadar kolaydır. Bu da 
böyledir.

Teşkilatımıza insan kazanın diyo-
ruz. Memurun, insanlığını yok ede-
rek, şahsiyetini ezerek üye kazanın 
demiyoruz. Farkımız budur. Adeta 
posa haline getirilmiş insanları 
kazansanız ne olur, kaybetseniz ne 
olur. Biz o taşıdığı değerleri daha 
da yukarıya çıkararak insan kaza-
nalım iddiasındayız. Bu nedenle 
bizim işimiz zor.  Yoksa Türkiye 
kaybedecek, bu ülkenin geleceği 
kaybedecek.”

‘Öğretmen niteliğinden dem 
vuranlara sesleniyorum; eğer siz 
niteliği üniversitede veremiyorsa-
nız, KPSS ile, öğretmen alan bilgisi 
ile ölçemiyorsanız, nasıl devlet 
yönetiyorsunuz?  Bu kadar yılda 
kazandıramadığınız niteliği, 3 tane 
komisyon üyesinin önünde 3 daki-
kada mı kazandıracaksınız? 

Sözleşmeli ve mülakatla öğret-
men alımına karşı çıkan Koncuk, 
öğretmenlerin niteliğinin 3 kişinin 
oluşturduğu bir komisyonla öl-
çülemeyeceğini söyledi. Koncuk 
şunları konuştu: “Cumhuriyet 
tarihinde ilk defa öğretmenler 
mülakat sistemi ile alınır hale 
geldi. Bununla ilgili çok mücadele 
ettik, muhataplarımız ile görüştük, 
mülakat sistemine karşı olduğu-
muzu defalarca dile getirdik.  Ni-
telikli öğretmen atanmasına karşı 
değiliz.  Ama bunun yolu mülakat 
sistemi asla değildir.  Şöyle düşü-
nelim; öğretmen adayları 1 milyon 
800 bin kişi ile sınava giriyor ve 
eğitim fakültesini kazanıyor.  Belki 
de annesinin babasının olmayan 
parası ile okuyor, mezun oluyor ve 
KPSS’e giriyor. KPSS’de 1 milyon 
kişi ile yarışıyor. KPSS’yi de kazanı-
yor ardından öğretmen alan bilgisi 
sınavına giriyor. Onu da kazanıyor. 
‘Ama bu da yetmez, nitelik’ diyor-
lar. Öğretmen niteliğinden dem 
vuranlara sesleniyorum; eğer siz 
niteliği üniversitede veremiyorsa-
nız, KPSS ile, öğretmen alan bilgisi 
ile ölçemiyorsanız, peki siz nasıl 
devlet yönetiyorsunuz?  Bu kadar 

yılda kazandıramadığınız niteliği, 3 
tane komisyon üyesinin önünde 3 
dakikada mı kazandıracaksınız? 

Nitelik gerekçesiyle mülakatı 
savunanlar, bu milleti topyekun bir 
şey anlamaz bir millet durumuna 
düşürüyor. Lütfen bize hakaret 
etmeyin.  Delikanlıca ‘Biz torpille 
kendi adayımızı öğretmen yapaca-
ğız. Torpille sağlık çalışanlarını 
alacağız’ deyin ama nitelik diyerek 
bizim izanımıza, aklımıza hakaret 
etmeyin. Biz bununla ilgili dava-
mızı da açtık.  Bu şarkı burada 
bitmeyecek. Mücadelemiz devam 
edecek.  OHAL sebebi ile herke-
sin ayakları havada ama bir gün 
ayaklar yere basacak.  O zamanda 
gereken ne ise yapacağız.”

Şimdi de ‘5. sınıfı hazırlık sınıfı 
yapacağız’ diyorlar. Bu mümkün 
olamaz demiyorum ama neden? 
5. sınıflardan verim alamadınız mı? 
Geri dönütleri nasıl? Matematiksel 
olarak bilmiyoruz.  İlk önce bunları 
açıklayın, sonra da tartışalım. 

Genel Başkan Koncuk, ilko-
kul 5’inci sınıfların hazırlık sınıfı 
yapılması ilgili olarak da şunları 
kaydetti: “İlkokul 5. sınıflar hazırlık 
sınıfı oluyor. Biz, ‘4+4+4 saçmalı-
ğından vazgeçin’ demiştik. Türk 
Eğitim-Sen’in öngördüğü sistem, 
1+5+3+4 sistemiydi. İlkokulun 5 
yıl olmasıyla ilgili 90 yıllık tecrü-
bemiz vardı.  90 yıllık tecrübemizi 
çöpe attılar. Şimdi de ‘5. sınıfı 
hazırlık sınıfı yapacağız’ diyorlar. 
Bu mümkün olamaz demiyorum 

ama neden? 5. sınıflardan verim 
alamadınız mı? Geri dönütleri 
nasıl? Matematiksel olarak bilmi-
yoruz.  İlk önce bunları açıklayın, 
sonra da tartışalım.  İlkokul 5. sınıfı 
ortaokula dahil ettiniz, şimdi ise 5. 
sınıfı hazırlık sınıfı yapalım diyor-
sunuz.  Ben de İngilizce öğret-
meniyim. Yabancı dil eğitiminin 
küçük yaşlarda verilmesi doğru 
bir yaklaşımdır.  Ama bu oyuncak 
mı?  Bir sendika da ‘5. sınıfı hazırlık 
sınıfı yaparsanız, oradaki öğret-
menler norm fazlası olur’ diyor. 
Doğru. Peki 4+4+4 sistemi ihdas 
edilirken, sınıf öğretmenlerinin 
yüzde 20’sinin norm fazlası ola-
cağını söylediğimizde, bizim için 
‘yalan söylüyorlar’ demiştiniz. O 
zaman norm kadro fazlası olacak-
larını söylemediniz de, şimdi mi 
söylüyorsunuz?  Bunların hepsinin 
öğretmen arkadaşlarımız tarafın-
dan değerlendirilmesi gerekir.  
Kimse bizi kandırmaya çalışmasın. 
İster adı siyasi parti olsun, isterse 
adı sendika olsun, kimse bize 
yalan söylemeye çalışmasın. Buna 
tepki göstermeliyiz.”

Toplantının ikinci gününde ise 
Eğitimci Canten Kaya “Motivas-
yon ve İletişim Sanatı Eğitimi” 
konulu bir seminer verdi. Toplan-
tının öğleden sonraki bölümünde 
de kadın komisyonları istişare 
toplantıları yapıldı.Toplantı Genel 
Başkan İsmail Koncuk’un kapanış 
konuşmasıyla sona erdi.
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Kongreye 180’i Türk dünyasın-
dan olmak üzere toplam 450 bilim 
adamının yanı sıra UAESEB’e üye 
kuruluşların başkan ve başkan 
yardımcıları, YÖK üyeleri ve siyasi 
parti temsilcileri de katıldı.

Kongre saygı duruşunda bulu-
nulması ve İstiklal Marşı’nın okun-
masıyla başladı. Türkiye Kamu-Sen, 
Türk Eğitim-Sen ve UAESEB Genel 
Başkanı İsmail Koncuk’un açılış ko-
nuşması gerçekleştirdiği kongrede; 
YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. Mehmet Şişman, BBP Genel 
Başkan Yardımcısı Ahmet Gürhan, 

MHP Antalya İl Başkanı Mustafa 
Aksoy,  Kazakistan İlim ve Eğitim 
Çalışanları Sendikası Genel Başka-
nı Maira Amantaeva,  Azerbaycan 
Tahsil İşçileri Azad Hemkarlar 
İttifakı Genel Başkan Yardımcısı 
Mirza Caferzade, Kosova Türk Öğ-
retmenler Derneği Başkanı Orhan 
Volkan, Makedonya Ufuk Derneği 
Genel Başkanı Elvin Hasan da 
protokol konuşmaları yaptı.

Türkiye Kamu-Sen, Türk Eğitim-
Sen ve UAESEB Genel Başkanı 
İsmail Koncuk konuşmasında, 
birliklerinin zaman içerisinde sosyal 

ve kültürel alanda 
bugünden daha 
ileriye taşınmasını 
temenni ederek bu 
anlayışın pekiştiril-
mesi için üniversi-
telere büyük görev 
düştüğünü anlattı.

Hedeflerin büyü-
tülmesi gerektiğini 
söyleyen Koncuk, 
“Türk dünyası asla 
ihmal edilebilecek 
bir alan değildir. 
Elbette yönümüz 
Avrupa, gelişmiş 
dünya olmalı ama 
biz kimlerle bera-
ber yürüyebileceği-
mizi, kimlere rahat 
sırtımızı döneceği-
mizi iyi düşünerek, 

bütün politikalarımızı da bunun 
üzerine inşa etmek zorundayız.” 
diye konuştu.

22 ülkeden 480 konuşmacının 
katıldığı kongrede 77 oturum 
gerçekleştirileceğini dile getiren 
Koncuk, kongreye bin 48 başvuru 
yapıldığını ancak komisyonlarının 
bunlardan 418’ini kabul edebildi-
ğini ifade etti. Koncuk, kongrenin 
istişare ve eğitim bakımından 
önemli olduğunu aktardı.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. Mehmet Şişman da yaptığı 

konuşmada, Türkiye’nin, Avrupa’da 
yükseköğrenim alanında öğrenci 
sayısı yönünden ikinci ülke oldu-
ğun belirterek, “Elbette sorunları-
mız var ama YÖK olarak, önümüze 
öncelikli olarak kalite konusunu 
koyduk.” dedi.

Türk dünyasının, kendi tarihi, 
kültürü ve değerlerinden beslenen 
sosyal model ve teoriler üret-
mek zorunda olduğuna değinen 
Şişman, “ithal eden değil, ihraç 
eden bir millet” olmak gerektiğini 
bildirdi.

Protokol konuşmalarının ardın-
dan Pir-i Türkistan: Hoca Ahmet 
Yesevi başlıklı açılış oturumu 
gerçekleştirildi. Oturumu Prof. Dr. 
Özkul Çobanoğlu yönetti. Açılış 
oturumunda Prof. Dr. İsmail Yakıt 
“Hoca Ahmet Yesevi’ye Göre İlahi 
Aşkın Anatomisi”, Prof. Dr. Nadim 
Macit “Hoca Ahmet yesevi’yi An-
lamak”, Prof. Dr. Sebahat Deniz de 
“Ahmet Yesevi’den Nabi’ye Şiirle 
Öğreten Bilge Şahsiyetler” isimli 
bildirileri sundular.

Uluslararası Türk Dünyası 
Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler 
Kongresi’nde 9 ayrı salonda belir-
lenen konu başlıkları altında 77 ayrı 
oturum gerçekleştirdi.

2016 HOCA AHMET YESEVİ YILI ANISINA 
DÜZENLEDİĞİMİZ KONGREMİZ YAPILDI

Türk Eğitim-Sen ve  Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği, 
01-04 Aralık 2016 tarihleri arasında Türk bilim hayatına ve Türkiye ile 

Türk dünyası arasındaki kültürel işbirliğine katkı sunmak amacıyla “2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı 
Anısına Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi” düzenlendi.. 
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Türk Eğitim-Sen Üniversite 
Temsilcileri Eğitim ve İstişare 
Toplantısı 1-4 Aralık 2016 tarihinde 
Antalya’da gerçekleştirildi.

İstişare toplantısı ile Uluslararası 
Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve 
Sosyal Bilimler Kongresi’nin ortak 
açılış oturumu 2 Aralık 2016 Cuma 
günü saat 09:30’da yapıldı.

Cumartesi günü öğleden önceki 
ikinci oturumda ise Genel Sekreter 
Musa AKKAŞ ve Genel Teşkilatlan-
dırma Sekreteri Talip GEYLAN’ın 
yönetiminde Üniversite Temsilcileri 
İstişare Toplantısı yapıldı. 

Toplantıda öncelikle Merkez 
Yönetim Kurulu üyeleri tarafından 
Türk Eğitim-Sen’in üniversiteler ve 

üniversite çalışanları için yapmış 
olduğu çalışmalar ve projeleri hak-
kında bilgiler verildi. Daha sonra 
kürsüye gelen temsilciler ise dile 
getirdikleri talep ve önerileriyle 
görüş alışverişinde bulundular.

Aynı gün öğleden sonra ger-
çekleştirilen üçüncü oturumda da 
Canten Kaya tarafından Motivas-

yon ve İletişim Sanatı konularında 
bir eğitim semineri gerçekleştirildi.

İstişare toplantısının kapanış 
oturumu ise Genel Başkan İsmail 
Koncuk’un değerlendirme konuş-
masıyla tamamlandı.

TÜRK EĞİTİM-SEN ÜNİVERSİTE TEMSİLCİLERİ EĞİTİM 
VE İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bilindiği üzere Türk Eğitim Sen 
olarak, 18.06.2014 tarih ve 29034 
sayılı Resmi Gazete’de yayımla-
narak yürürlüğe giren Milli Eğitim 
Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları 
Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm 
Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte 
yer alan bir kısım düzenlemelerin 
iptali ve yürütmesinin durdurulması 
talebiyle açtığımız davada, Danış-
tay 16. Dairesinin 2015/10784 E. 
sayılı ve 24.03.2015 tarihli kararıyla 
Yönetmeliğin 21. Maddesinde 
“bağımsız anaokulları” ibaresine 
yer verilmemesine ilişkin eksik 
düzenlemenin yürütmesinin dur-
durulmasına karar verilmiştir. İlgili 
kararda belirtilen eksik düzenleme 
yönünden davalı idareler tarafın-
dan yapılan itiraz, Danıştay İdari 
Dava Daireleri Kurulunun YD İtiraz 
No: 2015/1154 sayılı ve 26.11.2015 
tarihli kararıyla reddedilmiştir. Buna 
karşılık, mahkeme kararının ge-
rekçeleri yok sayılarak, Milli Eğitim 
Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları 
Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm 
Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet-

meliğin 10. Maddesi ile 18.06.2014 
tarih ve 29034 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlü-
ğe giren Milli Eğitim Bakanlığına 
Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve 
Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına 
İlişkin Yönetmeliğin “Rehberlik alan 
öğretmeni norm kadrosu” başlıklı 
21. Maddesinin ( b ) bendi ile üçün-
cü fıkrasında yapılan değişiklikte, 
“Anaokulları hariç olmak üzere” 
denilmek suretiyle Anaokullarında 
Rehber Öğretmen norm kadrosuna 
yer verilmemiştir.

Türk Eğitim Sen olarak,  Milli 
Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim 
Kurumları Yönetici ve Öğretmen-
lerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yö-
netmelikte Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelikte Anaokullarında 
Rehber Öğretmen norm kadrosuna 
yer verilmemesine ilişkin düzen-
leme mahkeme kararlarına açıkça 
aykırı olduğundan, bu hususta 
mahkeme kararına uygun olarak 
yeniden düzenleme yapılması için 
MEB’e talepte bulunduk.

MEB, YARGI KARARLARINI TANIMIYOR MU?
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Ankara 5 No’lu Şube İlçe Tem-
silcileri İstişare Toplantısı, 23 Ekim 
2016 Pazar günü Güdül İlçesi Halk 
Eğitim Merkezi toplantı salonunda 
gerçekleştirildi. Toplantıya Şube 
Başkanı Sevgi Yalav ve şube yö-
netim kurulu üyeleri, şube kadın 
komisyonları başkanı ve yönetim 
kurulu, şube denetleme ve disiplin 
kurulu üyeleri ile şubemize bağlı 
ilçe temsilcileri ve yönetim kurulu 
üyeleri katılmıştır. 

Toplantı; gündem maddeleri-
nin okunması, saygı duruşunda 
bulunulması ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başladı. Ev sahibi ola-
rak konuşmasını yapan Güdül İlçe 
Temsilci İbrahim Atakul, böyle bir 
fırsatın kendilerine tanınmasından 
büyük mutluluk ve onur duyduğu-
nu dile getirerek, taşra teşkilatları-
nın bu tür toplantılarda öncelikli düşünülmesinin üyelerimizi çok mem-
nun ettiğini dile getirmiştir.

Açılış konuşmasını yapan Şube Başkanı Sevgi Yalav da, son dönemde 
yaşanan olayların çok üzücü olduğunu, ülkemizin bölünmez bütünlü-
ğünü tehdit eden 15 Temmuz darbe kalkışmasının, Türk milletinin azim 
ve kararlılığı ile bertaraf edildiğini dile getirerek, bu tür girişimlerin asla 
yanında olmayacaklarını ifade etmiştir. 

Şube Kadın Komisyonu Başkanı Berrin Koç’un konuşmasının ardın-
dan; toplantının ikinci bölümünde ilçe temsilcileri ve ilçe yönetim kurulu 
üyeleri konuşma yaptı. Ayaş İlçe Temsilcisi Coşkun Arslan, Nallıhan İlçe 
Temsilcisi Hüsnü Oran, Kızılcahamam İlçe Temsilcisi Osman Gökalp, 
Beypazarı İlçe Temsilcisi Zafer Kahya, Kazan İlçe Temsilcisi Ahmet Akin 
ve Yenimahalle İlçe Temsilcisi adına Cesur Gezer ilçe çalışmaları hakkın-
da bilgiler verdi. 

ANKARA 5 NO’LU ŞUBE TEMSİLCİLER 
KURULU TOPLANTISI YAPILDI

Adana 1 No’lu Şube 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla “Birlik 
ve Beraberlik Yemeği” düzenledi. Adana Uluslararası Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirilen 24 Kasım Öğretmenler Günü Birlik ve Be-
raberlik Yemeği’ne Türk Eğitim Sen üyesi binlerce eğitimci katıldı. Ada-
na Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, MHP Adana İl Başkanı 
Yusuf Baş, Türkiye Kamu Sen Adana İl Temsilcisi Selahattin Dolgun ve 
Adana Demirspor Başkanı Sedat Sözlü’nün protokolde yer aldığı et-
kinlikte Adana Büyükşehir Belediye Bandosu, sevilen şarkıları seslendi. 
Adana Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Halk Oyunları ekibi de gös-
teriler sundu.  Etkinlik meydanında açılan Atatürk Fotoğrafları Sergisi’ni 
gezen Başkan Hüseyin Sözlü’ye, kolaj şeklinde hazırlanmış Ulu Önder’in 
silueti ile Türk Bayrağı şeklindeki Türkiye haritası tablosu hediye edildi.

İstiklal Marşı, saygı duruşu ve Kuran tilavetiyle başlayan gecede bir 
konuşma yapan Adana 1 No’lu Şube Başkanı Selahattin DOLGUN, 24 
Kasım 2016 tarihinde Adana Valiliği’nin önünde yaşanan hain terör sal-
dırıyı kınadı. Dolgun şunları kaydetti:“ Bu terör saldırısını şiddetle, nef-
retle lanetliyor, şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil 
şifalar diliyorum. Şer ittifakı iyi bilsin ki Türkiye’ye ve Adana’ya kurulmak 
istenen terör tuzağı tutmayacak, bayrak inmeyecek, ezan dinmeyecek 
ve vatan bölünmeyecektir.”

Konuşmaların ardından Selahattin Dolgun, Başkan Hüseyin Sözlü’ye 
desteklerinden dolayı teşekkür plaketi sundu.

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Selahattin DOLGUN başkanlığında 
Türkiye Kamu-Sen’e bağlı şube başkanları ve üyelerin de katılımıyla; bu 
davaya gönül vermiş insanları unutmamak için başlatılan “VEFA” top-
lantılarından biri daha 12.11.2016 tarihinde gerçekleştirildi. 

Toplantıda bir dönem faaliyet yürütmüş olan Kültür Derneği’nin üye-
leri de katıldı. Toplantıda aynı zamanda üyemiz olan Mehmet Hayati 
ÖZKAYA’nın “PK546” isimli kitabının da tanıtımı yapıldı. 

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Selahattin DOLGUN’un “VEFA” ko-
nulu konuşması sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Vefa buluşmasında 
katılımcılar anılarını anlattı.

ADANA 1 NO’LU ŞUBE 24 KASIM DOLAYISIYLA 
BİRLİK VE BERABERLİK YEMEĞİ DÜZENLEDİ

TÜRKİYE KAMU-SEN ADANA İL 
TEMSİLCİLİĞİ’NDEN VEFA BULUŞMASI Burdur Şube; 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Gölhisar, Çav-

dır, Karamanlı, Altınyayla İlçelerinde bulunan üyeleriyle 25 Kasım tari-
hinde geniş bir katılımla Öğretmenler Günü programı düzenlendi. 

Programda bir konuşma yapan Türkiye Kamu-Sen Burdur İl Başka-
nı Orhan Akın, 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye Kamu-Sen üye-
lerinin sokaklara çıkıp karşı koyduklarını, daha sonraki süreçte açığa 
alınmalarda masum olduklarına ve bu yapıyla bağlantısı olmadığına 
inandıkları üyelerine her türlü hukuki ve manevi destekte bulundukla-
rını belirtti. Akın, Türkiye Kamu-Sen’in itiraz ettiği sınav yolsuzlukları ve 
liyakate dayanmayan yönetici atamalarına da değindi.

Emekli olan Ömer Erdoğan, Bekir Güven ,Zehra Tunç  ve Zeki Kara’ya 
eğitime yaptıkları hizmetlerden dolayı plaket verildi.

BURDUR ŞUBE,  ÖĞRETMENLER GÜNÜ 
PROGRAMI DÜZENLEDİ
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Çorum Şube iş yeri temsilcileri ile istişare toplantısı yaptı.

Toplantıda bir konuşma yapan Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk 
Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Selim AYDIN  gündemi değerlen-
dirdi.  AYDIN  yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Sendikacılık, 
sadece özlük, sosyal ve ekonomik hak mücadelesi değildir. Sendikacı-
lığın bir de sivil toplum örgütü misyonu vardır. Zira bu ülke tok esirlerin 
ülkesi olacaksa sendika amacına ulaşmış mı olur? Bizim yıllardır sendikal 
mücadelemiz; bu ülke insanının her sorununa, bu vatanın her değeri-
ne sirayet eder. Bu yüzden Kamu-Sen, ülkenin ve Türk Milleti’nin milli 
meselelerinde durumdan vazife çıkarır. Hele ki Türkiye’mizin zor günler 
geçirdiği, ülkemizin Suriye ve Irak’a dönüştüğü şu günlerde; milletimi-
zin geleceğine, devletimizin üniter yapısına ve vatanımızın birliğine her 
türlü katkı sağlamaktan geri kalmayacağımızı herkes bilmektedir. Bizi 
sadece ücret pazarlığı yapan ya da mesleki haklarla ilgilenen, ülkenin 
sosyal sorunlarına duyarsız bir teşkilat olarak kimse düşünmesin. Başka 
Türkiye yok!”

AYDIN sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha önce Bedri Rahmi Eyüboğlu 
Öykü yarışmasında üst üste iki derece, Ömer Seyfettin hikâye yarışma-
sında iki derece almıştı. Avrasya Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen 
4. Uluslararası Kaşgarlı Mahmud hikaye yarışmasında ikinci olan Dr. 
Sadık Ahmet Ortaokulu Türkçe öğretmeni, iş yeri temsilcimiz Emrah 
Kanlıkama kardeşimizi tebrik ediyor,    başarılarının devamını diliyorum.”

Aydın Şube Kadın Komisyonu, Kurtuluş Savaşımızda Kuva-yi 
Milliye’nin hiç zayiat vermeden zafere ulaştığı ilk askeri harekatı olan 
Malgaç Baskını’nın Anıtına çelenk bıraktı.

Şube Başkanı Rıdvan Naci DEVLİ, Türk Büro Sen Şube Başkanı Meh-
met Kamil TAŞKIR, Türk Eğitim Sen Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ersoy 
Akçay ve Sultanhisar İlçe Temsilcisi Sercan HAYTA’nın da katıldığı tören-
de; Cumhuriyetimizi kazandıranların anısına saygı duruşunda bulunul-
du, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Şube Kadın Komisyonu Başkanı 
Şenay CANER bir konuşma yaptı.

ÇORUM ŞUBE İŞYERİ TEMSİLCİLERİ İLE 
İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLEDİ.

AYDIN ŞUBE KADIN KOMİSYONU MALGAÇ 
BASKINI ANITINA ÇELENK BIRAKTI

Kütahya Şube, 2016 yılında Kütahya’da emekli olan üyelerimiz için 
Simav ilçesinde bir veda programı düzenledi. Programa Kütahya Şube 
Yönetimi ile Kütahya İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve emekli üyelerimiz 
katıldı.

Program Kütahya Şube Başkanı Mehmet Karabekir’in konuşması ile 
başladı. Karabekir konuşmasına Türk Eğitim-Sen’in Türk Milletine sev-
dalı, devletinin bağımsızlığına inanan üyelerden oluştuğunu, her türlü 
haksızlıkların ve hukuksuzlukların karşısında üyesinin yanında bir güven 
kapısı olduğunu söyleyerek başladı. Karabekir, Türk Eğitim-Sen’in, üye-
si olsun olmasın haksızlığa uğrayan tüm eğitim çalışanlarının gönül ra-
hatlığıyla gelebildikleri milli bir sendika olduğunu, adeta sendikacılığın 
adresi olduğunu belirtti. Emekli olan üyelerimize böyle bir sendikaya 
destek verdikleri ve hiçbir şartta dik duruşlarını bozmadan mücade-
leye devam ettikleri için teşekkür eden Karabekir, emekli üyelerimize 
bundan sonraki hayatlarında sevdikleriyle beraber sağlıklı ve mutlu bir 
ömür diledi.

Program Kütahya Şube Başkanı Mehmet Karabekir ve Türk Eğitim-
Sen Kütahya İlçe Başkanları emekli üyelere plaket takdiminde bulundu.

KÜTAHYA ŞUBESİ’NDEN EĞİTİM SEMİNERİ
Kütahya Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından hazırlanan 

eğitim seminerine katılan Kütahya Şubesi,  üniversite öğrencilerine yö-
nelik Türkiye’de sendikacılık ve Türkiye Kamu Sen konusunda bilgiler 
verdi.

Türkiye Kamu-Sen Kütahya İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Kütah-
ya Şube Başkanı Mehmet KARABEKİR’in verdiği seminerde, sendikal 
haklar ve Türkiye Kamu-Sen hakkında bilgiler verildi. Konuşma sonun-
da üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtlayan KARABEKİR, seminer 
sonrasında bu imkanları sağlayarak konuşma fırsatı sağladıkları için Kü-
tahya Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Serdar AKKOÇ’a ve 
katılımlarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.

KÜTAHYA ŞUBE, EMEKLİ ÜYELERİNE VEDA 
PROGRAMI DÜZENLEDİ 
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Kastamonu Şubesi’ne bağlı 19 ilçe temsilcisi ve yönetim kurul-
ları istişare toplantısı yapıldı. 19 Kasım Cumartesi günü Şerife Bacı 
Öğretmenevi’nde yapılan toplantıda ilde sendikal çalışmalar ve yapı-
lacak faaliyetlerle ilgili değerlendirmeler yapıldı. Türkiye Kamu-Sen İl 
Başkanı ve Türk Eğitim-Sen Kastamonu Şube Başkanı Nedim Afacan 
toplantıda yaptığı konuşmada, “Biz 15 yıldır nerde durduysak, şimdi de 
aynı yerde duruyoruz. Hep milli birlik ve beraberlikten bahsettik, çözüm 
süreci ihanet sürecidir dedik; haklıydık, şimdi herkes aynı şeyleri söylü-
yor adına da Yenikapı Ruhu deniyor.

 Yine söylüyoruz,  adalet ülkelerin namusudur. Terazisi bozuk adalet, 
adalet değildir. Türkiye Kamu-Sen olarak adaletin ve hukuk kurallarının 
her vatandaşa eşit sağlanıncaya kadar takipçisi olacağız.” 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulamalarını da eleştiren Afacan, “Rotas-
yonun çalışma düzeni ve verimliliğini bozacağını düşündüğümüzden 
her türlüsüne karşıyız” dedi. Ayrıca memurların performans değerlen-
dirilmesine şeklen karşı olmamakla beraber tüm idarecilerin liyakatli 
atamasından sonra uygulanabileceğini ifade etti.

KASTAMONU ŞUBE,  İLÇE TEMSİLCİLERİ 
İSTİŞARE TOPLANTISI YAPTI.

15 Temmuz şehidimiz Gölbaşı Özel Hareket Şube Müdürü Dursun 
Acar’ın eşi  İzmir 3 No’lu Şubemiz üyesi öğretmen Özgül Acar, 24 Kasım 
Öğretmenler  Günü nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı’nca İzmir de “Yılın 
Öğretmeni” unvanına layık görüldü.

İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Adnan Sarısayın yılın öğretmeni üyemizi 
beraberindeki heyet ile okulunda ziyaret etti, başsağlığı dileklerini iletti. 

İzmir 1 Nolu Şube Başkanlığı Gaziemir İlçe Temsilciliği tarafından 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde “ Türkler, İslam ve 
Cumhuriyet “ konulu konferans düzenlendi. Dokuz Eylül Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Erkan Göksu 
tarafından sunumu yapılan konferansa Şube Yönetim Kurulu üyeleri  ile 
çok sayıda davetli ve üyelerimiz katıldılar.

Emekli olan Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Gökhan onuru-
na yemek düzenlendi. Yemeğe; Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların 
şube başkanları, Türk Eğitimsen Şube Başkanları, üniversite, kadın kol-
ları, ilçe temsilcileri ve yönetimleri katıldı. Şube başkanlığına yeni seçilen 
Ziya Yenipınar, Mutafa Gökhan’a hediyesini takdim etti. 

İZMİR 3 NO’LU ŞUBE: “ÜYEMİZ YILIN 
ÖĞRETMENİ UNVANINA LAYIK GÖRÜLDÜ”

GAZİEMİR İLÇE TEMSİLCİLİĞİ “TÜRKLER, 
İSLAM VE CUMHURİYET” KONULU KONFERANS 

DÜZENLEDİ.

EMEKLİ OLAN KAHRAMANMARAŞ ŞUBE 
BAŞKANI MUSTAFA GÖKHAN ONURUNA YEMEK 

DÜZENLENDİ. Fatsa ilçe Temsilciliği tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nede-
niyle kahvaltı programı düzenlendi.  

27 Kasım 2016 Pazar günü yapılan kahvaltıya Türkiye Kamu-Sen İl 
Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Ordu Şube Başkanı Ömer Okumuş ve 
şube yönetim kurulu üyeleri, Fatsa Temsilcisi Cevat Erbil,  Çatalpınar 
Temsilcisi Nurullah Yorulmaz, Perşembe Temsilcisi İsmail Habib Başkan, 
Fatsa ilçe eski temsilcileri Abdullah Yüksel, Ali Bektaş, Recai Şen, yö-
netim kurulu üyeleri ile üç yüze yakın sendika üyesi aileleriyle birlikte 
katıldı.

Programda, ülkemizde yaşanan süreçle ilgili değerlendirmeler yapı-
larak, birlik ve beraberlik mesajı verildi; hak ve hukukun herkese lazım 
olduğu vurgusu yapıldı. Ayrıca hizmetlerinden dolayı eski ilçe temsilcisi 
Recai ŞEN’e teşekkür plaketi takdim edildi. 

Öte yandan çocuklar için Ünye Yaşayan Kültür Mirası Müze Evi’nden 
Yücel Özdemir, kukla oyunu gösterisi gerçekleştirdi. Program Ozan 
Ömer Altan’ın konseriyle devam etti.

ORDU ŞUBE’YE BAĞLI FATSA TEMSİLCİLİĞİ 
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜ KUTLADI
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Sivas Valisi Sayın Davut Gül,  Sivas Şube Başkanı Nuri Eryıldız’ı maka-
mında ziyaret etti; sendikamıza çalışmalarında başarılar diledi.  

Vali Davut Gül, ziyaretinde yaptığı değerlendirmede; 15 Temmuz 
darbe girişiminde sendikaların vatanı ve devleti için her türlü fedakârlığı 
gösterdiğini ifade etti.

Sendikaların önemli bir sivil toplum örgütü olduğunun altını çizen 
Gül, “Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bizim sizlerden iste-
ğimiz ildeki eğitim alanındaki çalışmalara katkı sağlamanızdır. Sendika 
olarak önemli çalışmalar yapmaya gayret gösteriyorsunuz. Bu bakım-
dan eğitim en öncelikli hizmetlerimizin başında gelmektedir. Öğret-
menlerimizin verimli çalışmaları öğrencilerimizin başarısını daha da ar-
tıracaktır. Bu duygu ve düşüncelerle sendika başkanımıza ve üyelerine 
sendika faaliyetlerinde başarı diliyorum” diye konuştu.  

Şube Başkanı Nuri Eryıldız ise, Sayın Vali Davut Gül’e ziyaretlerinden 
dolayı teşekkür ederek, ilimizde eğitim öğretim kalitesinin artırılması 
için sürekli valilik ile iletişimde olunacağını, eğitime dair her türlü proje-
ye açık olduklarını dile getirdi.

SİVAS ŞUBE, OKUL TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI YAPTI.
Sivas Şube, okul temsilcileri toplantısı yaptı. 21 Kasım 2016 Pazartesi 

günü gerçekleştirilen toplantıda bir konuşma yapan Şube Başkanı Nuri 
Eryıldız şunları söyledi: “Türk Eğitim-Sen olarak bizim sendikacılık an-
layışımızı her bir eğitimci arkadaşımız çok iyi biliyor. Türk milletinin milli 
ve manevi değerleri, bu millet, bu bayrak, bu vatan bizim vazgeçilmezi-
miz. Biz Türk Eğitim-Sen olarak her zaman, her ortamda bu mücadeleyi 
vermekten geri kalmıyoruz. Diğer yandan bir eğitim sendikası olarak 
eğitimin ve eğitimcinin bütün sorunları konusunda da mücadelemize 
devam ediyoruz. Türk Eğitim-Sen olarak verdiğimiz mücadele bütün 
eğitimci arkadaşlarımız tarafından büyük ilgi ve kabul görmesine rağ-
men söz konusu üyelik olduğunda durum hiç de böyle olmuyor.  

Alanda sendikacılık nasıl yapılıyor? Yeni göreve başlayan arkadaşla-
rımıza ‘bize gelmezsen adaylığın kalkmaz’ denilerek, tehdit ediliyorlar. 
Yeni göreve başlayan bir eğitimci arkadaşımızı ahlaksızca tehdit etmek-
te bir beis görmeyen bu yapı her geçen gün büyümeye devam edi-
yor. Bunlar yaptıkları bu gibi ahlaksız tehdit ve vaatleri her ortam ve 
fırsatta inkâr ediyorlar elbette. Bu bozuk anlayışla sendikacılık yaptığını 
sananlara gün doğdu. Sözleşmeli öğretmen alımı ile birlikte bir taraftan 
‘Bize üye olmazsan sözleşmen yenilenmez’ ahlaksızlığı içerisine girenler, 
diğer taraftan farklı ortamlarda yine ikiyüzlü yapılarını ortaya koyarak 
sözleşmeli öğretmenliğe karşı olduklarını söyleyebiliyorlar. Sözleşmeli 
öğretmenlikle birlikte ortaya konulan bir uygulama da, mülakatla öğret-
men alımıdır. Mülakatla öğretmen alımını savunabilmek için içimizdeki 
adalet duygusunu, vicdanımızı ve inancımızı bir kenara koymamız gerek 
ki, bu da mümkün değildir. Sözleşmeli ve mülakatla öğretmen alımına 
karşıyız karşı olmaya da devam edeceğiz.”

SİVAS VALİSİ GÜL, SİVAS ŞUBEYİ ZİYARET ETTİ

Gölköy İlçe Temsilciliği tarafından 23 Kasım 2016 Çarşamba günü 24 
Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe 
Türkiye Kamu-Sen Ordu İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Ordu Şube 
Başkanı Ömer Okumuş, şube yönetim kurulu üyeleri, Gölköy İlçe Eski 
Temsilcisi Mahmut Güler, Ulubey ilçe Temsilcisi Yılmaz Güler ve Türk 
Eğitim-Sen Gölköy üyeleri katıldı.

Mersin 2 No’lu Şube, “Türkiye Sevdalıları Buluşması” düzenledi. 

Programda bir konuşma yapan Mersin 2 No’lu Şube Başkanı Nec-
mettin Ellibin, “Türk Eğitim-Sen varsa umut vardır” dedi. Programa ka-
tılan MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ve Tarsus Belediye Başkanı 
Şevket Can da birer konuşma yaparak, meslektaşlarımızın 24 Kasım 
Öğretmenler Günü’nü kutladılar.

Şehit öğretmenlerimizin de unutulmadığı programda Şube Sekreteri 
Yaşar Yılmaz, üyemiz Tarık Korucu’nun şehit öğretmen Buminhan Te-
mizkan adına yazdığı duygu dolu şiiri okudu. 

Sendika üyelerimizden oluşan bağlama grubu, birbirinden güzel tür-
külerle katılımcılara müzik ziyafeti sundu.

ORDU ŞUBE’YE BAĞLI GÖLKÖY İLÇE TEMSİLCİLİĞİ, 
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜ KUTLADI

MERSİN 2 NO’LU ŞUBE ÖĞRETMENLER GÜNÜ 
PROGRAMI DÜZENLEDİ.

www.turkegitimsen.org.tr
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Konya 2 No’lu Şube, emekli olan üyelerimize mesleklerinde vermiş 
oldukları emeklerin bir nebzede olsa minnettarlığını ifade edebilmek 
amacı ile kahvaltılı toplantı düzenledi. Şube Başkanı Sayın Veli Doğ-
rul ve emekli üyemiz Sayın Ekrem Özdemir’in konuşmasının ardından 
emekli üyelerimize plaketleri sunuldu. Konya 2 No’lu Şube, emekli olan 
üyelerin tecrübelerine her zaman ihtiyaç duyacaklarını ve katılan veya 
mazeret bildirerek katılamayan üyelerine teşekkürlerini sundu. 

KONYA 2 NO’LU ŞUBE: “GEÇMİŞTEN 
GELECEĞE UZANAN BİR KÖPRÜDÜR 

BÜYÜKLERİMİZ...”

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılının başlamasından itibaren her hafta 
okulları ziyaret eden Nevşehir Şubesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde 
de okul ve kurum ziyaretlerine devam etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Merkez ilçe okullarını ve öğret-
menevini ziyaret eden Nevşehir Şubesi yönetim kurulu üyeleri, ziyaret 
ettikleri okullarda görev yapan öğretmenlere karanfil hediye ederek 
öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Merkez Kapadokya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Merkez Ahi Ev-
ran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Merkez Eğitim Uygulama Okulu 
ve İş Eğitim Merkezi, Merkez Ersular İlkokulu, Merkez Cumhuriyet İlko-
kulu ve Nevşehir Öğretmenevi’ni  ziyaret eden Şube Başkanı Mustafa 
Uğur ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri hem öğretmenlerin gü-
nünü kutladı hem de Türk Eğitim-Sen’in sendikal mücadelesini anlata-
rak yeni üye kaydı yaptı.

Ziyaretlerinde 24 Kasım gibi öğretmenler açısından önemli ve kutsal 
bir günde sendikacıların makamında açıklama yapmasının en büyük 
yanlışlardan biri olduğunun altını ısrarla çizen Türk Eğitim-Sen Nevşe-
hir Şube Başkanı Mustafa Uğur, “Biz 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde 
hem görev yapan hem de emekli olmuş eğitimcilerle bir arada olmak, 
onların yüzlerinde oluşacak tebessüme bir nebze de olsa katkı sağla-
mak istedik. Dünyanın en kutsal mesleğini halen icra eden ve geçmişte 
icra etmiş tüm öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum” şek-
linde konuştu.

NEVŞEHİR ŞUBE’DEN ÖĞRETMENLERE 
KARANFİLLİ KUTLAMA
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Afyonkarahisar Şube üyelerin-
den Ömer SEMERCİ’nin çocuğu 
olmuştur.

Ankara 6 No’lu Şube üyelerin-
den Serkan KORKMAZ’ın çocuğu 
olmuştur.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden 
İbrahim DUMAN’ın “Eda” adında 
çocuğu olmuştur.

Bursa1 No’lu Şube üyelerinden 
Enes BAYRAKTAR’in çocuğu ol-
muştur.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden 
Kadir DALGIÇ’ın çocuğu olmuştur.

Bursa1 No’lu Şube üyelerinden 
Sedat GENÇLER’in çocuğu olmuş-
tur. 

 Bursa1 No’lu Şube üyelerinden 
Özlem-İsmail ERASLAN çiftinin 
“Eymen” adında çocuğu olmuştur.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden 
Vesile AYDIN’ın “Ahmet” adında 
çocuğu olmuştur.

 Bursa1 No’lu Şube üyelerinden 
Mehmet ELBEYLİ’nin çocuğu ol-
muştur.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden 
Ayşegül KIRCALI’nin çocuğu ol-
muştur.

Denizli Şube üyelerinden Rabia 
ÖZDEMİR’in “Deniz” adında çocu-
ğu olmuştur.

Denizli Şube üyelerinden Ayşe 
BOZAT’ın “Selen” adında çocuğu 
olmuştur.

Karaman Şube üyelerinden Ah-
met ALKAN’ın “Hasan Asaf” adın-
da çocuğu olmuştur.

Karaman Şube üyelerinden Halil 
Cihan YENİ’nin çocuğu olmuştur.

Kırıkkale şube üyelerinden Ayşe 
Nur YAPICI’nın çocuğu olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Selçuk KARA’NIN ‘’Mehmet Ka-
ğan ’’ adında çocuğu olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Selime Meltem - Ebubekir Sıddık 
KÖYSÜREN çiftinin “Elif Gülce” 
adında çocukları olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden 
Şule - Erdal İRİŞİK çiftinin “ Ayşem 
Öykü “ adında çocuğu olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerin-
den Akın ALTIPARMAKOĞLU’nun 
“ Ata “ adında çocuğu olmuştur.

YENİ DOĞANLAR

Afyonkarahisar Şube üyelerin-
den İsmail ASLAN evlenmiştir.

Karaman Şube üyelerinden Za-
fer ELİTOK- Ayşe TIRTAR ile evlen-
miştir.

Karaman Şube üyelerinden Şeri-
fe TEKİN evlenmiştir.

Karaman Şube üyelerinden Ma-
lik SERİN’in kızı evlenmiştir.

Karaman Şube üyelerinden Ha-
san ELMALI’nın kızı evlenmiştir.

Karaman Şube eski başkanı 
Mehmet SERİN’in oğlu evlenmiş-
tir.

Karaman Şube üyelerinden 
Özge DEMİR’in kızı evlenmiştir.

Karaman Şube üyelerinden Ha-
run VARDAR evlenmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Ceylan ARSLAN’IN kızı evlenmiş-
tir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Hasan SÖYLEMEZ ’İN oğlu evlen-
miştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerin-
den  Mustafa GÜLTEKİN’in oğlu 
evlenmiştir.

 EVLENENLER

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Dilek SOLMAZ’ın babası 
vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Mehmet İNCE’nin abisi vefat 
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Hatice KONAKLI’nın annesi 
vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Öznur GÜLEÇ ŞEN’in babası 
vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Haceli İsmet BOZKURT’un 
babası vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Mehmet Akif EYİ’nin babası 
vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Özcan TEKİN’in babası vefat 
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Remzi YILMAZ’ın annesi 
vefat etmiştir.

Afyonkarahisar Şube üyelerin-
den Orhan Gazi SAPAN’ın babası 
vefat etmiştir.

Afyonkarahisar Şube üye-

lerinden Yrd. Doç. Dr. İrfan 
YILDIRIM’ın kızı vefat etmiştir.

Adana 2 Nolu Şube üyelerin-
den Osman OSMANOĞLU’nun 
annesi vefat etmiştir.

Adana 2 Nolu Şube üyelerin-
den Hamza ÜNAL’ın abisi vefat 
etmiştir.

Karaman Şube üyelerinden Me-
cit KOZ’un ablası vefat etmiştir.

Karaman Şube üyelerinden 
Mustafa BAL’ın annesi vefat 
etmiştir.

Karaman Şube üyelerinden 
Şaban KÜTÜK’ün annesi vefat 
etmiştir.

Karaman Şube üyelerinden İbiş 
YILDIRIM’ın annesi vefat etmiştir.

Karaman Şube üyelerinden 
Durmuş Ali SAYDAM’ın babası 
vefat etmiştir.

Karaman Şube üyelerinden 
Hikmet TOPAK’ın annesi vefat 
etmiştir.

Karaman Şube üyelerinden 
Ayşe AYDIN’ın babası vefat 
etmiştir.

Karaman Şube üyelerinden 
Serdar AYAZOĞLU’nun babası 
vefat etmiştir.

Karaman Şube üyelerinden 
Ahmet KAYA’nın babası vefat 
etmiştir.

Karaman Şube üyelerinden 
Şemsi ÇİÇEK’in kardeşi vefat 
etmiştir.

Karaman Şube üyelerinden 
A hmet KALE’nin annesi vefat 
etmiştir.

Karaman Şube üyelerinden Se-
vilay ALTUN’un eşi Yücel ALTUN 
vefat etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden 
Tahsin TUNÇ’un annesi vefat 
etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden 
Osman KILIÇ’ın babası vefat 
etmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden Resul 
SAYGILI’nın annesi vefat etmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden Ali 
ŞAHİN’in annesi vefat etmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden Ömer 
TEKELİ’NİN annesi vefat etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerin-
den Fatih UĞURLU’NUN annesi 
vefat etmiştir. 

Konya 2 No’lu Şube üyelerin-
den Hakan GÜRFİDAN’IN babası 
vefat etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerin-
den Eşref  Bilge YILDIZ’IN kızı 
vefat etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerin-
den Mustafa LEK’in kardeşi vefat 
etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerin-
den Didem Elife KARA’nın annesi 
vefat etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerin-
den Elif SEVİNTİ’nin babası vefat 
etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyele-
rinden Ali GÖK’ün annesi vefat 
etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerin-
den Şadiye GEREN’in annesi 
vefat etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerin-
den Burcu Defne AKKOYUN’un 
babası vefat etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyele-
rinden Leyla TANRISEVSİN’in 
babası vefat etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerin-
den Saime OKTAY’ın annesi vefat 
etmiştir.

VEFAT

 Bursa1 No’lu Şube üyelerinden  
Seval ŞAHİN vefat etmiştir. 

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Halil 
ŞİRİNKAYA vefat etmiştir.

VEFAT EDEN ÜYEMİZ
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