
“ALIN TERİMİZİ ÇALAN HARAMİLERİN 
KARŞISINDA BİR ABİDE GİBİ DİKİLMEYE DEVAM 

EDECEĞİZ!”

“HIRSIZA DEĞİL, MEMURA BÜTÇE”
Mitinginde konuşan Genel Başkan İsmail Koncuk;

Türkiye Kamu-Sen 28 Aralık 2013 tarihin-
de Ankara’da on binlerin katılımıyla bir mi-
ting düzenledi.

2014 Bütçesini ve kamu çalışanlarına 
yapılan ekonomik düzenlemelerin protesto 
edildiği mitingte bir konuşma yapan Genel 
Başkan İsmail Koncuk şunları kaydetti:

“Memurun maaşı, her gün mum gibi eri-
yip gidiyor. Ama AKP ile malum sendika kol 
kola girmiş diyor ki, ‘Sana bir yıl için 123 lira 
yeter de artar’. Enflasyon farkı var mı? Yok! 
Hizmet kolları var mı? Yok! Yardımcı Hizmet-
liler var mı? Yok! Akademisyenler var mı? 
Yok! Görevde yükselme? Yok! Başta 4/C’liler 
olmak üzere kadroya geçirilmeyen perso-
nel? Yok! Bu mudur son 50 yılın en başarılı 
toplu sözleşmesi? Bu mudur sendikacılık? 
İşte bu hezimetin baş mimarı, 2014 yılının 
tamamı için aldıkları 123 lira zammı anla-
ta anlata bitiremeyen, 2015 yılında tam bir 
skandala imza atan ve %3+3 sefalet ücreti-
ne “Evet” diyen, İktidarın bir emri ile süt dök-
müş kediye dönen, meydanlara inemeyen, 
masaya yumruğunu vuramayan, memurun 
önüne çıkamayan tatlı su sendikacılarıdır. Bu 
hezimet, neyin diyetidir?”

Türk Eğitim-Sen
Şube Yönetim Kurulu 

Üyeleri,
 İlçe Temsilcileri,

Üniversite Temsicileri
BÜYÜK TÜRKİYE BULUŞMASI 

Toplantıları Antalya’da 
yapıldı. 16-20’de

9’da
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İsmail KONCUK
Genel Başkan

2014 YILI MUTLULUKLAR GETİRSİN

Geride bıraktığımız 2013 yılı, 
gerek ülkemiz gerekse dünya-
da siyasi çalkantıların yaşandı-
ğı, çatışma ve savaşlar nede-
niyle can ve mal kaybının had 
safhaya ulaştığı, ekonomik kriz 
kaygılarının yeniden artmaya 
başladığı bir dönem olarak ta-
rihteki yerini alacaktır.

Geçtiğimiz yılda sözde de-
mokratik açılımın, akil adamlar 
eliyle terörist başı ile yapılan 
müzakereleri hazmettirme sü-
recine dönüşmesinin ardın-
dan yaşanan toplumsal infial; 
AKP’nin demokratik anlayışla 
bağdaşmayan ve toplumun 
hayat tarzına müdahaleye dö-
nüşen baskıcı tutumuna, top-
lum içinde yaratılan ayrıştırma, 
genç işsizlik oranlarındaki artış 
ve rant uğruna çevre katliamına 
sessiz kalınması gibi unsur-
larında da eklenmesi üzerine 
adeta bir halk ayaklanmasına 
dönüşmüş, iktidarın milletin 
değerleri ve özgürlüklerine vur-
mak istediği darbe, ülkenin dört 
bir yanında sert protestoların 
yaşanmasına neden olmuştur.  
Güvenlik güçlerinin protestoları 
durdurmak için yaptığı müda-
haleler sonrası meydana ge-
len olaylarda 6 kişi yaşamını 
yitirirken binlerce vatandaşımız 
ve çok sayıda güvenlik görev-
limiz de yaralanmıştır. Bütün 
bu yaşananlar dahi idareciler 
açısından bir ders niteliği teşkil 
etmemiş, toplumsal gerginlikler 
giderilmek yerine, kavga alabil-
diğine körüklenmiştir.

Toplumdan kopuk uygulama 
ve söylemlerin yarattığı olum-
suz hava sürerken, okullarda 
okutulan andımızın kaldırılma-
sı, bazı kamu kurum ve kuru-
luşlarının başındaki TC ibaresi-
nin silinmesi, devlet nişanından 
Atatürk siluetinin ve TC ibaresi-

nin çıkarılması gibi olaylar, milli 
devlet olgusunun zayıflatılması 
girişimleri olarak tepki çekmiş-
tir. Ülke tarihinde Diyarbakır 
Rezaleti olarak yer bulacak bir 
etkinlikle, Türkiye’nin bölünmesi 
için açık açık faaliyet gösteren 
bazı kimseler ve sözde sanat-
çılar devlet protokolüyle ağır-
lanmış, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Başbakanı, Irak’ın Kuzeyi için 
Kürdistan ifadesini kullanmıştır.

Türkiye, bu politik gelişme-
lerin ülkemizi özerk bir yerel 
yönetim anlayışına sürükleyip 
sürüklemeyeceği üzerinden yü-
rütülen psikolojik operasyonla 
meşgul edilirken, 17 Aralık’ta 
bu kez de AKP’li bazı bakan 
ve çocuklarının da dâhil olduğu 
yolsuzluk ve rüşvet skandalıyla 
sarsılmıştır. Ülkemizin kaynak-
larının iktidar gücünü kullanan 
bazı kişilerce akrabalara ve 
yandaş çevrelere aktarıldığı, 
vergi kaçırma yoluyla adi bir hır-
sızlık şebekesinin ülkemiz kay-
naklarını kullanarak haksız zen-
ginleşme sağladığı gerçeğinin 
gün yüzüne çıktığı bir yolsuzluk 
davası olarak başlayan adli sü-
reç, siyasi bir hesaplaşmaya 
dönüşünce, milletimiz üzerinde 
kurgulanan kamplaştırma planı, 
bir başka aşamaya geçmiş, bu 
olay üzerinden kurumlarımızda 
adeta bir cadı avı başlatılmıştır. 
Yapılan yolsuzluk operasyonu 
iktidar için yürütmenin yargıyı 
tahakküm altına alması ve dev-
letin kurumları arasında çatış-
ma yaratılması noktasında bir 
gerekçe olarak kullanılmıştır.

2013 yılında yaşanan ge-
lişmeler, Türkiye Kamu-Sen’in 
yıllardır dile getirdiği endişelerin 
ve yaptığı tespitlerin ne denli 
isabetli olduğunu bir kez daha 
ortaya koymuştur. Uzunca bir 
süredir üniter devlet yapılan-
mamızın çökertilme, milli devlet 
anlayışının yok edilme, mille-
timizin birlik ve bütünlüğünün 
tahrip edilme tehlikesiyle karşı 
karşıya olduğu gerçeğini ka-
muoyu ile paylaşmaktayız. Bu 
bakımdan 2013, bu konularda-

ki bütün endişelerimizin hayata 
geçirilmeye başlandığı bir yıl 
olmuştur.

Geride bıraktığımız yıl için-
de yaşanan bu siyasi kaosa, 
başta kamu görevlilerimiz ol-
mak üzere çalışanlarımızın hak 
ve menfaatlerinin geriletilme-
si noktasında atılan olumsuz 
adımlar da eşlik etmiştir. 30 
gün sürmesi kararlaştırılan top-
lu sözleşme görüşmelerinin 2 
toplantı sonrasında alel acele 
sonlandırılarak kamu görevli-
lerinin yüzlerce sorununun çö-
zümsüz bırakılması, 4/C’li ge-
çici personel, yardımcı hizmet-
liler, akademisyenler, uzmanlar, 
KİT çalışanları gibi milyonlarca 
memurun görmezden gelinme-
si, kamu görevlileri açısından 
kazanılmış haklardan olan enf-
lasyon farkı uygulamasının, bir 
sendika eliyle rafa kaldırılma-
sı, Başbakan’ın memurların iş 
güvencelerinin siyasi iktidarın 
keyfi uygulamalarının önündeki 
en büyük engel olduğunu, bu 
nedenle memurların idarenin 
keyfine bağlı olarak çalıştırıldı-
ğı bir sistem oluşturulması için 
657 sayılı Kanun’da değişiklik 
yapılacağını açıklaması, 2013 
yılının çalışanlar adına kayıp 
bir yıla dönüşmesine neden 
olmuştur.  Temelleri geçtiğimiz 
yıl içinde atılan kararlar ve ma-
lum konfederasyon tarafından 
hızlandırılmış toplu sözleşme-
ye dönüştürülen 2013 yılı toplu 
sözleşme görüşmelerinde alı-
nan, 2014 yılının tamamı için 
123 TL ve 2015 yılı için %3+%3 
zam kararı,  önümüzdeki yılla-
rın da çalışanlar açısından bir 
kabusa dönüşeceğinin işareti-
dir.

Gelecek yıllarımızın ve ge-
lecek kuşaklarımızın kurtulu-
şu, bugün alacağımız doğru 
kararlardan geçmektedir. Tür-
kiye, bütün gözlerin çevrildiği 
son derece önemli bir ülkedir. 
Doğu Türkistan’da zulme uğ-
rayanların, Irak’ta, Kerkük’te, 
Tuzhurmatu’da hayatları-
na kastedilen Türkmenlerin; 

KKTC’de yaşayan soydaşları-
mızın; Balkanlarda, Makedon-
ya, Kosova’da, Bulgaristan’da 
yaşan kardeşlerimizin gözü 
Türkiye’nin üzerindedir. Türkiye 
artık kendiyle oyalanmayı bıra-
kıp büyük düşünmek zorunda-
dır.

Bu nedenle bu ülke küçük 
hesaplar peşinde koşan, daha 
fazla dünyalık elde etmekten 
başka gayesi olmayan idareci-
lerle değil Türk İslam davasıyla 
sevdalanan, yüreğinde Türk İs-
lam davasında yer olan insan-
larla yönetilmelidir.

Türk kelimesinden gocunan-
lar bu ülkeyi yönetirse ne Türk 
dünyasının ne de İslâm dün-
yasının bu coğrafyada yüzü 
gülmeyecektir. Kendisini hangi 
siyasi çizgiye yakın hissederse 
hissetsin 76 Milyon vatanda-
şımızın her birinin saygıdeğer 
olduğunu bilmeli ve kabul et-
meliyiz. Ülkeye ayrılık tohumları 
ekerek, etnik mikrobu hortlata-
cak ifadeler kullanarak bu mil-
letin geleceğine, bu coğrafyada 
etnik kökeni ne olursa olsun  
yaşayan insanların geleceğine 
ihanet ettiğimizi bilmek zorun-
dayız.

Ülkemizde yaşanan ayrımcı-
lık, yozlaşma, yolsuzluk, rüşvet 
ve ayrışma; yakın coğrafyamız-
da yaşanan katliamlar, iç sa-
vaşlar ve soy kırımları dikkate 
alarak “İnsanlar layık olduğu 
şekilde yönetilir” mealindeki 
Ayet-i Kerimeyi aklımızdan çı-
karmadan kararlarımızı vermek 
zorundayız.  Niyazımız, 2014 yı-
lının tüm milletimiz ve İslam ale-
mi açısından ölümlerin olmadı-
ğı, gözyaşının olmadığı, arzu 
ve isteklerimize milletçe vakıf 
olabileceğimiz bir yıl olmasıdır.

Bu duygular içinde 2014 yı-
lının tüm insanlık için hayırlı ve 
uğurlu olmasını, hepimiz için 
başarı ve mutluluklar getirmesi-
ni diliyorum.
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06.12.2012 tarih ve 28489 
sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan 6360 Sayılı Yasa 
ile Aydın, Balıkesir, Deniz-
li, Hatay, Malatya, Manisa, 
Kahramanmaraş, Mardin, 
Muğla, Tekirdağ, Trabzon, 
Şanlıurfa ve Van illerimizin 
Büyükşehir Belediyesi statü-
süne geçmesi ve bu düzen-
lemenin ilk mahalli idareler 
genel seçiminde (30 Mart 
2014 tarihinde) yürürlüğe 
girmesi kararlaştırılmıştır. 

Kanunun yürürlüğe girme-
si ile birlikte merkeze bağlı 
köyler mahalle statüsünde 
olacaktır. Hatay İlimiz ve 
benzer durumda olan illerin 
bazılarında, şu an itibarıyla 
o il Büyükşehir Belediyesi 
statüsüne geçmiş gibi hare-
ket edilerek, merkeze bağlı 
köylerde görev yapan öğ-
retmenlerimize il merkezine 
özür durumundan yer deği-
şikliği hakkı verilmediğine 
dair Sendikamıza bilgiler 

ulaşmaktadır.
Türk Eğitim-Sen olarak 

Bakanlığa gönderdiğimiz ya-
zıda, bahsi geçen illerimizin 
henüz Büyükşehir Beledi-
yesi statüsüne geçmemesi 
sebebiyle, bu illerin merkeze 
bağlı köy ve beldelerinde gö-
rev yapmakta olup, il merke-
zine özür durumundan tayin 
hakkı isteyen öğretmenleri-
mize başvuru hakkı verilme-
si yönünde Valiliklere talimat 
gönderilmesini talep ettik.

Bilindiği üzere MEB tarafından 29 Aralık 
2013 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Taşra 
Teşkilatı Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yük-
selme Yazılı Sınavı yapılmıştır. Sınav soru ve 
cevapları ise Bakanlık tarafından kamuoyu-
na duyurulmamıştır. Sendikamıza sınav so-
rularından bazılarının hatalı olduğuna ilişkin 
şikayetler ulaşmaktadır.

Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa gönder-
diğimiz yazıda, sınav sorularının incelenip 
değerlendirilebilmesi için kamuoyu ile pay-
laşılmasını ve Sendikamıza bilgi verilmesini 
talep ettik.

Ayrıca Türk Eğitim-Sen olarak Milli Eğitim 
Bakanlığına, 29 Aralık 2013 tarihinde Millî 
Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Şube Müdür-
lüğü İçin Görevde Yükselme Yazılı Sınavına 
katılanların puan sıralamasını gösteren toplu 
bir liste yayınlanmadığı için adayların genel 
sıralama içerisindeki sıralarını ve yüzdelik di-
limlerini bilememeleri nedeniyle ortaya çıkan 
mağduriyetler olduğunu bildirerek sıralama 
listesinin MEB yada ÖSYM web siteleri üze-
rinden bir an önce yayınlanmasını istedik.

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 
SINAV SORULARININ ve 
SIRALAMA LİSTESİNİN 

AÇIKLANMASINI 
İSTEDİK

Bakanlık tarafından yayınlanan 2013 yılı 
alan değişikliği duyurusunda, eğitim kurumu 
yöneticilerinin de görevli oldukları kurumda 
öğrenimleri itibarıyla geçebilecekleri alanda 
boş norm kadro bulunması halinde eğitim ku-
rumunu tercih etmek suretiyle alan değişikliği 
isteğinde bulunabilecekleri, bu yöneticilerin 
görevli oldukları eğitim kurumunda alan de-
ğişikliklerinin yapılması halinde yöneticilik gö-
revleri üzerlerinde kalacağı belirtilmektedir.  
6287 sayılı Yasa kapsamında ilkokul ve orta-
okul olarak yapılandırılan ilköğretim kurumla-
rımızın bir kısmı aynı binada veya aynı bahçe 
içerisinde bulunduğu için tek okul yönetimi 
altında birleştirilmiş, Bakanlık tarafından bu 
kurumlara ikinci müdür atamasının yapılma-
ması istenmiştir. Sendikamıza eğitim kurumu 
yöneticilerinin, yönetimlerinde bulunan okul-
ların açık normu bulunmasına rağmen alan 
değiştiremedikleri ve alan değiştirmeleri ha-
linde yöneticiliklerinin düşmesi şeklinde işlem 
tesis edildiği bilgileri ulaşmaktadır.

Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa gönder-
diğimiz yazıda, alan değişikliği başvuruların-
da eğitim kurumu yöneticilerine, yönetimle-
rinde bulunan okullarda ders yükü bulunması 
halinde alan değişikliği yapma imkanının 
sağlanması için düzenleme yapılması husu-
sunda talepte bulunduk.

YÖNETİCİLER BÜNYESİNDE BULUNAN 
OKULLARA ALAN DEĞİŞTİREBİLMELİDİR

ÖZÜR GRUBUNDA “BÜYÜKŞEHİR” 
MAĞDURİYETİ  İÇİN MEB’E 

BAŞVURDUK

YÖNETİCİ YER 
DEĞİŞTİRMELERİ 
İLE İLGİLİ MEB’E 

BAŞVURDUK
Bilindiği üzere, Millî Eğitim Bakanlığı 

Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer 
Değiştirme Yönetmeliğinde, isteğe ya da 
çalışma süresine bağlı olarak yer değişti-
recek eğitim kurumu yöneticilerine kendi 
hizmet bölgesindeki eğitim kurumları için 
10, bir alt veya bir üst hizmet bölgesindeki 
eğitim kurumları için de 10 olmak üzere 20 
tercih yapma imkanı verilmekte, atanma 
şartlarını taşısalar dahi iki alt veya iki üst 
hizmet bölgesindeki eğitim kurumlarına yer 
değiştirme hakkı tanınmamaktadır. Eğitim 
kurumu yöneticilerinin şartları taşımalarına 
rağmen iki alt veya iki üst hizmet bölge-
sindeki eğitim kurumlarına yer değiştirme 
talebinde bulunamamaları hakkaniyete ve 
kazanılmış hak ilkesine uygun olmadığı 
gibi yer değiştirmelerde bu durumdaki eği-
tim kurumu yöneticilerinin hareket alanla-
rını daraltmakta ve mağduriyetlere sebep 
olmaktadır.

Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa gön-
derdiğimiz yazıda, ilgili Yönetmelikte 
atanma şartlarını taşıyan yöneticilerin iki 
alt veya iki üst hizmet bölgesindeki eğitim 
kurumlarına yer değiştirebilmelerine imkan 
verecek şekilde düzenleme yapılması ve 
bu kapsamda oluşan mağduriyetlere son 
verilmesi hususunda talepte bulunduk.
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KONCUK: TÜRK,  İSLAM 
ALEMİ VE İNSANLIK 
İÇİN HAYIRLI BİR YIL 

DİLİYORUM
Sözlerine Türk İslam alemi 

ve tüm insanlık için hayırlı bir yıl 
dileyerek başlayan Genel Baş-
kan İsmail Koncuk, “gözyaşının 
olmadığı, arzu ve isteklerimize 
milletçe vakıf olabileceğimiz bir 
yıl diliyorum” dedi. Koncuk, “Biz-
leri seyreden tüm vatandaşları-
mıza hayırlı bir yıl diliyorum.2014 
yılının tüm milletimiz için, Türk 
İslam alemi için ve tüm insanlık 
için hayırlı bir yıl olmasını temen-
ni ediyorum. 2013 yılı bu millet 
için ve İslam coğrafyası için bü-
yük acıların yaşandığı, dramlara 
sahne olan bir yıl oldu. Niyazımız  
o ki, tüm milletimiz ve İslam ale-
mi açısından ölümlerin olmadığı, 
gözyaşının olmadığı, arzu ve 
isteklerimize milletçe vakıf olabi-
leceğimiz bir yıl olur diye umud 
ediyorum.” dedi.

KONCUK: BU PİSLİK 
MİLLET İRADESİYLE 

TEMİZLENİR
2013 yılının sonunda ortaya 

çıkan ve tüm Türkiye’yi sarsan 
yolsuzluk ve rüşvet operasyo-
nunu değerlendiren Genel Baş-
kan, “Zamanında abdestiniz 
sağlamsa namazınızdan şüp-
heniz olmaması lazım” diyen-
lerin şimdi aynı durumla karşı 
karşıya olduklarını söyleyerek, 
“abdestinizden şüpheniz yoksa 
rahat olun ucu nereye gidiyor-
sa gitsin, araştırılsın bulunsun” 
dedi. Koncuk, “Ben 54 yaşında-
yım, iyisiyle kötüsüyle çok siyasi 
iktidarlar gördüm ve birçok siya-
si olay yaşadım ama ben ilk defa 
bu ülkede hırsızlığın artık bir suç 
olmadığını, arsızların hala mille-
tin gözünün içine baka baka ya-
lanlarını sıraladığını ve hala bazı 
kesimlerden maalesef destek 
gördüğünü görüyorum. Bir savcı 
“ben bir suç tespit ettim” diyor ve 
ortaya koyduğu iddialar son de-
rece önemli.

Milyarlarca dolarlar ve Eu-

rolar konuşuluyor. Ben siyaset 
yapmıyorum bir vatandaş olarak 
konuşuyorum, şimdi namuslu 
ve şerefli insanlar bakımından 
ya da en azından bunlardan 
biraz nasibini almış insanlar ta-
rafından “Bu ne rezalet” diye 
düşünülmesi lazım. Ancak hır-
sızlık öyle bir boyut aldı ki, bazı 
gazetelerde ve Tv’ler de yazılan 
ve konuşulanları okuyorum be-
nim tüylerim diken diken oluyor. 
Sayın Başbakan’ın bir sözü var 
Ergenekon davası ile ilgili, paşa-
lar gözaltına alınırken gözaltlılara 
tepki gösteren insanlara yönelik 
olarak şunu demişti, “Abdestiniz 
sağlamsa namazınızdan şüphe-
niz olmaması lazım” demişti.

Şimdi ortada bir hırsızlık var 
ise bugün tüm vatandaşlarımızın 
siyasi görüşü ne olursa olsun 
çünkü hırsızlığın siyasi bir teşek-
külü olmaz. Hırsız hırsızdır, kim 
olursa olsun ve gereken yapıl-
malıdır kanunlar dahilinde. Biz ne 
yaptık, savcıları görevden aldık, 
bu olayı ortaya çıkaran yüzlerce 
polis görevlerinden alındı. Daha 

düne kadar çalışmalarını takdir 
ettikleri savcı ve emniyet men-
supları bugün uluslar arası bir 
operasyonun figüranları olarak 
takdim edilmesi, çete diye ad-
landırılması nedir Allah aşkına? 
İşin ucu başkasına dokunuyorsa 
abdestiniz sağlamsa namazınız-
dan şüphe etmeyin diyeceksiniz 
ama işin ucu kendinize dokunu-
yorsa , sizinle beraber yürüyen 
ve ıslanan adamlara dokununca 
bunlara çeteci diyeceksiniz.

Bu olaylar düşüncesini bir 
yerlere ipotek etmemiş insanlar 
bakımından nazari dikkate alı-
nacak kadar önemli olaylardır. 
Sayın Başbakan Manisa’da 30 
gözaltına kararını veren savcı 
ile ilgili olarak, “seninle işimiz bit-
medi” diyor bu ne demek biliyor 
musunuz, “bu davaya bulaşan, 
bu davada bizim adamlarımızı 
suçlu görmeye çalışan savcılar, 
yargı mensupları attığınız adıma 
dikkat edin” demektir.

Türkiye kuvvetler ayrılığı 
prensibi ile yönetildiği iddia edi-
len bir ülkedir. Kuvvetler ayrılığı 

prensibi bir ülkenin adam gibi 
devlet olup olmadığını gösteren 
bir özelliktir. Bir ülkede siz yargı-
nın görevine yürütme olarak mü-
dahale ediyorsanız biz anladığı-
mız anlamda kamil ve oturmuş 
bir devletten bahsedemeyiz.

Şu anda Türkiye 90 yılın 
mücadelesiyle kuvvetler ayrılığı 
prensibini oluşturmuş ve AKP 
iktidarı 2010 yılında yaptığı re-
ferandumla oluşturduğu yargıyı 
en kral yargı sistemi olarak ifade 
etmiştir ama şimdi çıkıp “biz hata 
yapmışız HSYK’da denetlenme-
li” diyorlar ve “Milletin yargısı bi-
zim için önemlidir” diyorlar. Bu  
mahkemelerde sizin aleyhinize 
kararlar çıkınca tanımayacak-
sınız, diyeceksiniz ki, beni bağ-
layan milletin yargısıdır, milletin 
vicdanıdır. Böyle şey olur mu? 
Bütün mahkemeler “Türk milleti” 
adına karar verir. Türkiye aşiret 
devleti midir ki, biz yargı kararla-
rını dikkate almayacağız.

Siz Başbakan olarak bu sav-
cıların kararlarını tanımıyorum, 
bunlar çetedir derseniz. Bu sefer 

GENEL BAŞKANIMIZ 2013 YILINI DEĞERLENDİRDİ
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk BengüTürk TV’de yılbaşı 

akşamı  yayınlanan “Söz Hakkı” programına konuk olarak 2013 yılında 
hafızalarda yer eden önemli konuları değerlendirdi.
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vatandaş “Başbakan tanımıyor-
sa ben neden tanıyayım” der. 76 
milyon bizde tanımıyoruz derse, 
ortada devlet kalır mı? Hırsızlıkla 
beraber devletin sürüklendiği ve 
içinden çıkılmaz bir hal alan en 
önemli konu maalesef bu ülkeyi 
yönetenler tarafından düşürül-
düğü durumdur.

Bu millet iradesiyle temiz-
lenir. Eğer millet iradesi bunu 
temizlemezse, her bir vatandaş 
sorumluluğunu yerine getirmez-
se yarın bu ülkeyi yöneten başka 
bir siyasi iktidarın yapacağı yol-
suzlukların, hırsızlıkların önüne 
geçmek mümkün olmaz.” dedi.

KONCUK: KAYNAĞI BELLİ 
OLAN PARA AYAKKABI 

KUTUSUNDA SAKLANMAZ
Paralel devlet söylemlerine 

tepki gösteren Genel Başkan İs-
mail Koncuk, “Bu paralel devleti 
kim oluşturdu?” diye sorarken, 
ayakkabı kutusunda bulunan 
paraların kirli bir para olduğunu 
söyledi. Koncuk, “Paralel devlet 
oluşturan kim? Yargı ve Emniyet 
içinde ki gruplardan bahsediliyor 
burada. Açıkça, paralel devlet 
oluşturmakla suçlanan kesim 
cemaat olarak gösteriliyor. Peki 
daha düne kadar cemaat men-
suplarını Allah adamı olarak 
takdim ediyordunuz. Bugün çete 
olarak gösteriyorsunuz. Şimdi 
bazı yetkililer hoca efendiyi övü-
cü sözler söylüyorlar, biz şimdi 
sizin hangi sözünüze inanalım. 
Başbakan’ın ifadesiyle bu insan-
lar çete mi, çete ise neden övü-
yorsunuz?

Mehmet Ali Şahin,  Hoca 
efendiyi çok severim diyor. Çok 
sevdiğiniz adamları çete ola-
rak mı niteliyorsunuz. Yaşanan 
durum aklı başında olan tüm 
insanları yakından ilgilendiren 
bir durumdur. Biz devleti ebed 
müddet’e inanan insanlarız. 
Buna uygun her tavrı alkışlarız. 
Türkiye Kamu-Sen olarak Tür-
kiye sevdalısı olarak kendimizi 
tanımlarız. Doğrunun her zaman 
yanında yanlışında karşısında-
yız. Tabi yargı tartışmaları içeri-
sinde hırsızları da unutmamamız 
lazım. Kim bu hırsızlar, Bakan 
çocukları, iş adamları, bir Beledi-
ye Başkanı vs. iddia edilen yol-
suzluk boyutu hepimizi tedirgin 
etmesi gereken bir boyut.

Ayakkabı kutusu artık meş-
hur oldu. Ayakkabı satıcıları artık 
vatandaşlara “bizim kutularımız-

da boş değil, içinde hediyesi var” 
diye bir reklâmda yapabilirler. 
Halkbank Genel Müdürünün 
evinden 4,5 milyon dolar çık-
tı. Kaynağı belli olan meşru bir 
paranın ayakkabı kutusu içinde 
olması mümkün değil. Ayakkabı 
kutusu içinde olan paranın kay-
nağı kirlidir. Bu kirliliğin bir de 
bizim İmam Hatip okullarımızın 
temiz adını kullanarak izah edil-
meye çalışılması daha beterdir.

AKP’li bir Milletvekili de o 
paranın Makedonya’daki Bal-
kan Üniversitesi’nin olduğunu 
söyleyerek paranın iadesini is-
tiyor. Vatandaşlarımızda çıkıp 
bu paranın 1 milyon dolarını da 
ben bağışladım diyebilirler, çün-
kü paranın kaynağı belli değil. 
Bu kutu meselesi çözülmeden 
kimsenin vatandaşın huzuruna 
çıkıp namustan, şereften, hor-
tumları kesmekten, Allah’tan , 
Peygamber’den, dinden iman-
dan ve güzel ahlaktan bahsede-
bilmesi mümkün değildir. Yüce 
kitabımız Kuran-ı Kerim’de ha-
ramla ilgili onlarca ayet-i Kerime 
vardır. Helal rızk yeyin diyor.

Peygamberimizin onlarca 
hadis-i şerif’i vardır. Böylesine 
iddiaların olduğu bir yerde kim-
se peygamber efendimizi ağzına 
almasın. Vatandaşlarımızın da 
buna izin vermemesi lazım. Bazı 
mideden bağlı insanların değer-
lendirmeleri bizi bağlamaz, mil-
letimizi bağlamaz. Milletimizin 
kahir ekseriyeti bu olayı değer-
lendirecek kadar adalet sahibi 
insanlardan oluşmaktadır. Bu 
pislik temizlenmelidir. Hem yar-
gının içinde bulunduğu durum 
hem de bu iddialar temizlenme-
lidir. Bir Bakan çocuğunun evin-
de altı kasa çıkıyor. Bu nedir? 
Bakan’ın aldığı maaş bellidir, 
yemese içmese bu parayı birikti-
remez. Bu para nasıl izah edilir? 
Bu pislik kimden gelirse gelsin 
artık temizlenmelidir.

Çevre ve şehircilik eski 
Bakanı Erdoğan Bayraktar di-
yor ki, “ben suçluysam sayın 
Başbakan’da istifa etmeli çünkü 
o’nun bilgisi dahilinde yaptım” 
diyor. Bu söz son derece önem-
lidir ve asla kulak ardı edilmeme-
lidir. Yıllarca Kültür Bakanlığınızı 
yapan Ertuğrul Günay çıkıp, “aç 
kalmaya razıyım, hürriyetimden 
vazgeçmem” diyor. Parti içinde 
bu kadar baskı mı var ki, bu in-
san bu sözleri söylüyor. Kendi 
yol arkadaşını dahi seçemeyen 
insanların nasıl devlet yönetece-

ğini herkesin düşünmesi lazım.
Bu insanların eline devlet 

yönetimi teslim edilebilir mi biz 
bunu sorgulamalıyız. Bu insan-
ların geçmişlerine bir bakıp sor-
gulamamız lazım, devlete ihanet 
var mı, hırsızlık var mı, okyanus 
ötesiyle diz dizeliği göz gözeli-
ği var mı bakalım. Bugünlerde 
oraya gidip referans almaya 
çalışanları görüyoruz, oradan 
referans alanların halini de gö-
rüyoruz. Eğer birilerinin dizine 
oturursanız daha sonrasında 
başınıza çok şeyler gelebilir, di-
zine oturduğunuz insanlar başı-
nıza çok çoraplar örer. Milletimiz 
bunu iyi görmelidir. 76 milyonun 
kaderini teslim ediyoruz bu in-
sanlara. Yüce Allah buyuruyor 
ki, insanlar layık olduğu şekilde 
yönetilir” dolayısıyla neye layık 
olduğumuza bir millet olarak iyi 
düşünmeliyiz.” dedi.

KONCUK: GEZİ OLAYLARI 
İKTİDARA YÖNELİK BİR 

MESAJDIR
2013 yılına damga vuran 

Gezi olaylarını da değerlendiren 
Genel Başkanımız, “Bu olaylar 
neden çıkmıştır muhakemesi ye-
rine, bizzat Başbakan tarafından 
eyleme katılanlar hedef gösteril-
miştir” dedi. Koncuk, “Türkiye’nin 
içinde bulunduğu manzarayı göz 
önünden geçirmek gerek. Tv ha-
berlerini dinlerken mutluluk ha-
berleri yok, haberlerde her gün 
bir olay, bir hırsızlık, bir cinayet 
var. Bu ülkede toplumsal bir hu-
zur var diyebilir miyiz? Türkiye iyi 
yönetilmektedir, toplum gelece-
ğe güvenle bakıyor? denilebilir 
mi? Hayır diyemeyiz. Gezi parkı 
olayları illegal örgütlerin istismar 
çabasını hariç tuttuğumuzda, çı-
kış noktası itibariyle haklı gerek-
çeleri olan, yönetim sistemi ile 
ilgili problemlerin varlığına ina-
nan insanların tepkilerini ortaya 
koyduğu eylemlerdir.

Marjinal grupların gösterdiği 
tepkiler elbette bizi de rahatsız 
etti ama ülkenin 11 yıldır iyi yö-
netilmediği, adil bir gelir dağılımı 
olmadığını, genç işsizliğin  tavan 
yaptığına inanan birçok insan bu 
nedir? dedi  ve meydana çıktı. 
Normal olarak siyasi iktidar gezi 
olaylarını iyi okuyup iyi değerlen-
dirseydi, 10 yıldır sesi çıkmayan 
bu insanlar neden bugün mey-
danlara indi diye düşüseydi bu 
olaylardan olumlu bir ders çıkarı-
labilirdi. Sonuç çıkarılmadı hatta 

tam tersine bu olaylara katılan 
insanların tamamı AKP’ye karşı 
kirli hesaplar içindeki insanlar 
olarak takdim edildiler.

Bizzat Başbakan bu eylem-
lere katılan insanları hedef gös-
termiştir. Tencere tava çalanları 
şikayet edin diye talimatlar ver-
miştir. Geziden ders çıkarmaya-
caksın, hırsızlık olacak çete ve 
operasyon diyeceksin…Nasret-
tin Hocanın evine hırsız girmiş, 
herkes hocayı suçluyor, kapını, 
pencereni neden kapatmadın 
diye. Hoca en sonunda daya-
namamış ve yahu hırsızın hiç mi 
suçu yok demiş. Hadi diyelim bu 
olaylar çetelerdi, operasyonlardı 
vs. peki siz bu ülkeyi yöneten 
insanlar olarak ne yaptınız? Yar-
gıda Emniyette bu çete dedikle-
riniz köşe başlarına gelirken siz 
ne yaptınız, sizin İçişleri Bakanı-
nızın imzaları var.

Bu uluslar arası operasyonu  
kim yapıyor? ABD yapıyor diyor-
lar. ABD ile 11 yıldır diz dize göz 
göze oturan kim, talimatlar alan 
kim? ABD Türkiye için böyle bir 
operasyon yapıyorsa daha düne 
kadar sizinle bu kadar iyiyken 
bugün ne oldu? Biz ABD’nin de 
başka bir ülkenin de içişlerimize 
karışmasında rahatsız oluruz 
buna asla prim vermeyiz. Re-
fik’inizi yani yol arkadaşınızı çok 
iyi seçeceksiniz. Refik’ini ABD 
olarak seçersen sende bunları 
yaşarsın. Hadi bir operasyon ol-
duğunu düşünelim, hırsızlık yok 
mu? 4,5 Milyon doların ayakkabı 
kutularının içinde işi nedir? Bir 
operasyon varsa bunu yapanla-
rın canına ot tıka bizde destek-
leyelim ama 4,5 milyon dolar şu 
nedenle var deyin bilelim. Evden 
çıkan kasaları izah edin, Rıza 
Zerrab’ın kaç yüz milyon Euro’yu 
neyin karşılığında Türkiye üze-
rinden transfer ettiğini açıklayın 
bakalım.” dedi.

KONCUK: ACI 
ÇEKMEMİZE SEBEP OLAN 

İNSANLAR DİYARBAKIR 
BULUŞMASINDA BAŞTACI 

EDİLDİ
2013 yılı içerisinde açıklanan 

“Demokratikleşme Paketi de” 
Genel başkanımıza yöneltilen 
sorular arasındaydı. Koncuk, 
“Diyarbakır’da yaşanan  tablo 
unutulmamalı” dedi. Koncuk, 
“2014 yılında 2013’ü lütfen unut-
mayalım. Unutmak yok olmak 
demektir. Unutanların geleceği 
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olmaz. 2013 yılında milliyetçilik 
dolayısıyla vatan severlik ayaklar 
altına alındı. Türk bayrağının adı 
değişsin diyen gafiller çıktı. Bu 
gafiller akil adam yapıldılar. Bize 
de bu yönde gelen teklifi reddet-
tik, Allah korusun nasıl akil adam 
olurum ben, ihanet noktasında 
bir akillikle işimiz olamaz.

Diyarbakır’daki tablo unutul-
mamalı. Gözyaşları sel oldu, bu 
milletin evlatları şehit olurken 
alkışlayanlar baş tacı yapıldı, 
kırmızı halılarla karşılandılar. Bir 
millet bunu nasıl unutur? Süslü 
cümlelerle tüm TV kanallarında 
şehitler olmayacak derseniz ta-
bii vatandaşında kafası karışır. 
Benim insanımın yıllardır çektiği 
acıya sebep olanlar bu ülkeyi 
yönetenler tarafından kıymetli 
insanlar olarak tanıtılıyorsa ve 
bağrına basılıyorsa bir millet 
bunu unutabilir mi?

Cumhurbaşkanlığı  “araba-
mı şerefsizlerin memleketinde 
bıraktım” diyen Ahmet Kaya’ya 
ödül vermiştir. Bu millet çok şe-
reflidir ama bunu söyleyenler 
şerefsizdir. Demokratikleşme 
paketi adı altında “Andımız” kal-
dırıldı. Kaldırılma sebebi Türk 
vurgusudur. Bölücüler ve Türk 
düşmanlarının talebi yerine geti-
rildi. Adımız Müslüman  Türk’tür 
ve yıllarca buna saldırılar olmuş-
tur ama biz buna millet olarak 
sahip çıkacağız.Bugünlerde ev 
ev gezip Türk bayrağı dağıtı-
yorlar, siz önce Türk bayrağına 
sahip çıkın ki dağıtma hakkına 
sahip olasınız.” dedi.

KONCUK: KAMU 
ÇALIŞANLARI 

GELECEKLERİNE SAHİP 
ÇIKMALILAR

Ağustos ayında imzalanan  
ve kamu çalışanlarını hayal kı-
rıklığına uğratan Toplu Sözleş-
me sürecini de değerlendiren 
İsmail Koncuk, kamu çalışanla-
rını geleceklerine sahip çıkmaya 
çağırdı. Koncuk, “Rezil bir Toplu 
Sözleşme dönemi yaşandı, Tür-
kiye Kamu-Sen olarak memur 
masada satılmıştır emekli de 
satılmıştır diye bunu ifade ediyo-
ruz.  28 Aralık’ta “Hırsıza değil, 
memura bütçe” diye bir mitingi-
miz oldu ve yoğun da bir katılım 
vardı. Tepkimizi ortaya koyduk, 
Kamu çalışanları sendikal ter-

cihlerini ortaya koyarken, kendini 
pazarlayanları ve haklarını savu-
nanları aynı kefeye koymamaları 
gerekir.

Ocak ayı itibariyle tüm me-
murlar görecekler ki alacakları 
maaş 123 TL. Enflasyon farkı 
yok , aile ve çocuk yardımı yok 
, öğretmenin ek dersine zam 
yok, ikramiye ve tazminatlara 
zam yok, fazla çalışma ücretle-
rine zam yok, akademisyenle-
re iyileştirme yok 2014 yılında 
bunları yaşayacağız. Bugünler-
de yaşanan  olayların Türkiye’yi 
ekonomik bir krizle karşı karşıya 
getireceği açıktır. Bu olaylar iyi 
yönetilememiştir ve sebebi de 
iktidardır. Yaşanan sıkıntıların 
acısını da vatandaşlarımız yaşa-
yacaktır. Böyle bir ortamda enf-
lasyon farkı ödemesi bu Toplu 
Sözleşme de yok, bunu sineye 
çeken bir devlet memuru yoktur.

Bunu dahi düşünemeyen ve 
adına sendika diyen yapıların bu 
ülkede yetkili sendika sıfatıyla ta-
nınıyor olmasını da ben hazme-
demiyorum tüm kamu çalışanları 
adına. Yetkiyi hala bu insanlara 
verirlerse, kamu çalışanları, bu-
nun anlamı şu olacaktır, “Beni bir 
kez pazarladın yetmedi bir daha 
pazarla” anlamına gelecektir. 
Tüm kamu çalışanları şapkayı 
önlerine koyup adam gibi sen-
dikacılığın adresi olan Türkiye 
Kamu-Sen’e destek vermeleri 
lazım.

Başbakan Pakistan’dan dö-
nerken gazeteciler uçakta çe-
teci diye adlandırılan polislerin 
neden meslekten atılamadığını 
soruyorlar. Başbakan “657 sa-
yılı Devlet memurları kanunu 
bunları koruyor, fabrikada çalış-
salardı kıdem ihbar verir bunları 
kapı önüne koyardık” diyor. “Bu 
bize ders olsun önümüzdeki 
dönemlerde 657’yi değiştirece-
ğiz” diyor. Bu ne demek? Kamu 
çalışanlarının iş güvencesi el-
lerinden alınacak demektir. İşte 
bu gerçekleşirse kamu çalışan-
larının adı memur olmayacaktır, 
idarenin her an kıdem ve ihbar 
tazminatını vererek kapı önüne 
koyacağı bir duruma getirilecek-
tir. İş güvencesini kaybedersek 
devlet memurluğu kavramı kay-
bolursa kaderimiz bu ülkeyi yö-
neten siyasi iktidarların iki duda-
ğı arasında şekillenir. Başbakan 

tarafından alenen bu sözler söy-
leniyorsa, kamu çalışanları da 
kendi hak ve menfaatlerini koru-
ma mecburiyetindedirler.” dedi.

KONCUK: 2013 YILI 
EĞİTİM ALANINDAKİ 

PROBLEMLERİN 
ÇÖZÜLDÜĞÜ BİR YIL 

OLMADI
Eğitim alanında yaşanan 

sıkıntıların hala devam ettiğini 
vurgulayan Genel Başkan İsmail 
Koncuk, Ataması yapılmayan 
öğretmenlerden  İ.İ.B.F. mezun-
larına, Bakan  Nabi Avcı’dan Milli 
Eğitim Bakanlığı’ndaki fişleme-
lere kadar birçok konuda değer-
lendirmelerde bulundu. Koncuk, 
“Ataması yapılmayan öğretmen-
lerimiz bir dram yaşıyorlar. Bu-
gün itibariyle Allah mekanlarını 
cennet etsin 37 gencimiz intihar 
etti. Hayata tutunmalılar, yaşa-
mak her şart altında önemlidir, 
mücadele edeceğiz. 350 bin 
ataması yapılamayan öğretmen 
var, 10 bin atamanın Şubat’ta 
yapılacağı Başbakan tarafından 
ifade edildi ama yeterli bir rakam 
değil. İ.İ.B.F. mezunu olan 350 
bin genç başka bir dram yaşıyor.

Bunlar bizim evlatlarımız ve 
çaresizler. Bu feryatlar duyulma-
lıdır. Toplam 5 milyon civarında 
gencimiz KPSS’ye girerek bir iş 
bulmaya çalışıyor.  Bu ülkeyi yö-
netenler elbette bunun çözümü 
için bir irade ortaya koymalılar.  
Tırtıklanan paralardan bu ço-
cuklarımıza ne kalır bilmem ama 
bunu da söylemek durumunda-
yım.

Milli Eğitim bakanlığı iyi yö-
netilmiyor. Nabi Avcı’nın sorun-
lardan haberi olduğunu düşün-
müyorum. Bir de fişleme me-
selesi var tabii. Müsteşar Yusuf 
Tekin’in öğretmenleri ve çalışan 
personeli fişlediği bilgileri var. 
Hep cuntacılardan şikayet eder-
ler, eğer doğruysa sizde fişçisi-
niz. Farkınız nedir? Alan değişik-
liği, yönetici atamaları gibi ciddi 
problemler var, yandaş koruma-
ya yönelik bir yönetici atama du-
rumu var. Sadece Milli Eğitim’de 
değil birçok kamu kurumunda 
bunlara şahit oluyoruz. Bunların 
önüne geçilmelidir.

Akademisyenlerimiz yaşa-
ma acziyeti içindeler. Ekonomik 
olarak içinde bulundukları dar-

boğazdan kurtarılmalılar. Bilimin 
merkezi diyeceksiniz üniversite 
çalışanları ve akademisyenlere 
sahip çıkmayacaksınız bu kabul 
edilemez.” dedi.

KONCUK: TOPLUMSAL 
DÜŞÜNÜP BÖYLE 

YAŞAYACAĞIZ, ARAMIZA 
NİFAK MİKROBU 
SAÇANLARA İZİN 
VERMEYECEĞİZ

Program Genel Başkanı-
mızın 2014 yılı mesajıyla sona 
erdi. Koncuk mesajında,” Türki-
ye son derece önemli bir ülke, 
bütün gözler Türkiye’de. Doğu 
Türkistan’da zulme uğrayanların, 
Irak’ta, Kerkük’te, Tuzhurmatu’da 
hayatlarına kastedilen Türk-
menlerin gözü Türkiye’de, 
KKTC’de yaşayan soydaşları-
mızın  gözü Türkiye’de, Balkan-
larda, Makedonya, Kosova’da, 
Bulgaristan’da yaşan kardeşleri-
mizin gözü burada.

Türkiye kendiyle oyalanmayı 
bırakıp büyük düşünmeli. Türk 
İslam davasıyla sevdalanan, 
yüreğinde Türk İslam davasına 
yer olan insanlarla yönetilmeli, 
Türk kelimesinden gocunanlar 
bu ülkeyi yönetirse Türk dün-
yasının hiçbir umudu kalmaz. 
Azerbaycan’da Karabağ davası 
var biz gidip Ermenilerle görü-
şüyoruz.  Bunlar kabul edilemez. 
76 Milyon vatandaşımızın her bi-
rinin saygıdeğer olduğunu ve bu 
ülkenin vatandaşı olmaları sebe-
biyle onların saygıdeğer olduğu-
nu bilmeli ve kabul etmeliyiz.

Ülkeye ayrılık tohumları ek-
meden, etnik mikrobu hortlata-
cak ifadeleri kullanarak bu mil-
letin geleceğine, bu coğrafya’da 
etnik kökeni ne olursa olsun  
yaşayan insanların geleceğine 
ihanet ettiğimizi bileceğiz. İnsan-
lar layık olduğu şekilde yönetilir 
Ayet-i Kerimesini aklımızdan 
çıkarmadan, biz yapacağız, biz 
tedbirini alacağız. Toplumsal 
düşüneceğiz ve böyle yaşaya-
cağız. 2014 yılı hayırlı ve uğurlu 
olsun, başarılar ve mutluluklar 
diliyorum.” Diyerek sözlerini nok-
taladı.
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Köşe Yazısı

Talip GEYLAN
Genel Teşkilatlandırma 

Sekreteri

Pakistan dönüşünde uçakta ga-
zeteciler Erdoğan’a soruyor: “Sa-
yın Başbakan, bu polis memurları, 
eğer ÇETE mensubuysa, neden 
görevden almıyorsunuz da sadece 
yerlerini değiştiriyorsunuz?

Cevaba bakın;
“Bu 657 ile bu yapılamaz. De-

ğişirse yapabilirsiniz. Bir anonim 
şirkette bunu yaparsın. İhbarı, 
kıdemini verir KAPININ ÖNÜNE 
KOYARSIN. Niye devlet diyorlar? 
Kapağı attın mı bir daha atamaz-
lar. AKŞAM BEŞİ BEKLE, EMEK-
LİLİĞİ BEKLE. Bunun üzerinde 
çalışacağız. Bazı gelişmeler bize 
ufuk kazandırıyor. Anayasal ve di-
ğer mevzuat değişiklikleriyle yapı-
labilir.”

***
Görüyorsunuz değil mi?
Cumhuriyet tarihinin en büyük 

yolsuzluk iddiasıyla ortalık çalka-
lanıyor,

Bakanlar ve milletvekilleri istifa 
ediyor,

Yüksek düzeyli bürokratlar ve si-
yasilerin yakınları tutuklanmış,

Dünyaya rezil olmuşuz…
Ama sayın Başbakanımız, tüm 

bunları görmezden gelerek, sade-
ce mevzuatın gerektirdiği şekilde 
adli amirleri tarafından kendisine 
verilen talimatı yerine getiren me-
murlar üzerinden, yine MEMUR 
DÜŞMANLIĞINI aratmayacak bir 
yaklaşımla, devlet memurluğunu 
sorguluyor.

***
Aslında Recep Tayyip Erdoğan,  

iktidara geldiği günden itibaren ka-
fasının derinliklerinde var olan ka-
naatini bir kez daha diline döküyor.

Nitekim, son bir yıl içerisinde, 
defaten bu niyetini alenen ifşa etti.

Hatta bazen, memurlarımızı ağır 
şekilde tahkir eden ifadeleri de 
kullanmaktan çekinmeyerek, me-
murun statüsünü tartışma konusu 
yaptı.

Başbakan yaptığı bu son açıkla-
mayla;

Devleti tanımayan, kamu hizme-
tinin işleyişini bilmeyen, memurun 
ne iş yaptığı hakkında en ufak bil-
gisi olmayan kimselerin kahveha-
ne köşelerinde gevelediği cahilane 
sohbetlerde söylenebilecek bir üs-
lupla; devlet memurunu, “Tek he-
defi sağlam gördüğü devlete kapa-
ğı atmak olan, saatin beşi vurması-
nı ve mesainin bitmesini dört gözle 

kollayan, hiçbir işe yaramayan ve 
tek gailesi emekliliği doldurmak 
olan” bir profille ortaya koyuyor.

***
Bir Başbakan böyle mi konuşur?
Devletin, hizmetini memurları 

eliyle vatandaşına ulaştırdığını bi-
len bir Başbakan böyle mi konu-
şur?

Dört kişilik bir memur ailesinin 
asgari geçim standartının, ortala-
ma memur maaşının neredeyse iki 
katı olduğunu bilen bir Başbakan 
böyle mi konuşur?

Devletin, sadece öğretmeniyle 
yüzünü gösterdiği dağ köylerinde, 
sobasında tezek yakarak öğrenci-
lerini ısıtan memurunun varlığın-
dan haberdar olan bir Başbakan 
böyle mi konuşur?

Gece gündüz demeden, mesai 
gözetmeden can hıraş şekilde va-
tandaşa sağlık hizmeti veren ve bu 
kadar fedakarlığa rağmen şiddete 
maruz kalan ve hatta canını kay-
beden memurlarının fedakarlığını 
gören bir Başbakan böyle mi ko-
nuşur?

***
Evet konuşur!
Devlet hizmetinin sunumuy-

la ancak İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nde tanışmış olan bir 
Başbakan böyle konuşur!

Sadece ideolojik anlamda göm-
leğini değil; işine gelmediğinde 
mevzuatı, kural ve kaideleri, gele-
nekleri ve teamülleri de değiştirme-
yi ilke olarak kabul etmiş olan bir 
Başbakan böyle konuşur!

Devlet memurunun, siyasetin ve 
iktidarın kölesi olması gerektiğine 
iman etmiş olan bir Başbakan böy-
le konuşur!

Bana biat etmiş olan makbuldür, 
gerisi teferruattır diye düşünen bir 
Başbakan böyle konuşur!

Tetikçiliğini yaptırdığı yandaş 
sendikayı hormonlayarak şişiren 
ve bunun üzerinden memuru kont-
rol etme azmindeki bir Başbakan 
böyle konuşur!

Bunlar haftada 15 saat çalışır 
ama çok maaş alırlar diyerek öğ-
retmeni dahi tahkir edebilen bir 
Başbakan böyle konuşur!

Devleti işporta tezgahı işletir gibi 
yönetme arzusundaki bir Başba-
kan böyle konuşur!

Ey Türk memuru artık aç kulak-
larını!

Bak sayın Başbakan alenen di-
yor ki:

“Kardeşim ufkum açıldı artık!
Anayasayı ve memurlarla ilgili 

mevzuatı değiştireceğim.
657 Sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nu değiştireceğim.
Politikama, stratejime, öngörüle-

rime uygun/uyumlu olmayan me-
mura, vereceğim ihbar ve kıdem 
tazminatını koyacağım kapının 
önüne!

Bundan sonra ‘Devlete girdim, 
devlet memuru oldum’ cakası yok! 
Benim olacaksınız; siyasi iktidarın 
memuru olacaksınız.

Akıbetiniz, yarınınız benim iki du-
dağımın kıpırtısıyla şekil bulacak!

Ondan sonra, ya benden yana 
taraf olacaksınız, ya da sizi berta-
raf edeceğim!

***
Ey Türk memuru artık aç gözünü!
Türkiye Kamu-Sen Genel Baş-

kanı sayın İsmail Koncuk iki yılı aş-
kındır bas bas bağırıyor.

İş güvencemiz tehlikede diyerek, 
memurumuzu uyandırmaya çalışı-
yor.

Bunun için eylemler ve basın 
açıklamaları yapıyor.

Başta sayın Başbakan ve Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ol-
mak üzere, ilgili tüm muhataplarla 
defalarca görüşerek tepkisini dile 
getiriyor.

Onlarca TV programında bu ko-
nuyu işliyor.

Ve her fırsatta, “Devlet memu-
runun, Cumhuriyet tarihi boyunca 
elde ettiği en büyük kazanımı iş 
güvencesidir. Anayasanın 128 inci 
maddesinin ve 657 Sayılı DMK’nın 
değiştirilerek iş güvencemizin eli-
mizden alınmasına asla müsaade 
etmeyiz. Bilinsin ki, bu noktada her 
türlü eylemi meşru kabul ederiz” di-
yerek çok net ve sert şekilde tavrını 
ortaya koyuyor.

Kamuoyu şahittir ki, Genel Baş-
kan Koncuk, muhatabı kim olursa 
olsun her düzeyde bu duruşunu en 
yüksek perdeden dillendirmiş ve 
bundan asla taviz vermemiştir.

Peki hormonla şişirilmiş ve ken-
dini Hükümetin her icraatını tevil 
etmekle mesul kabul etmiş olan 
Malum-Sen ne yapıyor?

Yıllardır, kamu çalışanının hak ve 
kazanımları için yapılan eylemlere 
destek vermedikleri gibi, Hüküme-

tin safında yer tutmadılar mı?
On yılı aşkın iktidarı süresince 

defalarca memura bindiren sayın 
Başbakana tek bir çift söz söyleye-
bildiler mi?

Bir kez olsun, “Ey Başbakan seni 
seviyoruz. Ama iş başka, sevgi 
başka; iş güvencemize dokunur-
san külahları değişir, seni buna 
pişman ederiz” mealinde adamlık 
gösterebildiler mi?

Sayın Başbakan başta öğret-
menler olmak üzere memurları 
tahkir eden açıklamalar yaptığın-
da, “Orada dur! Başbakan da ol-
san öğretmene, memura hakaret 
edemezsin. Ya özür dile ya da istifa 
et’” diyebilme cesaretini gösterebil-
diler mi?

Daha da önemlisi böyle bir kay-
gıları hiç oldu mu?

***
Şimdi bu sözde sendikacılar 

çıkarak bu yazımızda dile getirdi-
ğimiz konulara hiç değinmeden 
sendikamıza o bildik teraneleriyle 
saldıracaklar.

Yedikleri haltları marifetmiş gibi 
gevelemeye devam edecekler.

Ama çağrıda bulunuyorum:
Delikanlıca çıkın meydana; kı-

vırmadan, dolandırmadan, laf ka-
labalığı yapmadan açık ve net bir 
şekilde sayın Erdoğan’a söyleyin 
ki; “Sayın Başbakan, onlarca kez 
memurun iş güvencesine dokuna-
cağınızı ifade ettiniz. İşçi memur 
ayrımını ortadan kaldıracağınızı ve 
çalışan adı altında tek bir istihdam 
modeli getireceğinizi söylüyorsu-
nuz. Sizi uyarıyoruz; eğer böyle 
bir girişiminiz olursa gök kubbeyi 
başınıza yıkarız. Başta seçim san-
dığına gömmek olmak üzere, her 
türlü meşru platformda bunun he-
sabını sorar, burnunuzdan fitil fitil 
getiririz!”

İşte bu delikanlılığı görürsem;
Topunuzdan sözlerimi geri ala-

cak, helal olsun diyecek ve takdir-
lerimi sunacağım.

Haydi bakalım…

SAYIN BAŞBAKAN AÇIK AÇIK MEMURU 
TEHDİT EDİYOR
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Eğitim toplumların geleceği-
nin şekillenmesinde belirleyici 
role sahiptir. Bilgi toplumu sevi-
yesine ulaşmış ülkelerin tama-
mında, Milli Eğitim politikaları 
siyasi tartışmalardan bağımsız 
değerlendirilmektedir. Almanya, 
Finlandiya, Norveç vb. ülkelerde 
çocukların ve gençlerin hayat-
larını doğrudan etkileyebilecek 
sisteme yönelik değişikliklerin 
yapılması mümkün değildir.

Türkiye’nin yakın tarihi güçlü 
ve ileriye dönük bir eğitim politi-
kamızın yokluğunun şahidi gibi-
dir. Üniversite giriş sınav sistemi-
nin neredeyse her yıl değişikliğe 
uğraması, İlköğretime başlama 
yaşı, zorunlu öğretimin süresi 
meselesi başta olmak üzere pek 
çok tartışma öğrenciler, eğitimci-
ler ve ailelerin büyük huzursuz-
luklar yaşamasını beraberinde 
getirmektedir.

Siyaset kurumuna duyulan 
güvensizliğin başlıca sebebi, 
ideolojik tartışmalar ve kısır siya-
si hesapların eğitimin üzerinde 
karabasan gibi dolaşmasıdır.

Dershaneler, Lise ve Üniver-
site giriş sisteminden kaynakla-
nan, okulların meydana getirdiği 
boşluğun doğurduğu kurumlar-
dır. 1960’lı yıllardan itibaren fa-
aliyet gösteren özel eğitim ku-
rumlarının sayısı bugün dört bini 
geçmiştir. Yasal izinleri olmayan, 
özel ders veren etüt merkezleri 
ile bu sayının yedi bin civarına 
ulaştığını biliyoruz.

Hükümet ile cemaate gönül 
verenler arasında acımasız bir 
güç mücadelesi yaşanıyor. Sa-
yın Başbakan herhangi bir ge-
rekçe ya da bilimsel veri ortaya 
koymadan ‘dershaneler kapatı-
lacak’ dedi. Milli Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı da 2014 yılı Haziran 
ayı itibariyle dershanecilik faali-
yetlerinin sona ereceğini söylü-
yor.

AKP’nin iktidara geldiği 2002 
yılı sonu itibariyle iki bin olan 
dershane sayısı dört bine çıktı. 
Bugün dershanelere karşı çıkan 
hükümet kadroları dershane sa-

yısının yüzde yüz artmasına ni-
çin müsaade etmiştir?

Geçmişte Milli Eğitim Şura’la-
rında dershanelerin kapatılması 
ve/veya dönüştürülmesi ısrarla 
vurgulanmışken, bugün verilen 
kararın, siyasi taassubun ve 
devlet içerisindeki güç mücade-
lesinin ürünü olduğunu kaygıyla 
izliyoruz.

Dershanelerin kapatılması 
kararının sakıncaları ve doğura-
bileceği mağduriyetler;

1. Dershaneler kanunlarla ku-
rulmuştur. Anayasamız da buna 
destek vermektedir. Anayasa’da 
mülkiyet hakkı vardır. Dersha-
nelerin kurulması da mülkiyet 
hakkı olarak değerlendirilmelidir. 
Alınan tek taraflı karar, mülkiyet 
ve ticari teşebbüs hakkı gibi de-
mokratik kazanımlara zarar ve-
recektir.

2. Dershaneleri bu sakat 
mantıkla kapatırsanız yarın 
hem iç hukukunuzda, hem de 
AİHM’de ciddi davalarla muha-
tap olunacaktır. T.C. Devleti kör 
dövüşü ve yanlış kararlar nede-
niyle milyarlarca TL dershane 
sahiplerine para ödemek zorun-
da kalabilir.

3. Türkiye’de şu anda 4 bin 
özel dershane var. 4 bin dersha-
nenin özel okula dönüştürüldü-
ğünü düşünelim. Şu anda özel 
okullarının öğrenci kontenjanları-
nın sadece yüzde 40’ı dolu, yüz-
de 60’ı boş durumda. 4 bin ders-
hane daha özel okul olduğunda 
öğrencileri nasıl bulacaksınız? 
Devletin öğrenci başına 1500 

TL yardım yapacağı söyleniyor. 
Türkiye’de özel okul ücretleri 15 
bin TL. 1500 TL’yi devlet verirse, 
vatandaş 13 bin 500 TL’yi nere-
den bulacak? 13 bin 500 TL’yi  
asgari ücretli mi, 1700 TL maaş 
alan devlet memuru mu, zarar 
eden çiftçi mi, kepenk kapatan 
esnaf mı verecek? Şu anda za-
ten mevcut kontenjanları doldu-
ramıyorsunuz.

4.Dershanelerin bu şekliyle 
kapanması halinde, altmış bin 
civarında öğretmen ve binlerce 
dershane çalışanı işsiz kala-
caktır. Türkiye’de KPSS sınavını 
kazandığı halde atanamayan ya 
da KPSS mağduru üç yüz bin 
öğretmen adayı varken, işsiz 
öğretmenler ordusuna altmış bin 
kişiyi daha katmanın haklı bir ge-
rekçesi var mıdır?

5. Beş yıl dershane öğret-
menliği yapanların sözlü sınava 
tabi tutulacağı, sözlü sınavda ba-
şarılı bulunanların MEB kadrola-
rına öğretmen olarak atanacağı 
Başbakan tarafından belirtiliyor. 
Bu ülkede yıllardır KPSS’ye gi-
ren, KPSS’yi kazanamadığı 
için ataması yapılmayan 310 
bin evladımız var. Sadece son 
sekiz yılda; atanamadığı için 
bunalıma girerek, intihar eden 
37 öğretmen var. KPSS’ye gir-
mesine rağmen atanamayan 
öğretmenler varken, intihar eden 
öğretmenler varken, dershane 
öğretmenlerini sadece sözlü sı-
navla MEB kadrolarına nasıl ata-
yacaksınız?

6. Ayrıca dershane öğret-
menlerinin tamamını kadroya 

atamak söz konusu olmayacak-
tır. Sözlü sınav yapılacağı için 
torpilli ve yandaş olanlar atana-
cak. 55 bin dershane öğretme-
ninden 15 bini öğretmen olarak 
atandı diyelim. Geriye kalan 40 
bin öğretmen ne olacak? Ders-
hanelerde 30 bin de personel 
çalışıyor. 30 bin kişi nerede iş 
bulacak?

7. Kapatılması durumunda 
dershanelerin kayıt dışı faaliyet 
alanına dönecektir. Kapatma 
kararı, dershanelerin kaldırıldığı 
anlamına gelir mi? Şu anda dev-
letin vergi alamadığı, haberdar 
olmadığı kayıt dışı 2 bin dersha-
ne var.  Kayıt dışı dershane sa-
yısı 5-6 bine çıkacak ve MEB’in 
kontrolünde olmayan dershane-
cilik faaliyeti başlayacaktır.

8. Dershaneleri ihtiyaç ol-
maktan çıkarmak için köklü ted-
birler almak gerekiyor. Yarışı or-
tadan kaldırırsanız dershaneler 
de kendiliğinden kapanır.

Türkiye’de eğitim uzman-
larının, üniversitelerin, eğitim 
sendikalarının ve düşünce ku-
ruluşlarının katıldığı uzun süreli 
toplantılar ve çalıştaylardan çı-
kacak sonuçlarla, Milli Eğitimi-
miz şekillenmelidir.

Eğitim çalışanlarının ve öğ-
rencilerin mağduriyetleri siyasi 
kavgalardan bağımsız, samimi 
ve pedagojik perspektifle değer-
lendirilmek zorundadır.

Yoksa Başbakan hazretle-
rinin iki dudağından çıkanların 
emir telakki edildiği bir anlayışla 
çocuklarımızı ne sınav stresin-
den ne de dershane bağımlılı-
ğından kurtarabiliriz.

Siyasi ihtiraslarınız yüzünden 
çocuklarımızı helak ediyorsu-
nuz. Çekin elinizi çocuklarımızın 
geleceğinin üzerinden.

Cengiz KOCAKAPLAN
Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri

EĞİTİMDE KÖR DÖVÜŞÜ:
DERSHANE TARTIŞMALARI

Köşe Yazısı
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28 Aralık 2013 tarihinde gü-
nün erken saatlerinden itibaren 
alana akın eden kamu görevlileri 
Sakarya Caddesi’ni hınca hınç 
doldurdu. “HER YER RÜŞVET, 
HERYER YOLSUZLUK”, “YOL-
SUZLUĞA HAYIR”, “AK DEĞİL 
KARASIN, BAŞIMIZA BELA-
SIN”, “SUSMA HAYKIR AL-
DATMAYA HAYIR”, “HÜKÜMET 
KUTUNU AL BAŞINA ÇAL” şek-
linde sloganlar atarak yolsuz-
luğu ve hırsızlığı protesto eden 
ve memur maaşlarına yapılan 
zamların yetersiz olduğunu ifade 
eden kamu görevlileri miting bo-
yunca susmadı.

Türkiye Kamu-Sen Genel 
Başkanı İsmail Koncuk’un kür-
süye çıkmasıyla coşkunun do-
ruğa çıktığı mitingde, eleştiriler 
memuru masada satan malum 
konfederasyon ve hırsızlığı sa-
vunan yetkililere yöneldi.

KONCUK: ALIN TERİMİZİ, 
EMEĞİMİZİ ÇALAN 

HARAMİLERİN KARŞISINA 
BİR ABİDE GİBİ 
DİKİLİYORUZ

Türkiye Kamu-Sen  Genel 
Başkanı İsmail Koncuk, konuş-
masına Tevfik Fikret’in “Han-ı 
Yağma” adlı şiirinde dörtlükler 
okuyarak başladı.

Bu sofracık, efendiler - ki iltika-
ama muntazır

Huzurunuzda titriyor - bu mille-
tin hayatıdır;

Bu milletin ki mustarip, bu mil-
letin ki muhtazır!

Fakat sakın çekinmeyin, yiyin, 
yutun hapır hapır...

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı 
iştiha sizin,

Doyunca, tıksırınca, çatlayın-
caya kadar yiyin!

Efendiler pek açsınız, bu çeh-
renizde bellidir

Yiyin, yemezseniz bugün, ya-
rın kalır mı kim bilir?

Bu nadi-i niam, bakın kudumu-
nuzla müftehir!

Bu hakkıdır gazanızın, evet, o 
hak da elde bir...

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı 
iştiha sizin,

Doyunca, tıksırınca, çatlayın-
caya kadar yiyin!

diyen İsmail Koncuk, daha 
sonra Türkiye’nin dört bir ya-
nından kar kış demeden yollara 
düşen ve ekmeği için, hakları 

için, kutlu mücadele için yollara 
düşen tüm kamu görevlilerini 
selamladı. Koncuk, “Kavgam, 
ekmeğim için; sevdam, ülkem 
için diyerek, yollara düşüp, kutlu 
mücadelemizin er meydanına 
koşan çilekeş, cefakâr, vefakâr 
kamu görevlisi kardeşlerim, çok 
kıymetli basın mensupları, hoş 
geldiniz, şeref verdiniz.

Bugün buraya gelebilmek; 
haksızlıkların, hukuksuzlukla-
rın, yolsuzlukların odağı haline 
gelen, alın terimizi, emeğimizi 
çalan haramilerin karşısına bir 

abide gibi dikilebilmek her baba-
yiğidin harcı değildir. Memurları, 
emeklileri enflasyona ezdirme-
dik deyip, ülkenin kaynağını ve 
kaymağını yandaş çevrelere da-
ğıtanları gördünüz.

Günlerce, sözde sendikaların 
ve siyasetçilerin büyük bir nimet-
miş gibi anlattığı, toplu sözleşme 
yalanını izlediniz. Vatanın adım 
adım bölünmeye doğru götürül-
düğünü, kardeşliğimize darbe 
vurulduğunu kaygıyla takip etti-
niz.

Siz hep sustunuz, sabretti-

“HIRSIZA DEĞİL, MEMURA BÜTÇE” DEDİK, 
ANKARA’YI İNLETTİK!

Türkiye’nin dört bir tarafından kar, kış, soğuk, ayaz demeden yollara düşüp ekmek 
kavgaları için, hak mücadeleleri için Türkiye Kamu-Sen’in 28 Aralık 2013 tarihinde 

Ankara Sakarya Caddesi’nde düzenlediği “HIRSIZA DEĞİL, MEMURA 
BÜTÇE” mitingine gelen on binlerce kamu çalışanı hep bir ağızdan “Yalana, 

yolsuzluğa, hırsızlığa, arsızlığa HAYIR”  diye haykırdı.
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niz, beklediniz. Şimdi sıra sizde; 
şimdi herkes susacak; siz konu-
şacaksınız. Bütün haksızlıkları, 
yüzsüzlükleri; yalancıların surat-
larına çarpacaksınız. Siz; Tür-
kiye Kamu-Sen’in büyüklüğüne 
inandınız, gücüne güvendiniz, 
“yeter artık” dediniz ve buraya 
geldiniz. Allah sizden razı olsun!” 
dedi.

KONCUK: TERÖRİSTİN 
BAŞ TACI EDİLDİĞİ, 
ŞEHİDİN, GAZİNİN 

ALAŞAĞI EDİLDİĞİ,YÜCE 
DİNİMİZİN, HER TÜRLÜ 

UĞURSUZLUĞA KALKAN 
EDİLDİĞİ KARANLIK BİR 

DÖNEM YAŞIYORUZ
Son 11 yıldır Türkiye’nin tam 

anlamıyla karanlık bir dönem ya-
şadığını belirten Genel Başkanı-
mız İsmail Koncuk, “Bürokrasisi 
hırsızlık, Kabinesi yolsuzluk, 
Hırsızı arsızlık içinde bir iktidar 
gerçeğiyle yüz yüzeyiz” dedi. 
Koncuk, Ne yazık ki ülkemiz çok 
acı bir dönem yaşamaktadır. 11 
yılda uygulanan yıkım politikaları 
sonucunda, bizzat iktidar tara-
fından; Memuru, işçisi, emeklisi, 
dul ve yetimi perişan edilmiş, 
bebekleri kör ayazlara teslim 
edilmiş, Sınırları delik deşik edil-
miş, Milli kimliği alt üst edilmiş, 
Yargısı, basını kuşatılmış, Or-
manları, madenleri talan edilmiş, 
Limanları, fabrikaları peşkeş çe-
kilmiş, Kurumları yağmalanmış, 
Milli ve manevi değerleri iğdiş 
edilmiş, Savcısı örgütçü, Polisi 
çeteci, Askeri terörist ilan edilmiş 
bir ülke gerçeğiyle yüz yüzeyiz. 
Bürokrasisi hırsızlık, Kabinesi 
yolsuzluk, Hırsızı arsızlık içinde 
bir iktidar gerçeğiyle yüz yüze-

yiz. Teröristin baş tacı edildiği, 
Şehidin, gazinin alaşağı edildiği, 
Yüce dinimizin, her türlü uğur-
suzluğa kalkan edildiği karanlık 
bir dönem yaşıyoruz” dedi.

KONCUK: KİMSESİZLERİN 
KİMSESİ OLACAĞIZ 

DEDİLER, YAKINLARINI 
ABAD ETTİLER

Genel Başkanımız İsmail 
Koncuk, “Kimsesizlerin kimsesi 
olacağım” diye iktidara gelenler, 
mesailerini, tanıdıklarını âbâd 
etmeye harcadı, kendi yakınla-
rından başka kimsenin bir şeyi 
olmadı” dedi. Koncuk, ““Yoksul-
luğu bitireceğim.” diye iktidara 
gelenlerin yarattığı tabloda, 41 
milyon vatandaşımız iki günde 
bir, sofrasına bir kap et yemeği 
koyamıyor.25 milyon vatandaşı-
mız, eskiyen giysilerini değiştire-
miyor.

62 milyon vatandaşımız, ev 
masraflarını karşılayamıyor. 
“Kimsesizlerin kimsesi olaca-
ğım.” diye iktidara gelenler, me-
sailerini, tanıdıklarını âbâd etme-
ye harcadı, kendi yakınlarından 
başka kimsenin bir şeyi olmadı.

Öyle ki, Fransa’nın kişi başı-
na millî geliri Türkiye’nin 4 katı, 
Fransa’daki dolar milyarderleri-
nin sayısı 24. İtalya’nın kişi ba-
şına millî geliri Türkiye’nin 3 katı, 
dolar milyarderi sayısı 23.

Türkiye’de dolar milyarderleri-
nin sayısı 43. Türkiye’deki dolar 
milyarderlerinin sayısı, Fransa 
ve İtalya’dakilerin toplamına eşit. 
Harun olacağım deyip, Karunla-
şanların yarattığı tablo ortadadır.  
Bugün her 5 gençten 1’i işsizdir.

Kadınlarımız çalışma hayatı-
nın dışındadır. 11 yıldır büyüme-

nin bütün yükü, daha çok çalışıp 
daha az kazanan memurun, iş-
çinin, çiftçinin omuzlarına bindi-
rilmiş, Büyümenin kaymağı, rant 
çevrelerine, eşe, dosta, akraba-
ya aktarılmıştır.” dedi.

KONCUK: 3 (Y) 
DİYEREK GELDİLER, 
9 (Y) İLE SEFALARINI 

SÜRÜYORLAR
Türkiye Kamu-Sen Genel 

Başkanı İsmail Koncuk, 3Y ile 
iktidara gelenlerin 11 yılda 3Y’yi 
9Y’ye çıkardıklarını söyledi. Kon-
cuk, “3Y’yi; “yolsuzluk, yoksulluk 
ve yasaklar”ı bitireceğim diye 
iktidara gelenler, 11 yılda 3Y’yi 
bitiremediği gibi, üstüne Yalanı, 
Yıldırmayı, Yolmayı, Yıkmayı, 
Yağmayı ve Yandaşlığı da türet-
miştir.

11 yıl önce 3Y ile gelenler, bu-
gün 9Y ile kurdukları saltanatta 
sefa sürmektedir.   Ayakkabı ku-
tularından pislikler fışkırıyor. İha-
lelerinden yolsuzluklar taşıyor.

Atamalar adaletsiz, Terfiler li-
yakatsiz, Memur mutsuz, Emekli 
umutsuz, Millet aç, millet peri-
şan, millet çaresiz…

Milletten toplanan vergilerden 
oluşan bütçe, denetlenmiyor. 
Milletin parasını har vurup har-
man savuranlar, denetlenmiyor. 
Milletin bütçesinin bekçisi olan 
Sayıştay, pasifize edilmiş du-
rumdadır. Bu denetimsizlik için-
de türetilen haramiler, milletin 
kaynaklarını hamuduyla götür-
mektedir.

OECD içinde en uzun çalışma 
süresi bizde, En zayıf iş güven-
cesi bizde, Taşeronlaşma bizde, 
Sendikasızlaştırma bizde, En 
kötü yaşam koşulları bizde, En 

çok gecekondu bizde, En düşük 
maaş bizde…Ama “Dünyanın 
en büyük 17. ekonomisiyiz” diye 
övünen iktidar da bizde” dedi.

KONCUK: DÜNYADA 
MEMUR VE EMEKLİSİNİ 

MASADA SATAN TEK 
SENDİKA TÜRKİYE’DE

Sıcak paranın, faizlerin, vergi-
lerin en çok olduğu ülkenin Türki-
ye olduğuna vurgu yapan Genel 
Başkan İsmail Koncuk, Memuru 
ve emeklisini masada satan tek 
sendikanın da Türkiye’de oldu-
ğunu belirtti. Koncuk, “Vatanda-
şına zırnık koklatmayanlar, mil-
letin kaynaklarını yandaşa, hır-
sıza, uğursuza peşkeş çekenler 
de bizde. Toplam gelirin %10’unu 
bile alamayan çalışanlar, toplam 
gelir vergisinin %62,6’sını ödü-
yor.

Yani hortumlanan paralar, me-
murun, işçinin cebinden çıkıyor. 
Faizler düştü, ülke coştu diyorlar 
ya; 2014 bütçesinin %12’si faize 
gidecek. Dünyanın en çok sıcak 
parası bizde, Dünyanın en yük-
sek reel faizlerinden biri bizde, 
Dünyanın en yüksek dolaylı ver-
gi ödeyen vatandaş bizde...

Ama bizde öyle bir şey daha 
var ki, dünyanın başka hiçbir ül-
kesinde yok: Memurunu, emek-
lisini toplu sözleşme masasında 
satan sendika…İnanın bu sen-
dikanın dünyada bir eşi daha 
yoktur.

Bunlar, önlerinde 23 gün süre 
varken, 2 günde toplu sözleşme 
imzalayan, Toplam 5 saat için-
de, 1150 talebi tek tek anlatıp, 
tartışabilecek kadar hızlı konu-
şabilen,  Yüzleri hiç kızarmadan 
memurun, emeklinin gözünün 
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Bilindiği üzere 652 
sayılı KHK ile Milli Eğitim 
Bakanlığı bünyesinde 
aynı işi yapan denetim 
elemanları  Denetçi, İç 
Denetçi ve Denetmen 
olarak adlandırılarak üç 
başlı denetim modeli 
uygulamaya konulmuştur.  
Bu üç başlı yapı 
uygulamada sakıncalara 
yol açmaktadır.

Türk Eğitim-Sen 
olarak Bakanlığa 
gönderdiğimiz yazıda, 
yaşanan sakıncaların 

ortadan kaldırılması 
için diğer bakanlıklarda 
olduğu gibi, MEB’de 
de denetim birimlerinin 
“Eğitim Müfettişliği” 
adıyla tek çatı altında 
toplanarak denetimde 
birliğin sağlanmasını, ülke 
genelinde oluşturulan 15-
20 Çalışma Merkezinde, 
her branştan denetim 
elamanlarınca bilimsel 
anlamda; rehberlik, 
denetim ve araştırma 
görevinin yapılacağı bir 
sistemin oluşturulmasını, 
okul öncesi eğitim 

kurumlarından başlayarak, 
ilkokul, ortaokul, lise, 
tüm özel eğitim-öğretim 
kurumları, dershaneler, 
etüt eğitim merkezleri, 
Rehabilitasyon merkezleri, 
üniversite bitiminden 
sonraki uzmanlık sınavı 
merkezleri (TUS-ALES vb.) 
olmak üzere örgün-yaygın 
eğitim kurumlarının iş 
ve işlemlerinin tümünün 
rehberlik ve denetimi ile 
verilen sorumluluğa eş 
değer özlük haklarının 
verilmesi  hususunda 
talepte bulunduk.

içine baka baka gerçekleri çar-
pıtabilme kabiliyetine sahip, Hü-
kümetin teklif ettiği rakamın dahi 
altında bir zamma imza atan,

Bütçede memurlara ayrılan 
paranın tam 3 milyar lirasını, Hü-
kümete bırakan, eşsiz(!) sendi-
kacılardır.

Alınan zam ortadadır. Altı da, 
üstü de 123 lira. Bunun nesini 
savunacaksın?

Aile yardımı zammı kaç? Sıfır!
Çocuk parası zammı kaç? Sı-

fır!
Fazla çalışma ücreti zammı 

kaç? Sıfır!
Ek ödeme zammı kaç? Sıfır!
Ek ders zammı kaç? Sıfır!
Tazminat zammı kaç? Sıfır!
İkramiye zammı kaç? Sıfır!
İşte bunların bütçesi de, yan-

daşların sendikacılığı da kosko-
ca bir sıfırdır.

Hayaldi, gerçek oldu değil mi?
Neredeeen nereye!
Bakınız memurlarımız nerede-

een nereye gelmiş!
Bir memur maaşıyla 2012 

Aralık’ta;
2 bin 221 kilo patates alabilir-

ken, bugün bin 237 kilo alabili-
yor. Erime %44,3.

Bin 342 kilo patlıcan alırken, 
bugün 895’e düşmüş. Erime 
%33,3.

Bin 382 kilo domates, 978 kilo-
ya düşmüş. Erime %29,3.

Bin 117 kilo sivri biber, 832 ki-
loya düşmüş. Erime %25,5

Bu liste uzayıp gidiyor.
Memurun maaşı, her gün 

mum gibi eriyip gidiyor.
Ama AKP ile malum sendika 

kol kola girmiş diyor ki, “Sana bir 
yıl için 123 lira yeter de artar.”

Başka?
Başka bir şey yok!
Enflasyon farkı var mı? Yok!
Hizmet kolları var mı? Yok!
Yardımcı Hizmetliler var mı? 

Yok!
Akademisyenler var mı? Yok!
Görevde yükselme? Yok!
Başta 4/C’liler olmak üzere 

kadroya geçirilmeyen personel? 
Yok!

Hz. Ebubekir diyor ki, “Benim 
nezdimde sizin en kuvvetliniz, 
hakkını alıncaya kadar zayıf olan 
kimsedir. En zayıfınız da ondan 
başkasının hakkı alınıncaya ka-
dar güçlü kimsedir.” İşte bu söz-
den hareketle,  haklarını alana 
kadar en güçlüsü 4/C liler, en 
zayıfı ise bu iktidardır.

Eğitim çalışanlarına Yok!
Sağlık çalışanları ve döner 

sermayeli kurumlarda çalışan-
lar? Yok!

Büro çalışanlarına Yok!
Yerel Hizmet çalışanlarına 

Yok!
Din görevlilerine Yok!
Tarım ve Orman Çalışanlarına 

Yok!
Postacılar, haber çalışanla-

rına, Basın yayın çalışanlarına 
Yok!

Enerji çalışanlarına Yok!
İmar Hizmet kolu çalışanlarına 

Yok!
Ulaşım çalışanlarına Yok!

Kültür ve Sanat çalışanlarına 
Yok!

Tüm ek ödemelerin emekliliğe 
sayılması? Yok!

Vergi dilimlerindeki adaletsiz-
lik! Yok!

KİT çalışanları? Yok!
Uzmanlar? Yok!
Disiplin affı? Yok!
2005’ten sonra göreve başla-

yanlara bir derece? Yok!
Üniversiteli işçiye kadro? Yok!
Emeklilikte yaşa takılanlara 

umut? Yok!
Taşeronlaşmaya çözüm? Yok!
Kısacası ne bütçede, ne 

AKP’nin gündeminde, ne de 
malum konfederasyonun günde-
minde memur yok!

Ama ne var?
Hırsızlık var, yolsuzluk var, ar-

sızlık var!
Yandaşlık var, yalancılık var, 

yağmacılık var!” dedi

KONCUK: BUNLAR, 
İKTİDARIN EMRİ İLE SÜT 

DÖKMÜŞ KEDİYE DÖNEN, 
MEYDANLARA İNEMEYEN, 

MASAYA YUMRUĞUNU 
VURAMAYAN, MEMURUN 

ÖNÜNE ÇIKAMAYAN, TATLI 
SU SENDİKACILARIDIR
Memuru masada satanların, 

memur ve emeklilerin 2 yılını 
çaldığını belirten Genel Başkan 
İsmail Koncuk, “Bu hezimet, 
neyin diyetidir?” diye sordu. 
Koncuk,”Bu vurdumduymaz 
anlayış yüzünden memurlarımı-
zın ve emeklilerin sorunları 2 yıl 
boyunca görüşülmemek üzere, 

2015 yılındaki toplu sözleşme 
görüşmelerine kadar rafa kaldı-
rıldı, sümen altı edildi.

Soruyorum sizlere, bu mudur 
tarihi başarı? Bu mudur son 50 
yılın en başarılı toplu sözleşme-
si? Bu mudur sendikacılık?

İşte bu hezimetin baş mimarı, 
2014 yılının tamamı için aldıkları 
123 lira zammı anlata anlata bi-
tiremeyen, 2015 yılında tam bir 
skandala imza atan ve %3+3 
sefalet ücretine “Evet” diyen, 
İktidarın bir emri ile süt dökmüş 
kediye dönen, Meydanlara ine-
meyen, Masaya yumruğunu vu-
ramayan, Memurun önüne çıka-
mayan, tatlı su sendikacılarıdır.

Son bir yılda LPG’ye %20 zam 
yapıldığı, patatesin %93; kuru fa-
sulyenin %46; ilacın %25; ekme-
ğin %13; kuru soğanın %12; pey-
nirin %11 zamlandığı bir ülkede; 
maaşlara %5,1 zam yapılmasını 
davul zurnayla kutlamak mıdır 
sendikacılık?

Bu hezimet, neyin diyetidir?
AKP, küreselleşme deyince, 

taşeronlaşma ve sendikasızlaş-
tırmayı anladı. Büyüme deyince, 
maaşları reel olarak azaltmayı 
anladı. Çağdaşlaşma deyince, 
yandaş türetmeyi anladı. De-
mokratikleşme deyince, despot-
laşmayı anladı. Seçim sonuç-
larının her türlü hukuksuzluğa 
cevaz verdiğini anladı. İstihdam 
deyince, taşeronlaşmayı anladı. 
Kamu deyince, memurun iş gü-
vencesini yok etmeyi anladı.

Ülkeyi bakkal dükkânına çevir-
di. İşine gelmeyen kamu görevli-
lerini işten atabilmek için 657’yi 
değiştirmeyi planladığını söyledi. 
Memurları “İhbarını, kıdemini ve-
rir, kapının önüne koyarsın” dedi.

Reformu yıkım anladı.
Devleti şirket anladı,
 Memur köle anladı.
Milleti teba anladı.
Yürütmeyi yanlış anladı.
 Velhasıl ne anladıysa, her 

şeyi yanlış anladı.” dedi.

KONCUK: TERÖRİSTE 
KAFA YORDUNUZ, 
İHALELERE KAFA 

YORDUNUZ, OSLO’DA 
PAZARLIKLARA 

KAFA YORDUNUZ 
ANCAK, MEMUR VE 

EMEKLİYİ UNUTTUNUZ, 
ŞEHİT ANALARININ 
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GÖZYAŞLARINI 
UNUTTUNUZ

 Genel Başkan İsmail Koncuk, 
Milyonlarca memurun, emeklinin 
sorunlarını nasıl çözeceklerine 
kafa yormayanların, teröristin 
yollarına kırmızı halılar serdiğini, 
ayakkabı kutuları içlerine mil-
yon dolarlar biriktirdiklerini, şehit 
analarının gözyaşlarını unuttuk-
larını söyledi. Koncuk, “Memura 
100 lira verirken elleri titreyen-
ler, yandaşa 100 milyarlarca 
EURO’luk ihaleleri güle oynaya 
verdiler, komisyonları ceplerine 
indirdiler.

 Hak ettiğini isteyen memura 
zulmü reva görenler, teröristin 
yollarına kırmızı halılar serdiler. 
Beraber yürüdüler, beraber yü-
rüttüler ama yolun sonuna gel-
diler. Yaptıkları tüm hukuksuz-
lukların üstünü örtmekte mahir 
davrananlar, ayakkabı kutuları 
içinde ülkenin kaynaklarını cebe 
indirenler, bir de yüzleri kızarma-
dan mağdur edebiyatı yapabil-
mektedirler.

Gemi değil, gemicik; Hırsız de-
ğil, hırsızcık; Kutu değil, kutucuk 
diyenler, koca bir yıl için memura 
reva gördükleri 123 lira zamma 
da uygun bir ad koysunlar.

İşlerine geldiğinde, altlarına 
zırhlı araç tahsis ettikleri savcı-
ları, işine gelmediğinde hain ilan 
edeceklerine;

Askere kurşun sıkanlara hain 
desinler. Boğazlarına kadar 
girdikleri yolsuzluk batağından 
çıkabilmek için bir gecede, yö-
netmelikleri değiştirip, yargı 

denetiminden kaçacaklarına; 
Milyonlarca memurun beklediği 
yasa değişikliklerini yapsınlar.

Bu ülkeyi yönetenler, yürüt-
tükleri paraları nereye saklaya-
caklarına kafa yoracaklarına; 
Milyonlarca memurun, emeklinin 
sorunlarını nasıl çözeceklerine 
kafa yorsunlar.

Yakınlarının, akrabalarının 
kârına kâr katmak için düşüne-
ceklerine; Milyonlarca memur ve 
emekliye verdikleri %3+3 zammı 
nasıl yükseltirim diye düşünsün-
ler.

Oslo’da, İmralı’da, teröristle bu 
ülkenin temeline dinamit koyma-
nın müzakeresini yapacaklarına; 
Memurlarımızla oturup, çağdaş 
bir kamu yönetimi oluşturmanın 
müzakeresini yapsınlar.

Ülkeyi bölmenin hesaplarını 
yapacaklarına; Kardeşliği pekiş-
tirmenin hesaplarını yapsınlar.

Yıllarca 27 Mayıs deyip, 12 
Eylül deyip, 28 Şubat deyip dar-
be edebiyatına sığınacaklarına; 
Kamu yönetimine, yerel yöne-
timlere, Kamu İhale Kanununa, 
Görevde Yükselme Yönetmeli-
ğine, Yargıya, sağlık, eğitim ve 
sosyal güvenliğe, sosyal devlete, 
bu ülkenin birliğine, bütünlüğüne 
indirdikleri darbenin muhasebe-
sini yapsınlar.

Irak’ı işgal eden Amerikan as-
kerleri için gözyaşı dökecekleri-
ne; Bir kerecik de bu topraklar 
için toprağa düşen şehitlere, şe-
hit analarına gözyaşı döksünler.” 
dedi.

KONCUK: PARALEL 
DEVLETİN AĞA BABASINI 

SİZLER YARATTINIZ
Genel Başkanımız İsmail Kon-

cuk, son günlerde dillendirilen 
“Paralel Devlet” söylemlerini de 
sert şekilde eleştirdi. Koncuk, 
“Pislikleri ortaya saçılınca, pa-
ralel devlet balonuna sığınanlar, 
iktidarda oldukları 11 yılda para-
lel devletin ağa babasını kendi 
elleriyle yarattılar.

Buradan “paralel devlet” diye 
ağıt yakanlara soruyorum:

Borazanlığınızı yaptırdığınız 
yandaş medya yapılanması, pa-
ralel medya değil midir? Milyar-
larca dolarlık ihaleleri verdiğiniz 
yandaş iş adamı yapılanması, 
paralel iş dünyası değil midir?

Savcılığını yaptığınız davalar-
daki yandaş yargı yapılanma-
sı, paralel yargı değil midir? Bu 
ülkede en açık paralel devlet, 
KCK’nın kurduğudur. İhanet sü-
recinde serbest bıraktığınız KCK 
yapılanması, paralel devlet değil 
midir?

Kendi yakınlarınıza peşkeş 
çektiğiniz kaynaklar, paralel büt-
çe değil midir? Kollayıp gözetti-
ğiniz, haksızlıkla yükselttiğiniz 
yandaş memur yapılanması, pa-
ralel memur değil midir?11 yılda, 
memurlara yaptığınız baskıyla, 
tehditle, sürgünle büyütüp ge-
liştirdiğiniz yandaş sendika ya-
pılanması, paralel sendika değil 
midir?

Bir tarafta paralel yandaşlar 
milletimizin kaynaklarını ayakka-
bı kutularına doldururken, Diğer 

tarafta paralel sendika ile el ele 
memurun, emeklinin iki yılını çal-
madınız mı?

Namusluyu ezip, memurları 
fişleyip, bizden, bizden olmayan 
diye ayırmadınız mı? Haramiliği 
hortlatıp, yandaşları ayrı tutup, 
kayırmadınız mı?   Dilinizden 
düşürmediğiniz Allah’ın ada-
letinin, bir gün tecelli edeceği 
gerçeğini hiç aklınıza getirmez 
misiniz?Andımızı kaldırmanı-
zın altındaki hikmet de böylece 
açığa çıkmıştır. Siz, “Türk’üm, 
doğruyum, çalışkanım” diye-
mezsiniz. Çalışmadan kolay yol-
dan kazanma, Harun gibi gelip 
Karunlaşma derdinde olanlar 
“çalışkanım” diyemez.

Yetimin, garibin, öksüzün, 
dulun, işsizin, milletin parasını 
ayakkabı kutularına gizleyenle-
rin doğrulukla işleri olamaz. “Yol 
yapıyoruz” diyerek kendi yolunu 
bulup; işçiye, memura, asgari 
ücretliye, emekli, dul ve yetime 
yolunu kaybettirenler, andımızı 
ağzına dahi alamaz.” dedi.

KONCUK: BU ÜLKENİN 
EVLATLARI İÇİN 

“İSTİKLAL” MÜCADELESİ 
VERENLERLE, KENDİ 

EVLATLARI İÇİN 
“İSTİKBAL” MÜCADELESİ 

VERENLERİ AYIRT ETMEK, 
HEPİMİZİN NAMUS 

BORCUDUR
“Yolsuzlukları açığa çıkarıp, 

sorumlularından hesap sormak, 
hepimizin namus borcudur” di-
yen Türkiye Kamu-Sen Genel 
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Başkanı İsmail Koncuk, “Bugün 
maskelerin düştüğü, gerçeklerin 
ortaya çıktığı gündür” ifadelerini 
kullandı. Koncuk,”11 yılda me-
muru perişan eden, büyümenin 
külfetini sırtımıza yükleyip, kay-
mağını yandaşına peşkeş çe-
ken iktidarın kutusu açılmış, kirli 
mahremi ortaya saçılmıştır.

Biz, bu ülkeye bir çivi çakana 
minnet duyarız ama ülkenin çi-
visini çıkartanlara karşı, susan 
dilsiz şeytanlardan olmayacağız. 
Operasyon yapanlar için “Baba-
mın oğlu olsa affetmeyeceğim.” 
diyen Sayın Başbakan, “Yolsuz-
luk yapan babamın oğlu olsa 
affetmeyeceğim, sonuna kadar 
gideceğim.” diyemiyor.

Evlerine ekmek götüremedik-
leri için canına kıyan insanların, 
çöplüklerden yiyecek toplayan 
çocukların olduğu, soğuktan 
bebeklerin donduğu bir ülkede 
yetkililer, heba ettikleri kaynakla-
rın hesabını kuruş kuruş vermek 
zorundadır.

Namusu, şerefi, imanı, vicdanı 
olanlar, bu milletin kaynaklarına 
sahip çıkmakla mükellef olduk-
larını bilirler.  Yolsuzlukları açığa 

çıkarıp, sorumlularından hesap 
sormak, hepimizin namus bor-
cudur.

 Bu ülkenin evlatları için istik-
lal mücadelesi verenlerle, kendi 
evlatları için istikbal mücadelesi 
verenleri ayırt etmek, hepimi-
zin namus borcudur. Bu milletin 
kaynaklarını korumak için top-
rağın altında yatanla, bu milletin 
kaynaklarıyla sırça köşklerde 
yatanları ayırt etmek, hepimizin 
namus borcudur.

Bu millet için “Türk’üm, doğru-
yum, çalışkanım” diye başlayan 
yemininin esiri olanlarla, servet, 
şöhret ve şehvetin esiri olanları 
ayırt etmek, hepimizin namus 
borcudur.   Memur, emekli ve ai-
leleriyle birlikte, 20 milyon vatan-
daşımızın bir yıllık bütçesini, bir 
kalemde yandaşa ihale olarak 
verenlere, “Hırsıza değil, memu-
ra bütçe yap” demek hepimizin 
namus borcudur.

Bugün maskelerin düştüğü, 
gerçeklerin ortaya çıktığı gün-
dür. Bugün; akla karanın belli 
olduğu gündür.  Bugün; iktidarın 
koltuğunun altına saklananların, 
şahsi menfaatleri için hırsıza, 

yolsuzluk yapana prim verenle-
rin değil, yürekli olanların günü-
dür. Bugün; yargıdan kaçanların, 
milyonların vicdan mahkemesin-
de yargılandığı gündür.

Bugün; memurların haklarını 
koruduğunu iddia eden sözde 
sendikaların, kaçacak delik ara-
dığı gündür. Bugün; memurları-
mızın cevap hakkını kullandığı 
gündür. Bugün; memurlarımız; 
milli gelirden hakkını istemek 
için Türkiye’nin dört bir yanından 
buraya koştular.

Bugün, tüm haksızlıklara 
karşı meydan okuyan ve tüm 
riyakârların günahlarını suratları-
na çarpan bir Türkiye Kamu-Sen 
var. Bugün, inanın ki tüm emek-
liler, tüm memurlar, tüm Türkiye 
“İyi ki Türkiye Kamu-Sen var” 
diyor.

Yaşasın haysiyet, şeref, na-
mus ve hak mücadelemiz! Yaşa-
sın Türkiye Kamu-Sen!

Ne mutlu Türküm diyene!”” 
dedi.

 Mitingimiz Genel Başkanımı-
zın konuşmasının ardından hep 
bir ağızdan “ANDIMIZ”ın okun-

masıyla birlikte tamamlandı.
 “HIRSIZA DEĞİL, MEMU-

RA BÜTÇE” mitingimize Genel 
Başkanımızla birlikte, Türkiye 
Kamu-Sen Eski Genel Başkanı 
Bircan Akyıldız, İlksan Yönetim 
Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, 
Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı 
Önder Kahveci, Türk Büro-Sen 
Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, 
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel 
Başkanı İlhan Koyuncu, Türk Di-
yanet Vakıf-Sen Genel Başkanı 
Nuri Ünal,  Türk İmar-Sen Genel 
Başkanı Necati Alsancak, Türk 
Enerji-Sen Genel Başkanı Celal 
Karapınar, Türk Tarım Orman-
Sen Genel Başkanı Ahmet De-
mirci, Türk Haber-Sen Genel 
Başkanı İsmail Karadavut, Türk 
Ulaşım-Sen Genel Başkanı 
Nazmi Güzel, Türk Kültür Sanat-
Sen Genel Başkanı Hasan Hü-
seyin Yılmaz, Türk Emekli-Sen 
Genel Başkanı Osman Özdemir, 
Genel Merkez Yöneticilerimiz, 
Türkiye’nin dört bir yanından 
gelen İl Temsilcilerimiz ve Şube 
Başkanlarımız, Kamu çalışanları 
ve vatandaşlar katıldı.
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M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN
Genel Mevzuat ve Toplu

Sözleşme Sekreteri

 BELLETİCİLİK, ZORAKİ DEĞİL,İSTEĞE 
BAĞLI OLMALIDIR

Köşe Yazısı

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakan-
lığına bağlı bünyesinde yatılı ve 
ya pansiyon bulunan eğitim ku-
rumlarında “belletici öğretmen” 
görevlendirmesi yapılmaktadır. 
Geçmişte de var olan bu uygula-
ma bugün de görevlendirmenin 
şekli ve usulü değişse de devam 
etmektedir. Geçmişte bu uygula-
ma öğretmenlerin gönüllü olarak 
talep etmesi esasına dayanarak 
yürütüldüğü halde günümüzde 
zoraki ve re’sen görevlendirmeler 
şekline dönüştürülerek sürdürül-
mektedir.

Belleticilik görevlendirmeleri ile 
ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlı-
ğının 27.06.2011 tarih ve 4260 
(2011/37) sayılı Genelgesi ile 
yaptığı düzenleme  “Belletici ih-
tiyacı: a)öncelikle aynı okulda 
görevli öğretmenlerden istek-
li olanlar arasından, b)okulda 
yeterli sayıda istekli öğretmen 
bulunmaması durumunda aynı 
yerleşim birimindeki diğer 
eğitim kurumlarında görevli 
öğretmenlerden istekli olanlar 
arasından, c)her iki durumda 
da ihtiyaç kadar istekli öğret-
men bulunmaması halinde 
aynı okulda görevli öğretmen-
ler arasından re’sen, görevlen-
dirme” şeklinde idi. Bu şekilde 
öncelikle isteğe bağlı olarak gö-
revlendirme yapıldığı için mağ-
duriyetlerin en aza indirildiği  bir 
uygulama söz konusuydu. Daha 
sonra bu düzenleme değiştirile-
rek özellikle bayan eğitim çalı-
şanları açısından tam bir zulme 
dönüşen belleticilik görevlendir-
meleri dönemi başlatılmıştır.

MEB’in yayınladığı 30.01.2013 
tarih ve 72030 (2013/3) sayılı 
genelge ile belleticilik görevlen-
dirmeleri re’sen görevlendirme-
lere dönüşmüş, eğitim kurumun-
da görevli öğretmenlerin hiçbir 

geçerli mazeretini de dikkate 
almadan görevlendirme yapıl-
masını öngörecek biçimde de-
ğiştirilmiştir. Genelge “Belletici 
öğretmenler; okulda görevli 
öğretmenler arasından, okul-
da yeterli sayıda öğretmen bu-
lunmaması ve ihtiyacın karşı-
lanamadığı durumlarda sırayla 
aynı yerleşim yerindeki ilçede-
ki ildeki diğer eğitim kurumla-
rında görevli öğretmenlerden 
istekli olanlar arasından, okul 
müdürünün teklifi ve millî eği-
tim müdürünün onayıyla gö-
revlendirilir. Her iki durumda 
da ihtiyacın karşılanamaması 
halinde sırayla yerleşim yerin-
deki ilçedeki ildeki diğer eği-
tim kurumlarında görevli öğ-
retmenler arasından re’sen” 
görevlendirmenin yapılacağı 
biçiminde düzenlendiği için de  
özellikle hastası ve küçük çocu-
ğu bulunan bayan eğitim çalışan-
ları açısından  aile hayatını altüst 
ederek, artık bir zulme dönen uy-
gulamalar başlamıştır.

MEB, belletici öğretmenlik ko-
nusundaki bu zorlayıcı düzen-
lemeyi sadece genelgede de 

bırakmamış, 07.09.2013 tarihli 
ve 28758 sayılı Resmi Gazete-
de yayımlanan Milli Eğitim Ba-
kanlığı Ortaöğretim Kurumları 
Yönetmeliği’ne de yerleştirmiş-
tir. Söz konusu yönetmeliğin Bel-
letici Öğretmen Görevlendirmesi 
başlıklı 92/2. Maddesinde bu 
re’sen görevlendirme düzenle-
mesi yönetmelik maddesi haline 
getirilmiştir. Böylece genelgenin 
yarattığı mağduriyet ve sıkıntılar 
bir üst norma da taşınmıştır.

Belletici öğretmen görevlendir-
meleri konusunda sendikamıza 
çok sayıda şikayet ulaştırılmış ve 
ulaştırılmaya da devam etmekte-
dir. Sorumlu sendikacılık anlayışı-
nı benimseyen bir sendika olarak 
Türk Eğitim Sen’in  bu yaşanan 
sıkıntılara duyarsız kalması el-
bette ki mümkün değildir. Nitekim 
07.09.2013 tarihli ve 28758 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan Mil-
li Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim 
Kurumları Yönetmeliği’nin bazı 
maddelerinin iptali ile ilgili açmış 
olduğumuz davaya Yönetmeliğin 
Belletici Öğretmen Görevlendir-
mesi başlıklı 92/2. Maddesi de 
dahil edilerek düzenlemenin ek-
sik yapıldığı gerekçesiyle iptali 
istenmiştir.

Açmış olduğumuz davada söz 
konusu madde ile ilgili iptal tale-
bimiz “Buna göre, yatılı ve pan-
siyonlu okullarda, öğrencilerin 
yeme, yatma, dinlenme, eğitim 
ve öğretim, etüt çalışmalarıyla 
benzeri hizmetlerin yürütül-
mesi için görevlendirilen bel-
letici öğretmenlerin görevlen-
dirme işlemleri zorunlu hale 
getirilmektedir. Belletici öğ-
retmenin belleticilik görevini 
karşılıklı rızayla başka bir öğ-
retmene devretmek istemesi 
halinde ise geçerli mazeretinin 
bulunup bulunmadığı sorul-

maktadır. Belletici öğretmen 
görevlendirmesinin kişilerin 
isteğine bakılarak yapılması 
ve herhangi bir nedene bağlı 
olmaksızın, karşılıklı rızayla ve 
daha önceden okul idaresine 
bilgi vermek kaydıyla belleti-
cilik görevini başka bir öğret-
mene devretmesinin mümkün 
hale getirilmesi eğitim-öğre-
tim hayatının işleyişi açısın-
dan daha uygun olacaktır. Zo-
runlu olarak verilen belletici 
öğretmenlik görevi, öğretmen-
lerimizin sıkıntıya düşmesine 
ve eğitim-öğretim hayatının 
işleyişinin olumsuz yönde et-
kilenmesine yol açmaktadır.” 
şeklinde gerekçelendirilmiş ve  
Yönetmeliğin 92. Maddesinin 2. 
Fıkrasının ilk cümlesinin  “Belle-
tici öğretmenler; okulda görevli 
istekli öğretmenler arasından, 
… görevlendirilir.” şeklinde dü-
zenlenmesi için ilgili hükümde  
“istekli öğretmenler arasından..” 
ibaresinin yer almamasına ilişkin 
eksik düzenlemenin iptali istene-
rek için dava açılmıştır.

Açmış olduğumuz davanın eği-
tim çalışanlarının belleticilik ko-
nusunda yapılan re’sen uygula-
malar nedeniyle yaşamış olduğu 
sıkıntıları sona erdirecek şekilde 
sonuçlanacağına inanıyoruz. 
Yargının  vereceği kararla yer yer 
zulme dönüşen bu uygulamalara 
son vereceğini ve MEB’in de bu 
görevlendirmeleri yeniden isteğe 
bağlı hale getirecek uygulamala-
ra başlayacağını ümit ediyoruz.

BÜYÜKŞEHİRLERDEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARI ÜCRETSİZ
ULAŞIM HİZMETİ ALMALIDIR

Türk Eğitim-Sen olarak Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına gönderdiğimiz 
12.12.2013 tarihli yazımızla, eğitim çalışanlarının belediyelere ait toplu taşıma 
araçlarından sabahları; saat 07.00 ile 09.00 arasında, öğle; 12.00 ile 14.00 
arasında ve akşamları da;17.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak fayda-
landırılmaları yönündeki taleplerimiz iletilmiştir.

Yazıda Büyükşehir Belediyelerinin bu konudaki tutumunun büyük ekonomik problemler yaşa-
yan eğitim çalışanlarına ve eğitime verdikleri  değerin de bir göstergesi olacağı belirtilmiştir.
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Kayseri’de yaşanan trafik 
kazasında Niğde Üniversi-
tesi öğrencilerinin hayatını 
kaybetmesi dolayısıyla tazi-
ye mesajı yayınlayan Türkiye 
Kamu-Sen ve Türk Eğitim-
Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk şunları söyledi:

“Kayseri’de Niğde Üniver-
sitesi öğrencilerini taşıyan 
midibüsün kaza yapması 
sonucu 11 kişinin hayatının 
kaybetmesi, 3’ü ağır 31 ki-
şinin yaralanması yürekleri-
mize kor bir ateş gibi düştü. 
Hayatlarının baharında gen-
cecik insanlarımızı kaybet-

menin üzüntüsünü yaşıyo-
ruz. Yaşanan elim kazadan 
ötürü derin üzüntülerimizi 
bildirir; hayatını kaybeden 
çocuklarımıza Allah’tan rah-
met, ailelerine ve yakınlarına 
başsağlığı, yaralılara da acil 
şifalar dileriz.”

Türk Eğitim-Sen olarak Milli 
Eğitim Bakanlığına başvura-
rak yayınladıkları öğretmen-
lerin il içi ve iller arası özür 
durumuna bağlı yer değiştir-
me duyurusuna göre Şubat 
2013 te yapılan ilk atamalar-
da göreve 07 Şubat ve daha 
sonraki günlerde başlayan 
öğretmenlerin çok az bir süre 
farkıyla özür grubu atamaları-
na başvuramayacaklarını ve 
özürleri bulunmasına rağmen 
mağduriyet yaşayacaklarını 
belirttik.

MEB’e yazdığımız yazıda 
ayrıca, Aylıksız izinde bulu-
nan öğretmenlerin özür gru-
bundan tayin istemeleriyle 
ilgili olarak, 15 Eylül 2013 
te askerlik görevini yapmak 
üzere aylıksız izne ayrılan öğ-
retmenlerimiz bulunduğunu, 
duyuru ile, aylıksız izinde olan 
öğretmenlerden sadece 07 
Şubat 2014 tarihine kadar bu 
izinlerinin sona ereceğini bel-
gelendirenlere başvuru hakkı 
verilmesinin de mağduriyetler 
yaratacağı ifade ettik.

Bu nedenle özür grubu yer 
değiştirmelerin de aranan 
bir yıllık çalışma süresini ta-
mamlamış olmak için 15 Şu-
bat tarihinin ve aylıksız izinde 
olanlardan da 15 Mart 2014’e 
kadar aylıksız izinlerinin bi-
teceğini belgelendirenlerin 
başvurusuna imkan verecek 
şekilde duyuruda değişiklik 
yapılmasını istedik.

Sendikamız Genel Merkezine, illerimizde yeni 
açılan eğitim kurumlarının açık normlarının göste-
rilmediği ve duyuruya çıkarılmadığı, bu kadrolarda 
herhangi bir kritere dayalı olmadan görevlendirme 
yoluyla öğretmen çalıştırıldığı yönünde şikayetler 
ulaşmaktadır.

Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa gön-
derdiğimiz yazıda, illerimizde yeni açılan 
eğitim kurumlarındaki boş normların açık 
gösterilmesi ve duyuruya çıkarılması için 
Valiliklere talimat gönderilmesini talep ettik.

BAŞIMIZ SAĞOLSUN

YENİ AÇILAN 
OKULLARIN 
NORM AÇIKLARI 
GÖSTERİLMELİDİR

Türk Eğitim-Sen ola-
rak Mesleki ve Teknik 
Eğitim Genel Müdür-
lüğünce tesis edilen 
25/03/2013 gün ve 

308210 sayılı iş-
lemde yer alan 

“Mesleki açık 
öğretim lisesi 
öğrencilerinin 
işletmelerde 
mesleki eği-

tim faaliyetle-
rinin öncelikle 
Örgün eğitim 

kurumu öğren-
cileri ile birlikle 

yürütülmesi, bunun 
mümkün olmaması durumunda bu kap-

samda görevlendirilen öğretmenlere, 
örgün mesleki ve teknik ortaöğretim 

kurumlarında eğitim gören öğrencilerin 
işletmelerde mesleki eğitimi kapsamın-

da yürütülen koordinatörlük görevi dâhil. 
Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğret-
menlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine 
İlişkin Kararın 15. maddesinde getirilen 
sınırlamalar aşılmamak kaydıyla görev 

verilmesi; yöneticilere mesleki açık Lise 
Öğrencilerinin İşletmelerde meslek eği-

timine bağlı olarak görev verilmemesi 
gerektiğine” paragrafının yürütmesinin 
durulması ve iptali için Danıştay 2.  da-
iresinde 2013/4874 esas sayıyla açılan 

davada mahkeme heyeti taleplerimiz 
kısmen kabul ederek iptale konu parag-
rafta yer alan “yöneticilere mesleki açık 
Lise Öğrencilerinin İşletmelerde meslek 

eğitimine bağlı olarak görev verilmemesi 
gerektiğine” cümlesinin yürütmesinin 

durulmasına karar vermiştir.
Mahkeme “hukuka aykırı düzenleme-
nin ülke genelinde uygulanan nitelikte 

olması ve madde kapsamındaki yöne-
ticilerin tamamını ilgilendirmesi, ayrıca, 
uyuşmazlık kapsamında ödenmesi ön-

görülen ek ders ücretlerinin salt yönetici-
lik görevi karşılığında yapılan bir ödeme 

olmayıp, (yönetici de olsa) koordinatör 
öğretmen olarak fiilen yapılan görev 
karşılığında ödenen bir ücret olması 

nedeniyle, uygulanması halinde telafisi 
güç zararların oluşmasına sebebiyet 
vereceği”  gerekçesi ile bu cümlenin 

yürütmesinin durulmasın karar vermiştir.  
iptale konu diğer cümlelerde ise telafisi 

güç ve imkansız zarar olmadığından 
esastan incelenmek üzere dosya te-

kemmül ettirilmiştir

YÖNETİCİLERE 
DE AÇIK LİSE 

KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
VERİLEBİLECEK
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Toplantıya Türkiye Kamu-
Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel 
Başkanı İsmail Koncuk, Genel 
Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, 
İlksan Yönetim Kurulu Başkanı 
Tuncer Yılmaz, Şube Başkanları 
ve Şube Yönetim Kurulu Üyele-
ri ile görevi devreden eski şube 
başkanları katıldı. 

Toplantıda bir konuşma yapan 
Genel Başkan İsmail Koncuk, 
sözlerine tüm şube başkanla-
rını, şube yönetim kurulu üye-
lerini ve görevini devreden eski 
şube başkanlarını tebrik ederek 
başladı. Koncuk, görevini dev-
reden eski şube başkanlarımız 
için “Bu teşkilatla beraber ne-
fes alan bu arkadaşlarımız her 
zaman saygı görecektir” dedi. 
Bundan sonraki sürecin yetki-

yi almak olduğunu kaydeden 
Genel Başkan Koncuk, “Yetkiyi 
alacak güçteyiz. Mevcut yetkili 
sendikanın kamu çalışanlarını 
temsil etmediğini herkes biliyor. 
Şu anda 230 bin civarında üye-
miz var. 400 üyesi olan şubeleri 
profesyonel yaptık. Teşkilat ola-
rak güçlüyüz. En önemli özelliği-
miz de inançtır. İnançlı olmamız, 
sizlerin İstiklal Marşı’nı okuma-
sından bile anlaşılıyor. İstiklal 
Marşı’nı çok yürekten, candan 
okudunuz” diye konuştu.

Cemaat mensupları yıllarca 
bu iktidarı sırtında taşıdı. Bunun 
bedeli ise fişlenmek oldu. Siya-
sette delikanlılık olur, vefa olur.

Hükümet-cemaat kavgası-
na da değinen Genel Başkan 
Koncuk şöyle konuştu: “Cemaat 

mensupları yıllarca bu iktidarı 
sırtında taşıdı. Bunun bedeli ise 
fişlenmek oldu. Siyasette deli-
kanlılık olur, vefa olur. Hatırlarsa-
nız Fethullah Gülen’in Anayasa 
referandumunda ‘Mümkün olsa 
mezardakiler de ayağa kalkıp 
evet oyu kullanmalı’ şeklinde 
sözleri vardı. Bir siyasi parti 
bunu nasıl unutur? Sen bu in-
sanların desteğiyle yüzde 50 oy 
oranına ulaştın. Üstelik Gülen’in 
bu ifadesi, cemaat açısından 
risklidir. Çünkü cemaat mensup-
ları, ‘Allah’ diyen insanlardır. Biz 
‘Allah’ diyen insanları sayarız. 
Ama ‘Allah’ diyen insanlar siya-
sete fazla bulaşınca rakipleri de 
oluşmaya başlar. Cemaat, bu 
riski alarak hükümete destek 
verdi ama cemaat mensuplarını 
fişliyorlarmış. Yayınlanan belge-

ye göre, ‘2010 yılında sona erdi’ 
denildiği iddia edilen fişlemeler 
2011-2013 yılları arasında da 
sürmüş. Hatta ‘Kurbanda dana 
hissesine girdi’ gibi fişlemeler 
de varmış. Yani bunlar, danaya 
girenleri de fişliyor. Biz gençliği-
mizden beri Allah diyen her in-
sanı sırtımızda taşıdık. Yeter ki 
samimi olsunlar.”

Başbakan bir laf etti, diğer-
leri de bu lafın altını doldur-
maya çalışıyor. Ama hepsi 
dershanelerin kapatılması-
nın yanlış olduğunu biliyor. 
Çünkü kanunla dershaneleri 
kapatsanız bile, fiilen dersha-
necilik sistemini kapatamaz-
sınız.

Dershanelerin kapatılması-
na Başbakan dışında kimsenin 

TÜRK EĞİTİM-SEN ŞUBE 
YÖNETİM KURULLARI 
BÜYÜK TÜRKİYE 
BULUŞMASI
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inanmadığını 
kaydeden Koncuk, “Baş-

bakan bir laf etti, diğerleri de bu 
lafın altını doldurmaya çalışıyor. 
Ama hepsi dershanelerin kapa-
tılmasının yanlış olduğunu bili-
yor. Çünkü kanunla dershaneleri 
kapatsanız bile, fiilen dershane-
cilik sistemini kapatamazsınız. 
Dershaneleri kapatarak sağlıklı 
işleyen bir yapıyı, illegal bir yapı-
ya dönüştürürsünüz. Ama öyle 
bir inat var ki. Bunu yapacak-
lar.  Ne yazık ki şımarık, ayak-
ları yere basmayan bir iktidar 
anlayışı var. Dolayısıyla bu ikti-
dar anlayışı biraz daha destek 
görürse, o zaman iş güvencesi 
de kaldırılır, rotasyon da gelir. 
Eyvallahları olsa, kendi adamla-
rına olurdu ve dershanelerin ka-
patılması konusunda geri adım 
atarlardı. Dershanelerin kapatıl-
ması iki yıl sonrasına ötelenmiş 
olabilir ama Ocak ayında kanun 
çıkacak. Kimseye eyvallahları 
yok. Ne öğretmenleri, ne kamu 
çalışanlarını dinlerler. Milletten 
bir vize daha alırlarsa, bu dedik-
lerimi bir bir yerine getirecekler” 
dedi.

Bunlar, memuru 2014 yılı için 
123 TL’ye, 2015 yılı için de yüz-
de 3+3 zamma sattı. Bunun 
ötesi var mı? İki yılımızı çaldılar. 
Bu sendikayı cezalandırmak için 
daha ne kadar başarısız olmala-
rı gerekiyor?

Toplu sözleşmelerde yaşa-
nan rezalete de 

değinen Kon-
cuk, memurun satıldığını 

söyledi. Koncuk şunları kaydet-
ti: “Geçtiğimiz günlerde KPDK 
toplantısına katıldım. Toplantıda 
yanlış bir toplu sözleşme süreci 
yaşandığını, kapalı kapılar ar-
dında imzaların atıldığını söyle-
dim. Toplu sözleşme döneminin 
hovardaca harcandığını ifade 
ettim. Memurun pazarlandığı-
nı, kapalı kapılar ardında emir 
ve talimatlarla imza atıldığını 
da söyledim. Bunlar, memuru 
2014 yılı için 123 TL’ye, 2015 yılı 
için de yüzde 3+3 zamma sattı. 
Bunun ötesi var mı? İki yılımızı 
çaldılar. Bu sendikayı ceza-
landırmak için daha ne kadar 
başarısız olmaları gerekiyor? 
Kamu çalışanlarının ekonomik 
ve sosyal konularda ayağa kalk-
ması şart.”

Eğer bu yaklaşımla devam 
edilirse, iktidar önümüzdeki 
yerel ve genel seçimlerde bir 
vize daha alırsa devlet me-
muru yok demektir.

Kamu çalışanlarının iş güven-
cesinin tehdit altında olduğuna 
dikkat çeken Koncuk, “Eğer bu 
yaklaşımla devam edilirse, ikti-
dar önümüzdeki yerel ve genel 
seçimlerde bir vize daha alırsa 
devlet memuru yok demektir. 
Sendikacılıkta, sarı sendika 
özelliğine sahip olmak kadar 
kötü bir şey yoktur. Sarı sendika-
cılık anlayışı da, kamu 

çalışanlarını temsil etme yetki-
sinde olursa, birbirleriyle pasla-
şarak, masayı işlevsiz bıraka-
caklar. Memurun meselelerini, 
bakanların odasında çay, kahve 
sohbetleri ile gündeme getirdik-
lerini zannediyorlar. Teşkilatları-
mız, olan biteni kamu çalışanla-
rına anlatsın. Kamu çalışanları 
arasında iş güvencesinin tehli-
kede olduğunu bilmeyenler var.  
Hatırlarsanız Başbakan, 1.5 ay 
önce Çalışma Meclisi’nde ‘İşçi 
ve memur ayrımını kaldıralım’ 
dedi. Şu anda devlet memuru 
kavramını kaldırmak için bir ça-
lışma var. Bu konuda iki yıldır 
bas bas bağırıyoruz.”

Doğu ve Güneydoğu’daki 
öğretmenlerin batı illerine gel-
mesinin çözümü rotasyon değil. 
Hemen hemen her ilde norm 
açığımız var. Bu nedenle öğret-
menlerimizi istedikleri ilde istih-
dam edebilmemiz mümkündür.

Öğretmenlere ve diğer kamu 
çalışanlarına rotasyon getiril-
mek istenmesine dikkat çeken 
Koncuk, “Öğretmenler için ille-
rarası rotasyon düşünüyorlar. 
Doğu ve Güneydoğu’da 8-10 
yıldır görev yapan öğretmenler 
var. Bu öğretmenlerimiz bir türlü 
memleketine gi-

demiyor. Böyle bir mevzuat 
olabilir mi? Bu duruma elbette 
bir sınır koyalım. 8 yılını doldur-
muşsa hiçbir gerekçe arama-
dan öğretmenin istediği yere 
tayinini yapalım. Ama Doğu ve 
Güneydoğu’daki öğretmenlerin 
batı illerine gelmesinin çözümü 
rotasyon değil. Bunu görmek 
lazım. Hemen hemen her ilde 
norm açığımız var. Bu nedenle 
öğretmenlerimizi istedikleri ilde 
istihdam edebilmemiz müm-
kündür. Mahrumiyet bölgele-
rinde oluşan öğretmen açığını, 
atama bekleyen 310 bin öğret-
meni değerlendirerek çözebi-
liriz. Mahrumiyet bölgelerinde 
çalışmayı cazip hale getirmek 
için bir tazminat uygulaması bir 
an önce başlatılmalıdır. Bura-
dan bir kez daha ilan ediyorum: 
Rotasyon çalışması olduğunu 
tüm öğretmenlerimiz bilmelidir. 
İktidar, ‘Dediğim dedik, çaldığım 
düdük’ bir anlayış ile meseleleri 
değerlendiriyor” dedi.
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Joker öğretmenlik uygu-
lamasını getirelim. Norm açı-
ğı olmasa bile bulundukları 
ilde eski alanlarına dönmek 
isteyen öğretmenlerimizi jo-
ker öğretmen olarak kullana-
biliriz.

MEB’de işlerin iyi yürüme-
diğini ifade eden Koncuk, Milli 
Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın 
meselelere hakim olamadığı-
nı, bazı bürokratlar üzerinden 
işlerin yürütülmeye çalışıldığını 
kaydetti. Koncuk, “İnşallah eği-
timci kökenli insanlar üst düzey 
makamlara getirilir” dedi.

Alan değişikliği konusunda 
ciddi problemler olduğunu be-
lirten Koncuk, “Bildiğiniz gibi 
yargı, sınıf öğretmenlerinin Zihin 
Engelliler Sınıfı Öğretmenliği ile 
Teknoloji ve Tasarım Öğretmen-
liğine ve diğer alan öğretmenle-
rinin Teknoloji ve Tasarım Öğ-
retmenliğine geçişlerini iptal etti. 
Bu noktada Zihin Engelliler Sınıf 
Öğretmenliği için 540 saat kurs 
açılması planlanıyor. Teknoloji 
Tasarım Öğretmenleri için de 
kurs açılması gündemde. Önü-
müzdeki günlerde bunlar hayata 
geçecek.

Bunun dışında eski alanına 
dönmek isteyen öğretmenleri-
miz var. Mesela sınıf öğretmeni 
iken yan ala-

nına geçmiş ama yan 
alanında başarılı ve mutlu ol-
madığını düşünüyor. Dolayısıyla 
yan alanına geçen öğretmenle-
rimizin bir kısmı ‘Bulunduğum 
ilde eski alanıma dönmek isti-
yorum’ diyor. Bununla ilgili yakın 
bir zamanda yazı yayınlanacak. 
Ancak yazı, bu öğretmenlerimi-
zin taleplerini karşılayacak bir 
yazı olmayacak. Çünkü ‘Norm 
açığı varsa eski alanlarına dö-
nebilir’ diye hüküm getirilecek. 
Ben de ‘Joker öğretmenlik uy-
gulamasını getirelim. Norm açı-
ğı olmasa bile bulundukları ilde 
eski alanlarına dönmek isteyen 
öğretmenlerimizi joker öğret-
men olarak kullanabiliriz’ dedim. 
Nitekim bazı illerde eş durumu 
tayinlerinde joker öğretmen 
uygulaması yapıldı. Joker öğ-
retmen bir ihtiyaçtır. Zira rapor 
alan, doğum yapan birçok öğ-
retmen vardır. Bunu da görüş-
melerle gerçekleştirebiliriz diye 
düşünüyorum” dedi.

Toplu sözleşmelerde aka-
demisyenler göz önüne alın-
madı.

Toplu sözleşmelerde akade-
misyenlerin göz önüne alınma-
dığını kaydeden Koncuk, aka-
demisyenlere yönelik yıllardır 
hiçbir iyileştirme yapılmadığını 
hatırlattı. Koncuk şöyle konuştu: 
“Maliye Bakanı 

‘Akademisyenlerin durumu iyi-
leştirilmeli’ diye açıklama yaptı. 
Bu konuda bir yumuşama var. 
Ama bu yumuşamanın semere-
si ne zaman olur onu kestirmek 
mümkün değil, ancak bir an 
önce akademisyenlerimizin hak 
ettiği maaş ve özlük haklarına 
kavuşturulması şarttır. Bu prob-
lemi yakından takip ediyoruz.”

Bakan Çelik, 4/C’liler konu-
sunda ‘Ara formül bulalım’ 
dedi ama biz ara formül iste-
miyoruz. 4/C’lilerin de devlet 
memuru olmasını istiyoruz.

KPDK toplantısında alınan 
kararların bir kez daha ele alı-
nacağını da kaydeden Koncuk 
“Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı ile yeniden biraraya ge-
leceğiz. Geçen yıl 2005 yılından 
sonra göreve başlayanlara de-
rece verilmesi konusunda bir 
mutabakat sağlanmıştı ama bu 
hayata geçmedi. Bu yıl tekrar 
aynı konuları mutabakat haline 
getirdik. Bunlardan birisi de sicil 
affıdır. Sicil affı, Ocak ayında Tor-
ba Yasayla birlikte hayata geçe-
bilir. 4/C’liler konusunda büyük 
bir hassasiyetimiz var. 4/C istih-
dam türü kamuda olmamalıdır. 
Bugün 23 bin 4/C’li bulunmakta-
dır. Kurumlar özelleştirilmiş, bu-
rada çalışan arkadaşlarımızın 
bir kısmı 4/C’li 

yapılmıştır. Oysa 4/C’li istihdam 
türünün çalışma hayatı içinde 
olmaması gerekir. Bakan Çelik, 
4/C’liler konusunda ‘Ara formül 
bulalım’ dedi ama biz ara formül 
istemiyoruz. 4/C’lilerin de devlet 
memuru olmasını istiyoruz.

Böyle ahlaksız bir dönem 
olamaz. Kul hakkı yiyorlar. Ne 
yazık ki giderek şımarıklaşan 
ve başkalarına yaşam hak-
kı tanımayan anlayış var. ‘Ya 
bana teslim ol ya da yaşama 
hakkı tanımam’ diyorlar.

Yönetici Atama Yönetmeliği-
ne karşı gösterdikleri tepki do-
layısıyla şube başkanlarımızı 
ve şube yönetim kurulu üyeleri-
mizi tebrik eden Koncuk şunları 
söyledi: “Yönetici atamalarında 
tam bir rezalet yaşandı. Yönetici 
atamalarında yaşananlar şube 
müdürlüğünde de yaşanacak. 
Şube müdürlüğü sınavları 29 
Aralık tarihinde yapılacak. Yazılı 
sınavdan 70 ve üzeri alanlar ba-
şarılı sayılacak. Yazılı sınavdan 
sonra boş kadro sayısının 3 katı 
kadar aday sözlü sınava çağrı-
lacak. Yani ‘Başarıyı sözlü sınav 
sonuçlarına göre sıralarım’ di-
yorlar. Böyle ahlaksız bir dönem 
olamaz. Kul 
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hakkı yiyorlar. Ne yazık ki gide-
rek şımarıklaşan ve başkalarına 
yaşam hakkı tanımayan anlayış 
var. ‘Ya bana teslim ol ya da ya-
şama hakkı tanımam’ diyorlar. 
Dava açtık. Umut ediyorum yar-
gı bu ahlaksızlığa sessiz kalmaz 
ve davayı kazanırız.”

Türk Eğitim-Sen’in Genel 
Kurulu’nun 01-02 Şubat tarih-
leri arasında yapılacağını be-
lirten Koncuk,   Türkiye Kamu-
Sen’in bir ay içerisinde yeni 
hizmet binasına taşınacağını 
söyledi. Koncuk, sendikamızın 
Ankara’da yurt projesi olduğunu 
da açıkladı. “Önümüzdeki yıla 
yetiştirmeye çalışacağız” diyen 
Koncuk,  yurtların zaman içinde 
İstanbul, İzmir, Bursa, Adana 
gibi büyük illerde de yapılması 
gerektiğini ifade etti. Koncuk, 
“Sendikamızın parasını en ve-
rimli şekilde, bir kuruşuna halel 
getirmeden kullanıyoruz” diye 
konuştu.

Genel Başkan İsmail Kon-
cuk, konuşmasını Abdurrahim 
Karakoç’un “Dua” şiiri ile bitirdi.

Genel Başkan İsmail Kon-
cuk’un konuşmasının ardından 
görevini devreden şube başkan-
larına plaket takdim edildi.

Toplantının ikinci gününde ise 
Azeri Türk Kadınlar Birliği Baş-

kanı Tenzile Rüstemhanlı “Türk 
Milleti ve Atatürk”, Ege Üniver-
sitesi Türk Dünyası Araştırma 
Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Nadim Macit de “Siyasal İs-
lamcı Otoriter Zihniyetin Arke-
olojisi” konularında konferans 
verdi. Daha sonra Yönetim Ku-
rulu Üyeleri İstişare Toplantıları 
yapıldı.

Türkiye Kamu-Sen, sendi-
kal mücadelede dik duruşu 
temsil etmekle birlikte mille-
timizin birliğini, dirliğini mer-
kezine alan Türkiye’deki tek 
konfederasyondur.

Şube Başkanları Toplantısı, 
Genel Başkan İsmail Koncuk’un 
kapanış konuşmasıyla sona 
erdi. Genel Başkan kapanış ko-
nuşmasında da Türkiye Kamu-
Sen’de her siyasi görüşten 
devlet memuru olduğunu söy-
leyen Koncuk, “Bu nedenle 450 
bin sayısına ulaşabildik. Bizim 
büyümemiz çok önemli. Bizim 
sayısal olarak büyümemiz dahi 
ciddi anlamı olan bir durumdur. 
Türkiye Kamu-Sen’in büyümesi 
Türkiye’nin yönetilişinden rahat-
sızız anlamındadır. Ülkemiz ne 
yazık ki hem kamu çalışanları 
hem de milli meselelere yakla-
şım konusunda yanlış yönetil-
mektedir. Türkiye Kamu-Sen’in 
büyümesi bunun yansımasıdır. 

Türkiye Kamu-Sen, sendikal 
mücadelede dik duruşu temsil 
etmekle birlikte milletimizin birli-
ğini, dirliğini merkezine alan Tür-
kiye’deki tek konfederasyondur. 
Türkiye Kamu-Sen’e üye olan 
birçok insan bizimle hareket et-
mesi gerektiğine yürekten inan-
maktadır. İşte büyüme budur, 
büyüme herkesi kucaklayarak, 
herkesin derdiyle dertlenerek 
olabilir. Türkiye Kamu-Sen teş-
kilatları bunu en iyi şekilde yap-
maktadır” diye konuştu.

Organize olmuşlar. Her tür-
lü pisliği, ahlaksızlığı alçakça 
ve fütursuzca sergiliyorlar. 
Buna karşı mücadele edece-
ğiz.

Türkiye Kamu-Sen mensup-
larına yönelik ahlaksızca ta-
vırlar sergilendiğini kaydeden 
Koncuk, “Yönetici atamalarında 
bizim arkadaşlarımızın idareci 
olmasının önüne engel koydu-
lar. Kamu çalışanlarının bunu si-
neye çekmemesi lazım. ‘Benim 
adamımsa bir yerlere gelecek’, 
‘Bana teslim olursanız her şey 
var bana karşıysan ceremesine 
katlanırsın’ diyorlar ve istediği 
gibi yönetmelikleri hazırlıyorlar. 
Organize olmuşlar. Her türlü pis-
liği, ahlaksızlığı alçakça ve fütur-
suzca sergiliyorlar. Buna karşı 
mücadele edeceğiz. Ahlaksız-

lığa, haksızlığa göz yumanlar 
inandıkları tüm değerleri de ipo-
tek altına alırlar. Hayat, şerefle 
bitirilmesi gereken bir görevdir.” 
dedi.

Bu sene bu yetkiyi alabiliriz. 
Yetkiyi almamız için tüm şart-
lar olgunlaşmıştır.

Koncuk sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Bu sene bu yetkiyi alabiliriz. 
Yetkiyi almamız için tüm şartlar 
olgunlaşmıştır. Artık bazıları ba-
kımından deniz bitti. Artık insan-
lar yalandan dolandan bıktılar, 
usandılar. Türkiye Kamu-Sen ve 
Türk Eğitim-Sen’in yetkiyi alacak 
gücü var.

Bu teşkilat çok iyi çalışmak-
tadır. Dolayısıyla biz yetkiyi ala-
bilecek güçteyiz. Bizim yetkiyi 
almamız, kamu çalışanlarının 
Cumhuriyet tarihi boyunca kaza-
nımlarını korumak için önemlidir, 
iş güvencemiz bu kazanımları-
mızın en başında gelmektedir. 
Biraz daha gayretle ve organize 
çalışmayla çok daha başarılı 
sonuçlar elde etmemiz müm-
kündür. Tüm çalışanlara bunla-
rı anlatmak, insanları uyarmak 
bizim görevimizdir. Bu sebeple 
gereken neyse elbirliği ile ortaya 
koymak, hak edenlere hak ettiği 
dersi vermek bugün son derece 
önemlidir.”

Türk Eğitim Sen olarak, Malat-
ya’daki elim tarafik kazasında, 
hayatını kaybeden tüm öğret-
men arkadaşlarımıza Allahtan 
rahmet, yaralılara acil şifa diliyo-
ruz. Aileleri ve yakınlarına sabır 
niyaz ediyoruz. Mekanları cen-
net olsun.

MALATYA’da öğretmen ve 

sağlık personelini taşıyan servis 
minibüsünün yoldaki buzlanma 
nedeniyle TIR’la çarpışması so-
nucu meydana gelen kazada,  6 
kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Malatya-Adıyaman Karayolu-
nun Cumhuriyet Örnek Köyü ya-
kınlarında meydana gelen kaza-
da hayatını kaybedenlerin kim-

likleri belirlendi. Doğanşehir’in 
Gövdeli Beldesindeki okullarda 
görevli öğretmen ve sağlıkçıla-
rı taşıyan servis minibüsünün 
TIR’ın altına girmesi sonucu ya-
şanan kazada sürücü Bilal An-
dıç ile öğretmenler Erkan Yener, 
Emine Coşkun, Çetin Kuşbay, 
Derya Şahin ve Alişan Ergen 

hayatını kaybetti. Hastaneye 
kaldırılan 5 yaralıdan Özlem 
Sarıcı’nın doktor olduğu Ham-
za Uzan ve Eren Günvel’in ise 
öğretmen oldukları öğrenildi. 2 
yaralının ise henüz isimleri öğre-
nilemedi.(DHA)

MALATYA’DA
ELİM KAZA



TÜRK EĞİTİM-SEN
www.turkegitimsen.org.tr

20

Türk Eğitim-Sen Üniversite 
Temsilcileri Büyük Türkiye Bu-
luşması 14-15 Aralık 2013 tarih-
lerinde,  İlçe Temsilcileri Büyük 
Türkiye Buluşması’nın ilki de 
20-22 Aralık 2013 tarihlerinde 
Antalya’da yapıldı. 

Toplantılara Türkiye Kamu-
Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel 
Başkanı İsmail Koncuk, Genel 
Merkez Yönetim Kurulu Üyele-
ri, Üniversiteler ve Yurt-Kur’un 
Temsilcileri, İlçe Temsilcileri ve 
İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ka-
tıldı. 

Saygı duruşunda bulunulması 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasının 
ardından Türkiye Kamu-Sen ve 
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı 
İsmail Koncuk bir konuşma yaptı.

Genel Başkan konuşmasında 
yolsuzluk operasyonu ile ilgili 
önemli açıklamalarda bulundu. 
Koncuk şunları kaydetti: “Ger-

çekten ülkemiz kokuşmuş-
luğun tam göbeğindeymiş 
de haberimiz yokmuş. Allah adı-
nı bu kadar kullanan, yüce dini-
mizi her konuşmasında referans 
gösteren insanların, paraya bu 
kadar taptıklarını ben bile tahmin 
etmezdim. Millet olarak inşallah 
uyanırız. Eğer uyanmazsak, bu 
günler ülkemizin ve milletimi-
zin iyi günleridir. Tüylerimizi ür-
perten olaylara şahit oluyoruz. 
Balya balya paralar, yüz milyon 
dolarlar… Gördüğümüz bu.  Gö-
remediğimiz ne var onu bilmiyo-
rum. Uluslararası bir operasyon 
varmış. Ne operasyonu? Siz 
önce millete bu rezaleti açıkla-
yın, yolsuzluk iddialarının doğru 
olmadığını söyleyin. Ayakkabı 
kutularından para çıkıyor. Böyle 
bir şey var mı? Sayın Bakan-
ların çocukları işin göbeğinde. 
Bir bakanın çocuğu bu işleri 
yapıyorsa, kendi babasının refe-

ransı ile yapar. Benim çocuğum 
neden yapamıyor? Başbakan 
‘hırsızlık babadan oğula geçer’ 
demişti. Başbakanın tespitleri-
ne aynen katılıyorum. Bundan 
sonra milletin karşısına çıkıp 
ne diyecekler merak ediyorum. 
Allah ya da Peygamber dese-
ler olmaz. Hortumları kestik de-
seler, kesilen uçları kendilerine 
bağladıkları ortaya çıktı. Artık 
milletin karşısına çıkmaya yüz-
leri kaldıysa, helal olsun demek 
lazım. İnşallah ülkemiz ve milleti-
miz kötü günlerden tez zamanda 
kurtulur.”

Toplantılarda Genel Başkan’ın 
konuşmasının ardından Ege 
Üniversitesi Türk Dünyası Araş-
tırma Enstitüsü Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Nadim Macit katılım-
cılara “Siyasal İslamcı Otoriter 
Zihniyetin Arkeolojisi” konulu bir 
konferans verdi.  

Üniversite Temsilcileri Büyük 
Türkiye Buluşmasında Gazi Üni-
versitesi Öğretim Görevlisi Dr. 
Sinan Demirtürk “Üye/Aday Üye 
İlişkilerinde Mükemmellik Eğiti-
mi” konulu bir eğitim verdi. Daha 
sonra Üniversite Temsilcileri İsti-
şare Toplantısı yapıldı. İlçe Tem-
silcileri Büyük Türkiye Buluşma-
sında da Hülya Tatlıoğlu “Görsel 
İmaj Yönetimi” konulu bir eğitim 
verdi. Daha sonra İlçe Temsilci-
leri İstişare Toplantısı yapıldı. 

Toplantılar Genel Başkan  İs-
mail Koncuk’un kapanış konuş-
masıyla sona erdi.

ÜNİVERSİTE TEMSİLCİLERİ VE 
İLÇE TEMSİLCİLERİ 1. GRUP 

BÜYÜK TÜRKİYE BULUŞMASI 
ANTALYA’DA YAPILDI
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Milli Eğitim Bakanlığı’nda ya-
şanan fişleme skandalına tepki 
gösteren Genel Başkan İsmail 
Koncuk, olayın geçiştirilecek 
bir mesele olmadığını; ihtilal dö-
nemlerinde yapılan uyguamala-
rın “İleri Demokrasi” çığırtkanlı 
yapan bir iktidar döneminde de 
yapılmış olmasının kabul edile-
mez olduğunu belirtti. Koncuk, 
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’ya 
da seslenerek, MEB’de yaşa-
nan rezaletin sorumlularından 
hesap sorması çağrısında bu-
lundu.

Genel Başkan açıklamasında 
şunları kaydetti: “MEB’de fiş-
leme iddiaları gündeme bom-
ba gibi düştü, akabinde bakan 
çocuklarının katıldığı yolsuzluk 
iddiaları gündemi yoğun olarak 
meşgul etse de, MEB’de fişle-
me yapılmış olması, akla, 28 
Şubat sürecinde yaşananları 
getirmektedir.

Darbe, ya da cuntacı mantığın 
öne çıktığı dönemler insan hak-
larının kenara itildiği, insanların 

yüreğine korku salındığı dönem-
lerdir. Bu dönemlerde, insanlar 
mevcut yönetimi alkışlamaya 
mecbur bırakılmış, birçok insan 
yapılan saçma sapan işleri dahi 
beğendiğini söylemek zorunda 
hissetmiştir, eleştiri, hür düşün-
ce rafa kaldırılmıştır. Kısaca, in-
sanca yaşamaya, insani düşün-
celere pranga vurulmuştur.

Yıllardır, 28 Şubat, darbe, 
cunta diyerek, karşılarında olan-
ları topyekun darbeci olmakla 
suçlayarak, demokrat olmakla 
palazlananlar, esasen, yılardır 
28 Şubat mantığına sarılarak 
büyümüşlerdir. Bunları birçok 
defa gündeme getirdik, kamusal 
alanda yaşanan adam kayırma, 
yandaşı koruma, diğer insanla-
ra aba altından sopa gösterme, 
kendilerinden olmayanları sin-
dirmek için her yolu mubah gör-
me anlayışını yıllardır yaşıyoruz.

Kamusal alanda bütün bunları 
yaşarken, bütün bunları bire bir 
yaşayan birçok kamu çalışanı, 
rahatsızlıklarını bizlere hep ifa-
de etmişler ancak bu baskıları 
yazılı olarak vermekten, kendi-
lerince pekçok haklı sebepten 
dolayı, kaçınmışlardır. Bu baskı 
ve sindirmeler sadece Milli Eği-
tim Bakanlığında değil, üniversi-
teler, Yurt Kur, Sağlık Bakanlığı 
gibi tüm kurum ve kuruluşlarda 
hala yaşanmaktadır.

MEB’de yaşanan fişleme iş-

lemi ise, bana göre buzdağının 
sadece görünen tarafıdır, bu ve 
benzeri çalışmaların tüm kamu 
kurum ve kuruluşlarında yaşan-
dığı açıktır. Bunu belgelemek 
zor olsa da, iki milyon altı yüz bin 
kamu çalışanı yaşadıklarımızın 
canlı şahididir. Bu ortamdan ne-
malananlar dahi, birazcık vicda-
nı varsa, yaşananlardan ıstırap 
duymaktadır.

Türk Eğitim Sen olarak, yaşa-
nan bu ahlaksızlıklara kayıtsız 
kalmadık, her dönemde, bize 
ulaşan her türlü haksızlığın, hu-
kuksuzluğun, insan hakkı ihlalle-
rinin üzerine gittik. Makamlarını 
taşıyamayan, bu makamların, 
millete hizmet makamları oldu-
ğunu hesaba katmadan, koltu-
ğunu koruma telaşı ile, bir takım 
çevrelerin işaretleri ile diğer 
insanların haklarını gasp eden 
korkak tabiatlı, pısırık bir kısım 
yöneticiler yıllardır bu işin tetikçi-
liğini yapmaktadır. Zulüm ve is-
tibdat dönemlerinde, bu tür nefsi 
adamlar her zaman var olmuş, 
ancak, ahlaksızlık bataklığına 
battıklarını gördüklerinde, iş iş-
ten geçmiştir.

MEB’de yaşanan fişleme id-
diasını da yargıya taşıdık, yar-
gıdan ne çıkar bilinmez ama 
önemli olan millet vicdanında 
kesilen cezadır. Bu fişleme olayı 
ve öncesinde yaşadığımız pek 
çok olay, Milli Eğitim Bakanlı-
ğında bir paralel yönetim mi var, 

sorusunu akla getirmektedir. Şu 
anki manzara, Bakan Nabi Avcı 
bir taraf, Müsteşar Yusuf Tekin 
bir başka taraf gibidir. Fişleme 
iddiasında da görüldüğü üzere, 
Bakan Nabi Avcı’nın konudan 
bihaber olduğu, suçlamanın 
doğrudan Yusuf Tekin’e yönelik 
olduğudur, daha önce de, illerde 
oluşan sözlü komisyon üyeleri-
nin, Müsteşar Yusuf Tekin tara-
fından ayarlandığı da ileri sürül-
müştü.

Bakan Nabi Avcı, MEB’in gö-
rünen yüzüdür, ancak aşağılar-
da yapılanlar, Nabi Avcı’nın bilgi-
si dışında şekilleniyor gibi bir hal 
vardır. Bu görüntü, Nabi Avcı’nın, 
Bakanlığa hakim olamadığı gibi 
bir algı yaratmaktadır. Fişleme 
iddiasının, MEB Müsteşarı  Yu-
suf Tekin tarafından, Başbakan-
lık Müsteşarı Efkan Ala’nın kar-
deşi Atıf Ala üzerinden yapıldığı 
iddiası da dikkate değerdir ve 
paralel yönetim iddiasını güç-
lendirmektedir.

Bütün bu yaşadıklarımızdan 
hareketle, Bakan Nabi Avcı’ya 
tavsiyemiz, kendisinin Milli 
Eğitim Bakanı olduğunu hatır-
lamasıdır. Fişleme iddiasının 
üzerine, ne kadar gidebileceği 
şüpheli de olsa, gidebilmesidir. 
Her yolun bir sonu  vardır, zul-
mün de sonu olacaktır, haksızlık 
yapanlar, kendi oluşturduğu çu-
kurda er veya geç boğulacaktır. 
Tetikçiler korkak olur.

TETİKÇİLER KORKAK OLUR

Türk Eğitim-Sen olarak bir gazetenin 
yayınladığı belgeler üzerine MEB Merkez 
Teşkilatı çalışanları ile ilgili fişleme yaptıkları 
gerekçesiyle MEB Müsteşarı Yusuf TEKİN 
ve MEB çalışanları Arif ALA, Galip GÜL-
MEZ hakkında suç duyurusunda bulunduk.

Suç duyurusunda bu kişilerin görevlerinin 
gereklerine aykırı davrandıklarını gösteren 
kuvvetli delillerin gazetelere kadar düştü-
ğünü, bu kişilerin görev gereği kendilerine 
tanınmış yetkilerini yasaya aykırı olarak 
kullandıkları ve çalışanlar arasında ayrım-
cılık yaptıkları gerekçesiyle CMK’nın 160. 
Maddesi ışında tespit yapılmasını ve ge-
rekli soruşturmanın başlatılması talebiyle 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvu-
rulmuştur.

MEB’DEKİ
FİŞLEMEYE
SUÇ 
DUYURUSUNDA 
BULUNDUK

İLKELİ, MÜCADELECİ ve BAĞIMSIZ 
SENDİKACILIĞIN ADRESİ TÜRK EĞİTİM-SEN
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Panelin açılışında başta Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşları olmak üzere Türk 
Dünyasının tüm şehitleri için 
saygı duruşunda bulunuldu ve 
İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Kamu-Sen Genel Dış 
İlişkiler Sekreteri ve Türk Tarım 
Orman-Sen Genel Başkanı Ah-
met Demirci, Dünya İnsan Hak-
ları Gününde en büyük haksız-
lığın ve insan hakları ihlallerinin 
Türk Dünyasında yaşandığını 
ifade etti.

KONCUK: SÖZ KONUSU 
TÜRK MİLLETİ İSE, İNSAN 
HAKLARI BEYANNAMESİ 

KAĞIT ÜZERİNDE 
KALIYOR

Ahmet Demirci’nin ardından 
panelin açılış konuşmasını ya-
pan Türkiye Kamu-Sen Genel 
Başkanı İsmail Koncuk, “Söz 
konusu Türk milleti ise insan 
hakları beyannamesi kağıt üze-
rinde kalıyor” dedi. Koncuk, 
“Bugün insan hakları ekseninde 
Dünya’da problemleri gündeme 
getirmek bakımından son de-
rece önemli bir gün. Eğer söz 
konusu Türk milleti ise, söz ko-
nusu Doğu Türkistan ise, Güney 
Azerbaycan ise, Irak ise, Suriye 
ise, Karabağ ise,  insan hakları 
beyannamesi de kağıt üzerinde 
kalan bir beyanname oluyor.

Herkese karşı yeteri kadar 
insan hakları var ama Türk mil-
letine yönelik planlı ve organize 
bir yok etme gayretleri alabildiği-
ne hız kazanmış durumda. İşte 
Doğu Türkistan kanayan bir ya-
ramızdır. Yapılanlara baktığımız-
da çok sınırlı şeyler olduğunu 
görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti 
devletini yönetenlerin Türk Dün-
yası ile ilgili şuur derecesi nedir 
sorgulamasını da millet olarak 
yapmamız gerekmektedir.” dedi.

KONCUK: DÜNYADA BİR 
İNSAN HAKLARI İHLALİ 

VARSA BU İHLALE 
UĞRAYANLARIN EN 

BAŞINDA TÜRK MİLLETİ   
GELMEKTEDİR

Genel Başkan İsmail Koncuk, 
Türkiye Kamu-Sen’in bugüne 
kadar Türk dünyası nezdinde 
gösterdiği hassasiyetin bundan 
sonra da devam edeceğinin al-
tını çizdi .Koncuk, Herkes için 
gözyaşı döken bir yönetim an-
layışı, söz konusu Türk milleti 
olduğunda dili, boğazına kaçan 
bir yönetim anlayışına dönü-
şüyor. Dolayısıyla bugün şunu 
söylemek yanlış bir tespit olma-
yacaktır, Türk dünyası öksüz 
bırakılmıştır, yetim bırakılmıştır, 
sahipsiz bırakılmıştır. İnşallah 
öyle bir gün gelir ki, Türkiye bu 
şuurda tüm Türk Dünyasını ku-
caklayabilen insanlarla yönetilir.

Türkiye Kamu-Sen nerede 
olursa olsun bir Türk’ün tırnağı-
na taş değse ne yapmak gereki-
yorsa bugüne kadar bunu orta-
ya koymuştur. Bundan sonrada 
aynı sorumluluk duygusuyla 
elinden geleni aynısıyla yapa-
caktır.

Mısır’la ilgili hassasiyet son 
derece önemlidir ama biz aynı 
hassasiyetin ne Doğu Türkistan, 
ne Irak, ne de başka coğrafya-
larda yaşayan Türkler konusun-
da sergilendiğini bugüne kadar 
göremedik. Bu şuur olmadığı 
sürece bunu göreceğimizi de 
sanmıyorum.

Dünya İnsan Hakları Günü 
sebebiyle tüm milletimizin Tür-
kiye dışında var olan ve Türk 
olarak yaşamaya çalışan Türk 
milletinin birer parçası olan kar-
deşlerimizin varlığını en iyi şekil-
de yüreklerinde hissederek ha-
berdar olmalarını da diliyorum. 
Eğer bir insan hakları ihlali varsa 
dünyada bu ihlale uğrayanların 
en başında Türk milleti  gelmek-
tedir. Bu vesileyle toplantının 
hayırlara vesile olmasını Yüce 
Allah’tan niyaz ediyorum.” diye-
rek sözlerini noktaladı.

AKYILDIZ: TÜRK DÜNYASI 
HAKLARINI İHLAL 

EDENLER KARŞISINDA 
SUSMAYACAK

Panel Başkanı Türk Hukuk 

Enstitüsü Başkanı Prof.Dr. Ali 
Akyıldız ise, İnsan Hakları Be-
yannamesinin sadece bir te-
menniden ibaret olduğunu ifade 
etti. Mısır’ın her gün TV’lerde 
konuşulduğu bir dönemde in-
san hakları adı altında, Irak’ta, 
Suriye’de bir neslin boğazlandı-
ğının altını çizen Akyıldız, “Bu 
coğrafya’daki insanları birbirle-
rine ne kadar boğazlatabilirlerse 
o’nun derdindeler” dedi. Akyıl-
dız, Türk Dünyasının ise üzerin-
de oynanan tüm bu oyunlar kar-
şısında sinmeden bağıracağını, 
haykıracağını ve susmayacağını 
söyledi.

Panelde, Irak Türkleri Kültür 
ve Yardımlaşma Derneği Anka-
ra Şube Başkanı Mahmut Ka-
sapoğlu, Doğu  Türkistan Kültür 
ve Yardımlaşma Derneği Genel 
Başkanı Seyit Tümtürk, Güney 
Azerbaycan Milli Azatlık Cep-
hesi  Ankara Temsilcisi Mahbub 
Amrahi, Suriye Türkmenleri Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Der-
neği Temsilcisi Zeki Türkmen, 
Tobb ETÜ Öğretim üyesi Doç 
dr. Toğrul İsmayil, Kırım Temel 
Haklar fondu Başkanı Nadir Be-
kirov, İnsan hakları Eksperti Ab-
dullah Buksur yer aldı.

Panelistler bölgelerinde ya-
şanan insan hakları ihlalleri ve 
Türk soydaşlarımızın yaşadığı 
sıkıntılar ve çözüm önerileri üze-
rine görüşlerini dile getirdiler.

KONCUK: TÜRK DÜNYASI ÖKSÜZ, YETİM 
VE SAHİPSİZ BIRAKILMIŞTIR

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Türkiye Kamu-Sen Genel 
Merkezinde Türk Dünyasında yaşanan insan hakları ihlallerinin konuşulduğu 

“Günümüzde İnsan Hakları” adlı panel düzenlendi.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Müsteşarı Fatih Acar, 
Müsteşar Yardımcısı Ali Kemal 
Sayın, Devlet Personel Başkanı 
Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Dev-
let Personel Başkanlığı Başkan 
Yardımcısı Enes Polat da görüş-
mede hazır bulundu.

Genel Başkanımız İsmail 
Koncuk, Çalışma Bakanı Faruk 
Çelik’e ek gösterge uygulama-
sıyla ilgili olarak Türkiye Kamu-
Sen’in taleplerini iletti. Koncuk 
bu konuda;

Yardımcı Hizmetler Sınıfında 
çalışan personele de ek göster-
ge verilmesi,

Kurumlarda çalışan tüm uz-
manların aynı ek gösterge uygu-
lamasından faydalanması;

Ekonomist, programcı ve çö-
zümleyici ile teknik öğretmen-
lerin Teknik Hizmetler Sınıfında 

sayılan memurların faydalandığı 
ek gösterge uygulamasından 
faydalanması,

Ek gösterge uygulamasının 
bütün hizmet sınıfları için 9. de-
receden başlanarak, başta öğ-
retmen, akademisyen ve emni-
yet görevlileri olmak üzere bütün 
kamu görevlileri için belirlenen 
rakamların 800’er puan artırıl-
masıtaleplerini de Bakan Faruk 
Çelik’e iletti.

Türkiye Kamu-Sen’in Ek Gös-
terge Taleplerine ulaşmak için 
tıklayınız

Ziyarette geçtiğimiz günlerde 
gerçekleştirilen Kamu Personeli 
Danışma Kurulu (KPDK) toplan-
tısına da değinen Genel Başkan 
İsmail Koncuk, üzerinde anlaşı-
lan konuların bir an önce haya-
ta geçirilmesi konusuna vurgu 
yaptı.

Genel Başkan İsmail Kon-
cuk, Görevde Yükselme Yönet-
meliğinin hakkaniyetten uzak 
olduğunu, sözlü sınava dayalı 
başarı sıralaması yapılmasının 
kamuda devlete karşı büyük 
bir güvensizlik oluşturduğunu 
söyleyerek, bu anlayışın değiş-
tirilmesini aksi takdirde bu an-
layışın ülkeye zarar vereceğini, 
liyakat ve kabiliyetten uzak in-
sanların yönetim kademelerine 
geleceğini, adamı olmayanların 
atanma şansı bulamayacağını 
ifade etti.

Genel Başkanımız İsmail 
Koncuk, İl Özel idareleri ile sen-
dikalar arasında imzalanan Sos-
yal Denge Sözleşmelerinden 
AFAD çalışanlarının da fayda-
landırılması konusunda alınan 
yargı kararlarının artık hukuki bir 
zemine oturtulması gerektiğini 
belirterek, Sosyal Denge Söz-
leşmesinden AFAD çalışanla-
rının da başka bir işleme gerek 
kalmaksızın yararlandırılması 
gerektiğini vurguladı.

Bakan Faruk Çelik ise, Tür-
kiye Kamu-Sen’in ziyaretinden 
memnuniyet duyduğunu belir-
terek çalışma hayatında yapılan 
düzenlemelerde Türkiye Kamu-
Sen’in fikir ve önerilerinin kendi-
leri için son derece büyük önem 
arz ettiğini söyledi. Bakan Çelik, 
Devlet Personel Başkanlığı yet-
kililerine, yargı kararlarına uygun 
olarak sosyal denge sözleşme-
lerinden AFAD çalışanlarının 
da faydalandırılması için gerekli 

çalışmaların yapılması talimatı 
verdi.

Çelik ayrıca, Kamu Personeli 
Danışma Kurulunda üzerinde 
mutabakata varılan

4/C’lilere kadro,
2005 yılından sonra göreve 

başlayanlara bir derece verilme-
si

Disiplin cezalarının affı gibi 
tüm başlıkları hayata geçirmek 
için gayret sarf ettiklerini ifade 
ederek, yapılan çalışmaların her 
safhasında Konfederasyonlarla 
iletişim halinde olacaklarını ve 
görüşlerine başvuracaklarını 
söyledi. Akademik zam konu-
sunda ise YÖK’ün bir çalışması 
olduğun, Hükümetin bu çalış-
maya göre bir değerlendirme 
yapacağını ifade etti.

4/C’lilerin kadroya geçirilme-
si konusunda ise, Bakan Çelik, 
konuyla ilgili olarak çalıştıklarını, 
sendikalarla mutabakata varılan 
bütün konuları içeren bir ka-
nun tasarısı hazırlayacaklarını, 
4/C’lilerin de belli bir maaş ska-
lasında, iş güvencesine kavuş-
turulmaları için çalışmaların sür-
düğünü belirtti. Genel Başkan 
İsmail Koncuk’un bu konularla 
ilgili belli bir takvim oluştu mu? 
Sendikalarla tekrar bir araya ge-
linecek mi? sorusu üzerine ise, 
Bakan Çelik, sendikaları konu 
hakkında bilgilendireceklerini, 
söz konusu çalışmaların kanun-
laşması için gayret sarf edecek-
lerini söyledi

TÜRKİYE KAMU-SEN YÖNETİM KURULU 
ÇALIŞMA BAKANI FARUK ÇELİK’İ ZİYARET ETTİ

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ve Konfederasyon Yönetim 
Kurulu üyelerimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’i ziyaret etti.
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MEMURU 123 TL ZAM İLE ZOR BİR YIL BEKLİYOR

SINAVSIZ ATANAN KYK YURT MÜDÜRLERİNİN İPTALİNİ İSTEDİK

“2014 yılında enflasyon farkı 
hakkı da sözde yetkili konfede-
rasyon eliyle gasp edilen me-
mur, çaresiz bırakılmıştır.”

Türkiye Kamu-Sen Araştırma 
Geliştirme Merkezi’nin yaptığı 
2013 Kasım ayına ait asgari ge-
çim endeksi sonuçları açıklandı.

Buna göre dört kişilik ailenin 
insan onuruna yaraşır bir bi-
çimde yaşayabilmesi için ge-
rekli olan en düşük miktarı ifade 
eden “Asgari Geçim Haddi”, 3 
bin 677 lira 64 kuruşa yükseldi.

Araştırmaya göre Kasım 
2012’de 3 bin 505 lira 35 kuruş 
olan “Asgari Geçim Haddinin” 

son bir yılda 172,29 TL arttığı 
ortaya çıktı.

Yapılan araştırmada bir me-
murun 657 sayılı Kanuna uygun 
bir şekilde görevini sürdürmesi 
ve sosyal hayattaki yerini ala-
bilmesi için gerekli olan en dü-
şük tutar olan “Yoksulluk Sınırı”, 
1.839 lira 39 kuruş olarak belir-
lendi.

Bir kişinin sosyal yaşam içe-
risinde hayatını sürdürebilmesi 
için gerekli en düşük miktar olan 
“Açlık Sınırı” ise Ekim ayına göre 
%0,05 artarak 1.415 lira 22 ku-
ruş oldu.

“Ailenin Aylık Ortalama Gıda 

Harcaması” 841,26 TL; “Kira Tu-
tarı” ise 576,65 TL olarak hesap-
landı. Bir ailenin yalnızca gıda 
ve barınma harcamaları toplamı 
2013 yılı Kasım ayında 1.417,91 
Lira olarak tahmin edildi.

Buna göre bir memur, Ka-
sım ayında ortalama maaşının 
%70,77’sini yalnızca gıda ve 
barınma harcamalarına ayırmak 
zorunda kaldı.

Ortalama ücretle geçinen bir 
memur, gıda ve kira için 1.417 
TL ödedikten sonra maaşından 
arta kalan 586,46 TL ile ailesinin 
ulaşım, sağlık, eğitim, haberleş-
me, giyim gibi diğer zorunlu ihti-
yaçlarını karşılamaya çalıştı.

Asgari Geçim Araştırması 
sonuçlarını değerlendiren Tür-
kiye Kamu-Sen Genel Başkanı 
İsmail Koncuk: “Bu yıl yapılan 
toplu sözleşmede, malum kon-
federasyonun marifetiyle 2014 
yılının bütünü için memur ma-
aşlarına yalnızca 123 TL zam 
yapılmasına karar verilmiştir. Bu 
artış dışında çocuk parası, aile 
yardımı, doğum, ölüm yardımla-
rı, ek ödemeler, ek dersler, fazla 
mesai ücretleri ve tazminatlarda 
herhangi bir zam söz konusu 
olmamıştır. 2014 yılında maaş-
lar enflasyonun altında kalacak 
fakat memurlara maaş zammı 
dışında enflasyon farkı ödemesi 
dahi yapılmayacaktır. Bu gerçe-
ği vatandaşlarımızın tüketmek 
zorunda olduğu mal ve hizmet 

fiyatlarındaki artışta görüyo-
ruz. Son bir yıl içinde aylık har-
camalarımız 172 TL arttı ama 
maaşımıza bu miktarda zam 
yapılmadı. Yani maaşlar günden 
güne erimeye devam ediyor. 
Görünen o ki, 2014’te de memur 
maaşı enflasyon rakamlarının 
altında kalarak eriyip gidecektir. 
Sözde Konfederasyon masada 
memurları unutmuş; pazarlık 
süresini dahi tamamlamayarak 
memuru düşünmeyen aceleci 
imza ile memuru her açıdan ka-
zanımsız bırakmış ve memuru 
mağdur etmiştir. Bizleri asıl üzen 
ve endişeye sevk eden nokta, 
bir konfederasyonun memuru 
asla tatmin etmeyecek bir raka-
ma imza atmış olması ve bütün 
yasal itiraz yollarımızı kendi eliy-
le kapatması olmuştur.

Geçtiğimiz günlerde LPG’ye 
%12 zam yapılmış; son 1 yıl-
da patates %93, kuru fasulye 
%46, ilaç %25, ekmek %13, 
kuru soğan %12, beyaz peynir 
%11 zamlanmıştır. Hal böyley-
ken maaşlara bütün bir yıl için 
yalnızca %5,1 zam yapılması 
kabul edilemez. Memuru çare-
siz bırakmaya kimsenin hakkı 
yoktur. Bu nedenle 2014 yılı 
bütçesi kesinleşmeden bu du-
ruma çare bulunmak ve me-
murlara en azından enflasyon 
farkı verilmesini sağlayacak bir 
düzenlemeyi TBMM’de 2014 yılı 
bütçesine eklemek zorunluluğu 
vardır.”  dedi.

Türk Eğitim-Sen olarak Milli 
Eğitim Bakanlığına, yayınladık-
ları Milli Eğitim Bakanlığı Basın 
ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin 
06.01.2012 tarih ve 2012/02 sa-
yılı Genelgesi ile kurulan ALO 
147 İhbar Hattı ile ilgili daha 
önce ortaya koyduğumuz  en-
dişelerimizin ne kadar yerinde 
olduğunu, bu hattın suistimalle-
re açık bulunduğunu, asılsız ve 
isimsiz ihbarlar nedeniyle eğitim 

camiasında çalışma huzurunun 
bozulduğunu belirterek hiçbir 
kamu kurum ve kuruluşunda, 
MEB’deki işlevi ile benzerinin 
bulunmadığı bu uygulamaya da-
yanaklık eden ilgi Genelge’nin 
iptal edilerek, ALO 147 İhbar 
Hattının kaldırılması ve bu hatta 
gelen şikayetler üzerine başla-
tılan tüm işlevlerin sonuçlarıyla 
birlikte geri alınmasını istedik

Bilindiği üzere, Türk Eğitim- 
Sen olarak değişiklikte geçen 
“yurt müdürü” kadrolarına ya-
pılacak atamaların 27.3.2012 
tarihli Resmi Gazetede yayımla-
nan Kamu Kurum Ve Kuruluşla-
rında Görevde Yükselme ve Un-
van Değişikliği Esaslarına Dair 
Genel Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 

kapsamı dışına çıkarılması iş-
lemine karşı açılan davada Da-
nıştay 5. Dairesince 2012/3136 
E sayılı yürütmeyi durdurma 
kararı verilmiştir. YURT-KUR’a 
gönderdiğimiz 22.12.2012 tarih 
ve 3130 sayılı yazımızda, yar-
gı kararı gereği, varsa sınavsız 
yapılan tüm yurt müdürü ata-
malarının iptalini talep etmiştik. 

Ancak, yargı kararının gereği 
halen yerine getirilmemiş olup, 
sınavsız atanan yurt müdürleri 
görevlerine devam etmektedir.

 Türk Eğitim-Sen olarak 
YURT-KUR’a tekrar yazı gön-
dererek, sınavsız atanan yurt 
müdürlerinin yargı kararına 
rağmen görevde kalmalarının 
gerekçelerinin tarafımıza bildi-

rilmesini, Danıştay kararı gere-
ğinin yerine getirilerek sınavsız 
atanan yurt müdürlerinin ata-
malarının derhal iptal edilmesi-
ni, aksi takdirde ilgililer hakkında 
yargı kararını uygulamamaktan 
dolayı yasal işlem başlatılacağı-
nı bildirdik.
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Türk Eğitim Sen olarak yar-
dımcı hizmetler kadrosunda 
görevli memurların; sosyal ve 
ekonomik durumlarının düzen-
lenmesi, insanca bir yaşam sür-
meleri ve çalışma ortamlarının 
geliştirilmesi amacıyla pek çok 
çalışma ortaya koyduk.

Bu mücadelemiz, Türk Eğitim 
Sen Hukuk Bürosunca, hukuk 
cephesinde sürdürüldüğü gibi 
genel Merkez Yöneticilerimizce; 
gerek eylemlerde, gerek ikili ilişki-
lerde gerekse ilgili kurumlarla ya-
pılan yazışmalarda sürdürülmek-
tedir. Yine genel merkezimizin 
çalışmaları ve bilgilendirmeleri 
neticesi TBMM huzurunda birçok 
milletvekilince yardımcı hizmet-
ler personelinin durumları soru 
önergelerine konu olmuştur. Ge-
rek hukuki platformda gerekse si-
yasi ve idari platformda yardımcı 
hizmetlerin sorunları yaptığımız 
çalışmalar ile çözülmüş yada çö-
züm süreci devam etmektedir.

Sendikamız, bir çok alanda 
olduğu gibi yine bir ilke imza ata-
rak “Türk Eğitim-Sen Hizmetliler 
Kurultayı”nı gerçekleştirmiştir. 
Şubelerimizi temsilen Ankara’ya 
gelen eğitimin görünmeyen 
kahramanları hizmetlilerimizin 
sorunları masaya yatırılarak çö-
züm önerileri tartışılmıştır. Türk 
Eğitim-Sen bu güne kadar oldu-
ğu gibi bundan sonrada Yardımcı 
hizmetler sınıfında görev yapan 

personelin sosyal ve mali hakları 
için her türlü çalışmayı yapmak-
tan geri durmayacaktır. 

Yardımcı hizmetler persone-
linin sorunları ana hatları ile şu 
başlıklarda toplaya biliriz.

Kamu görevlilerinin, kadroları 
dışında çalıştırılmasının önüne 
geçilmesi, bu kişilerin yapmakla 
yükümlü oldukları işler haricinde 
çalıştırılması angaryadır. Görev 
tanımlarının net olarak belirlen-
mesi mevcut durumlar irdelen-
diğinde bir zorunluluk halini al-
mıştır.  Bu şekilde çalıştırıldığını 
iddia eden yardımcı hizmetler 
sınıfındaki üyelerimizden hukuki 
yardım talep edenlere yazışma-
larda ve davalarda yol gösteril-
miştir. İlgili mevzuatlarına göre 
görev tanımları yapılmamış olan 
kamu görevlilerinin görev tanım-
ları yapılması ve hizmetlilerle ilgili 
subjektif değerlendirmelere yol 
açan “vereceği diğer görevleri 
de yapar.”gibi ibarelerin kaldırıl-
ması için çalışmalarımız devam 
etmektedir.

Özellikle okullardaki sınıf çok-
luğu buna paralel olarak personel 
ve öğrenci çokluğu dikkate alındı-
ğında norm kadro uygulamasının 
yardımcı hizmetler sınıfı içinde ol-
ması gerektiği yönünde bakanlık-
la ciddi yazışmalar yapılmıştır. Bu 
hususta yönetmelik çalışması ya-
pılması için idare zorlanmaktadır.    

Eğitim kurumlarında güven-
likle ilgili bir tedbir olmadığı için 
gerçekleşen hırsızlıklardan idare-
ciler ile birlikte yardımcı hizmetler 
sınıfı personelinin sorumlu tutul-
maması maddi ve manevi kayıp-
larının olmaması için, eğitim ku-
rumları deprem, yangın, hırsızlık 
ve benzeri olaylara karşı sigorta 
yaptırılması hususunda resmi ya-
zışmalar yapılmıştır.

Bilindiği üzere bir okulun bü-
tün yükünü omuzlarında taşıyan 
yardımcı hizmetler personelinin 
kendini geliştirmesi, tahsile de-
vam etmek istemeleri durumun-
da gerekli kolaylıkların sağlan-
ması hususunda çalışmalarımız 
olduğu gibi bireysel olarak dava 
açmak isteyen,  eğitim hakkının 
kısıtlandığını düşünen personele 
hukuku yardım yapılmıştır.  

Okullarda hizmetli kadrosun-
da çalıştırılan personel yeterli 
eğitimi almadığı halde amirle-
rince kaloriferci olarak çalıştırıl-
maktadır. hem kendi güvenlikleri 
hem de okulun güvenliği tehlike-
ye atılmaktadır. Bu görevin ek bir 
görev olduğu aşikarken zorla bir 
yükümlülük haline getirilmesi hu-
susunda bu tür görevlendirmeler 
yapan birçok kaymakamlıkla ya-
zışma yapılmış, ilgili kurumlardan 
bu görev için ek ücret/ tazminat  
ve eğitim verilmesi istenmiştir.

Yatılı ve pansiyonlu okullar, 
özel eğitim okulları ve ikili öğretim 
yapan okullarda görev yapan hiz-
metlilere ek ücret ödenmesi yö-
nündeki taleplerimiz bir çok kez 
ilgili makamlara taşınmıştır. 

Görevde Yükselme ve Unvan 
Değişikliği Esaslarına Dair Genel 
Yönetmelik hakkında dava açıla-
rak şartların makul bir seviyeye 
taşınması ve suiistimallere ne-
den olacak hükümlerin iptali talep 
edilmiştir.

Geçmiş yıllarda yapılan ve uy-
gulanmayan görevde yükselme 
sınavlarına göre atama yapılması 
için gerek bireysel gerekse tüzel 
kişilik adına işlemler yapılmıştır.

Yardımcı Hizmetler Sınıfında 
görev yapan personelin tayin-
lerinin bir sisteme bağlanması 
Türk Eğitim Sen’in yazışmaları 
sayesinde kısmen de olsa sağ-
lanmıştır. Ancak bu sistem ha-
len kabul edile bilecek bir yapıya 
ulaşmamıştır. Tüm mağduriyetle-
ri giderecek tarza bir düzenleme 
yapılması için gerek hukuki ge-
rekse idari başvurularımız devam 
etmektedir. 

Yukarıda ana başlıkları ile 
belerttiğimiz sorunların büyük 
bir kısmı mevzuat eksilikliğinden 
bu hususların mevzuat içinde 
düzenlenmemesinden kaynak-
lanmaktadır. Hukuk sistemimiz-
de gerek Danıştay gerekse İdari 
Mahkemeler, idareye şu şekilde 
yasa yap deme hakkına sahip 
değildir. Ancak Türk Eğitim Sen 
olarak bir takım hususların eksik 
düzenlenmiş olması iddia edile-
rek açılmış davalar olduğu gibi 
sorunlar güncel tutularak, de-
vamlı dikkat çekilerek şartların 
iyileştirilmesi için de çalışılmakta-
dır. Zira bu sorunlar ancak ve an-
cak yasal düzenleme ile son bu-
lacak mahiyette olup Türk Eğitim 
Sen sürekli bir kamuoyu baskısı 
ile bu sorunları çözecek yasaları 
ürettirmek üzeredir.

Hukuk Köşesi

Av. Emrah AYTEKİN

YARDIMCI HİZMETLER PERSONELİNİN 
YANINDAYIZ

Ankara 2 No’lu Şube, 29 Aralık 2013 tarihinde yapılacak olan 
MEB Şube Müdürlüğü Sınavına hazırlık amacıyla eğitim semineri 
düzenledi.

02-13 Aralık tarihlerinde Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Atila 
Şahin Toplantı Salonunda yapılan eğitim seminerinde 100’e yakın 
katılımcı eğitim aldı.

Destek veren eğitimcilerimize teşekkür eder, katılımcılara sınav-
da başarılar dileriz.

ANKARA 2 NO’LU ŞUBE’DEN ŞUBE 
MÜDÜRLÜĞÜ SINAV EĞİTİMİ
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Burdur Şube Başkanı Orhan AKIN, Altınyayla ilçesinde üyeleri-
mizle “Birlik ve Beraberlik Moral Yemeği”nde buluştu. AKIN, Altun-
yayla ilçesinde İlçe Temsilcisi Yusuf KARA eşliğinde ilçedeki okul-
ları da ziyaret etti, üyelerimize sendikal çalışmalar hakkında bilgi 
verdi. Akın yemekte de , “Türk Eğitim-Sen denildikçe ‘Milli devlet’ 
demiş oluyorsunuz, “Başkent Ankara” demiş oluyorsunuz, ‘Ay yıldız-
lı albayrak’ demiş oluyorsunuz. Sizler burada yalnız değilsiniz. Biz 
mesafe ve zaman tanımaksızın dün ve bugün olduğu gibi, yarın da 
sizlerin yanında olacağız” dedi. AKIN, hiçbir menfaat ve makama 
aldırmaksızın HAKKIN HAKLININ yanında yer aldığı için üyelerimize 
teşekkür etti. 

Afyonkarahisar Şube Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen İl Temsilci-
si Nizamettin ŞENOL, fişlenme ve yolsuzluklar ile ilgili yaptığı basın 
açıklamasında şunları kaydetti: “Son günlerde ortaya çıkan belgeler 
göstermiştir ki, 11 yıllık AKP iktidarında normalleşme ve ileri demok-
rasi söylemleri aslında Andersen’den Masallar olmaktan öte gitme-
mektedir. Darbe dönemlerini hatırlatacak cinsten bir pervasızlıkla, 28 
ŞUBAT SÜRECİNİ aratacak şekilde memurlar fişlenmekte, siyasi 
görüşlerine, inanç dünyalarına göre tasnif edilmektedir. Devlet bü-
rokrasisinin makamları yapılan bu fişlemelere göre doldurulmaktadır. 
2010 yılında AKP Kahramanmaraş Milletvekili Avni DOĞAN’ın ‘40 yıl 
bizi fişleyenleri şimdi biz fişliyoruz’ cümlesiyle açık açık ifade ettiği du-
rumun ne kadar gerçek olduğu da bugün belgelerle ortaya çıkmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığının fişlemeden sorumlu yetkililerine de şunu 
ifade ediyoruz; Türk Eğitim Sendikası mensuplarının karşısına da lüt-
fen şunu yazsınlar: Bunlar vatanperver, Şivan Perver Karşıtı, Ülkenin 
bütünlüğünü savunuyor, Tek Devlet, Tek Bayrak, Tek Millet ve Tek Dil 
diyorlar,  OLUMSUZ!..

Bursa 2 No’lu Şube, Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şube-
sinin Yönetim Kurulunun aldığı karar ile yılın eğitim ödülüne layık 
görüldü. Bursa Şubemizin yanı sıra İnsan Hakları Demokrasi Ödülü 
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’na, Çevre ödülü şe-
hit Plancıları Odası Başkanı Füsun Uyanık’a, Tarihsel Dokuyu Ko-
ruma ödülü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye, 
özel ödül ise Beşiktaş Çarşı Grubuna verilmiştir.

Eğitim ödülü ile ilgili ÇGD Başkanı Gazeteci Yüksel Baysal açık-
lamasında “Siyasal iktidar özellikle eğitim alanını yaz-boz tahtasına 
dönüştürdü. En büyük haksızlıkların yapıldığı bir alandır eğitim… 
bu konuda sadece Bursa’da değil, ülke çapında ön plana çıkmış bir 
isim var, Türk Eğitim-Sen Bursa 2 No’lu Şube Başkanı Selçuk TÜR-
KOĞLU… Çağdaş Gazeteciler Derneği Yönetimi, “Eğitim Ödülü”nü 
bu yıl Selçuk Türkoğlu’na vermeyi kararlaştırdı” dedi.

Eski Milli Eğitim ve Milli Savunma Bakanı, Bursa Milletvekili Tur-
han Tayan’dan ödülünü alan Selçuk Türkoğlu ise bu ödülün Türk 
Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen’in Bursa’da onurlu hak mücade-
lesinin bütün kesimler tarafından kabul edilmesi anlamına geldiğini 
ifade ederek, ödülü sendikası ve Bursa’daki 14.820 Türkiye Kamu-
Sen üyesi adına aldığını belirtti.

Türk Eğitim Sen Amasya Şubesi Genişletilmiş Yönetim, Denetim 
ve Disiplin  Kurulu Üyeleri İstişare Toplantısı 20 Aralık 2013 tarihinde 
yapıldı. Toplantıda 2013 yılında yapılan çalışmalar değerlendirilerek, 
2014 yılı hedefleri belirlendi.

Amasya Şube Başkanı Kamil TERZİ konuşmasında “2014 bi-
zim için çok önemli bir yıl her alanda camiamızın başarılı olmasını 
istiyoruz; tüm gücümüzle başarmak, hedeflere bir bir ulaşmak için 
çalışacağımıza yürekten inanıyorum. Başarmamak için hiçbir sebep 
yok, çünkü biz hep doğruyu, hep hakkı, hep helali savunuyoruz. Bu 
yüzden biz gayret edersek Allah bize yardım edecektir.” dedi.

AFYONKARAHİSAR ŞUBESİ, MEB’DEKİ 
FİŞLEMEYE TEPKİ GÖSTERDİ

BURDUR ŞUBESİ, ALTINYAYLA’DA BİRLİK 
VE BERABERLİK YEMEĞİ DÜZENLEDİ

ÇAĞDAŞ GAZETECİLER DERNEĞİ’NDEN 
BURSA 2 NO’LU ŞUBEYE 

YILIN EĞİTİM ÖDÜLÜ

AMASYA ŞUBESİ, İSTİŞARE 
TOPLANTISINDA 2014 YILI HEDEFLERİNİ 

BELİRLEDİ
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Diyarbakır Lice İlçe Temsilciliği istişare toplantısı düzenledi. Top-
lantıya Diyarbakır Şube Başkanı Ahmet BÜRHAN, Eski  Yönetim 
Kurulu Üyesi Bayram DURMUŞ, Lice İlçe Temsilcisi Akif KAPLAN, 
İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Salih BİLDİRİCİ ve Şermin AÇAR ile 
farklı branşlardan eğitim çalışanları katıldı. 

Lice Öğretmenevi ve A.S.O. Müdürlüğü’nde  14 Kasım 2013 ta-
rihinde gerçekleştirilen toplantıda açılış konuşmasını yapan Şube 
Başkanı Ahmet BÜRHAN, 2013 toplu sözleşme hezimetini yaşatan 
yetkili sendikanın kötü izlerini silmek için yetkili sendika olma adına 
büyük gayret içerisinde olduklarını belirtti. Sosyal haklar bakımın-
dan sendikalı olmanın önemine işaret eden BÜRHAN, Türk Eğitim-
Sen’in tercih edilmesinin eğitim çalışanlarının yararına olduğunu 
ifade etti. İl Yönetim Kurulu eski Üyesi Bayram Durmuş ise Lice’de 
ilk toplantılarını yapmış olmalarının vermiş olduğu gururun mutlulu-
ğunu dile getirdi.

Lice İlçe Temsilcisi Akif KAPLAN da hedeflerinin yetkili sendika 
olma yolunda azami üye sayısına ulaşmak olduğunu belirterek, teş-
kilat olarak ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Giresun Şube Başkanı Arif Çetinkaya, Şebinkarahisar İlçe Milli 
Eğitim Müdürü tarafından haksızlıklar yapıldığını ve adam kayırma-
ların olduğunu söyledi. Çetinkaya şunları kaydetti: “Şebinkarahisar 
İlçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından yapılan haksızlıklar, 
adam kayırmalar çalışanlar üzerinde baskı oluşturmakta,  bu du-
rum tüm yönetici ve öğretmenlerin çalışma azmini ve performansını 
düşürmekte, okullarda var olan huzur ortamını bozmaktadır.

Şebinkarahisar Türk Telekom Ticaret Meslek Lisesinde vekâleten 
müdür yardımcısı olarak görev yapan üyemiz İsa BEKDEMİR İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Hikmet Feridun AKSU’nun kendisine ilçe milli 
eğitim müdürlüğüne vekalet eden halk eğitim merkezi müdürünün 
telefon konuşması sırasında hakaret ettiği iddiası ile Şebinkarahisar 
Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmuştur. Bu suç du-
yurusu sonucunda İlçe Milli Eğitim Müdürü hakkında dava açılmıştır. 
Bu konuda adli süreç devam etmektedir. “

İstanbul 3 No’lu Şube, 30 Kasım-22 Aralık 2013 tarihleri arasında 
Şube Müdürlüğü Sınavına hazırlık kursu açtı. Kursun açılışında ko-
nuşma yapan Şube Başkanı Ali İhsan HASANPAŞAOĞLU “Üyeleri-
mize her konuda olduğu gibi Görevde Yükselme Sınavlarına Hazır-
lık konusunda da yardımcı olduklarını,Genel Merkezimizce Pegem 
Yayınlarına hazırlatılan Eğitim Yöneticiliğine Hazırlık Kitaplarını üye-
lerine dağıttıklarını ve kurs açtıklarını belirterek sınavlara katılacak 
olan üyelerimize başarılar diliyorum” dedi.

İzmir 1 No’lu Şube, Buca’da işyeri temsilcileri ile bir araya geldi. 
Buca Hancı tesislerinde yapılan istişare toplantısına çok sayıda iş-
yeri temsilcisi katıldı. Toplantının açış konuşmasını Şube Başkanı 
Merih Eyyup DEMİR yaptı. DEMİR konuşmasında, eğitimin içeri-
sinde bulunduğu durumdan ve bu durumun eğitim camiası üzerine 
yansımalarından bahsetti. 4+4+4 eğitim sistemine geçiş sonrasında 
öğretmenlerimizin norm sorunlarının had safhaya ulaştığını kayde-
den DEMİR, “Çözümü de beraberinde yeni sorunlar doğmasına ne-
den oldu” dedi. 

İzmir’in Konak ilçesi Ye-
nişehir semtinde iki lise öğ-
rencisinin bıçaklanarak ağır 
yaralanması üzerine Türk 
Eğitim Sen 3 No’lu Şube, 
öğrenciler ve veliler eylem 
yaptı. Okul bahçesinde 
açıklamalarda bulunan Türk 
Eğitim Sen 3 No’lu Şube 
Başkanı Adnan Sarısayın, 
okullarda güvenlik zafiyeti 
bulunduğunu söyledi.

LİCE’DE TÜRK EĞİTİM-SEN RÜZGÂRI

GİRESUN ŞUBESİ’NDEN 
ŞEBİNKARAHİSAR MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ’NE TEPKİ

İSTANBUL 3 NOLU ŞUBE, 
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAVINA 

HAZIRLIK KURSU AÇTI

İZMİR 1 NO’LU ŞUBE, BUCA’DA İŞYERİ 
TEMSİLCİLERİ İLE BİRARAYA GELDİ

 İZMİR 3 NO’LU ŞUBE
“OKULDA ŞİDDETE HAYIR” DEDİ
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Toplantıda ilçede görev yapan üyelerimizin çalışmaları ve sorun-
ları hakkında bilgi alan Malatya Şube Başkanı Ekrem ŞENOL şun-
ları kaydetti: “Toplu sözleşme sürecinde memurlar pazarlık konusu 
yapılmış, masada satılmıştır. Dünya sendikacılık tarihinde ilk defa bir 
sendika, işverenin verdiği teklifin altında bir zam oranını kabul etmiş-
tir. Görüşülmesi için çabalanan 1050 başlıktan bin kadarı görüşülme-
den iki günde süreç tamamlanmış; ek derslere, enflasyon farkına, ek 
ödemelere, aile ve çocuk yardımlarına, özel hizmet tazminatlarına, 
fazla mesai ücretlerine yüzde sıfır zam yapılarak memurlar adına 
bir hezimet yaşanmıştır. Bizler bu süreçte Türk Eğitim-Sen üye ve 
yöneticileri olarak haklarımızı savunma konusunda beceriksizliği 
tescillenen malum sendikadan yetkiyi almalıyız. Bu anlamda He-
kimhan İlçe Temsilciliğimizin de diğer temsilciliklerimizin de fedakar 
bir şekilde çalışmalarını görüyor, arkadaşlarımızı Malatya şubemiz 
adına tebrik ediyoruz.” 

Karaman Şubesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Kara-
man Öğretmenevi Otağ Tesislerinde “24 Kasım Öğretmenler Günü 
Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Günü” düzenledi.

Karaman Şube Başkanı Ziya HOTAMIŞLI ile bayrağı devreden 
Karaman Şubesi Eski Başkanı Mehmet SERİN birer konuşma yaptı. 

Karaman Milli Eğitim Müdürü Asım SULTANOĞLU da öğretmen-
lerin değeri üzerine bir konuşma yaptı. Gecede Öğrenci Andı okundu 
ve emekli öğretmenlere plaket verildi.

Muğla Şubesi, 05.12.2013 tarihinde Fethiye’de toplantı yaptı. 
Fethiye Temsilcilik binasında gerçekleşen toplantıya Muğla Şubesi, 
Fethiye Temsilcisi Bünyamin AVCI ile İlçe Temsilcilik Heyeti katıldı. 
Toplantıda yeni kurulan Seydikemer ilçesinin teşkilatlanması ve yak-
laşan ilçe temsilcilik seçimleri konuşuldu.

Ayrıca Muğla Şubesi, Dalaman İlçe Temsilciliği’nin düzenlediği 
kahvaltıya katıldı. Dalaman İlçe Temsilcisi Ulvi KARTAL, Köyceğiz 
İlçe Temsilcisi Asım AKKUŞ ve  İlçe Temsilcilik Heyetleri ile Dala-
man’daki üyelerimizin katıldığı kahvaltıda sendikal çalışmalar hakkın-
da bilgi verildi.

Kars Şubesi Vali Eyüp TEPE’yi ziyaret etti. TEPE, yeni yönetimi 
hayırlı olsun dilekleriyle kutladı. Kars’ta eğitimin ve eğitim çalışanları-
nın sorunlarının dile getirildiği ve paylaşıldığı görüşmeye Kars Şube 
Başkanı Fahrettin ŞİMŞEKLER, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri İlhan 
MERT, Ali Murat NAMLI, Mitat NAYİR, Onur GÜÇTEMUR katıldı. 

Konya 1 No’lu Şube, 24 Kasım 2013 Öğretmenler Günü kutlama 
programı düzenledi. Programa Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendika-
ların şube başkanları, üyelerimiz ve emekli olan üyelerimiz ile aileleri 
katıldı. 

Birlik ve beraberliğin, dayanışmanın bir göstergesi olan bu güzel 
günde, emekli olan üyelerimize plaket verildi. Konya 1 No’lu Şube 
adına yapılan açıklamada “Emekli olan üyelerimize bundan sonraki 
hayatlarında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz” denildi.

KARAMAN ŞUBESİ’NDEN MUHTEŞEM 
KUTLAMA

MALATYA ŞUBESİ HEKİMHAN İLÇE 
TEMSİLCİLİĞİNİ ZİYARET ETTİ

MUĞLA ŞUBESİ FETHİYE ve DALAMAN’DA 
İLÇE TEMSİLCİLİKLERİYLE BİRARAYA GELDİ

KARS ŞUBESİ’NDEN VALİ EYÜP TEPE’YE 
ZİYARET

KONYA 1 NO’LU ŞUBE ÖĞRETMENLER 
GÜNÜNÜ KUTLADI
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• Afyonkarahisar Şube üyelerinden  Peri-
han-Serkant ZANBAK çiftinin kız çocukları 
olmuştur.

• Aydın Şube üyelerinden Aynur-Yücel Yİ-
ĞİT çiftinin  kızı olmuştur.

• Bursa1 No’lu Şube üyelerinden  Ali Rıza 
TURHAN’ın oğlu olmuştur.

• Çanakkale Şube üyelerinden  Melike- 
Bahadır ÇAĞATAY  çiftinin çocukları ol-
muştur.

• Denizli Şube üyelerinden Caner-Berfu 
çiftinin “Deniz” adında  erkek çocukları ol-
muştur.

• Denizli Şube üyelerinden Hakan-Kezban 
AŞKAN çiftinin “Özge” adında çocukları ol-
muştur.

• Denizli Şube üyelerinden Mustafa Hu-
lusi-Esma KAPLAN çiftinin “Cengiz Kaan”  
adında erkek çocukları olmuştur.

• Denizli Şube üyelerinden Ertan-Ülkü 
DUMAN çiftinin “Alya”  adında kız çocuk-
ları olmuştur.

• Hatay 1 No’lu Şube üyelerinden Hülya-
Ömer Lütfü SÖKMEN çiftinin “Aybars Ta-
nay” adında çocukları olmuştur.

• Hatay 1 No’lu Şube üyelerinden Tuba 
DOĞAN’ın kız çocuğu olmuştur.

• Hatay 1 No’lu Şube üyelerinden Hamdi 
GÜL’ün kız çocuğu olmuştur.

• Hatay 1 No’lu Şube üyelerinden Fatma 
Metli-GÜZEL’in kız çocuğu olmuştur.

• Hatay 1 No’lu Şube üyelerinden Süley-
man Nazif- Pınar MERT çiftinin kız çocuk-
ları olmuştur.

• İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden  Nesrin-
Bahadır ÖZARSLAN çiftinin “İlteriş Kağan” 
adında erkek çocukları olmuştur.

• Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden İbra-
him GÜN’ün çocuğu olmuştur.

• Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Kasım 
ÇINAR›ın çocuğu olmuştur.

•  Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Yase-
min ERDAMAR’ın ikiz çocuğu olmuştur.

• Kırıkkale Şube üyelerinden Ömer 
BÜTÜN’ün çocuğu olmuştur.

• Kırıkkale Şube üyelerinden Bayram 
AÇIKGÖZ ’ün  çocuğu olmuştur.

• Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden Gök-
han GÜRKAYNAK’ın “NEHİR” adında kız 
çocuğu olmuştur.

• Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden Hasan 
Onur-Belgin AKIN çiftinin “ARDA” adında 
erkek çocukları olmuştur.

• Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden Akmet 
AKAY’ın «ÇINAR EYMEN» adında bir er-
kek çocuğu olmuştur.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Ali 
CERAN’nın kızı olmuştur.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Fatih 
KÖSE ‘nin oğlu olmuştur.

• Konya 2 No’ lu Şube üyelerinden Zehra 
CİBELİK ULAŞ’ ın çocuğu olmuştur.

• Konya 2 No’ lu Şube üyelerinden Süley-
man -Ayşegül AVCIKÜÇÜK çiftinin çocuk-
ları olmuştur.

• Konya 2 No’ lu Şube üyelerinden Fatma 
DANIŞIK’ ın “Rüzga”r isimli çocuğu olmuş-
tur.

• Konya 2 No’ lu Şube üyelerinden Adem 
DİNÇ’ in oğlu olmuştur.

• Konya 2 No’ lu Şube üyelerinden Gülis-
tan -Ayhan TEKİN’ in “İsmail Sina” isimli 
oğlu olmuştur.

• Konya 2 No’ lu Şube üyelerinden Canan 
- Önder UZUNHASANOĞLU çiftinin “Ya-
man” isimli çocukları olmuştur.

• Konya 2 No’ lu Şube üyelerinden Hülya 
USLU’ nun çocuğu olmuştur.

YENİ DOĞANLAR

• Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Turgay 
YILDIRIM’ın kızı evlenmiştir.

• Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Ayşe Hi-
lal evlenmiştir.

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

• Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Aydın 
DİÇER evlenmiştir.

• Denizli Şube üyelerinden Ender AFA-
CAN Ayfer ÇELTİKLER ile evlenmiştir.

• Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Hakan 
ACEHAN evlenmiştir.

• Konya 2 No’ lu Şube üyelerinden Meh-
met ÖZTÜRK’ ün kızı evlenmiştir.

EVLENENLER
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VEFAT

• Afyonkarahisar Şube  üyelerinden Peri-
han ÇOLAK’ın annesi vefat etmiştir.

• Afyonkarahisar Şube  üyelerinden Mus-
tafa GÜN’ün annesi vefat etmiştir.

• Afyonkarahisar Şube  üyelerinden Erdal 
ÇOLAK’ın babası vefat etmiştir.

• Aydın Şube üyelerinden Emine 
DEĞİRMENCİ’nin  babası vefat etmiştir.

• Aydın Şube üyelerinden Selma BAŞ’ın 
babası vefat etmiştir.

• Aydın Şube üyelerinden Belgin 
VARHAN’ın babası vefat etmiştir.

• Aydın Şube üyelerinden Reşit 
MERCAN’ın ağabeyi vefat etmiştir.

• Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Kazım 
SARNIK’ın annesi vefat etmiştir.

• Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Melih 
DURANLI’nın babası vefat etmiştir.

• Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Yücel 
YILMAZ’ın babası vefat etmiştir.

• Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Hamza 
GÜLEN’İN oğlu vefat etmiştir.

• Çanakkale Şube üyelerinden Özcan 
TAŞÇI› nın annesi vefat etmiştir.

• İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden  Aysel 
KUŞ’un ağabeyi vefat etmiştir.

• İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden  Gülhan 
ERGÜN’ün ağabeyi vefat etmiştir.

• İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden  Nurici-
han GÜRSOY’un annesi vefat etmiştir.

• İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden  Emrah 
KILIÇ’ın babası vefat etmiştir.

• İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden  Vahit 
SÜRER’in annesi vefat etmiştir.

• İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden  Nurici-
han GÜRSOY’un annesi vefat etmiştir.

• İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden  Gülhan 
ERGUN’un babası vefat etmiştir.

• Hatay 1 No’lu  Şube üyelerinden Zeynep 
ŞİMŞEK›in kardeşi vefat etmiştir.

• Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Sait 
ÖZER›in annesi vefat etmiştir.

•  Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Ömer 
SEÇME’nin annesi vefat etmiştir.

• Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden İlyas 
BÜYÜKBAŞ’ın annesi vefat etmiştir.

• Kırıkkale Şube üyelerinden Hasan AY-
DEMİR’ in ablası vefat etmiştir.

• Kırıkkale Şube üyelerinden Ömer 
YEŞİLYURT’un ağabeyi vefat etmiştir.

• Kırıkkale Şube üyelerinden Ali SARI’nın 
oğlu vefat etmiştir.

• Kırıkkale Şube üyelerinden Erol TAN’ın 
annesi vefat etmiştir.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Meh-
met BOZER’in annesi vefat etmiştir.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Fatma 
ARISOY’un babası vefat etmiştir.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Yavuz 
GÖKGÖZ’ün babası vefat etmiştir.

• Konya 2 No’ lu Şube üyelerinden Kürşat 
ÖZTAŞ’ ın annesi vefat etmiştir.

• Konya 2 No’ lu Şube üyelerinden Meh-
met GÜLAÇAR’ ın annesi vefat etmiştir.

• Konya 2 No’ lu Şube üyelerinden Musta-
fa KÖKER’ in annesi vefat etmiştir.

• Konya 2 No’ lu Şube üyelerinden Müsel-
lim KÖLÜŞ’ ün babası vefat etmiştir.

• Konya 2 No’ lu Şube üyelerinden Nilgün 
KAVAK’ ın annesi vefat etmiştir.

• Konya 2 No’ lu Şube üyelerinden Muhar-
rem MORGÜL’ ün annesi vefat etmiştir.

• Konya 2 No’ lu Şube üyelerinden Rabiya 
ÖZOVA’ nın babası vefat etmiştir.

• Konya 2 No’ lu Şube üyelerinden Nusret 
BAŞÇİFTÇİ’ nin annesi vefat etmiştir.

• Konya 2 No’ lu Şube üyelerinden Ali 
GÜRLEK’in annesi vefat etmiştir.

• Malatya Şube üyelerinden Nihal Güler 
ARICA’nın oğlu vefat etmiştir

• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Gök-
han ATAY’ın babası vefat etmiştir.

• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Bünya-
min KOYUNCU’nun  annesi vefat etmiştir.

• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Musta-
fa Kemal KÜPELİ’nin annesi vefat etmiştir.

• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Esma 
TEKİN’in ağabeyi vefat etmiştir.

• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Yunuz 
AKSAY’ın annesi vefat etmiştir.

• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Sinan 
GÜL’ün annesi vefat etmiştir.

• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Fatma 
ÇETİNKAYA’nın annesi vefat etmiştir.

• Muğla Şube üyelerinden Ayşe BALCI’nın 
annesi vefat etmiştir.

• Muğla Şube üyelerinden Ahmet 
BALCI’nın annesi vefat etmiştir.

• Muğla Şube üyelerinden Ferhat 
DEMİRCİ’nin annesi vefat etmiştir.

Türk Eğitim-Sen ailesi olarak; 
vefat eden tüm üye ve üye 

yakınlarına
Allah’tan rahmet, sevenlerine 

başsağlığı dileriz.
Ayrıca, Malatya Şube üyelerinden Çetin KUŞBAY vefat 

etmiştir.

VEFAT EDEN ÜYELERİMİZ

Eşref UZUNTAŞ
TRABZON ŞUBESİ
Trabzon Prof. İhsan Koz İlkokulu Müdür Yardım-

cısı Eşref UZUNTAŞ yakalandığı amansız hastalığa 
yenilerek 19.12.2013 Perşembe günü hayatını kay-
betti. Eşi Sevda UZUNTAŞ´a, çocuklarına, ailesine 
ve  eğitim camiamıza Cenab-ı Allah´tan sabırlar dili-
yoruz

MİLLİ BİRLİĞE VE DEĞERLERE BAĞLI SENDİKA
TÜRK EĞİTİM-SEN



DUA
EDİN
DUA
EDİN
2014 YILINDA ENFLASYON

GECMESİN!.
% 5.2’yi

2014 Yılında
maaşlarımıza yapılacak
123 TL̓ lik ücret artışı,

ortalama memur maaşında 
oransal olarak % 5,2ʼye 

tekabül etmektedir. 

Eğer 2014 yılı enflasyonu 
% 5,2 den daha fazla 
oranda gerçekleşirse,
yapılan bu zammın 

bir anlamı 
kalmayacaktır.

Çünkü,
sözde yetkili Malum-Sen,

altına imza attığı 
Toplu Sözleşme metninde
2014 yılı eflasyon farkını

talep etmemiştir. 

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

Ey Kamu Çalışanları;


