
İş bırakma eyleminde bir konuşma yapan Genel Başkan İsmail Koncuk:

“EĞİTİM ÇALIŞANLARININ KAZANILMIŞ HAKLARINA 
SAHİP ÇIKACAĞIZ !”

İstanbul Beyazıt meydanında düzenlenen eylemde yaptığı konuşmada TBMM’de kabul edilen MEB yasasını eleştiren Genel Başkan Koncuk; 
“Bu düzenlemeyi kabul etmiyoruz. Bu kanun, adında Cumhuriyet olan bir ülkeye yakışmıyor. Kopenhag kriterlerine imza atmanıza rağmen 

bu tür düzenlemeleri kanunlaştırmanız doğru değildir. İnsan haklarına saygı; kazanılmış haklara saygı duymak ve 
insanları siyasi görüşlerine göre ayırmamaktır. İnsan hakları, çalışanları fişlemek demek değildir. Millete rağmen kanun yapmanın neresi 

milli iradedir?” şeklinde konuştu. 

HİZMETLİLERE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ YAZIMIZA MEB’İN CEVABI

GENEL BAŞKAN, MEB MÜSTEŞARI YUSUF TEKİN İLE MEB YASASINI GÖRÜŞTÜ CUMHURBAŞKANI, MEB YASASINI 
ONAYLAMAMALIDIR13
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Türk Eğitim-Sen 26 Şubat tari-
hinde Türkiye genelinde bir günlük 
iş bırakma eylemi yaptı. MEB Yasa 
Tasarısının geri çekilmesini isteyen 
eğitimciler iş başı yapmadı, okul-
larda hayat durdu.

Türk Eğitim-Sen’in İstanbul’da 
yaptığı iş bırakma eyleminde, Türk 
Eğitim-Sen İstanbul 1 No’lu Şube 
Başkanlığı’nın önünde toplanan 
binlerce eğitimci alkışlar ve slo-
ganlar eşliğinde Beyazıt’taki İs-
tanbul Üniversitesi önüne yürüdü. 
Binlerce eğitimci tasarının geri çe-
kilmesini istedi. Ellerinde ‘Memur 
aç, emekli aç’ ‘Okul yöneticileri 
kıyıma uğratılıyor’ şeklinde yazılı 
pankartlar taşıyan Türk Eğitim-
Sen üyeleri; Hükümeti, MEB’i ve 
bu tasarıyı hazırlayanları protesto 
etti.

Burada bir konuşma yapan Tür-
kiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-
Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk 
çok sert konuştu. Konuşmasına 
Hocalı katliamını anarak başlayan 
Koncuk, “Yüreğimizdeki acı sona 
ermeyecek, orası tekrar Türk top-
rağı olana dek mücadelemiz de-
vam edecektir” dedi.

Ülkemizin kötü günler yaşadığı-

nı, demokratik hayattan her geçen 
gün hızla uzaklaşıldığını kayde-
den Koncuk, insan haklarından ve 
hukuk devleti anlayışından uzak 
uygulamaların gözümüzün içine 
baka baka yapıldığını kaydetti. 
Koncuk, “Türkiye nereye gidiyor, 
nereye götürülüyor? Aziz milleti-
mizin Türkiye’nin içinde bulunduğu 
bu olumsuz gidişata dikkat etme-
si lazım. Türkiye’nin hukuk devleti 
olduğunu kimse iddia edemez. 
Türkiye’de insan haklarına uygun 
olmayan, gelişmiş hukuk stan-
dartlarına uygun olmayan olaylar 
yaşanıyor. Türkiye artık bizim an-
ladığımız anlamda kâmil devlet ol-
maktan uzaklaşıyor.” dedi.

MEB Yasa Tasarısını sivil bir 
darbe olarak nitelendiren Koncuk, 
tasarının getirdiği tehlikelere vurgu 
yaptı. 4 yılını dolduran okul müdür-
lerinin, müdür baş yardımcılarının 
ve müdür yardımcılarının görevle-
rinin sona erecek olmasına dikkat 
çeken Koncuk, görevleri sona ere-
cek olan okul yöneticilerinin yerine 
yandaşların, ehliyetsiz ve liyakatsiz 
insanların getirileceğini belirtti.

Genel Başkan Koncuk, yasanın 
TMMM Genel Kurulu’nda görüşül-

düğünü ifade ederek, “Dershane-
leri kapatma amacıyla başladılar. 
Dershaneleri kapatma işinden iş 
uzaklaştı. Okul müdürlerine, mü-
dür yardımcılarına, müdür baş-
yardımcılarına taktılar. Bunlar bu 
ülkenin vatandaşı. Ben soruyorum 
Sayın Başbakan’a, ‘Sayın Başba-
kan bu müdürler, müdür yardımcı-
ları, müdür başyardımcıları size ne 
yaptılar. Bunlar Türk milli eğitimi-
ne yıllardır hizmet ediyorlar. Sizin 
bunlardan haberdar olmadığınız 
günlerde, bunlar Türk milletine, 
evlatlarımıza hizmet ediyorlardı. 
Sizin haddinize mi bunları görev-
den almak, hakkınız var mı böyle 
bir şeye?” diye konuştu.

Tasarı kanunlaştığında 73 bin 
okul yöneticisinin görevinin sona 
ereceğini söyleyen Koncuk, “Bu 
kime, ne fayda sağlayacaktır? Türk 
milli eğitimi bu uygulamadan çok 
olumsuz etkilenecektir. Dünyanın 
hiçbir demokratik, gelişmiş, mo-
dern ülkesinde böyle bir uygulama 
görülemez. İsterseniz 550 millet-
vekiline sahip olun, hiçbir iktidar 
eğitimcilerin unvanlarını bu şekilde 
elinden alamaz. Yapılan sivil bir 
darbedir. Otoriter rejimlerde, tek 
adam yönetimine dayalı ülkelerde 
görülen bir uygulamadır. Bu insan-
lar hizmet etmek dışında ne yap-
mıştır? Ahbap-çavuş ilişkisi varsa 
okul yöneticisi olabileceksiniz. Bu 
atama yöntemi, 1995 yılında uygu-
lanmaktaydı. 19 yıl öncesine geri 
dönülüyor. 12 Eylül askeri darbe-
sinde, 28 Şubat cuntacı anlayı-

şında bile böylesine bir uygulama 
yapılmadı, hiçbir okul yöneticisi 
görevden alınmadı. Darbecilerin 
bile yapmadığını, siz sivil hükümet 
olarak yapıyorsunuz. Üstelik dar-
beci anlayışla mücadele ettiğinizi 
her yerde anlatıyorsunuz ama 73 
bin kişinin görevine son veriyor-
sunuz. Türkiye gerçekten demok-
rasiyle yönetilen, insan haklarına 
saygılı, uluslararası sözleşmelere 
imza atmış bir ülke ise hiç kimse-
nin böyle bir kanun çıkamaya hak-
kı yok. Bu kanun tasarısı olsa olsa 
hastalıklı bir beynin, hastalıklı bir 
kafanın, marazlı bir anlayışın ese-
ridir diyorum” diye konuştu.” diye 
konuştu.

Tasarıda, Milli Eğitim Bakanlığı 
Merkez Teşkilatında bulunan üst 
düzey bürokratların, Talim ve Ter-
biye Kurulu üyelerinin, Müsteşar 
Yardımcılarının, Genel Müdürlerin, 
İl Milli Eğitim Müdürlerinin, İl Milli 
Eğitim Müdür Yardımcılarının, İlçe 
Milli Eğitim Müdürlerinin, şube mü-
dürlerinin görevlerinin sona erece-
ğine de dikkat çeken Koncuk, bu-
nun kazanılmış haklara vurulmuş 
bir darbe olduğunu söyledi. AKP 
iktidarının milli eğitimi istediği gibi 
dizayn etmeyi amaçladığını bildi-
ren Koncuk, “Bu insanlar yıllarca 
bu iktidara hizmet etti. Bunlarda 
hiç vefa kalmamış. Kendisine hiz-
met edenleri bile, yani kendi ço-
cuklarını bile yiyen bir iktidarın bu 
ülkeye, bu millete nasıl fayda sağ-
layacağını merak ediyorum” dedi.

BU MEB  KANUN TASARISINI 
TANIMIYORUZ



TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası

3

Koncuk sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Bu kanun tasarısını tanımı-
yoruz. Bu kanun tasarısı, adında 
Cumhuriyet olan bir ülkeye yakış-
mıyor. Kopenhag kriterlerine imza 
atmanıza rağmen bu tür tasarıları 
kanunlaştırmanız doğru değildir. 
İnsan hakları; kazanılmış haklara 
saygı duymaktır, insanları siyasi 
görüşlerine göre ayırmamaktır. İn-
san hakları fişlemek demek değil-
dir. Millete rağmen kanun yapma-
nın neresi mili iradedir?”

Stajyer öğretmenlere getirilen 
düzenlemeyi de eleştiren Genel 
Başkan Koncuk, “Çocuklarınız 1 
milyon 700 bin öğrenciyle yarıştı ve 
eğitim fakültelerini kazandı. Eğitim 
fakültelerini kazanan çocuklarınızı 
bin bir zorlukla okuttunuz. ‘Yeter 
ki evladımıza bir gelecek hazırla-
yayım’ diye dişinizden, tırnağınız-
dan artırdınız. Çocuklarınız eğitim 
fakültelerinden mezun oldu ama 
yetmedi, bir de KPSS’ye girdi, 350 
bin kişi ile yarıştı. Bu yarıştan önde 
çıkanlar, öğretmen olma hakkını 
kazandı ve atandı. ‘Bu yetmez’ 
diyorlar. Peki ne olacak? Perfor-
mans değerlendirmesi yapacakla-
rını söylüyorlar. Fakat performans 
değerlendirmesinin bir ölçümü var 
mı bilmiyorum. Performans değer-
lendirmesinde başarılı olurlarsa 

‘Bu da yetmez. Seni bir de yazılı ya 
da sözlü sınava alacağım. Bunlar-
da da başarılı olursan, öğretmen 
olabilirsin’ diyorlar. Kime güvene-
ceğiz? Yandaşlarınızı öğretmen 
yapmayacağınızı biz nereden bi-
leceğiz. Yıllardır yandaşlarınızı okul 
müdürü yaptınız. Yandaş olmayan-
lara neredeyse yaşam hakkı tanı-
madınız. Nasıl güveneceğiz size 
biz?” diye konuştu. Tasarıda teftiş 
sisteminin de yeniden düzenlendi-
ğini kaydeden Koncuk, “Bakanlık 
denetçileri ve il eğitim denetmen-
lerinden oluşan teftiş sistemi, artık 
sadece eğitim denetmenlerinden 
oluşan bir sistem haline getiriliyor. 
Bu da Bakanlık denetçilerinin ka-
zanılmış haklarının ve mevcut sta-
tülerinin ellerinden alınmasına yol 
açıyor. Oysa il eğitim denetmenleri 
Bakanlık denetçilerinin haklarına 
sahip olmak istiyordu. Bu tasarı ile 
il eğitim denetmenlerinin talepleri 
de karşılanmadı. Üstelik Bakanlık 
Merkez Teşkilatını denetleyecek 
hiçbir mekanizma da kalmadı. 
Bunu kabul etmemiz mümkün de-
ğil. Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu 
yasayı onaylamamasını umut edi-
yorum” dedi.

Genel Başkanın konuşmasının 
ardından eylem olaysız sona erdi.
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 Türk Eğitim-Sen olarak, eğitim 
çalışanlarının kazanılmış haklarını 
gasp eden, kariyer ve liyakat ilke-
sine aykırı şekilde mülakatla öğ-
retmen atamasının önünü açarak 
torpilli öğretmen ataması devrini 
başlatan bu kanun tasarısının ya-
salaşmaması için Merkez Yönetim 
Kurulumuzun 24.02.2014 tarih ve 
38 sayılı kararıyla, ülke genelinde 
26.02.2014 tarihinde tam gün iş 
bırakma eylemi yapma ve diğer 
sendikaları da eylem birlikteliği 
oluşturmaya davet etme kararı 
alınmıştır.

İş bırakma eylemi yaparak hiz-
met üretmeme suretiyle tepkimizi 
göstermemiz, sendikal faaliyetler 
kapsamında demokratik bir hak 
olup, belirtilen hakkın varlığı ulus-
lararası sözleşmeler, iç mevzuat 
hükümleri ve yargı kararları ile is-
tikrar kazanmıştır.

 1 Aralık 2000, 25 kasım 2009 ve 
23 Mayıs 2012 tarihlerindeki iş bı-
rakma eylemlerimiz, kamu görev-
lilerinin hak arama mücadelesini 
kabul etmeyen siyasi iradeye karşı 
haklılığımızı tüm kamuoyu önünde 
teyit etmiş, yargı kararları da bu 
haklılığı tescil etmiştir.

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 
BU HAKKI TANIMLAMAKTADIR
Anayasamızın 90. maddesinin 

son fıkrasına, 07.05.2004 günü ka-
bul edilip 22.05.2004 günlü Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren 5170 sayılı yasayla eklenen 
son cümle uyarınca “Usulüne 
göre yürürlüğe konulmuş temel 
hak ve özgürlüklere ilişkin millet-
lerarası anlaşmalarla kanunların 
aynı konuda farklı hükümler içer-
mesi nedeniyle çıkabilecek uyuş-
mazlıklarda milletlerarası anlaşma 
hükümleri” esas alınacaktır. Söz 
konusu madde uyarınca iç huku-
kumuzun bir parçası haline gelen 
aynı zamanda yasalardan önce 

gelecek temel hak ve özgürlüklere 
ilişkin uluslararası sözleşmelerin 
örgütlenme ve düşünce özgürlü-
ğüne ilişkin hükümler içerdiği bilin-
mektedir.

Ülkemizce onaylanıp imza al-
tına alınmış, uluslararası sözleş-
melerden 87 ve 151 sayılı ILO 
Sözleşmeleri gereğince de, kamu 
görevlilerinin hak arama etkinli-
ğinde bulunmaları bir demokratik 
bir tepki olarak kabul edilmiş-
tir. 87 Nolu ILO Sözleşmesi’nin 
3/1 maddesinde: “Çalışanların 
ve işverenlerin örgütleri, tüzük 
ve yönetmeliklerini düzenlemek, 
temsilcilerini serbestçe seçmek, 
yönetim ve etkinlerini düzenlemek 
ve iş programlarını belirlemek hak-
kına sahiptir” hükmüne, 151 sayılı 
İLO Sözleşmesi’nin 3.maddesinde 
ise:“Bu sözleşmenin uygulanması 
bakımından kamu görevlileri örgü-
tü deyimi oluşumu ne olursa olsun 
amacı kamu görevlilerin çıkarları-
nı savunmak ve geliştirmek olan 
herhangi bir örgüt anlamına gelir” 
hükmüne yer verilerek kamu çalı-
şanlarının çıkarlarını savunmak ve 
haklarını aramak amacıyla etkin-
liklerde bulunabilecekleri açıkça 
kabul edilmiştir. Aynı maddenin 2. 
fıkrasında, “Kamu makamları bu 
hakkı sınırlayacak veya bu hak-
kın yasaya uygun şekilde kullanıl-
masına engel olacak nitelikte her 
türlü müdahaleden sakınmalıdır” 
hükmüne yer verilmiş, bu hakkın 
kullanılmasının kamu makamların-
ca engellenmeyeceği belirtilerek 
çalışanlar korunmuştur. 87 sayılı 
Sözleşmenin 8/2 maddesinde de, 
“Yasalar, bu sözleşme ile öngörü-
len güvencelere zarar verecek ni-
telikte olamaz veya zarar verecek 
şekilde uygulanamaz” hükmüne 
yer verilerek kamu çalışanlarının 
örgütünün kendi amaçları doğrul-
tusunda düzenlemiş olduğu etkin-
lere katılmasının bir hak olduğunu 

açıkça ortay koymuştur.

İÇ HUKUK DÜZENLEMELERİNDE 
HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE 

VURGU YAPILMIŞTIR
Yine 1999/44 sayılı Başbakan-

lık genelgesinde “Demokratik ve 
sosyal hukuk devleti olmanın en 
önemli göstergelerinden birinin ör-
gütlenme özgürlüğü olduğu, temel 
insan haklarından biri olan örgüt-
lenme özgürlüğünün ayrımsız bir 
biçimde tanınmasının çalışanların 
vazgeçilmez hakkı olduğu; ülke-
mizin de tarafı olduğu İnsan Hak-
ları Evrensel Bildirisi, İnsan Hak-
ları ve Temel Özgürlükler Avrupa 
Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı 
gibi uluslararası metinler ile Ulus-
lararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün 
onaylanan 87, 98 ve 151 sayılı 
Sözleşmelerinde memurlar dahil 
tüm çalışanların sendikal örgütler 
kurmaları, bu sendikalar ile üst ku-
ruluşlarının amaçları doğrultusun-
da etkinliklerde bulunabilmelerinin 
kabul edildiği; kamu çalışanlarının 
sendika ve üst kuruluşlar oluştura-
bilmelerinin ve bunlara üye olabil-
melerinin anayasal ve yasal daya-
naklarının olduğu, bu dayanaklar 
arasında, İnsan Hakları Evrensel 
Bildirisi, İnsan Hakları ve Temel 
Özgürlükler Avrupa Sözleşmesi, 
Avrupa Sosyal Şartı gibi uluslara-
rası metinler ile ILO’nun 87, 98 ve 
151 sayılı Sözleşmeleri dışında, 
anayasanın 53. maddesi ile 657 
sayılı Yasanın 22. maddesinin yer 
aldığı; kamu görevlilerinin sendika 
ve konfederasyonlar şeklinde ör-
gütlenmelerine engel olunmaması, 
bu örgütlerin etkinliklerinin genel 
kolluk yetkisi kullanılarak müdaha-
le edilmemesi, sendikal çalışmala-
rı nedeniyle sendika yöneticilerine 
ve üyelerine disiplin cezası uygu-
lanmamasının gerektiği” ifadele-
rine yer verilmiştir. 2005/14 sayılı 
Başbakanlık Genelgesi başlığında; 

“ Demokratik ve sosyal hukuk dev-
leti ilkesinin en önemli gereklerin-
den biri örgütlenme özgürlüğünün 
sağlanmasıdır. Örgütlü toplum, 
demokratik toplum düzenini ve ka-
tılımcı yönetimi gerçekleştirmenin 
vazgeçilmez şartı olarak değerlen-
dirilmektedir. Devletimizin de ta-
raf olarak onayladığı uluslar arası 
sözleşme ve belgeler ile Anayasa 
başta olmak üzere iç hukuk dü-
zenlemelerimizde, memurlar dahil 
tüm çalışanların sendikal örgütler 
kurabilmeleri, kurulmuş bulunan 
sendikalara üye olabilmeleri, sen-
dikalar ve üst kuruluşlarının amaç-
ları doğrultusunda serbestçe faa-
liyette bulunabilmeleri örgütlenme 
özgürlüğü kapsamında güvence 
altına alınmıştır.” Hükmüne yer 
verilerek sendikaların hak arama 
özgürlüğünün kaynağına vurgu 
yapılarak hüküm altına alınmıştır.

YÜKSEK MAHKEME KARARLARI 
KAMU ÇALIŞANLARININ 

HAKLI TALEBİNİ KAMUOYUNA 
DUYURMASININ BİR HAK 

OLDUĞUNU HUKUKA UYGUNLUK 
İÇERDİĞİNİ TEYİT ETMİŞTİR.

Kamu görevlilerinin disiplin ce-
zasına konu edilen eylemi; Çeşit-
li idari yargı kararlarında disiplin 
cezasını gerektiren bir fiil olarak 
değerlendirilmemiştir. Örneğin; 
Danıştay konu ile ilgili içtihat niteli-
ğindeki bir kararının gerekçesinde: 
“Olayda, davacının üyesi bulun-
duğu sendikanın yetkili kurulla-
rınca alınan karara uyarak, kamu 
görevlilerinin içinde bulunduğu 
mali sıkıntının kısmen düzeltilmesi 
ve kamuoyunca bilinen bu sıkın-
tıları yine kamuoyuna anlatarak 
desteğinin sağlanması amacıyla 
1.12.2000 tarihinde bir gün göreve 
gelmemek eylemini gerçekleştirdi-
ği anlaşılmış olup, davacının sen-
dikal faaliyet kapsamında bir gün 
süreyle göreve gelmemesi fiilinin 
mazeret olarak kabulünün gerek-
tiği, dolayısıyla 657 sayılı yasanın 
125/C-b maddesinde öngörülen 
“özürsüz” olarak bir gün göreve 
gelmemek fiilinin sübuta ermedi-
ği görülmüştür.” açıklamasına yer 
verilmiştir.

İŞ BIRAKMA EYLEMİNE KATILAN ÜYELERİMİZE CEZA VERİLEMEZ
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Eli kanlı Ermeni güçlerince 26 
Şubat 1992 yılında Azerbaycan’ın 
Dağlık Karabağ bölgesinde ki Ho-
calı kasabasında yaşayan soydaş-
larımıza karşı yapılan vahşet ve 
katliamın 21. yıldönümü münase-
betiyle Türkiye Kamu-Sen Genel 
Başkanı İsmail Koncuk bir açıkla-
ma yaptı. Koncuk açıklamasında;

“Bundan 21 yıl önce çağdaş, 
eşitlikçi, demokrat ve insan hakla-
rına saygılı geçinen ülkelerin kah-
reden bir sessizliğe büründüğü bir 
gece,  Ermeniler Azerbaycan’ın 
Karabağ bölgesini işgal etti. 26 
Şubat 1992 günü, insanlık tarihinin 
en kara günlerinden biri yaşandı. 
Yalnızca bir gün içinde tümü sa-
vunmasız 63 çocuk, 106 kadın, 70 
yaşlı olmak üzere 613 kişi katledil-
di. Ayrıca, 487 kişi ağır yaralandı ve 
1275 kişi ise rehin alındı. Ermeniler 
yakaladıkları herkese işkence yap-
tı.

Ermenistan’ın Karabağ’ı işgali 
ile yaşanan dram, Hocalı ile sınırlı 
değildir. İşgallerde toplam 20 bin 
Azeri Türk’ü şehit edilmiş, 49 bin 
kişi yaralanmış; işgal, Azerbaycan’ı 
60 milyar dolarlık ekonomik zara-
ra uğratmıştır. Bugün Azerbaycan 
topraklarının beşte biri Ermeni iş-
gali altında inim inim inlemekte, 1 

milyon 200 bin Azerbaycan Türkü 
asırlardır yaşadıkları Karabağ’dan 
uzakta, adeta sürgün hayatı yaşa-
maktadır.

Canımız, kanımız, öz kardeşi-
miz olan bir milyon 200 bin Azer-
baycan Türkünün topraklarından 
sürülüp zorunlu göçe tabi tutul-
duğunu, kendi öz vatanlarından 
kaçkın olduklarını unutamayız. Bu 
can kardeşlerimizin çırpınışını han-
gi göz görmez? Hangi gönül his-
setmez? Tren vagonlarının içinde 
insanlık dışı bir yaşamın bedelini, 
dünyaya gelmemiş ana karnındaki 
bebekler öderken, ömrünün son 
deminde vatan toprağının kokusu-
nu bir kere daha duysaydım diye 
dua eden aksakallılarımızı, ninele-
rimizi, çektiği çileden genç yaşta 
kocamış genç insanlarımızı bilme-
diğimizi mi, unuttuğumuzu mu sa-
nıyorlar! Ermenilerce, bedenlerine 
haç dağlanmış insanlar, esaret-
leri, baharları kışa dönmüş genç 
kızlarımızın acıları yüreğimizde 
dururken, bazı ülkelerin bütün bu 
yapılanları görmezden gelip, bizle-
re insanlık dersi vermeye kalkması 
ne kadar da acıdır.

Sınırlarımızı açmak için fırsat 
kollayan ve Ermenilerin dostluğu-
nu kazanmak amacıyla olmadık 
dayatmalara boyun eğenlerin; 
Hocalı katliamını asla hatırından 
çıkarmaması, ahlaki ve milli tutarlı-
lık gereği olacaktır. Biz, Türk milleti 
adına bir kez daha haykırıyoruz: 
Türkiye’deki ve Azerbaycan’daki 
herkes biliyor ve bilmelidir ki, Azer-
baycan ve Türkiye toprakları bizim 
namusumuzdur.

Türkiye ve Azerbaycan’ın bir can 
olduğunu bir kez daha ilan ediyo-
ruz. Bunun içindir ki, Azerbaycan 
bizim komşu ülkemiz değil, 400 
milyon Türk’ün yaşadığı coğraf-
yada göz bebeğimizdir. Çünkü 
burada zalim Ermenistan’a karşı 
Türklük adına, vatan ve millet aşkı-
na bir mücadele vardır. Bilinmelidir 
ki, bizim için Ankara, Adana, Kars, 
Ardahan nasıl vatan toprağıysa; 
Karabağ’da vatanımızın toprağıdır; 
Türkün öz yurdudur.

Türkiye Kamu-Sen olarak Ka-
rabağ yeniden vatan topraklarına 
katılmadıkça gönlümüzün hoş ol-
mayacağının bilinmesini istiyoruz. 
Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan 
topraklarından derhal çekilmeli, 
dünden bu güne işlediği insanlık 
dışı vahşetin hesabını insanlık kar-
şısında vermelidir.

Hocalı Katliamında katledilen 
bebeklerin ve silahsız insanların 
suçları neydi? Hocalı’daki katlia-
mın, tüm dünyanın gözü önünde 
işlenen toplu bir cinayet olmasına 
rağmen; tüm sözde medeni ülke-
lerce göz yumularak sessiz seda-
sız kabullenilmesi hazin bir durum-
dur. Bu nedenle artık medeniyim 
diyen ülkeler harekete geçmeli ve 
yanan yüreklere su serpmelidir.

Ermenistan işgal ettiği Azerbay-
can topraklarını derhal terk etmeli, 
Birleşmiş Milletlerin aldığı karar-
lara uygun şekilde davranmalı ve 
Hocalı Katliamının hesabını ver-
melidir. İnsanlık ve vicdanlar an-
cak bu şekilde huzur bulacaktır. 
Bugün kendilerini mazlum millet 
olarak dünya kamuoyuna pazarla-
yan zalimler ve bu duruma çanak 
tutanlar iyi bilsinler ki zulüm, ancak 
zalimlerin harcıdır ve Türk milleti, 
bu zalimlerden mutlaka ama mut-
laka hesap soracaktır.

Gerek Hocalı katliamında ge-
rekse Karabağ işgali sırasında 
şehit edilenler başta olmak üzere, 
dünyanın her köşesinde zulme uğ-
rayan ve gelmiş geçmiş tüm aziz 
şehitlerimizin ruhları önünde min-
net ve saygıyla eğiliyorum.  Ruhları 
şad olsun.”

“HOCALI’YI UNUTMADIK, 
UNUTTURMAYACAĞIZ”

İsmail KONCUK
Genel Başkan

Milli Eğitim Temel Kanunu İle 
Bazı Kanun Ve Kanun Hükmün-
de Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ta-
rafından kabul edilmiş ve Cum-
hurbaşkanlığının onayına sunul-
muştur. 

Eğer yasa itiraz ettiğimiz hu-
suslara rağmen onaylanır ise 
eğitim sistemi tarihin en büyük 
darbesini alacaktır. Bu konu hak-
kında tüm hukuki girişimlerde 
sendikamızca bulunulacaktır. Bu 
tarihi hatadan geri dönülmesi için 
sendika üyelerimizin de üstüne 
düşeni yapmalı ve aşağıdaki di-
lekçe metnini Cumhurbaşkanlığı 
makamına elektronik ortamda 
iletmelidir. 

Cumhurbaşkanlığı e-posta 
cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr  

faks: 0 (312) 470 24 33
Cumhurbaşkanlığına gönderile-

cek dilekçe için 
www.turkegitimsen.org.tr

Bilindiği üzere; MEB Mesleki ve 
Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 
28.01.2014 tarih ve 390264 sayılı 
“Haftalık Ders Çizelgelerinde Yapı-
lan Düzenlemeler” konulu yazısına 
göre mesleki ve teknik ortaöğretim 
okul ve kurumlarında 2014-2015 
eğitim öğretim yılında 9. ve 10. sı-
nıflardan başlayarak Meslek, Ana-
dolu Meslek, Teknik ve Anadolu 
Teknik Liselerinin haftalık ders çi-
zelgelerinde değişiklikler yapılmış 
ve bu değişikliğe göre seçmeli 
ders saatlerinin azaltılması ya da 
kaldırılması yoluna gidilmiştir.  Türk 
Eğitim-Sen olarak Bakanlığa gön-
derdiğimiz yazıda, hem öğrencileri 
hem de öğretmenleri mağdur eden 
söz konusu düzenlemenin kaldırıl-
ması hususunda talepte bulunduk.

CUMHURBAŞKANI, 
MEB YASASINI 

ONAYLAMAMALIDIR

MESLEK LİSELERİNDE 
YAŞANACAK NORM 

MAĞDURİYETİNİ 
MEB’E İLETTİK
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, Genel Teşkilatlandırma 
Sekreteri Talip Geylan ve Genel 
Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri 
Cengiz Kocakaplan İstanbul’da 
24-28 Şubat tarihleri arasında sen-
dikal faaliyetlerde bulundu. Genel 
Başkan Koncuk, 24 Şubat tarihin-
de İstanbul 2 ve 6 No’lu Şubelerin, 
25 Şubat tarihinde İstanbul 4 No’lu 
Şube’nin, 26 Şubat tarihinde İs-
tanbul 5 ve 9 No’lu Şubelerin, 27 
Şubat 2014 tarihinde İstanbul 7 ve 
8 No’lu Şubelerin, 28 Şubat tari-
hinde de İstanbul 3 No’lu Şubenin 
istişare toplantısına katıldı. Top-
lantılara İstanbul Şube Başkanları, 
ilçe ve işyeri temsilcileri ile üyeleri-
miz katıldı.

İktidar, milli eğitimin 
tasdiklemediği insanlardan 

oluşmasını istemiyor; ‘Sadece 
benim emir ve talimatlarımla 
hareket edecek insanlar mili 
eğitimin tüm kademelerinde 

olmalı’ diyor.
Toplantılarda konuşma yapan 

Genel Başkan İsmail Koncuk, 
26 Şubat tarihinde yaptığımız iş 
bırakma eylemiyle ilgili önemli 
açıklamalar yaptı. Koncuk şunları 
kaydetti: “Türkiye 17 Aralık ope-
rasyonundan sonra tüm kurum 
ve kuruluşlar bakımından yeniden 
dizayn edilmek istenmektedir. İk-
tidar kendi varlığını sürdürmek 
için güvenmediği insanları hiçbir 
makamda görmek istemiyor. Dü-
şünün ki, okul müdür yardımcıla-
rını bile görevden alan bir iktidar 
anlayışı vardır. İktidar, milli eğitimin 
tasdiklemediği insanlardan oluş-

masını istemiyor; ‘Sadece benim 
emir ve talimatlarımla hareket ede-
cek insanlar mili eğitimin tüm ka-
demelerinde olmalı’ diyor. Şu anda 
17 Aralık operasyonu nedeniyle 
tüm kurum ve kuruluşlarda müt-
hiş bir tasfiye hareketi var. Tasfiye 
hareketi, Milli Eğitim Bakanlığını da 
etkilemiştir. Tüm bunlar hesapsız 
yapılan şeyler değildir. Bizim ise 
bu anlayışlara karşı duruş sergile-
memiz gerekmektedir. Bu tasarıyı 
engellemek için gayretlerimiz sü-
recektir. Tasarı kanunlaşırsa, Cum-
hurbaşkanından onaylamamasını 
isteyeceğiz. Hukuki süreçleri takip 
edeceğiz, gerekirse AİHM’e kadar 
giden bir süreç yaşayacağız. Ama 
şunu söylemek istiyorum; inşallah 
Allah birtakım şeyleri yapma fırsa-
tını art niyetli insanlara bırakma-
yacak. Herkesin bir hesabı varsa, 
yüce Allah’ın da hesabı var. Bunlar 
er ya da geç değerlendirilecektir. 
Zulmeden karşılığını görür. Zulmü 
bu millete reva görenler, insanları 
‘iktidarımı tehdit edenler, etme-
yenler ya da benim için potansiyel 
tehlike olanlar, olmayanlar’ şeklin-
de ayrımcılığa tabi tutanlar bunun 
karşılığını görecektir. Yolun sonu 
görünmüştür.”

Genel Başkan İsmail Koncuk, 
iş bırakma eylemine katılan öğ-
retmenlerin savunmalarını isteyen 
bazı okul müdürlerini de eleştirdi. 
Koncuk, “Hangi sendikanın üye-
leridir bu okul müdürleri, tabi ki 
malum sendikanın üyeleridir. Sen 
nasıl bir zihniyet taşıyorsun. Senin 
yüreğin yetmiyor alanlara inmeye 
ama senin için alanlara inen insan-
ları takdir etmen gerekirken, utan-
madan yüzün kızarmadan savun-
ma istiyorsun” diye konuştu.

28 Şubat’ın üzerinden 14 
yıl geçmesine rağmen ileri 

demokrasiyi bu ülkede hakim 
kılacağını iddia edenler, insan 

haklarından dem vuranlar, Türk 
milletini mutlu etme hedefi 

olduğunu bağıra bağıra iddia 
edenler bana göre siyasi vesayet 

anlayışıyla, sivil darbe ile bu 
insanların görevlerini ellerinden 

alıyor.
İnsanların yıllar içinde hak ettiği 

unvanlarının demokratik hiçbir ül-
kede gerekçe gösterilmeden elle-
rinden alınamayacağını söyleyen 
Koncuk, “12 Eylül askeri darbesi 
yapıldıktan sonra bile, yöneticilik 
makamında olanlar görevlerinden 
alınmadı” dedi. Koncuk sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Bu insanların ma-
kamlarına, taşıdıkları unvanlara o 
darbeci anlayış dahi saygıyla yak-
laşıyor. 28 Şubat’ın üzerinden 14 
yıl geçmesine rağmen ileri demok-
rasiyi bu ülkede hakim kılacağını 
iddia edenler, insan haklarından 
dem vuranlar, Türk milletini mutlu 
etme hedefi olduğunu bağıra ba-
ğıra iddia edenler bana göre siyasi 
vesayet anlayışıyla, sivil darbe ile 
bu insanların görevlerini ellerinden 
alıyor. Buna hiçbirimizin tahammül 
göstermemesi lazım.

Bu yaptıklarınızdan sonra 30 
Mart seçimlerinde öğretmenlerin 
size destek vereceğini düşünüyor 

musunuz? Öğretmenler bindiği 
dalı keser mi, size oy verir mi?
Koncuk sözlerini şöyle sürdür-

dü: “Milli Eğitim Komisyonu’nda 
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’ya “ 

‘Siz babacan bir Bakansınız. Bu 
tasarı size ve MEB’in misyonuna 
yakışmıyor. MEB’in görevi öğret-
menleri korkutmak, ezmek, sindir-
mek değil; onları motive etmektir. 
Siz daha stajyerlik döneminde 
öğretmenleri un ufak ediyorsunuz’ 
dememe rağmen, tasarı aynen 
geçmiştir. Bu tasarının pedagoji 
ilmiyle ilgisi yoktur. Bu tasarı de-
mokratik olmayan bir anlayışın te-
zahürüdür. Siyasi iktidar, 17 Aralık 
operasyonundan sonra büyük bir 
endişe yaşamaya başladı; ‘Birileri 
beni alaşağı etmek istiyor’ kaygı-
sı içine girdi. Birtakım yolsuzlukla 
ilgili paralar da bulununca telaş 
başladı. Kamuyu yeniden dizayn 
etmek istiyorlar, kendileri için po-
tansiyel tehlike olarak gördükleri 
insanları görevden alıyorlar. Sıra 
MEB’e geldi. Anlaşılan o ki; birileri, 
Başbakanın kulağına ‘Paralel yapı 
MEB’de de var’ diye üflemiş. Çok 
açık söylüyorum, pire için yorgan 
yakılıyor.  MEB’de paralel yapı ol-
duğuna inanmıyorum ama paralel 
yapı olsa bile bunlar çok az sayı-
dadır. Buna rağmen MEB’de tam 
80 bin insan görevden alınacaktır. 
Başbakana soruyorum: Bu yaptık-
larınızdan sonra 30 Mart seçim-
lerinde öğretmenlerin size destek 
vereceğini düşünüyor musunuz? 
Öğretmenler bindiği dalı keser mi, 
size oy verir mi?”

Akademisyenler, öğretmenler 
ve din adamları toplumun sac 

ayaklarıdır. Eğer toplumda arzu 
etmediğimiz boyutta hak gaspları 

yaşanırken, ahlaksız tavır ve 
davranışlar alenen sergilenirken; 

bu üç meslek grubundan ses 

GENEL BAŞKAN İSMAİL KONCUK, İSTANBUL ŞUBELERİ İLE 
İSTİŞARE TOPLANTILARI YAPTI
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çıkmıyorsa, o toplumun hiçbir 
geleceği kalmaz, toplumumuz 

cayır cayır yanar.
Genel Başkan Koncuk, akade-

misyenlerin, öğretmenlerin ve din 
adamlarının toplumun sigortası ol-
duğunu söyleyerek, “Eğer toplum-
da arzu etmediğimiz boyutta hak 
gaspları yaşanırken, ahlaksız tavır 
ve davranışlar alenen sergilenir-
ken, bu üç meslek grubundan ses 
çıkmıyorsa, o toplumun hiçbir ge-
leceği kalmaz” dedi. Koncuk şöyle 
konuştu: “Toplumda sorumluluk 
sıralaması yapılsa en üst mertebe-
ye profesörleri, din adamlarını ve 
öğretmenleri yerleştiririz. Evimizde 
elektrik kaçağı olduğunda ya da 
kablolar fazla ısındığında yangın 
çıkmasın diye sigorta atar. Sigor-
ta, evimizi korumak için bir elektrik 
malzemesidir. Sigorta atmaz ise, 
elektrik kabloları fazla ısındığı için 
ev yanar. İşte bu üç meslek grubu 
da toplumun sigortasıdır. Eğer top-
lumda arzu etmediğimiz boyutta 
hak gaspları yaşanırken, ahlaksız 
tavır ve davranışlar alenen sergi-
lenirken; bu üç meslek grubundan 
ses çıkmıyorsa, o toplumun hiçbir 
geleceği kalmaz, toplumumuz ca-
yır cayır yanar. Bu meslek grup-
ları, toplumun dinamikleridir, sac 
ayaklarıdır. Peki Türkiye’ye şöy-
le bir baktığımız zaman bu sac 
ayakları ne noktadadır? Sizin gibi 
insanlar olmaz ise emin olun, bu 
ülkenin hiçbir geleceği kalmaz. 
Bu üç meslek grubunda yer alan 
bazı kişilerin, toplumu aydınlatmak 
noktasında kendilerine yüklenen 
riski almadığını üzülerek görüyo-
rum. Oysa biz Çanakkale’de, Kur-
tuluş Savaşı’nda milli mücadelede 
okumuş, mürekkep yalamış öğret-
menleri, din adamlarını, akademis-
yenleri gömdük. Onların verdiği bu 
mücadele, coğrafyamızda göğsü-
müzü gere gere huzur içinde yaşa-
mamıza vesile oldu. Bu insanların 
yaptığı mücadele sonucu hür ya-
şıyoruz. Peki bizim evlatlarımızın 
güven ve huzur içinde yaşama-
sını kimin gayreti temin edecek? 
Elbette, bizim gayretimiz temin 
edecek. Milli hassasiyeti olan, 
‘Türkiye’ deyince yüreği gümbür 
gümbür çarpan, ‘Türk milleti’ de-
yince göğsü kabaran insanların 
bugün çok daha büyük bir gayret 
ve fedakârlık içinde olması her 
alanda mecburiyet haline gelmiş-
tir.”

Hz. Peygamberimiz, Bedir 
Savaşı’nda bir sahabenin belinde 
kemer görür ve ‘Nereden aldın?’ 
diye sorar. O da ‘Öldürdüğümüz 

düşmanlardan birinin belindeydi’ 
der. Bunun üzerine Hz. 

Peygamber Efendimiz, ‘Sen 
beline cehennem ateşinden 

bir kemer takmışsın. O milletin 
malıdır’ der. Cehennem ateşinden 

kemer olabiliyorsa, 4.5 milyon 
dolara, milyar dolarlara kaç 
cehennemden çıkmış kemer 

satın alınır?
Nice haksızlıklar yaşandığını, 

yetim malının çalındığını söyleyen 
Genel Başkan Koncuk, “Cehen-
nem ateşinden kemer olabiliyor-
sa, 4.5 milyon dolara, milyar do-
larlara kaç cehennemden çıkmış 
kemer satın alınır? Bu hesabı da 
milletimizin yapması lazım” dedi. 
Koncuk şunları söyledi:  “Bu ülkeyi 
yönetme sorumluluğu verdiğimiz 
insanlar, bu milletin malını çalıyor. 
Bakan çocuklarının evlerinden 
kasa dolusu paralar çıkıyor. Banka 
genel müdürünün evinde ayakkabı 
kutularında milyon dolarlar çıkıyor. 
Dönen para miktarının 87 milyar 
avro olduğu söyleniyor. Bunlar, her 
bir vatandaşımızın tüylerini diken 
diken edecek olaylardır. Eğer bu 
yolsuzluklar gelişmiş ülkelerde ya-
şansaydı, Hükümet aynı gün istifa 
ederdi. Emniyete, yargıya, basına 
nasıl baskı yapıldığını hep birlikte 
görüyoruz. İslam’ın yüce değerleri-
ni savunanlar ne yazık ki ‘bu benim 
hırsızım’ diye yaşananlara sessiz 
kalmaktadır; hatta bunu alkışla-
yanlar bile vardır. Tüm bu olayların 
paralel yapının düzmecesi oldu-
ğunu söyleyenler bulunmaktadır. 
Paralel yapı masalı ile Emniyet’te 
5 bin insan görevden alınmıştır. 
Yargıda yüzlerce, binlerce sav-
cının yeri değiştirilmiştir. Hırsızlık 
yapanlar suçsuz, hırsızı görenler 
suçlu ilan edilmektedir. Bakınız Hz. 
Peygamberimiz, Bedir Savaşı’nda 
bir sahabenin belinde kemer görür 
ve ‘Nereden aldın?’ diye sorar. O 
da ‘Öldürdüğümüz düşmanlar-
dan birinin belindeydi’ der. Bunun 
üzerine Hz. Peygamber Efendimiz, 
‘Sen beline cehennem ateşinden 
bir kemer takmışsın. O milletin 
malıdır’ der. Cehennem ateşinden 
kemer olabiliyorsa; 4.5 milyon do-
lara, milyar dolarlara kaç cehen-
nemden çıkmış kemer satın alınır? 
Bu hesabı da milletimizin yapması 
lazım. Herkesin gerekli demokratik 
tepkiyi çekinmeden ortaya koy-
ması lazım. Hırsızın, ahlaksızın ne-
yinden korkacağız? Onlar dürüst, 
yiğit adamlardan korksunlar. Mille-
tin malını çalanların hiçbir gelece-
ği olmaz. Bizlerin yüzü ak. Çünkü 
kimseyi aldatmadık, hiçbir şey çal-

madık, hırsızlara sahip çıkmadık. 
Böyle adamlar korkak adamlardır. 
Korkak adamlar ise diktatör olur. 
Onlar milletten ve geleceğinden 
korkar. Bizim ise onlardan korku-
muz yok. Biz sadece Allah’tan ve 
milletimizden korkarız.”

Türk bayrağı taşıyanlara biber 
gazı sıkılmasını hazmedemeyen 
bir sivil toplum örgütü başkanı 
354 gün hapis cezası alırken; 

memleketin paralarını iç edenler, 
milyon dolarları götürenler itibar 
görüyorsa, vay başımıza gelenler.

Türkiye’nin tek adam yöneti-
mine doğru koşar adım yürüdü-
ğünü ifade eden Genel Başkan 
Koncuk, “Yolsuzluklar aldı başını 
gidiyor. Ayakkabı kutularından 
milyon dolarlar çıkıyor. Evlerinde 
kasa dolusu para bulunan Ba-
kan çocukları serbest bırakılıyor. 
Tüm bunlar yaşanırken; ben de 
en son yaptığım bir konuşmadan 
dolayı 354 gün hapis cezası alı-
yorum. Geçtiğimiz yıl Erzurum’da 
yapılan Türkiye Kamu-Sen istişa-
re toplantısında yaptığım konuş-
mada, Erzurum’da Türk Bayrağı 
taşıyanlara polisin biber gazı ile 
müdahale etmesini değerlendire-
rek,  “Dün Erzurum’da bayrak açtı 
bazı gençlerimiz, bizim sendika 
başkanlarımızda vardı. Türk Bay-

rağı açtılar. Biber gazı ile müda-
hale edildi. Türk Bayrağı açan bu 
kardeşlerimize Erzurum’da Nene 
hatunun memleketinde biber gazı 
ile müdahale edildi. Bu emri bu 
talimatı veren zevata kuş beyinliye 
soruyorum o kadar yüreğin varsa 
gideydin Diyarbakır meydanında ki 
o paçavraları açanlara biber gazı 
sıkaydın yüreğin varsa” demiştim. 
Ben, Türkiye Cumhuriyeti Devleti-
nin hukuk devleti olduğuna inanı-
yorum. Ancak şunu da söylemek 
istiyorum: Türk bayrağı taşıyanlara 
biber gazı sıkılmasını hazmede-
meyen bir sivil toplum örgütü baş-
kanı 354 gün hapis cezası alırken; 
memleketin paralarını iç edenler, 
milyon dolarları götürenler itibar 
görüyorsa, vay başımıza gelenler” 
diye konuştu.

Malum yapı insanlara ‘ruhunu 
bana sat’ diyor; siyasi iktidar da 
aynı metotlarla varlığını devam 

ettirmeye çalışıyor.
Sadece nefsini yaşayan kişilerin 

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-
Sen ile işi olmayacağını belirten 
Koncuk, malum yapının insanlara 
‘ruhunu bana sat’ dediğini, siyasi 
iktidarın da aynı metotlarla varlığını 
devam ettirmeye çalıştığını söyle-
di. “Günü kurtarmaya çalışanlar 
ve küçük menfaatler için hareket 
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edenler var” diyen Koncuk, “Tüm 
bu yaşananlar toplumun bozulma-
sı sonucunu doğruyor. Bu devirler 
geçecektir ama arızalar nasıl dü-
zeltilecek, bunu bilmiyoruz” dedi.

Bizim büyümemiz, ahlaki 
değerlerin hala bu ülkede kıymeti 
olduğunu göstermesi açısından 

çok önemlidir.
Türkiye Kamu-Sen ve Türk 

Eğitim-Sen’in büyümesinin öne-
mine dikkat çeken Koncuk, “Allah 
büyümemizi daim eylesin. Bizim 
büyümemiz, ahlaki değerlerin hala 
bu ülkede kıymeti olduğunu gös-
termesi açısından çok önemlidir. 
Sizin gibi insanların varlığı çok 

önemlidir. Ancak         herkesin 
sizin özelliklerinize sahip olmasını 
beklemeyin. Bu özellikler mücade-
le adamlarında, dava adamlarında 
olur. Zaten bu özellikler herkes de 
olsa bugün varlığımızı 22 milyon 
kilometrekarede sürdürüyor olur-
duk. Bugün sizin özelliklerinize 
sahip insanların sayısının artması; 
yürekli, ahlaklı, karakterli, değerle-
rine sahip çıkan insanların sayısı-
nın artması bakımından önemlidir 
ve toplumu geleceğe taşıyacak en 
önemli unsurdur.” dedi.

İş güvencesi olmayan çalışan 
modeli tüm memurları bekleyen 
en büyük tehlikedir. Eğer ülkeyi 

yönetenler, bir dönem daha 

iktidar olma vizesini alırsa, bütün 
memurlar devlet memurluğu 

sıfatını kaybedecektir.
Kamu çalışanlarının iş güvence-

sine göz dikildiğini de kaydeden 
Genel Başkan Koncuk şöyle ko-
nuştu: 17 Aralık operasyonunun 
ardından bir gazeteci Pakistan 
gezisinden dönerken Başbaka-
na ‘Emniyet müdürlerini, polisleri 
neden meslekten atmanız?’ diye 
soruyor. Başbakan da, ‘657 sayılı 
DMK bu insanları koruyor. Eğer bu 
kişiler fabrikada çalışsaydı, ihbar 
ve kıdem tazminatını verirdik, ka-
pının önüne koyardık. Ama aklımız 
başımıza geldi. 657 sayılı DMK’yı 
değiştireceğiz’ diyor. Dolayısıyla iş 

güvencesi olmayan çalışan modeli 
tüm memurları bekleyen en büyük 
tehlikedir. Eğer ülkeyi yönetenler, 
bir dönem daha iktidar olma vize-
sini alırsa, bütün memurlar devlet 
memurluğu sıfatını kaybedecek; 
4/C’liler gibi kapının önüne konu-
lacaktır. Eğer başımıza gelecek 
tehlikelerin farkına varmazsak, 
sadece bugünü yaşarsak, günlük 
menfaatlerle meseleleri değerlen-
dirirsek çok büyük şeyleri kaybe-
deceğimizi artık Türkiye’de herke-
sin görmesi lazım. Bu bir keyfiyet 
değil, mecburiyettir. Tüm devlet 
memurlarının aklını başına alma-
sı, nasıl tezgâhların kurgulandığını 
görmesi, değerlendirmesi ve ted-
birini alması lazım.”
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İs-
mail Koncuk; Genel Teşkilatlan-
dırma Sekreteri Talip Geylan, 
Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sek-
reteri Cengiz Kocakaplan ve Türk 
Eğitim-Sen İstanbul 1 No’lu Şube 
Başkanı Hanefi Bostan ile birlikte 
25-27 Şubat 2014 tarihleri arasın-
da İstanbul’da üniversite ziyaret-
lerinde bulundu. Genel Başkan 
Koncuk ve beraberindeki heyet 25 
Şubat tarihinde Marmara Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Gül’ü 
makamında ziyaret etti, daha son-
ra Yıldız Teknik Üniversitesinde 
üyelerimiz ve işyeri temsilcilerimiz 
ile biraraya geldi. Genel Başkan 
Koncuk, 26 Şubat tarihinde İstan-
bul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Yunus Söylet’i makamında ziyaret 
etti ve akabinde üyelerimiz ve işye-
ri temsilcilerimizle buluştu. Genel 
Başkan İsmail Koncuk, 27 Şubat 
tarihinde de İstanbul Teknik Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Karaca’yı makamında ziyaret etti, 
daha sonra üyelerimiz ve işyeri 
temsilcilerimizle istişare toplantısı 
gerçekleştirdi.

Toplumsal sorumluluğu yüksek 
olan bazı insanların günü birlik 
menfaatler uğruna sinir uçları 

törpülenmiştir.
Genel Başkan Koncuk ziyaretler 

sırasında yaptığı konuşmalarda 
önemli mesajlar verdi. Türkiye’nin 
nereye doğru gittiğini hep birlik-
te gördüğümüzü söyleyen Genel 
Başkan İsmail Koncuk, “Akade-
misyenlerimizin önder olduğunu 
biz zaten biliyoruz ama burada en 
büyük mesele tepkisiz bir toplum 
haline gelmemiz” dedi. Toplumsal 
sorumluluğu yüksek olan bazı in-
sanların günü birlik menfaatler uğ-
runa sinir uçlarının törpülendiğini, 
her türlü hak gaspına karşı duyar-
lılığını kaybettiğini belirten Koncuk, 

“Son 3-5 yıl içinde toplumu böyle-
sine duyarsız hale getirdiler” dedi.

12 Eylül’de ya da 28 Şubat’ta bile 
toplumu toptan tasfiye etmek 
gibi bir anlayışın görülmedi. 12 

Eylül’de dünya görüşünden dolayı 
hiçbir okul müdürü görevden 

alınmadı.
Türk Eğitim-Sen’in Türkiye gene-

linde yaptığı bir günlük iş bırakma 
eylemine değinen Koncuk, eyle-
me katılımın çok yüksek olduğunu 
söyledi. Türkiye’de demokrasi-
den, insan haklarından, hukuktan 
koşar adım uzaklaşma olduğunu 
ifade eden Genel Başkan İsmail 
Koncuk, paralel yapı gerekçesiyle 
tüm kurum ve kuruluşların yeniden 
dizayn edilmek istendiğini kay-
detti. MEB Yasa Tasarısıyla tüm 
yöneticilerin bir anda tasfiye edil-
diğini belirten Koncuk, bunu sivil 
darbe olarak nitelendirdi. Koncuk, 
“Darbe kelimesi aslında bu yapı-
lanları izah eden bir kelime değil. 
12 Eylül’de ya da 28 Şubat’ta bile 
toplumu toptan tasfiye etmek gibi 
bir anlayış görülmedi. 12 Eylül’de 
dünya görüşünden dolayı hiçbir 
okul müdürü görevden alınmadı” 
dedi.

Kazanılmış hakları buduyorsa, 
insan hakkı ihlalleriyle dolu ise o 
kanunun demokratik olamayaca-
ğını bildiren Koncuk, “Bu kanunu 

tanımıyoruz. Bu, diktatörce bir an-
layışla yapılmak istenen bir kanun-
dur” diye konuştu.

2 milyon 600 bin kamu 
çalışanının iş güvencelerini 
kaybetmemek için tedbir 

alması ve sağlam bir sendikal 
çatı altında biraraya gelmesi 

gerekmektedir.
Kamu çalışanlarının iş güven-

cesinin de tehdit altında olduğu-
nu kaydeden Koncuk, şöyle ko-
nuştu: “17 Aralık operasyonunun 
ardından bir gazeteci Pakistan 
gezisinden dönerken Başbaka-
na ‘Emniyet müdürlerini, polisleri 
neden meslekten atmanız?’ diye 
soruyor. Başbakan da, ‘657 sayılı 
DMK bu insanları koruyor. Eğer bu 
kişiler fabrikada çalışsaydı, ihbar 
ve kıdem tazminatını verirdik, ka-
pının önüne koyardık. Ama aklımız 
başımıza geldi. En kısa sürede 657 
sayılı DMK’yı değiştireceğiz’ diyor.
Yani Başbakan, kamu çalışanları-
nın iş güvencesini ortadan kaldı-
racaklarını söylüyor. Başbakanın 
kafasında iş güvencesi olmayan 
bir çalışan modeli bulunmaktadır. 
2 milyon 600 bin kamu çalışanı-
nın iş güvencelerini kaybetmemek 
için tedbir alması ve sağlam bir 
sendikal çatı altında biraraya gel-
mesi gerekmektedir. Aksi taktirde 
kamu çalışanları bindiği dalı keser. 

Anayasa’nın 128. Maddesi devlet 
memurlarını tanımlayan madde-
dir ve ‘Devletin asli ve sürekli işleri 
kamu görevlileri eliyle görülür’ der. 
AKP milletvekilleri, bu maddenin 
‘Devletin işleri çalışanlar eliyle gö-
rülür’ şeklinde değiştirilmesi için 
teklif verdi. Kamu çalışanları bu 
tehlikeye karşı çok dikkatli olma-
lıdır. Taşeron firma elemanları da 
çalışandır. Bugün kamuda 550 bin 
taşeron firma eleman çalışıyor. Ta-
şeronlaşma asal çalışma sisteme 
haline getiriliyor. Bu noktada üni-
versite çalışanlarının diğer kamu 
çalışanlarını uyarması gerekmek-
tedir.”

Üniversite çalışanlarının 
ekonomik durumları 

düzeltilmelidir.
Üniversitelerde kadroların rektö-

rün iki dudağı arasında olduğunu, 
bazı rektörlerin yıllarca bekleyen-
lere değil, kendisine yakın kişilere 
kadro verdiğini söyleyen Koncuk, 
“Biz bu adaletsizleri gerek YÖK 
nezdinde, gerek ise TBMM’de ve 
toplu sözleşme masasında gün-
deme getiriyoruz” dedi.

Akademisyenlerin ekonomik 
durumlarının iç açıcı olmadığını da 
belirten Koncuk, akademisyen-
lerin mali durumlarına ilişkin bir 
çalışma yapıldığını ve Türk Eğitim-
Sen olarak bu çalışmayı yakından 
takip ettiklerini kaydetti. Koncuk, 
“Akademisyenlerin ücretlerine 
yönelik çalışma şu ana kadar so-
nuçlandırılmadı. Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 5. İzmir İktisat 
Kongresi’nde öğretim üyelerinin 
aldığı ücretin düşük olduğu eleşti-
rilerine katıldığını, bu konuda diğer 
kamu personellerine oranla duru-
mun iyileştirilmesi gerektiğini söy-
lemişti. Bakan’ın bu sözünü yerine 
getirmesini ve gereğini yapmasını 
istiyoruz” dedi.

GENEL BAŞKAN İSTANBUL’DA ÜNİVERSİTELERİ ZİYARET ETTİ
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Üniversitelerde çalışan idari per-
sonelin de ekonomik durumlarının 
kötü olduğunu bildiren Koncuk, 
Türkiye Kamu-Sen’in araştırma-
sına göre 4 kişilik bir ailenin refah 
sınırının 3 bin 800 TL’ye çıktığını 
ancak kamu çalışanlarının bunun 
yarısı ile geçinmek zorunda bıra-
kıldığını söyledi.

Eğer 2015 yılında yapacağımız 
toplu sözleşmede yine 

yetkili konfederasyon kamu 
çalışanlarını pazarlayan 

konfederasyon olursa, bir kez 
daha satılacağımız açıktır.

Toplu sözleşme dönemine de 
değinen Koncuk, “Çok kötü bir 
toplu sözleşme dönemi yaşandı. 
Toplu sözleşmeyi 3 günde tamam-
ladılar ve 730 günümüzü çaldılar. 
Kamu çalışanlarını 123 TL’ye pa-
zarladılar. Kamu çalışanları 2014 
yılında 123 TL, 2015 yılında ise 
yüzde 3+3 zam alacak.

Türkiye ekonomisi şu anda fre-
ni patlayan kamyon gibi. 2013 
yılında cari açık 65 milyar dolara 
ulaştı. ABD ve AB ekonomik kri-
zi iliklerine kadar hisseti ama cari 
açıklarını 2009 yılından bu yana 
kapatmaya başladı. Ekonomik 
krizin Türkiye’ye teğet geçtiği söy-
leniyordu ama 17 Aralık operasyo-
nuyla ekonomik kriz havası daha 
da yayılmaya başladı. Doları fren-
lemek için faizler yükseltildi. Kamu 
çalışanlarının alım gücü son bir 
yılda yüzde 15 azaldı. Enflasyonda 

çift haneli rakamlar bizi bekliyor. 
Buna rağmen kamu çalışanları 
enflasyon farkı alamayacak. Toplu 
sözleşmeyi imzalayan konfederas-
yon bu kadar basit bir şeyi bile akıl 
edememiş. Ortalama maaş alan 
bir kamu çalışanının zam oranı 
yüzde 5.2’dir. Peki enflasyon yüz-
de 15 olduğunda ne olacak? Böyle 
bir hata olabilir mi?

Öte yandan 2014 yılında aile ve 
çocuk yardımı, ek dersler artırıl-
mıyor. Bu toplu sözleşmede kamu 
çalışanları pazarlanmış ve satıl-
mıştır. Eğer 2015 yılında yapaca-
ğımız toplu sözleşmede yine yetkili 
konfederasyon kamu çalışanlarını 
pazarlayan konfederasyon olursa, 
bir kez daha satılacağımız açıktır. 
Bu nedenle tüm arkadaşlarımızın 
sendikal anlamda mücadele etme 
yürekliliğine sahip sendikaları ter-
cih etmesi önemlidir. Aksi halde 
ekonomik haklarımız zayıflayacak, 
iş güvencesi elimizden alınacaktır.

Yetkili sendika olmak da tek ba-
şına yeterli değildir; Türkiye Kamu-
Sen’in yetkili olması gerekmekte-
dir. Çünkü toplu sözleşmede imza 
yetkisi sadece yetkili olan konfe-
derasyon genel başkanına aittir. 
Yetkili olan konfederasyon genel 
başkanı toplu sözleşmeye imzayı 
attığı anda, itiraz edemiyorsunuz. 
Biz Türkiye Kamu-Sen olarak 450 
bin üyemiz adına oradayız ama 
kamu görevlileri hakem kuruluna 
itiraz hakkına sahip değiliz.  Bu sa-
kat bir anlayıştır. Dolayısıyla Türki-
ye Kamu-Sen yetkili olmalıdır.”
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk,
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Talip Geylan, 

Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz Kocakaplan, 
İstanbul Şubeleri, sendikamız üyeleri, öğrenciler 

ve veliler, İstanbul Pendik Orhangazi Ortaokulu’nda
müdür yardımcılarına ve öğretmenlere yapılan saldırıyı 

28 Şubat 2014 tarihinde, okul önünde protesto etti.

Koncuk, burada yaptığı konuş-
mada, saldırıya uğrayan öğret-
menlere geçmiş olsun dileğinde 
bulunarak, böyle bir saldırının bir 
daha yaşanmaması temennisinde 
bulundu.

Öğretmenler ve okul yöneticile-
rinin, öğrencileri eğitmek için cid-
di fedakarlıklar yaptığını belirten 
Koncuk, öğrencileri velilerle bera-
ber eğiteceklerini dile getirdi.

Velilerin, öğretmenlerin en 
önemli yardımcıları öğretmen vur-
gulayan Koncuk, şu ifadeleri kul-
landı:

“Velilerimiz, öğretmenlere sahip 
çıkmazsa en küçük bir problemde 
öğretmenlere fiili saldırıda bulu-
nursa öğretmenlerimizin öğrenci 
gözündeki değerini küçültmek 
için birtakım gayretler içerisinde 
olursa bunun asıl kaybedeni öğ-
retmen olmayacak, öğrencilerimiz 
olacaktır. Öğretmenlerle beraber 
kaybedilen toplumun geleceğidir, 
ülkenin geleceğidir. Buradan tüm 
Türkiye’ye, velilere, insanlara ve 
ülkeyi yönetenlere seslenmek is-
tiyorum. Öğretmenin itibarını sıfır-
lamayın. O zaman Türkiye’nin ge-
leceği kalmaz, bu milletin geleceği 
kalmaz. Biz bu milleti öğretmenler-
le bir yere taşıyacağız. Huzuru, re-
fahı, gelişmişliği, kalkınmayı eğitim 
ordusuyla sağlayacağız.

Koncuk, “Öğretmene saldırının 
moda haline geldiğini ve İzmir’de 
bir öğretmenin bıçaklı saldırı sonu-
cu şehit olduğunu” ifade ederek, 

artık böyle acılar yaşamak isteme-
diklerini söyledi.

İsmail Koncuk, yapılan saldırının 
Türkiye’ye, insanlara, öğrenci veli-
lerine, öğrencilere ve siyasetçilere 
ders olmasını diledi.

Çocukları geleceğe taşımayı 
hedeflediklerini belirten Koncuk, 
“Bu hedefe ulaşmak isterken kü-
çük arızalar olabilir. Bunları büyüt-
meden, içine bükerek problemleri 
hep birlikte çözeceğiz. Öğretmen-
lerimiz de insandır. Zaman zaman 
elinde olmadan hata yapabilir. 
Ama şundan emin olun, hiçbir öğ-
retmenimiz, bilerek, kasıtlı olarak 
öğrencisine kötülük yapmak için 
bir hata yapmaz. Bundan herkes 
emin olsun. Öğrencilerden bir şey 
istiyorum. Öğretmenlerinizi sevin, 
sayın” diye konuştu.

Öğretmenlerine yapılan saldırıyı 
protesto eden dövizler açan öğ-
renciler, “Öğretmene kalkan eller 
kırılsın” şeklinde slogan attı.

GENEL BAŞKAN, MÜDÜR YARDIMCISI
ve ÖĞRETMENLERE YAPILAN SALDIRIYI KINADI

Balıkesir İdare Mahkemesi; Türk Eğitim-Sen üyesi Ayşe 
Nur Üremen’in  norm fazlası okul öncesi öğretmeni olarak 
çalışmakta iken norm fazlası öğretmenlerin atanmasına iliş-
kin takvim kapsamında atandığı okula görevine başlamak 
için gittiğinde okul öncesi sınıfının 35-40 km uzakta olduğu-
nu öğrenmesi ve bunun ilanda yer almaması sebebiyle  ata-
manın iptali için açtığı davada eksik ve hatalı olarak yapılan 
ilana dayalı tesis edilen dava konusu işlemi hukuka aykırı 
bularak iptal etmiştir.
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Genel Merkez Yöneticileri il zi-
yaretlerine devam ediyor. Genel 
Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sek-
reteri M. Yaşar Şahindoğan ile Ge-
nel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri 
Sami Özdemir sendikal faaliyetler-
de bulunmak üzere 24-28 Şubat 
tarihlerinde İzmir’deydi. Burada 
önemli açıklamalar yapan Genel 
Merkez Yöneticileri, birçok kurum 
ziyaretinde de bulundu.

24 Şubat 2014 tarihinde İz-
mir Konak Hasan Sağlam 
Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen 
teşkilat istişaresinde konuşan Ge-
nel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri 
Sami Özdemir, “Zaman alanlara 
inme zamanıdır” dedi. Özdemir 
şunları söyledi: “ İşimiz çok zor. 
11 yıllık bir AKP iktidarı dönemin-
de bu ülkenin bölünmez bütün-
lüğü, dilimiz, dinimiz, bayrağımız 
noktasında mücadele veren uç 
beyleri arkadaşlarımız ötekileş-
tirildi. Ancak Türkiye Kamu-Sen 
ve Türk Eğitim-Sen üyeleri her 
zaman eğilmeden, bükülmeden, 
dimdik yoluna devam etmektedir. 
Sizler ne ikbal ne de 3-5 günlük 
görevlendirme uğruna şahsiyetini 
satan insanlar değilsiniz. Bakınız 
ben 9 yıl İzmir’de şube başkanlığı 
yaptım. Okul müdürü olması ya 
da soruşturma sonucunda ceza 
almaması için mücadele verdiğim 
birçok insanı bugün farklı yerlerde 
görüyorum. Bu insanlar ne yazık ki 

ülkemizin bölünmesi için uğraşan-
lar ile beraber. Ama gün gelecek, 
keser dönecek, sap dönecek, bu 
hesap dönecek. Bunu herkes böy-
le bilmelidir. Çünkü Türk Eğitim-
Sen üyeleri onlara eyvallah edecek 
kadar aciz değildir.

Bizim savunduğumuz değerler 
var. Atatürk’ün kurduğu Cumhuri-
yete, bayrağımıza, dilimize, bölün-
mez bütünlüğümüze her platform-
da sahip çıkıyoruz. Zaman zaman 
siyaset yapıyorsunuz diyorlar. Milli 
ve manevi değerlerimize sahip çık-
mak siyaset ise, siyaset yapıyoruz. 
Birileri hedefleri uğruna ülkenin 
bölünmesi için mücadele verirken 
siyaset yapmıyor, koltuk uğruna 
şahsiyetlerini satıyorlar dönek ol-
muyorlar; biz bu mücadeleyi verir-
ken ötekileştiriliyoruz. Herkes bil-
melidir ki; biz bugün de varız, yarın 
da varız.”

Türk Eğitim-Sen’in üye sayısının 
her yıl arttığını kaydeden Özdemir, 
“Emekli olanları ve istifaları düştü-
ğümüzde yılda 22-25 bin net üye-
miz var. 205 bin olan üye sayımız 
geçen yılın Haziran ayı itibari ile 
226 bin’e çıktı. Üye sayımız bugün 
ise 235 bin. Bunu, sizlerden aldığı-
mız güçle yapıyoruz. Sizlerin alnını 
yere eğecek en küçük bir sendikal 
yanlışımız olmuyor. Hiçbir konuyu 
atlamıyoruz. Sizlerden istirhamı-
mız; internet sayfamızı takip edin, 
dergilerimizi, bültenlerimizi, ya-

zılı basımlarımızı ulaştırın, afiş ve 
broşürlerimizi işyeri temsilcileri 
aracılığıyla okul/kurum panolarına 
astırın. Öte yandan eylem ve et-
kinliklerimiz, hukuki mücadelele-
rimiz Türk Eğitim-Sen’in kurumsal 
mücadelesini ortaya koymaktadır” 
diye konuştu.

Özdemir sözlerini şöyle sür-
dürdü: “17 Aralık operasyonunu 
ardından iktidarın, yol arkadaşlığı 
yaptığı insanlar için ‘paralel devlet’, 
‘Haşşaşi’ ifadelerini kullandığını 
hatırlatan Özdemir, şunları söyledi: 
“12 Eylül 2010’da yapılan referan-
dumda HSYK’nın değiştirmek için 
bu milletten yüzde 58 oy aldılar ve 
istedikleri kişileri HSYK’ya yerleş-
tirdiler. Ancak yol arkadaşları bun-
ların hırsızlıklarına tahammül ede-
medi ve hırsızlıklara dur demek 
için bir operasyon yapıldı. Şimdi 
iktidar; TBMM’de sayısal çoğun-
luğuna güvenerek, millet iradesini 
bir kenara bıraktı ve HSYK’nın ya-
pısını yeniden değiştirdi. Öyle bir 
fişleme yapmışlar ki, 15 günde 6 
bin polis memurunun görev yeri-
ni değiştirdiler. 17 Aralık’a kadar 
beraber oldukları insanları terörist 
ilan ettiler. Bize de Ergenekoncu 
demişlerdi. Milli Eğitim Bakanlığın-
da da fişlemeler yapıldı. İçişişleri 
Bakanı Efkan Ala’nın fişlemelerde 
adı geçen kardeşi Atıf Ala, Teftiş 
Kurulu Başkanlığına getirildi. Bize 
Ergenekoncu diyenlerin bu fişle-
meler karşısında sesi çıkmıyor.”

MEB Yasa Tasarısı ile ilgili açık-
lamada yapan Özdemir, “İleri de-
mokrasiden bahsediyorlar. An-
cak yapılanların ileri demokrasi 
ile uzaktan yakından alakası yok. 
Bu gidişat Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin gidişatı açısından iyi 
değildir” dedi. 30 Mart’ta yapıla-
cak yerel seçimlere dikkat çeken 
Özdemir, “30 Mart’ta önümüze 
seçim sandığı gelecek. Türk mil-
leti sessiz görünür ama yapılan 
iyiliği de kötülüğü de unutmaz. 
Dolayısıyla sandığa giderken ya-
şadığınız baskıyı mutlaka hatırlayın 
ve birilerine de hatırlatın. Andımı-
zın kaldırılıyorsa, İstiklal Marşı’nın 
okunup, okunmaması tartışılıyorsa 
milli bayramlarımız basit törenlerle 
geçiştiriliyorsa sizler yaşananları 
herkese anlatmalısınız. Zılgıtı ye-
meliler ki, 31 Mart sabahı valizlerini 
toplayıp, gitmelidirler” dedi.

Yetkili sendikanın kamu çalışan-
larını pazarladığını da kaydeden 
Özdemir, “Dünyanın hiçbir yerinde 
çalışanları pazarlayan bir sendika 

çalışanlar tarafından bu kadar tas-
vip görmez” dedi.

Toplantıda bir konuşma yapan 
Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme 
Sekreteri M. Yaşar Şahindoğan 
ise şunları kaydetti: “Güya bu ta-
sarı dershaneleri kapatmak ya da 
dönüştürmek amacıyla hazırlanan 
bir tasarı. Ancak bunu Torba Yasa 
haline getirdiler. Dershanelerle il-
gisi olmayan maddeleri de buna 
dâhil ettiler. Türk Eğitim-Sen ola-
rak dershanelerin eğitim sistemi 
içinde bir yerinin olmaması gerek-
tiğine inanıyoruz. Normal işleyen 
bir eğitim sistemi dershanelere 
ihtiyaç duymamalıdır. Tüm okullar 
personel ve imkânlar açısından 
aynı imkanlara sahip olursa, öğ-
rencilerimizin okul başarılarına en-
deksli bir eğitim kademesine geçiş 
sistemi sağladığımızda dershane-
lere ihtiyaç ortadan kalkar. Ama 
Türkiye’de sınava dayalı bir eği-
tim sistemi var. Dolayısıyla ders-
hanelerin olmaması gerektiğini 
söylemek ve dershaneleri kapat-
mak gerçeğe uygun bir yaklaşım 
değildir. Bu şekilde, dershaneleri 
sadece resmi olarak kapatırsınız, 
dershanelerin varlığını sona erdire-
mezsiniz. Bu kez de merdiven altı 
dershaneciliğin önünü açarsınız. 
Dershanelerin kapatılması, para-
lel yapı olarak adlandırdıkları bir 
gruba, cemaate düşmanlık yapma 
adına ortaya konuldu. Dershanele-
rin kapatılmasının pedagojik hiçbir 
gerekçesi yoktur ve bu haliyle son 
derece yanlıştır.”

MEB Yasa Tasarısında kabul 
edilemeyecek birçok husus oldu-
ğunun da altını çizen Şahindoğan, 
stajyer öğretmenliğin adaylığının 
kaldırılması ile ilgili getirilen yeni 
düzenlemeyi eleştirdi. Şahindo-
ğan, “Öğretmen atamaları KPSS 
puanına göre yapılmaktadır. 
KPSS’den yeterli puan alan öğret-
menler atanmakta ve bir yıllık ça-
lışma sürecinin  sonunda amirinin 
teklifi üzerine öğretmenlerin aday-
lıkları kaldırılmaktadır. Ancak ta-
sarıya göre; öğretmenler atanmak 
için KPSS’den yeterli puanı alacak 
daha sonra bir yıllık çalışması so-
nucunda performans değerlendir-
mesine tabi tutulacak. Performan-
sı başarılı olursa yazılı ya da sözlü 
sınava alınacak. Bu sınavlardaki 
başarısı da yeterli olursa adaylığı 
kalkacak. Türkiye’de performansın 
nasıl değerlendirildiğini, mülakatın 
nasıl yapıldığını biliyoruz. İktidar 
bu uygulamayla, yandaş olanı ön 
plana çıkarmak istemektedir. Yan-
daş değilse, öğretmenlerin perfor-
mansı yeterli görülmeyecek ya da 
yapılacak mülakatta başarılı olma-

GENEL MERKEZ YÖNETİCİLERİ İZMİR’DEYDİ
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yacaktır. İnsanları kul, köle olmaya 
mecbur eden, biat etmek zorunda 
bırakan bu sistemi reddediyoruz” 
diye konuştu.

Tasarı ile insanlık dışı bir yöne-
tici atama sistemi getirildiğini de 
kaydeden Şahindoğan, “Mevcut 
yöneticilerden 4 yıllık hizmetini 
tamamlayanların görevleri sona 
erdirilecek. Bu sistem yeni yö-
netici atamalarında il milli eğitim 
müdürlerinin teklifi üzerine, vali-
lerin eğitimcileri yönetici olarak 
ataması esasına dayanmaktadır. 
İl milli eğitim müdürleri ve valilerin 
siyasi iktidarın il başkanları gibi 
çalıştığını biliyoruz. Bu şekilde ça-
lışan insanlara yönetici atamada 
yetki verilebilir mi? Asla verilemez. 
Üstelik, siyasi iradenin aynı güç-
le iktidara gelmesi durumunda, 

‘5 yılda bir öğretmenlerin perfor-
mansını değerlendireceğiz ve 5 
yıllık sürede yeterli performansı 
göstermeyen öğretmenleri kapı-
nın önüne koyacağız’ şeklinde bir 
düzenleme yapmayacağını kimse 
garanti edemez. Bu nedenle bu-
gün yöneticilerle ilgili bu durumu 
savunmak tüm öğretmenlerimiz 
için kendi geleceklerini savunmak-
la eş değerdir. Bugün bu mevziyi 
kaybedersek yarın başka mevzileri 
de kaybederiz” dedi.

MEB Yasa Tasarısıyla TTK’nın 
yapısının da değiştirildiğini, 
TTK’nın danışma kurulu haline 
getirildiğini belirten Şahindoğan, 
“TTK’yı siyasi iradenin ve Bakanın 
emrine veriyorlar. Eğitimle ilgili ka-
rarları siyasetçiler verecek, eğitim-
ciler değil” dedi.

Tasarıyla teftiş sistemi ile ilgili 
birtakım düzenlemelerin de ge-
tirildiğini söyleyen Şahindoğan 
şöyle konuştu: “Mevcut sistemde 
hem Bakanlık denetçileri hem de 
il eğitim denetmenleri var. İl eğitim 
denetmenleri, il mili eğitim müdür-
lükleri bünyesinde denetimler ya-
pıyor. Bakanlık denetçileri ise Ba-
kanlıktan başlayarak, illerde daha 
üst düzeyde denetimler yapıyor. 
Bakanlık denetçilerinin yetkileri ve 
statüleri daha farklı. İl eğitim de-
netmenleri, Bakanlık müfettişleri 
ile aynı haklara sahip olacaklardı. 
Ne olduysa tasarıyla tam tersi bir 
uygulama ortaya çıktı. Tasarıyla, 
Bakanlık müfettişlerini il eğitim 
denetmenleri ile aynı seviyeye in-
dirdiler. Öte yandan bugüne kadar 
Bakanlık müfettişlerinin Bakanlık 
Merkez Teşkilatını denetleme yet-

kisi vardı. Şimdi Bakanlık müfet-
tişleri il denetmenleri gibi il milli 
eğitimi müdürlüklerine bağlı olarak 
görev yapacağı için Bakanlık Mer-
kez Teşkilatını denetleyecek hiçbir 
mekanizma kalmadı. Bunu kabul 
etmemiz mümkün değil.”

Türkiye Kamu-Sen’i ve Türk 
Eğitim-Sen’i yetkili olmasının 
önemi de dikkat çeken Şahin-
doğan, “Türkiye Kamu-Sen’i ve 
Türk Eğitim-Sen’i yetkili yapmak 
hepimizin boynunun borcu. Sen-
dikamızın yetkili olmasının önemini 
okullarda, kurumlarda her yerde 
anlatın. 15 Mayıs’ta sendikamızı 
yetkili yapalım ve bu kötü gidişe 
dur diyelim. ” dedi.

İzmir ilinde yapılan ziyaretler 
kapsamında birçok okul ve kurum 
ziyareti de gerçekleştirildi.

Türk Eğitim-Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na hizmetli kadrolarında görev 
yapanların fazladan çalıştıkları süreler için fazla çalışma ücretinden yararlan-
dırıp yararlandırılamayacağı hususunda bilgi talep etmiştik. Bakanlığın cevabi 
yazısında hizmetli kadrosunda görev yapanların, fazla çalışma ücretinden ya-
rarlandırılmalarının mümkün bulunmadığı; ancak, fazla çalışmalarının her sekiz 
saati bir gün hesabıyla değerlendirilerek izinden yararlandırılmalarının mümkün 
olabileceği cevap olarak iletilmiştir.

HİZMETLİLERE FAZLA 
ÇALIŞMA ÜCRETİ 

YAZIMIZA MEB’İN CEVABI

Müsteşar Tekin: “Okul Müdürleri 
Yazılı Ve Sözlü Sınav Sonuçlarına 

Göre Atanacak; Okul Müdür 
Yardımcıları da Sınavı Kazananlar 

Arasından Okul Müdürleri 
Tarafından Seçilip, Teklif 

Edilecek.”
Türkiye Kamu-Sen ve Türk 

Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, Genel Merkez Yönetim 
Kurulu ile birlikte 05.03.2014 tari-
hinde Milli Eğitim Bakanlığı Müste-
şarı Sayın Yusuf Tekin’i ziyaret etti.

Ziyarette MEB Yasası ile ilgili 
görüşlerini bildiren Genel Başkan 
Koncuk, Müsteşar Sayın Tekin’e 
yasa ile ilgili endişelerini anlattı. 
Sayın Yusuf Tekin’e  “Okul yöne-
ticileri keyfi olarak görevden alı-
nacak, buna kim karar verecek? 
Yoksa okul yöneticilerinin görev-
den alınması için birtakım kriterler 
mi gelecek? Memlekete başarılı 
hizmetleri olan bir okul yöneticisi 
neden görevden alınacak?” diye 
sorduğunu kaydeden Koncuk, 
Müsteşar Yusuf Tekin’in, “Doğru 
söylüyorsunuz. Birtakım kriterler 
getirelim. Bu konuda siz de çalışın, 
biz de çalışalım. Beraberce değer-
lendirelim” dediğini bildirdi.

Müsteşar Yusuf Tekin’e okul 
müdürlerinin görevden alınmasının 
ardından yeni müdürleri nasıl ata-
yacaklarını soran Genel Başkan 
Koncuk, Müsteşar Tekin’in, okul 
müdürlerini yazılı ve sözlü sınav 
sonuçlarına göre atayacaklarını, 
sınavlarda başarı sağlayamamış 
kişileri okul müdürü olarak ata-
mayacaklarını, dolayısıyla mevcut 
yönetmeliğin devam edeceğini 
söylediğini bildirdi.

Mevcut yönetmeliğin aynen ge-
çerli olacağını belirten Koncuk, 
“Tabi bu yönetmelik eksik kala-

caktır, birtakım düzenlemelerin de 
yapılması gerekmektedir” dedi.

Koncuk, Müsteşar Yusuf Tekin’in 
okul müdür yardımcılarının da sı-
navı kazananlar arasından okul 
müdürleri tarafından seçilip, teklif 
edileceğini açıkladığını kaydede-
rek, “Bu açıklamalar Milli Eğitim 
Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin’e 
ait açıklamalardır. Tekin, ‘Bunlar 
bizim sözümüzdür, sözümüzün ar-
kasındayız’ demiştir” diye konuştu.

“Kimse, kafasına göre ‘seni mü-
dür yardımcısı yaptım’ diyemeye-
cek” şeklinde konuşan Koncuk, 

Türk Eğitim-Sen’in bu işi çok ya-
kından takip edeceğini bildirdi. 
Koncuk, “Demek ki okul yönetici-
liğinde keyfi bir atama değil, yazılı 
ve sözlü sınav sonuçlarına göre 
atama söz konusu olacaktır” dedi.

Genel Başkan Koncuk, Müste-
şar Tekin’e stajyerliğin kaldırılması 
hususunda performans değerlen-
dirmesinde sendika temsilcilerinin 
bulunmasının şeffaflık ilkesi gere-
ği olduğunu da ifade etti. Koncuk 
ayrıca, Bakanlık müfettişlerinin de 
Ankara’da görevlendirilmelerinin 
daha doğru olacağını söyledi.

GENEL BAŞKAN, MEB MÜSTEŞARI YUSUF TEKİN İLE MEB YASASINI GÖRÜŞTÜ
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Demokrasi, insanlığın on binler-
ce yıllık tecrübesi sonunda ulaştığı 
ve idealize ettiği bir yönetim tar-
zıdır. Adalet ve özgürlüğün temel 
teşkil ettiği demokrasi rejimi; farklı 
düşünen, inanan ve yaşayanla-
ra tek tip bir inanç ve hayat tarzı 
dayatmak yerine, dil, düşünce ve 
vicdan hürriyeti başta olmak üze-
re, insan haklarını koruyarak kendi 
inançlarını yaşayabilecekleri eşitlik 
içeren bir toplum öngörür. Demok-
ratik rejimin en önemli özelliği gü-
cün, toplumsal tabandan tavana 
doğru yansıması, başka bir de-
yimle sistemin, yönetenlerin değil 
yönetilenlerin talepleri doğrultu-
sunda yönlendirilmesidir.

Kimi zaman devlet idaresinde 
söz sahibi olan bazı otoritelerin, 
ellerinde bulundurdukları gücün 
kaynağının halk olduğunu unu-
tarak demokrasiyi; halka dilediği 
zaman, dilediği kadar lütfeden bir 
anlayışa kapılmaları, demokratik 
rejimleri kesintiye uğratmaktadır.

Bundan 17 yıl önce, tarihimize 
28 Şubat post-modern darbe-
si olarak geçen bir süreç ile bazı 
güçler ülkemizde seçimle gelmiş 
iktidarı, baskıyla göndermek yo-
luyla rejimi vesayet altına almışlar-
dır. Bu süreçte vesayetçi güçlerin 
gerekçesi, demokratik rejimin, dini 
siyasete alet eden bazı kesimler-
ce tehdit edilmesi olmuştur. Bir-
biri ardına yaşanan olaylar, sözde 
demokratik rejimi koruma adına 
hareket edenlerin, halka tek tip bir 
anlayışı, tek tip bir yaşam modelini 
dayatması şekline dönüşmüştür.

28 Şubat’tan bugüne kadarki 
sürede yaşananlar hepimizin ma-
lumudur. 8 yıllık kesintisiz eğitimle 
başta İmam- Hatip Liseleri olmak 
üzere Meslek Liselerinin büyük bir 
yıkıma uğramasına, ülkede inanç-

larına uygun giyinmek isteyen, 
özellikle türban takan kadınlarımı-
zın birçok kamu hakkından fay-
dalanmamasına neden olan ve-
sayetçi anlayış, din istismarını yok 
etmemiş aksine aradan geçen 17 
yılda din istismarı doruk noktasına 
çıkmıştır. Bununla birlikte post-
modern darbe, vesayetçi demok-
rasiden rahatsız olduğunu sıkça 
dile getirip, güce tapan ve kendi 
iradesini kayıtsız, şartsız başkala-
rının tasarrufuna teslim eden gizli 
vesayetçi grupların da türemesine 
vesile olmuştur.

Son zamanlarda birçok kişinin, 
bazı kurum ve kuruluşlarca mil-
liyetçi, cemaatçi, solcu, yandaş, 
candaş gibi gruplandırmalar al-
tında fişlenerek toplum içinde ay-
rımcılık yapıldığına dair belgeler 
ortaya çıkmış, siyaset tarafından 
toplumu baskı altına almaya dönük 
saldırgan ve tehditkâr bir dil geliş-
tirilmiştir. İktidarı türlü gerekçelerle 
eleştirenler vesayetçi, darbeci, ça-
pulcu, vatan haini ve lobi gibi ya-
kıştırmalarla yaftalanmakta; kamu 
ihaleleri liyakata bakılmaksızın yal-
nızca bu fişlemeler doğrultusunda 
dağıtılarak, haksız bir zenginleş-
menin önü açılmaktadır. Bundan 
17 yıl önce yaşanan post-modern 
darbeye rahmet okutacak uygu-
lamalar bugün de farklı şekillerde 
hayata geçirilmekte, demokrasi-
nin olmazsa olmazı “muhalefet” 
türlü baskı ve yıldırma yöntemle-
riyle susturulmaya çalışılmaktadır. 
Basın özgürlüğü yerle bir edilmiş; 
Türkiye basın özgürlüğü konusun-
da son 10 yılda 56 sıra birden ge-
rileyerek 180 ülke içerisinde 154. 
sırada yer alabilmiştir.

Bilinmelidir ki demokratik bir 
ülkede; muhalefeti susturmaya 
yönelik her türlü girişim, toplumu 
sınıflandırmaya dönük her türlü 

fişleme, basının önüne getirilen 
her türlü engel, yasama, yürütme 
ve yargı erklerini ele geçirmeye 
yönelik her türlü uygulama  da bir 
darbe niteliği taşımaktadır. Darbe, 
yalnızca iktidar dışındaki güçlerin 
iktidara karşı uyguladığı bir zor-
balık değil; çoğu zaman iktidarın, 
kendisi dışındaki unsurlara ve milli 
iradeye karşı uyguladığı baskının 
bir adı olarak anılmaktadır. Nite-
kim Nazi iktidarının Almanya’da, 
Mussolini’nin İtalya’da, Baas reji-
minin Irak’ta ve Suriye’de iktidarda 
iken gerçekleştirdiği uygulamalar 
da darbe olarak değerlendiril-
mektedir. Dolayısıyla, askeri, sivil, 
muhalefet ya da iktidar tarafından 
toplumun iradesine karşı girişilen 
her türlü saldırı, kaynağı ne olursa 
olsun açık bir darbedir.

Bugün demokrasiyi vesayet 
altına alarak halkın egemenliği-
nin sağlanması yerine, liderlerin 
egemenliğinin sürmesine neden 
olanlar, yüzyıllardır süregelen Türk 
demokrasi mücadelesine de bü-
yük bir darbe vurmaktadırlar. Oysa 
toplumsal sorunların demokratik 
yollarla çözülmesi; her türlü istis-
marın önlenmesi, toplumun bütün 
farklılıklarının bir zenginlik olarak 
algılanıp tahammül kavramının ge-
liştirilmesi, bir arada yaşama iste-
ğinin doruğa çıkarılmasının anah-
tarıdır.

Demokratik rejime vurulan her 
türlü darbe, toplumun talepleri-
ne vurulan her türlü pranga, mil-
li irade karşısında yok olmaya 
mahkûmdur. Bu bakımdan Türkiye 
Kamu-Sen olarak bundan 17 yıl 
önce 28 Şubat sürecinde ortaya 
koyduğumuz onurlu duruşumuzu 
bozmadan, demokrasiye karşı gi-
rişilen her türlü eylemi bir kez daha 
kınıyor; vesayet karşıtı gibi görüne-
rek konjonktürden beslenmeye ve 
istismara devam ederken, kendi 
iradesini vesayete teslim eden kişi, 
grup ve partilere bir uyarı daha 
yapıyor, bir kez daha “Bu gün de 
vesayetli demokrasiden rahatsız 
olmayan, toplumun özgürlüklerinin 
kısıtlanmasına ses çıkarmayan, 
milletimizin fişlenmesini görmez-
den gelen, ülkemizin kaynaklarının 
peşkeş çekilmesini izlemekle ye-
tinen aydınlar, siyasetçiler ve sivil 
toplum kuruluşları, en az 28 Şubat 
sürecinde tankların yürümesi ka-
dar tehlikeli ve düşündürücüdür.” 
diyoruz.

28 ŞUBAT’TAN DERS ALINMALIDIR

Türk Eğitim-Sen olarak bir 
gazetenin yayınladığı belgeler 
üzerine MEB Merkez Teşkilatı 
çalışanları ile ilgili fişleme yap-
tıkları gerekçesiyle MEB Müs-
teşarı Yusuf TEKİN ve MEB 
çalışanları Atıf ALA, Galip GÜL-
MEZ hakkında suç duyurusun-
da bulunulmuştuk. Söz konusu 
suç duyurusunda bu kişilerin 
görevlerinin gereklerine aykırı 
davrandıklarını gösteren kuv-
vetli delillerin gazetelere kadar 
düştüğünü, görev gereği ken-
dilerine tanınmış yetkilerini ya-
saya aykırı olarak kullandıkları 
ve çalışanlar arasında ayrımcılık 
yaptıkları gerekçesiyle CMK’nın 
160. Maddesi ışığında tespit 
yapılmasını ve gerekli soruş-
turmanın başlatılması Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığından 
talep edilmişti.

Ankara cumhuriyet başsavcı-
lığı bu iddialarımızı ciddi bularak 
ilgililer hakkında soruşturma izni 
almak için Milli Eğitim Bakanlı-
ğına başvuruda bulunmuştur. 
Bu başvuru Milli Eğitim Bakanı 
Nabi AVCI tarafından değerlen-
dirilerek, şüpheliler hakkında 
“soruşturma izni verilmemesi-
ne” dair karar verilmiştir.

Takdir edileceği üzere adil 
yargılanma ilkesinin içinde kişi-
nin kendisine yöneltilen suçlar-
dan aklanma hakkı da yer aldığı 
gibi adli makamların tarafsız ve 
herkese eşit bir mesafede kişi-
ler hakkında soruşturma yap-
ması da yer almaktadır.

Milli Eğitim Bakanı Nabi 
AVCI’nın bu menfi kararı neden 
ile soruşturma başlamadan 
sekteye uğratılmak istendiği 
gibi şüphelilerin de kendilerini 
aklama yani adil yargılanma im-
kanı ortadan kaldırılmak isten-
miştir.

Bakan Nabi AVCI’nın söz 
konusu bu soruşturma izni 
verilmemesine dair kararının 
kaldırılması hakkında Türk Eği-
tim Sen olarak hukuki yollara 
başvurulacaktır. Kişileri fikir ve 
inançları doğrultusunda fişle-
yenler varsa bu kişilerin ceza 
alması için üzerine düşen so-
rumluluğu yerine getirecektir.

BAKAN AVCI 
FİŞLEMELERE 
SORUŞTURMA 
İZNİ VERMEDİ
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Türkiye Kamu-Sen Kırıkkale Ge-
nişletilmiş İl İstişare toplantısı ger-
çekleştirildi. İstişare toplantısına, 
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı 
İsmail Koncuk, Türk Büro-Sen Ge-
nel Başkanı Fahrettin Yokuş, Türk 
İmar-Sen Genel Başkanı Necati 
Alsancak, Türk Haber-Sen Genel 
Başkanı İsmail Karadavut, Türk 
Enerji-Sen Genel Başkanı Meh-
met Özer, Türk Kültür Sanat-Sen 
Genel Başkanı Hasan Hüseyin Yıl-
maz, Türk Eğitim-Sen Genel Mev-
zuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri 
Yaşar Şahindoğan, Türk Eğitim-
Sen Genel Dış İlişkiler ve Basın 
Sekreteri Sami Özdemir, Türk 
Kültür Sanat-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı Uğur Yıldırım, Türkiye 
Kamu-Sen Kırıkkale İl Temsilcisi 
ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı 
Yücel Karabacak, Türkiye Kamu-
Sen’e bağlı sendikalarımızın Şube 
Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 
İl Temsilcileri ve işyeri Temsilcileri-
miz ile çok sayıda davetli katıldı.

KONCUK: HIRSIZLIĞI KİMSENİN 
YANINA BIRAKMAYACAĞIZ

“Ben milletin uğruna adamışım 
kendimi,

Bir doğrunun imanı bin eğriyi 
düzeltir,

Zulüm Azrail olsa hep hakkı tu-
tacağım,

Mukaddes davalarda ölüm bile 
güzeldir”

dizeleriyle konuşmasına baş-
layan Türkiye Kamu-Sen Genel 
Başkanı İsmail Koncuk, Türkiye’de 
son dönemde artık ihanetin kol 
gezdiğini söyledi. Koncuk, “Bu 
ülkede ihanet kol geziyor. Memle-
ketimizin nereye gittiği belki değil. 
Demokrasiden, insan haklarından 
uzaklaşan bir ülkede yaşıyoruz. Bir 
takım kişiler siyasi ikballerini mem-
leketin geleceğinin, kaderinin önü-
ne koydular. Bu milleti aldatmak, 
kendi geleceklerini kurtarmak için 
her türlü ahlaksızlığı namussuzlu-
ğu mübah gören bir anlayışla karşı 
karşıyayız. Elbirliği bunları düzelte-

biliriz, sorumluluklar alarak düzel-
tebiliriz. Sıcak evlerimizde oturup 
birbirimize Türkiye’nin meselelerini 
anlatarak ne evlatlarımıza güzel bir 
gelecek hazırlayabilir ne de ülkenin 
geleceğini düzeltebiliriz, sadece 
konuşuruz.

Namusu, erdemi, fazileti kimse-
ye bırakmayan, Yüce Allah’ın adını 
iki kelamında bir söyleyen Hz. Pey-
gamberimizin adını üç kelamında 
bir söyleyen ama her türlüğü zillete 
ve yolsuzluğa karşı sessiz kalan 
hatta bunlara mazerete üretmeye 
çalışan birçok insan bu ülkede ne 
yazık ki var değerli arkadaşlarım. 
Bunlar ağzından çıkan kelamlara 
samimiyetle inanmayan iki yüzlü 
insanlardır. Yüce dinimiz bunlara 
riyakar diye hitap eder.

Hz. Peygamber efendimiz Bedir 
savaşında bir sahabenin belinde 
bir kemer görüyor, diyor ki, “Bu 
kemeri nereden aldın?” sahabe 

ise, “Öldürdüğüm düşmanın be-
linde takılıydı aldım belime taktım” 
diyor. Hz. Peygamberimiz ona, 
“Sen beline cehennem ateşinden 
bir kemer takmışsın” diyor. Şimdi 
bazıları diyor ki, hırsızlık ne güzel 
yakışıyor, bırakın yesin diyorlar. 
Böyle şey olur mu? Bu nasıl bir 
şuursuzluktur. Ancak bunu söy-
leyenler milletin geleceğinin götü-
rüldüğünü, Türk milletinin hür ve 
bağımsız yaşamasının da götürül-
düğünün farkında değiller. İşte siz-
ler ve bizler bunları bu millete fark 
ettireceğiz.

Kim hırsızlık yaparsa yapsın, bu 
milletin malını çalmaya kalksın, bu 
ister babamız, ister kardeşimiz 
olsun yanında durmayacağız. Bu 
milletin geleceğini şekillendirme-
ye azmetmiş bir anlayışın, idealin 
peşinden koşuyorsak hırsız nere-
deyse alacağız ve yere çarpacağız 
Allah’ın izniyle” dedi.

GENEL BAŞKAN İSMAİL KONCUK: 
BU ÜLKEDE İHANET KOL GEZİYOR

Adaylık süresi içerisinde disiplin 
cezası alanların ilişiklerinin kesilebi-
leceğini düzenleyen 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun,  57. madde-
sinin birinci fıkrasının “Adaylık süresi 
içinde disiplin cezası almış olanların 
disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya 
yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir.” 
biçimindeki birinci cümlesi anayasa 
mahkemesinin  2013/15E, 2013/131K 
ve 14.11.2013 tarihli kararı ile iptal edil-
miştir.

Anayasa mahkemesinin iptal ka-
rarının gerekçesinde “Anayasa’nın 2. 
maddesinde belirtilen hukuk devleti, 
eylem ve işlemleri hukuka uygun, 
insan haklarına saygılı, bu hak ve 
özgürlükleri koruyup güçlendiren, 
her alanda adaletli bir hukuk düzeni 
kurup bunu geliştirerek sürdüren, 
Anayasa’ya aykırı durum ve tutum-
lardan kaçınan, Anayasa ve huku-

kun üstün kurallarıyla kendini bağlı 
sayan, yargı denetimine açık olan 
devlettir.

Kanun koyucu hukuk devletinde 
kamu hizmetlerinin uyum ve düzen 
içinde yürütülmesini sağlamak ama-
cıyla hizmeti sunan kamu görevlileri 
için disiplin düzenlemeleri içeren 
kurallar öngörebilir ve bu kurallara 
uyulmasını temin etmek amacıyla 
çeşitli disiplin yaptırımları benimse-
yebilir. Ancak disipline konu eylemler 
ile yaptırımlar arasında adil bir den-
genin gözetilmesi de hukuk devleti 
ilkesinin bir gereğidir. Eylem ile yap-
tırım arasında bulunması gereken 
adil denge, “ölçülülük ilkesi” olarak 
da adlandırılmakta ve bu ilkenin alt 
ilkelerini de elverişlilik, zorunluluk ve 
orantılılık ilkeleri oluşturmaktadır.

“Elverişlilik ilkesi”, öngörülen yap-

tırımın ulaşılmak istenen amaç için 
elverişli olmasını, “zorunluluk ilke-
si” öngörülen yaptırımın ulaşılmak 
istenen amaç bakımından zorunlu 
olmasını ve “orantılılık ilkesi” ise ön-
görülen yaptırım ile ulaşılmak istenen 
amaç arasında olması gereken oran-
tıyı ifade etmektedir.

İtiraz konusu kuralda disiplin ce-
zası gerektiren farklı fiiller için ayrım 
yapılmaksızın tek bir yaptırım benim-
senmiştir. Diğer bir ifadeyle uyarma 
cezasını gerektirecek bir fiil karşılı-
ğında uygulanacak yaptırım ile daha 
ağır bir disiplin cezasını gerektirecek 
bir davranış aynı sonuca bağlanmış-
tır. Buna göre bireyin kamu hizme-
tinde kalmasının, disiplin cezası ge-
rektiren eylemlerin ağırlığına uygun 
herhangi bir kademelendirme ya-
pılmayarak, adil ve makul bir denge 
gözetilmeksizin ölçüsüz bir biçimde 

memuriyetten çıkarılma yaptırımına 
tabi tutulmasının hukuk devleti ilkesi 
ile bağdaşmayacağı açıktır.” Denil-
mektedir.

Anayasa Mahkemesi tarafından ip-
tal edilen bu madde ile aday memur-
lar uyarma cezası ile tecziye edilseler 
dahi görevlerine son verilebilmekte-
dir. Aday memurların disiplin cezası-
nı gerektiren fiilleri sebebi ile aldıkları 
disiplin cezaları ve bu ceza sebebi ile 
görevlerine son verilmesi arasındaki 
orantısızlık yıllarca aday memurla-
rın telafisi olmayan mağduriyetlerine 
sebep olmuştur.  657 sayılı Yasa’nın 
125. Maddesi ile devlet memurlarına 
verilecek disiplin cezaları ile her bir di-
siplin cezasını gerektiren fiil ve haller 
sayılmışken ve bu cezaların en ağırı 
olarak Devlet memurluğundan çıkar-
ma cezası getirilmişken, az kusurlu 
fiiller sebebi ile alınan disiplin cezala-
rının en ağır yaptırıma tabi tutulması 
şeklindeki bu haksız düzenleme niha-
yet Anayasa Mahkemesi tarafından 
iptal edilmiştir.

ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN ADAYLIK DÖNEMİ 
DİSİPLİN CEZALARINA İLİŞKİN KARAR
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, Genel Teşkilatlandırma 
Sekreteri Talip Geylan ve Genel 
Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri 
Cengiz Kocakaplan ile birlikte 02 
Mart 2014 tarihinde Bursa 1 ve 2 
No’lu Şubelerin istişare toplantıla-
rına katıldı, Mudanya İlçe Temsilci-
liği Hizmet Binasının açılışını yaptı. 
Toplantılarda Türkiye Kamu-Sen’e 
bağlı sendikaların Bursa Şube Baş-
kanları ve yönetim kurulu üyeleri, 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan 
Adayı Kadir Koçdemir, ilçe ve işyeri 
temsilcileri ile üyelerimiz katıldı.

Öyle bir gün gelecek ki, bu kez 
28 Şubat 2014 mağdurlarının 
hakkını şerefli ve bu ülkeyi 

adam gibi yönetme iradesindeki 
siyasetçiler teslim etmek 

zorunda kalacak.
Toplantıda bir konuşma yapan 

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-
Sen Genel Başkanı İsmail Kon-
cuk şunları kaydetti: “28 Şubat’ta 
inançlarından dolayı birçok kamu 
çalışanı görevlerinden ayrılmak 
zorunda kalmıştı. Geçtiğimiz gün-
lerde çıkarılan bir kanunla 28 Şu-
bat mağdurları yeniden göreve 
dönebilecekler.

Şimdi bir kanun daha çıkacak. 
Kanun tasarısının adı, Milli Eğitim 
Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararname-
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun. 28 Şubat mantığını yer-
den yere vuranlar, aynı mantıkla, 
sivil bir darbe yaparak sayıları 80 
bini bulan MEB yöneticilerini 28 
Şubat tarihinde bir kalemde gö-
revden aldı. Öyle bir gün gelecek 
ki, bu kez 28 Şubat 2014 mağdur-
larının hakkını şerefli ve bu ülkeyi 
adam gibi yönetme iradesindeki 
siyasetçiler teslim edecektir. MEB 
yöneticilerinin görevlerine son ve-
rilmesi ile ilgili kanun maddesinin 
28 Şubat tarihinde kabul edilmesi 
anlamlıdır.”

Çıkardığınız kanunlar yöntemleri 
bakımından demokratik 
gibi görünebilir. Sayısal 

çoğunluğunuza güvenerek kanun 
çıkarabilirsiniz ama kazanılmış 
haklara darbe vurarak, insanları 

siyasi kimliklerine göre 
ayrımcılığa tabi tutarak, çoğulcu 

anlayışı terk ederek kanun 
yapmanın demokrasiyle ilgisi 

yoktur.
11 yıldır darbeyle, askeri vesayet 

ile mücadele edeceklerini söyle-
yenlerin bugün benzeri yöntemleri 
kullanmasının milletimiz açısından 
manidar olduğunu belirten Kon-
cuk, “Bu askeri bir vesayet değil-
se, siyasi bir vesayet dönemidir” 
dedi. Darbeci mantığı dahi aşan 
uygulamalara şahit olduğumu-
zu söyleyen Koncuk, “12 Eylül’de 
okul yöneticileri görevden alınma-
mıştı. Ama bugün ileri demokrasi 
nutukları atanların; askeri darbe-
lerin mantığını aşan, esasen insan 
hakları ve demokrasiyle uzaktan 
yakından alakası olmayan uygula-
malarına şahit olduk” diye konuş-
tu.

Türkiye’nin, antidemokratik ve 
gelişmiş bir devlete yakışmayan 
bu uygulamalarla, dünyanın ge-
lişmemiş ülkeleri seviyesine geri-
lediğini ifade eden Genel Başkan 
Koncuk, “Türkiye, Kopenhag kri-
terlerine imza atmıştır. Kopenhag 
kriterleri insan hakkı, demokrasi 
ve hukukun bağımsızlığı demektir. 
Bu yaşananların demokrasi ile ne 
ilgisi bulunmaktadır? Çıkardığınız 
kanunlar yöntemleri bakımından 
demokratik gibi görünebilir. Sayı-
sal çoğunluğunuza güvenerek ka-
nun çıkarabilirsiniz ama kazanılmış 
haklara darbe vurarak, insanları 
siyasi kimliklerine göre ayrımcılığa 
tabi tutarak, çoğulcu anlayışı terk 
ederek kanun yapmanın demok-
rasiyle ilgisi yoktur. Dolayısıyla bu 
kanunu tanımıyoruz. Siyasi anla-

yışı ne olursa olsun, hangi partiye 
oy verirse versin, 2 milyon 600 bin 
kamu görevlisinin kazanılmış hak-
larını koruma mecburiyeti vardır” 
dedi.

Kamu çalışanları ya Cumhuriyet 
tarihinin devlet memurları 

yönünden en önemli kazanımı 
olan iş güvencelerine sahip 

çıkacak ya da iş güvencelerini 
hep birlikte kaybedecek.

Kamu çalışanlarının iş güvence-
sinin ellerinden alınmak istendiğini 
bildiren Koncuk, “Kamu çalışanları 
iradelerini sarı sendikacılık anla-
yışından yana koydukları ve toplu 
sözleşme masasında kendilerini 3 
günde satan yapılara üye oldukla-
rı sürece, hiçbirinin ne ekonomik 
ne de sosyal anlamda geleceği 
kalmaz” dedi. Koncuk şunları kay-
detti: “17 Aralık operasyonunun 
ardından bir gazeteci Pakistan 
gezisinden dönerken Başbaka-
na ‘Emniyet müdürlerini, polisleri 
neden meslekten atmanız?’ diye 
soruyor. Başbakan da, ‘657 sayılı 
DMK bu insanları koruyor. Eğer bu 
kişiler fabrikada çalışsaydı, ihbar 
ve kıdem tazminatını verirdik, ka-
pının önüne koyardık. Ama aklımız 
başımıza geldi. En kısa sürede 657 
sayılı DMK’yı değiştireceğiz’ diyor. 
Başbakan bu sözleriyle 2 milyon 
600 bin kamu çalışanına rest çe-
kiyor. Dolayısıyla kamu çalışanları 
ya Cumhuriyet tarihinin devlet me-
murları yönünden en önemli kaza-
nımı olan iş güvencelerine sahip 
çıkacak ya da iş güvencelerini hep 
birlikte kaybedecek.

Buna karar vermek kamu ça-
lışanlarının iradelerine bağlıdır. 
Kamu çalışanları iradelerini sarı 
sendikacılık anlayışından yana or-
taya koydukları ve toplu sözleşme 
masasında kendilerini 3 günde 
satan yapılara üye oldukları süre-
ce hiçbirinin ne ekonomik ne de 
sosyal anlamda geleceği kalmaz. 
Kamu çalışanlarının kendilerini 

pazarlayan sarı sendikal anlayışa 
ders vermesi ve ağababalarına se-
lam göndermesi artık mecburiyet 
haline gelmiştir.”

Türkiye’ye sıcak para akışı 
kesildi. Nakit açısından ciddi 

zorluklar yaşıyoruz. Hızla 
yükselen dolar ve avroyu 

frenleyebilmek için faiz oranları 
artırıldı. Bu da yatırımların 

azalması ve Türkiye’de işsizliğin 
daha da yükseleceği anlamına 

geliyor.
Türk ekonomisinin iyi günler 

yaşamadığını kaydeden Koncuk, 
Türkiye’nin ekonomik durumunu 
rakamlarla özetledi. Türk ekonomi-
sini freni patlamış kamyona benze-
ten Genel Başkan İsmail Koncuk 
şunları kaydetti: “Türkiye’de cari 
açık 65 milyar dolara ulaştı. Bunun 
acısını dar ve sabit gelirliler, çiftçi, 
esnaf çekecek.

Öte yandan Türkiye’de 2010 yı-
lından bu yana Türk ekonomisi ge-
riye doğru gidiyor. ABD ve AB’nin 
ciddi bir kriz yaşamasına rağmen 
cari açıklarını azalttığını biliyoruz. 
Türkiye’ye sıcak para akışı kesil-
di. Nakit açısından ciddi zorluklar 
yaşıyoruz. Hızla yükselen dolar 
ve avroyu frenleyebilmek için faiz 
oranları artırıldı. Bu da yatırımların 
azalması ve Türkiye’de işsizliğin 
daha da yükseleceği anlamına ge-
liyor.

17 Aralık operasyonuyla siyasi 
güvensizlik başladı. Bu güvensiz-
lik, ülkeyi yönetenlere yönelik bir 
güvensizliktir. Siyasi istikrar ze-
delenirse buna bağlı olarak eko-
nomik krizler birbiri ardına devam 
eder. Gelişmiş ülkelerin insanlara 
uyguladığı yolu terk edip, adeta or-
man kanunlarıyla yönetilir bir ülke 
haline gelirseniz dünyada itibarınız 
kalmaz.

Kamu çalışanlarının 730 günü 

GENEL BAŞKAN BURSA’DA “BU BİR SİYASİ 
VESAYET DÖNEMİDİR” DEDİ
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acemi, iş bilmez, yandaş, 
sarı sendikalar tarafından 

çalındı. Kamu çalışanları için 
satılmışlığın, pazarlanmanın bir 
anlamı varsa, bunu iradelerini 

ortaya koyarak göstermek 
durumundadır.

Türk ekonomisi kötü günler ya-
şıyor. Bu gidişle 2014 yılında cari 
açık milli gelirin 7.5-8’ine ulaşacak 
yani 80 milyar dolar olabilecek. 
Dövizin artması özel sektörün bor-

cunun artması sonucunu doğurdu. 
Tüm bunlar Merkez Bankası’nın 
enflasyon hedefini yeniden ayar-
lamasına neden oldu. Yüzde 5.3 
olarak ilan edilen enflasyon he-
definin orta noktası yüzde 6.6’ya 
çıkarıldı. Sanal enflasyon hedef-
lerinin tutmadığını biliyoruz. Bu 
gidişat yüzde 10’un üzerinde bir 
enflasyonu işaret ediyor. Enflas-
yonun bu kadar artması ise kamu 
çalışanlarını doğrudan ilgilendir-
mektedir. Çünkü son yapılan toplu 

sözleşmeyle birlikte kamu çalışan-
larına enflasyon farkı verilmeye-
cek. Birilerinin yüzünün kızarması 
lazım. Peki enflasyon 2014 yılının 
sonunda yüzde 15’e çıkarsa, ara-
daki fark kamu çalışanlarına nasıl 
ödenecek? Böylesine acemice 
yapılan bir toplu sözleşme dönemi 
yaşadık. Kamu çalışanlarının 730 
günü acemi, iş bilmez, yandaş, 
sarı sendikalar tarafından çalındı. 
Kamu çalışanları için satılmışlığın, 
pazarlanmanın bir anlamı varsa, 
bunu iradelerini ortaya koyarak 
göstermek durumundadır.”

Bu coğrafyada bağımsız 
yaşamamız kimsenin siyasi 
ikbaline feda edilemez. Ya 

bağımsız ve dimdik yaşayacağız 
ya da müstemleke ülkesi gibi 
yaşayacağız. Milletimiz buna 
karar vermek durumundadır.
Koncuk tüm kamu çalışanlarını 

Türkiye Kamu-Sen’e üye olmaya 
çağırdı. Koncuk, “Siyasi düşünce-
si, dünyaya bakışı ne olursa olsun 
Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşı 
olan, milli ve manevi değerlere say-
gılı, ülkemizin birliğine, beraberliği-
ne, bölünmez bütünlüğüne inanan 
bütün kamu çalışanlarını Türkiye 
Kamu-Sen çatısı altında birleşme-
ye davet ediyorum. Anlayışımız ne 
olursa olsun her bir vatandaşımız 
şahsi ve günlük menfaatlerini terk 
ederek, çocuklarımızın geleceği 
için sorumluluk almalıdır. Evlatla-
rımızın geleceği birtakım şahısla-
rın siyasi ikballerinden çok daha 
önemlidir. Bu coğrafyada bağım-
sız yaşamamız kimsenin siyasi ik-
baline feda edilemez. Ya bağımsız 
ve dimdik yaşayacağız ya da müs-
temleke ülkesi gibi yaşayacağız. 
Milletimiz buna karar vermek du-
rumundadır” diye konuştu.

Geçtiğimiz gün TBMM’de kabul 
edilen HSYK Kanunu ile millet ira-
desi yok sayılmış, hukuk devletinin 
ve demokrasinin temel dayanağı 
olan kuvvetler ayrılığı ilkesi, kuv-
vetler birliğine dönüştürülmüş ve 
devlet mekanizmasının tüm kontrol 
ve denge mekanizmaları iktidarın 
ellerine teslim edilmiştir.

Kuvvetler ayrılığı, devleti var 
eden orga...nlar olan yasama, yü-
rütme ve yargının birbirinden ayrıl-
dığı bir yönetim modelidir. Monarşi 
ile demokrasiyi bir birinden ayıran 
en önemli unsur, iktidarın seçim-
le iş başına gelmesi değil devletin 
gücünü temsil eden yasama, yü-
rütme ve yargının bağımsızlığıdır. 
Nitekim, Hitler, Mussolini, Saddam 
Hüseyin, Beşar Esad, Kaddafi gibi 
bugün diktatör olarak nitelendirilen 
kimseler de ya seçimle iş başına 
gelmişler ya da iktidarlarını meş-
rulaştırmak için seçim sistemini 
kullanmışlardır. Ancak, ellerindeki 
iktidar gücünü kullanırken, kendi 
halkına bile zulmetmekten çekin-
memişler, adeta insanlığı karanlığa 
boğmuşlardır.

Kuvvetler ayrılığı sistemi; yasa-
ma, yürütme ve yargı olarak tanım-
lanan kuvvetlerin, değişik yollardan 
göreve gelen ve aralarında fren ve 
denge mekanizması bulunan farklı 
organlara verilmesi şeklinde ta-
nımlanabilir. HSYK’da yapılan son 
değişiklikle Türkiye’de iktidarı fren-
leyen ve dengeleyen mekanizma 
yok edilmiştir.

Yargı, iktidarın mutlak hakimiye-
tine bırakılarak, mahkemelerin ba-
ğımsızlığına ve tarafsızlığına gölge 
düşürülmüş, yargıçların yasama ve 
yürütme organlarına bağlı olmadan 
Anayasaya ve hukuka uygun ola-
rak vicdani kanılarına göre hüküm 
vermeleri engellenmeye çalışılmış-
tır. Bu yolla AKP, kendi faaliyetlerini 
kendisi denetleyecek, kendisi hak-
kındaki hükmü kendisi verecektir.

Kuvvetler ayrılığının temel ama-
cı, yürütmenin ve yasamanın ba-
ğımsız bir şekilde görevlerini ifa 
ederken yapacakları taraflı işlem-
lerin yine bağımsız yargı denetimi 
yoluyla dengelenmesi ve millet ira-
desinin tecelli etmesi üzerine kuru-
ludur. Bilindiği gibi HSYK’nın yapısı 
ve oluşumu 12 Eylül 2010 tarihinde 
gerçekleştirilen referandumla biz-
zat AKP iktidarı tarafından değiş-
tirilmiştir. Şimdi ise referandumda 
Anayasa değişikliğine, dolayısıyla 
da HSYK değişikliğine “Evet” diyen 
milyonlarca vatandaşımızın iradesi 
hiçe sayılarak, 2010 yılındaki re-
ferandumda yapılan düzenleme 
kaldırılmaktadır. Böyle bir durum, 
2010 yılında ortaya konan millet 
iradesine ve Anayasal düzene indi-
rilmiş en büyük darbedir.

Yapısı ve şekli Anayasa ile belir-
lenmiş, bağımsızlığı Anayasal gü-
vence altına alınmış bir kurumun 
yasa değişikliği ile iktidara bağ-
lanması, bugüne kadar vesayet 
rejiminden şikâyet ederek seçim 
meydanlarında oy avcılığı yapanla-

rın Anayasayı ayaklar altına alarak 
kendi vesayet rejimini oluşturduk-
larının en açık göstergesidir. Adalet 
mülkün, yani devletin temelidir. Ka-
nunların yok sayılarak, adaletin şa-
hıslar yoluyla ülkedeki çıkar gurup-
larına bağlandığı bir yapı, ülkenin 
temelinden çökertilmesi anlamına 
gelecektir.

Bizler, kaynağı ne olursa olsun, 
demokratik rejime yapılan her türlü 
darbeye ve millet iradesi üzerin-
de oluşturulan her türlü vesayete 
karşıyız. Bugüne kadar askeri ve-
sayetten dem vurarak mağduriyet 
oluşturan iktidarın, bizzat kendi el-
leriyle gerçekleştirdiği bu sivil dar-
beye alkış tutanlar, demokrasimize 
vurulan bu pranganın hesabını 
hukuk ve tarih önünde elbet vere-
ceklerdir.

Üzülerek görüyoruz ki, ülkemiz 
siyasi bir darbe ile demokrasiden 
hızla uzaklaşmakta, tek adam ve 
tek parti iktidarına doğru ilerlemek-
tedir. HSYK değişikliği ile AKP’nin 
kendi iradesini hâkim kılmak için 
millet iradesini yerle bir ettiği ger-
çeğiyle karşı karşıyayız. Yargı de-
netiminin iktidara bağlanmasıyla 
devletimizin içinde bulunduğu so-
runlar yumağına, bir de rejim soru-
nu eklenmiş bulunmaktadır.

Bilimin ve aklın öncülüğünde, 
insanlığın binlerce yıllık birikimi so-
nucunda ortaya çıkan ve zalim ikti-
darların zulmüne son vererek, insa-
ni değerleri öncelik alan demokrasi 

ve buna bağlı kuvvetler ayrılığı ilke-
sinin, ülkemizi soyup soğana çe-
viren bir grup haraminin ikballerini 
garanti altına almak adına yok edil-
mesine göz yumulamaz. İnsanlığın 
binlerce yılda geldiği nokta, millet 
iradesini yok sayanların bir gün 
içerisinde çıkardıkları bir kanunla 
yok edilemez. Türk milleti; hırsız-
ların saltanatını sürdürmesi için ya 
da milletin kaynaklarını haksız yol-
lardan yakınlarına peşkeş çekenler 
hesap vermekten kurtulsun diye 
değil; özgürlüğü, bağımsızlığı ve 
demokrasisi için can vermiş, bedel 
ödemiştir.

Bu düşünceler içinde Türkiye 
Kamu-Sen olarak Sayın Cumhur-
başkanının akl-ı selim ile hareket 
ederek; hukuk devleti ilkesini orta-
dan kaldıran, milli iradeyi yerle bir 
eden, ülkeyi AKP istibdadına götü-
recek olan bu değişikliğe müsaade 
etmeyeceğine inanmak istiyoruz.

Böyle bir değişikliğe destek 
verip, millet iradesini yok sayan, 
Anayasal ve siyasi darbe ile yeni 
bir vesayet ortamına zemin hazır-
layan tüm kişi, kurum ve kuruluş-
ların omuzlarında büyük bir vebal 
olduğunu belirtiyor, bu kimselerin 
tarihi ve hukuki sorumluluktan kur-
tulamayacağını bir kez daha hatır-
latıyoruz.

HUKUK DEVLETİ BİTMİŞ, SİYASİ VESAYET KURULMUŞTUR
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Türk Eğitim-Sen Genel Mevzu-
at ve Toplu Sözleşme Sekreteri 
M. Yaşar Şahindoğan ve Genel 
Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri 
Sami Özdemir; 21-22 Şbat 2014 
tarihlerinde Eskişehir, Kütahya ve 
Afyonkarahisar’da sendikal faali-
yetlerde bulundu, istişare toplan-
tıları yaptı.

Toplantıda bir konuşma ya-
pan Genel Dış İlişkiler ve Basın 
Sekreteri Sami Özdemir, Türkiye 
Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen’in 
yetkili olmasının gerekliliğine işaret 
ederek şöyle konuştu: “Bu davaya 
gönül veren siz değerli arkadaşla-
rımız makam mevki peşinde olma-
dılar. Eğilmeyen, makam, mevki 
uğruna kişiliğini satmayan sizin 
gibi arkadaşlarımız sayesinde bu 
teşkilatımız daha da güçlenecektir. 
Sizin gücünüzle Türk Eğitim-Sen 
yetkili sendika olacaktır. Biz et-
kiliyiz ama etkili olmak da yetmi-
yor. Çünkü muhatap alınan yetkili 

sendikadır. Herkes çok iyi biliyor 
ki; eğitimin sorunlarını gündeme 
getiren, eylem ve etkinlik ortaya 
koyan, dik duran sendika Türk 
Eğitim-Sen’dir.”

Türk Eğitim-Sen’in yetki sü-
recinde hep alanlarda olacağını 
söyleyen Özdemir, “Hiçbir konuyu 
atlamıyoruz. Gerek basın açıkla-
malarımız, eylem ve etkinliklerimiz, 
gerekse hukuki alanda verdiğimiz 
mücadele ile her sorunu günde-
me getiriyoruz. Eğitim çalışanlarını 
profesöründen, hizmetlisine kadar 
bir bütün olarak görüyoruz. Zira 
gücümüzü birleştirmezsek hedefe 
ulaşamayız. Biz sadece ücret sen-
dikacılığı yapmıyoruz, milli refleks-
lerimizi de ortaya koyuyoruz” dedi.

Özdemir sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Milli ve manevi değerlerimize, 
bayrağımıza, dilimize, dinimize sa-
hip çıkmak siyasette, evet siyaset 
yapıyoruz. Bakınız, bazıları ‘30 

Mart’tan sonra özerklik ilan ede-
ceğiz. Paramızı ve kitabımızı ba-
sacağız.’ diyor. Hükümetten ise tık 
yok. Hükümet sadece ‘bize oyun 
oynanıyor’ diyor. İktidar daha düne 
kadar beraber yürüdüğü insanları 
bugün paralel devlet olmakla it-
ham ediyor. Anlaşılan o ki; iktidar, 
Diyarbakır’da yapılan toplantıda 
beraber yürüğü insanlardan vaz-
geçti, bu kez diğerlerinin oyuna 
gözünü dikti.”

17 Aralık operasyonu ile ilgili 
önemli açıklamalar da yapan Öz-
demir, “Siz, 12 Eylül 2010 tarihinde 
yapılan referandumla HSYK’nın 
yapısını değiştirmiştiniz. 17 Aralık 
operasyonundan sonra HSYK’nın 
yapısını halk iradesini görmezlik-
ten gelerek, TBMM’deki sayısal 
çoğunluğunuza güvenerek ye-
niden değiştirdiniz. Emniyet ve 
yargıyı yerle yeksan ettiniz. İstiklal 
mücadelesi verdiğinizi söylüyor-
sunuz, ‘Hedef Ak Parti değil, Türk 
milleti’ diyorsunuz. Şunu çok iyi 
bilmelisiniz ki; Necip Türk milleti 
sesiz kalır ama gereğini de yapar. 
Bir zamanlar yüzde 22 oy alan bir 
siyasi parti, bir sonraki seçimde 
yüzde 2 oy almıştı. Dolayısıyla 30 
Mart seçimleri büyük önem arz et-
mektedir. Bu kamu çalışanları için 
önemli bir süreçtir.” dedi.

Özdemir, Hükümetin amacının 
kamu çalışanlarının iş güvencesini 
elinden almak olduğunu söyleye-
rek, “Başbakan, kendi iktidarı dö-
neminde taşeronlaşmanın önünü 
açtı. Şu anda kamuda 1 milyon 
200 bin civarında taşeron firma 
elemanı var. Çocuklarımızın  ge-
leceğini güvence altına almak için 
iş güvencemizi korumak zorunda-
yız.” diye konuştu.

Türk Eğitim-Sen Genel Mevzu-
at ve Toplu Sözleşme Sekreteri 
M. Yaşar Şahindoğan da yaptığı 
konuşmada yetki sürecine dik-

kat çekti. Şahindoğan, bu sene 
elde edilecek yetkinin,  Türkiye’de 
artık bir şeylerin değiştiği ve eği-
tim camiasının kendisine yapılan 
olumsuz davranışlara karşı tepki 
gösterdiği anlamına geleceğini 
söyleyerek, “Yetkili sendika olmak, 
eğitim çalışanlarının Türkiye’nin 
kötü gidişine ‘dur’ deme kararında 
olduğunu göstermesi açısından 
önemlidir” dedi. Şahindoğan söz-
lerini şöyle sürdürdü: “15 Mayıs’ta 
belirlenecek yetkili sendikalar sü-
recine tüm temsilcilerimiz gereken 
önemi vermelidir. Okul müdürle-
rinden de istirham ediyorum: Okul 
müdürleri, bulundukları kurumda 
uç beyidir. Dolayısıyla okul müdür-
leri, okullarında yeterince gayret 
gösterirlerse, üye sayımızı istedi-
ğimiz ölçüde artırmamız mümkün 
olacaktır. Okul müdürlerimiz elleri-
ni taşın altına koymalıdır.”

MEB Yasa Tasarısı ile ilgili önem-
li açıklamalar da yapan Şahindo-
ğan, bu tasarının bizim asla kabul 
etmeyeceğimiz birçok olumsuz 
düzenlemeyi öngördüğünü söy-
ledi. Tasarının bu haliyle geçerse 
stajyer öğretmenlik sürecinin bizim 
bildiğimiz gibi olmayacağını belir-
ten Şahindoğan, “KPSS puanıyla 
atanan öğretmenler bir yıl boyun-
ca çalışacak ve yeterli performan-
sı göstermesi durumunda yazılı 
ya da sözlü sınava girecektir. Bu 
performansı kim, neye göre ölçe-
cektir? Yani şöyle denilmektedir: 
‘Siz, KPSS’yi kazansanız bile sizin 
performansınıza bakacağız.’  Bu, 
‘İktidarın kölesi olmayan ve iktida-
ra biat etmeyen kişilerin öğretmen 
olmaya hakkı yoktur’ demektir.”

Tasarıda getirilen düzenlemeler-
den birisinin okul yöneticilerinin 4 
yılda bir görevlerini son verilmesi 
olduğuna değinen Şahindoğan, “4 
yıl süresini dolduranların yönetici-
likleri sona erecek. Neden? Çünkü 
iktidar bu şekilde istiyor. Yılların 

GENEL MERKEZ YÖNETİCİLERİ ESKİŞEHİR, 
KÜTAHYA VE AFYONKARAHİSAR’DAYDI
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tecrübesine sahip, okulunu ba-
şarıyla yöneten, eğitim-öğretime 
katkı sağlayan insanların bir anda 
sırf bizim adamımız değil diye yö-
neticilik görevini sonlandırılmasını, 
daha sonra objektiflikten uzak bir 
atama yöntemi ile okul yönetici-
lerinin görevlendirilmesini kabul 
etmiyoruz. Yönetici atamalarında 
yıllardır verdiğimiz mücadelelerle 
sınava dayalı bir sistem getirilmişti. 
Bu sistemi kaldırıp, okul yönetici-
lerinin atanmasını valilerin, il milli 
eğitim müdürlerinin keyfiyetine bı-
rakırsanız, Türkiye yandaş cenneti 
haline gelir ve işini iyi yapanlar yö-
netici olamazlar.” diye konuştu.

Tasarıyla Bakanlığın teftiş siste-
minin de yeniden düzenlendiğini 
kaydeden Şahindoğan, şöyle ko-
nuştu: “Bakanlık denetçileri ve il 
eğitim denetmenlerinden oluşan 
teftiş sistemi, sadece eğitim de-
netmenlerinden oluşan bir sistem 
haline getiriliyor. Yani Bakanlık de-
netçileri de denetmen haline geli-
yor. Bakanlık denetçilerinin mev-
cut statüleri ve Bakanlık Merkez 
Teşkilatındaki görevleri ellerinden 
alınıyor. Türk Eğitim-Sen olarak, il 
eğitim denetmenlerinin Bakanlık 
müfettişleri ile aynı özlük haklara 
sahip olmasını isterken, böyle bir 
düzenleme yapılması son dere-
ce yanlış olmuştur. Bu garip bir 
düzenlemedir. Bu düzenlemeyle 
Bakanlık Merkez Teşkilatının faali-

yetlerini de denetim dışına çıkarıl-
maktadır.”

TTK’nın yapısının da değiştiril-
diğini bildiren Şahindoğan, “TTK 
danışma organı hüviyetinde yeni-
den yapılandırılıyor ve Bakanlığın 
eğitim üzerindeki siyasi tahakkü-
mü tescil ediliyor. Türk Eğitim-Sen 
olarak bu düzenlemeye de karşı-
yız” dedi.

Üniversiteler ile ilgili önemli 
açıklamalar yapan Şahindoğan,  
“Üniversiteler çok önem verdiği-
miz kurumlardır. Bu kurumlar öz-
gürlüklerin ve demokrasinin beşiği 
olmalıdır. Ancak üniversitelerin, 
demokrasiden ve özgürlükler açı-
sından çok daha geride olduğunu 
görüyoruz. Üniversite çalışanla-
rının tüm geleceğinin rektörlerin 
iki dudağı arasına hapsedildiğini 
görüyoruz. Katılımcılıktan uzak, 
akademik ve idari personel arası-
na duvarların örüldüğü bir üniver-
site yapısı Türkiye’nin gelişmesinin 
önündeki en büyük engeldir. Oysa 
üniversiteler, gelişimin lokomotifi 
olması gereken kurumlardır. Ge-
çen yıl yükseköğretim kurumları ile 
YÖK’ü yeniden yapılandıran yasa 
tasarısı gündeme geldi; YÖK Yasa 
Tasarısı adı altında bir çalışma ya-
pıldı. Ancak bu tasarının, mevcut 
hakları tırpanlayan, üniversiteleri 
rektörlerin ya da YÖK’ün taas-
subu altına alan bir düzenleme 
olduğunu gördüğümüz için Türk 

Eğitim-Sen olarak kendi YÖK 
Yasa Tasarımızı hazırladık. Türk 
Eğitim-Sen’in hazırladığı tasarıda 
demokrasi ve özgürlükler vardı; 
idari ve akademik personel ayrımı 
yapılmaksızın herkesin oy kullana-
cağı bir sistem istedik. Bu vesiley-
le şunu da belirtmek istiyorum ki; 
rektör seçimleri mutlaka herkesin 
katılacağı demokratik bir ortamda 
yapılmalı ve bu seçimlerde en çok 
oyu alan kişi Cumhurbaşkanı tara-
fından rektör olarak atanmalıdır.

Hazırladığımız taslakta üniversi-
telerde; üniversite yönetim kurulu, 
fakülte yönetim kurulu, enstitü ve 
yüksekokul yönetim kurullarında 
sendika yöneticilerinin olmasını 
zorunlu tutan bir teklifte bulunduk. 
Bu minvalde hazırladığımız YÖK 
Yasa Tasarısının takipçisiyiz” diye 
konuştu.

 Kredi ve Yurtlar Kurumu ile ilgili 
de açıklamalar yapan Şahindo-
ğan, “Tamamen keyfi bir yönetimin 
uygulandığı, özellikle atamalarda, 
nakillerde ve görevde yükselme-
lerde hiçbir kriterin bir diğer kurum 
Kredi Yurtlar Kurumudur. Burada 
çalışan bir kişi tayin istediğinde, 
bu tayin ancak kurumun personel 
birimi uygun görürse gerçekleşir. 
Bu da kıdeme, puana bağlı değil; 
zihniyetine ya da genel müdürle 
yakınlığına bağlıdır” dedi.

Hükümetin daha baskıcı hale 
geldiğini kaydeden Şahindoğan, 
30 Mart’ta hükümete kırmızı kart 
gösterilmesi gerektiğini belirt-
ti. Şahindoğan şunları kaydetti: 
“Türkiye diktatörlük yolunda iler-
liyor. Bu gidişe dur demek lazım. 
30 Mart’ta kırmızı kart göstererek 
bu gidişe ‘dur’ demezsek, bugün 
MEB Kanun Tasarısı gibi tasarılar, 
ilerde tüm öğretmenlerin belli ara-
lıklarla performanslarının değer-
lendirilmesi ve performansı düşük 
olan öğretmenlerin meslekten atıl-

ması gibi düzenlemeler de günde-
me gelebilir. Çünkü hiçbir şeyden 
çekinmiyorlar. Tek başına iktidar 
olmanın verdiği güçle hareket edi-
yorlar. Demokrasiyi inandıkları bir 
rejim olarak değil, kendi hedefleri-
ne ulaşmada araç olarak görüyor-
lar. Bu nedenle 30 Mart seçimleri 
ülkemizin geleceğine sahip çık-
maktır. Ülkemizin Güneydoğu-
sunda 30 Mart’tan sonra özerklik 
ilan edeceklerini söyleyenler var. 
Bunlara tepki koyamayan bir Hü-
kümet var. Muhalefetin her sözüne 
bağırarak, çağırarak cevap veren 
Başbakan, Güneydoğu’da millete 
meydan okuyanlara neden ağzını 
açıp tek kelime laf söyleyemiyor? 
Çünkü Oslo’da yapılan görüşme-
lerde özerklik sözü verdiler. Eğer 
sandıkta güç kaybetmezlerse ül-
kenin bütünlüğü de tehdit altında 
olacaktır.”

Sendikaların önceliğinin çalı-
şanların hak ve çıkarları olduğunu 
kaydeden Şahindoğan, “Ancak 
malum sendikanın önceliği siyasi 
iktidarın hak ve çıkarlarıdır. Bu in-
sanlar Türkiye’de eğitim iş kolunda 
yetkili sendika konumundaysa, bu 
durum, tüm eğitim çalışanları adı-
na utanç verici bir tablodur. Hiçbir 
ülkede çalışanları kapalı kapılar 
ardında pazarlayan sendikalara 
pirim verilmez. Bunlar çalışanları 
Hükümete pazarladılar. Bu yüzden 
Türkiye’de gerçek sendikacıların 
ön plana çıkması adına mutlaka 
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-
Sen yetkili olmalıdır. Bu hepimiz 
için tarihi bir görev ve vicdani bir 
sorumluluktur” dedi.

Genel Merkez Yöneticileri ko-
nuşmalarının ardından sekretarya-
ları ile ilgili bilgi de verdi. a



TÜRK EĞİTİM-SEN
www.turkegitimsen.org.tr

20

Geçtiğimiz yıl Erzurum’da ya-
pılan Türkiye Kamu-Sen istişare 
toplantısında yaptığı konuşmada, 
Erzurum’da Türk Bayrağı taşıyan-
lara polisin biber gazı ile müdaha-
le etmesini değerlendiren ve bu 
kararı verenleri eleştiren  Türkiye 
Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk’a Erzurum’da açılan da-
vada mahkeme 354 gün hapis 
cezası vermiş,  ceza 7080 (Yedi 
bin seksen) TL para cezasına çev-
rilmişti.

Genel Başkanımız İsmail 
Koncuk’a verilen cezaya ise tep-
kiler dinmeksizin devam ediyor. 
Yüzlerce internet sitesinde ce-
zaya ilişkin eleştirilerini sıralayan 
vatandaşlar mahkeme kararına 
tepki gösterirken Türk Eğitim-
Sen  Esenler İlçe Temsilcisi Yücel 
Önder’in bu karara ilişkin yazdığı 
yazı ise her şeyi anlatır nitelikteydi.  
İŞTE O YAZI;

“Türk Eğitim-Sen ve Türkiye 
Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk’ a geçen sene Erzurum’ 
da yaptığı bir konuşma sebebiy-
le 354 gün hapis cezası verildi.  
Hapis cezası paraya çevrildi: İs-

mail Koncuk, 7000 TL ödeyecek. 
Davanın ayrıntıları 21 Şubat günü 
kamuoyuyla paylaşıldı. Sosyal 
medyada geniş yankı buldu. Me-
sele basit gibi görünüyordu ancak 
dava İsmail Koncuk’ un aleyhinde 
sonuçlandı. Genel başkan, Türk 
bayrağı açan gençlere biber gazıy-
la müdahale edilmesini emreden 
polis yetkilisi hakkında birkaç söz 
sarf etmişti. Türk diye bir milletin 
yaşamadığı mükemmel demokra-
tik ülkemizde yargı erkinin de tam 
bağımsız olduğundan asla şüp-
he duymuyorum, şaka değil ger-
çek... Eskiler ne demişse doğru 
söylemişler: Ateş olmayan yerden 
duman çıkmaz! Hiç kimse durduk 
yere ne dava açar ne de böyle bir 
karara imza atar. Şimdi ayrıntılara 
bakalım:

Eee İsmail Koncuk, sen akil 
insanlığı elinin tersiyle itersen,

Genel merkez kongresinde 
’’Türk’ üm, müslümanım!’’ diye 
haykırırsan,

Nabi Avcı’ ya ’’O koltukta bir 
dakika bile oturma!’’ dersen,

Eş durumu mağdurlarının us-
lanmaz sesi olursan,

Memuru masada satanların 
peşini bırakmazsan,

Millî ve manevî değerlere sa-
hip çıkarsan,

         Makarna dağıtarak sosyal 
devlet olunmuyor; dersen,

MEB’ in her uygulamasını yar-
gıya taşırsan,

Ücretli öğretmenlerin gerçek 
sayısını açıklarsan,

Alan değişikliği skandalına 
müdahale eder durursan,

Memura verilen zamcığı az 
bulursan,

İktidarın kendi devletini kur-
duğunu söylersen,

TBMM önünde Andımız’ ı 
okursan,

Memurların % 97’ sinin borçlu 
olduğunu açıklarsan,

Alo 147’ nin kapatılmasını ta-
lep edersen,

Herkesin hükûmetten 10.500 
dolarını istemesini söylersen,

28 Aralık’ ta Ankara’ yı ’’Hır-
sıza değil memura bütçe!’’ diye 
inletirsen,

Öğretmenler Günü anketi ya-
pıp kirli çamaşırları ortaya dö-
kersen,

Bakanlığın şömine başında 
yönetilmeyeceğini iddia eder-
sen,

Şerefli adam yalan söylemez, 
söyleyene ne denir; sorusunu 
sorarsan,

Öğrenim özrünü sürekli gün-
demde tutarsan,

MEB’ deki fişlemelerle ilgili 
suç duyurusunda bulunursan,

Dönem başında zillerin sorun-
larla çalacağını iddia edersen,

Memur-Sen’ in kamuoyunu 
aldatmaya çalıştığını söylersen,

Akademik personelin özlük/
ekonomik sorunlarını dillendi-
rirsen,

MEB’ in uygulamalarına karşı 
sürekli refleks gösterirsen,

Demokratikleşme paketini 
protesto edersen,

İş güvencesi kırmızı çizgi ola-
rak belirlersen,

’’Şivan Perver Değil Vatanper-
veriz!’’ eylemi yaparsan,

Yayınlanan her yönetmeliğe 
dava açarsan,

MEB’ e ’’Problem üreten ba-
kanlık…’’ dersen,

Birtakım çevrelerin ahlak 
maskelerinin düştüğünü iddia 
edersen,

Ekonomimizi freni patlamış 
kamyona benzetirsen,

MEB’ i, hükûmeti ve ’’birileri’’ni 
sürekli yerden yere vurursan,

Kısacası ’’birileri’’nin tekerine 
sürekli çomak sokarsan kusura 
bakma da İsmail Koncuk sana 
az bile ceza vermişler.

Bir sendikanın genel başkanı bir 
gün Erzurum’ da bir gün Edirne’ de 
olursa, iki dakika yerinde oturmaz-
sa illâki başına bir iş gelir. Bizim 
Teke havalisinde yerel bir atasözü 
vardır: Tek duran, teknesiyle; der-
ler. Yani: Düzgün durursan sana 
bir şey olmaz! Biz Ankara’ da ya-
şamıyoruz ancak duyduğuma 
göre Ankara’ daki bağzı sendika 
başkanları da oturdukları koltuk-
lardan kalmazlarmış. Onları anlat-
maya atasözünün teknesi yetmez, 
gemicik lazım. Ancak gemiciği 
çoktan aldılar. Gemi en makûlü… 
Ankara’ da geminin ne işi var, der-
seniz. Melih Gökçek boğaz yapa-
cak ya bol bol binersiniz. Milleti de 
bindirirsiniz. Siz zaten alışkınsınız 
bindirmeye”

SEN BUNU HAKETTİN İSMAİL KONCUK !

Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen  Genel Başkanı İsmail 
KONCUK geçtiğimiz yıl Erzurum’da 
yapılan Türkiye Kamu-Sen istişare 
toplantısında yaptığı konuşmada, 
Erzurum’da Türk Bayrağı taşıyan-
lara polisin biber gazı ile müdahale 
etmesini değerlendirmiş ve  “”Dün 
Erzurum’da bayrak açtı bazı genç-
lerimiz, bizim sendika başkanları-

mızda vardı. Türk Bayrağı açtılar. 
Biber gazı ile müdahale edildi. Türk 
Bayrağı açan bu kardeşlerimize 
Erzurum’da Nene hatunun memle-
ketinde biber gazı ile müdahale edil-
di. Bu emri bu talimatı veren zevata 
kuş beyinliye soruyorum o kadar 
yüreğin varsa gideydin Diyarbakır 
meydanında ki o paçavraları açanla-
ra biber gazı sıkaydın yüreğin varsa” 

ifadelerini kullanmıştı.
Bu sözler üzerine Erzurum’da 

açılan davada mahkeme kararını 
vererek Genel Başkanımız  İsmail 
KONCUK’a 354 gün hapis cezası 
verirken, ceza 7080 (Yedi bin sek-
sen) TL para cezasına çevrildi.

Konuya ilişkin bir değerlendirme 
yapan Türkiye Kamu-Sen Genel 

Başkanı İsmail Koncuk, cezanın ip-
tali için temyize gideceğini belirtir-
ken, “Ülkemizde Türk bayrağı taşı-
mak yasak,Türk bayrağı taşıyanlara 
biber gazı sıkmak ise serbesttir. Ne 
yazıkki, bölücü paçavraları açmak 
ise takdir edilecek bir davranış hali-
ne gelmiştir.Türk Bayrağı taşıyanlara 
biber gazı sıkılmasını protesto etmek 
ise suç olmuştur. Bölücü paçavraları 
taşıyanlara tahammül gösterirken, 
Türk Bayrağı taşıyanlara biber gazı 
sıkın, diye, polise talimat verenlerin 
eleştirilmesinin neresi suçtur?” dedi.

GENEL BAŞKANIMIZ İSMAİL KONCUK’A VERİLEN 
354 GÜN HAPİS CEZASI 7000 TL PARAYA ÇEVRİLDİ 
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, 07 Şubat 2014 tarihn-
de Cnn Türk’e katılarak dershane 
yasa tasarısını değerlendirdi.

Yasa tasarısında yer alan 4 yıl ve 
üzeri sürelerle okul müdür ve yar-
dımcısı olanların, bu görevlerinin 
‘hiçbir işleme gerek kalmaksızın’ 
sona erecek olması ile ilgili önemli 
açıklamalar yapan Genel Başkan 
Koncuk şunları söyledi: “Bunu sa-
dece MEB le sınırlı düşünmemek 
lazım. Diğer kurumlarda yaşanan-
ları da göz önüne aldığımızda AKP 
iktidarının kendi devletini kurduğu-
nu söyleyebiliriz. Bu bir tasfiye sü-
recidir. Bu kanun tasarısı ile iktidar; 
‘Benim onayım olmayan, benim 
gibi düşünmeyen okul yöneticile-
rine Onları 4 yılda bir değiştirece-
ğim. Okul müdür ve yardımcılarını 
değiştirmeye Valiler yetkili olacak. 
Kimse iktidarımı tehdit edemeye-
cek’ demektedir. Yapılan hiçbir 
şekilde hukuki değildir.

4 yılını dolduran okul müdürle-
rinin, müdür başyardımcılarının 
ve müdür yardımcılarının görev-
den alınması, bu insanların sosyal 
statülerinin de ellerinden alınması 
anlamına gelecektir. Okul yöne-
ticilerini bir kanunla, bir kalemde 
öğretmenlik mesleğine geri dön-
dürüleceklerdir. Üstelik bu, her 4 
yılda bir yapılacaktır. Okul yöneti-
cilerinin görevlerini uzatma ya da 
uzatmama yetkisi tamamen İl Va-
liliklerine bırakılmaktadır. Şu anda 
100 binin üzerinde okul müdürü, 

müdür başyardımcısı ve müdür 
yardımcısı 2013-2014 eğitim-yılının 
sonunda görevlerini bırakmak zo-
runda kalacaktır.

Ben, iktidarın bu kadar saçma-
lık yapabileceğini düşünememiş-
tim. Bunu yargının kabul etmesi 
mümkün değildir. İktidar olmanız, 
insanların yıllar içinde elde ettiği 
sosyal statüleri ellerinden alma 
hakkını size vermez. Böyle uygu-
lamalar, ancak diktatörlükle yö-
netilen ülkelerde görülür. Türkiye 
Cumhuriyeti gibi demokratik bir ül-
kede, isterseniz 550 milletvekiline 
sahip olun, kafanıza göre insanla-
rın görevlerine son veremezsiniz. 
Bu konuda Türk Eğitim-Sen olarak 
her türlü tepkiyi göstereceğiz; her 
türlü eylemi meşru göreceğiz.”

MEB’de yaşanan fişlemeleri de 
hatırlatan Genel Başkan Koncuk, 
tüm idarecilerin ve öğretmenlerin 
fişlendiğini tahmin ettiğini söy-
leyerek, “Paralel devlet iddiaları 
ile birlikte değerlendirdiğimizde 
paralel devletin mensubu olarak 
görülen cemaat mensuplarının da 
tasfiyesi söz konusu ama sadece 
onları tasfiye etmiyorlar; herkesi, 
sosyal demokratları, milliyetçileri 
tasfiye ediyorlar, hatta AKP iktida-
rına oy vermiş olanları bile hizaya 
getirmeye çalışıyorlar. Okul yö-
neticileri tamamen idarenin kont-
rolünde olmak zorunda kalacak. 
Okul yöneticileri istediği gibi okul 
yönetemeyecek, hiçbir şeye itiraz 
edemeyecek. Bu uygulama hukuk 
devletinde yapılacak bir uygulama 

değildir; insan haklarına ve kaza-
nılmış haklar ilkesine tamamen ay-
kırıdır. Bu tasarı yasalaşırsa, mut-
laka muhalefet partileri tarafından 
Anayasa Mahkemesine götürüle-
cektir. Biz de hukuki mücadelemi-
zi yapacağız; elimizden gelen gay-
reti göstererek, bu maddenin iptal 
edilmesini sağlamaya çalışacağız” 
diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürleri ve Valile-
rin herhangi bir kişiyi okul müdü-
rü, okul müdür başyardımcısı ve 
müdür yardımcısı yapabileceğini 
de kaydeden Koncuk,  “Herhangi 
bir kriter, kıstas söz konusu değil. 
Eğer böyle bir kanun maddesi ha-
yata geçerse okulların hafızası da 
silinecek. Kurum kültürü o okulun 
çalışanları ile oluşur. Dolayısıyla 
böyle anlamsız bir kanun teklifinin 
yasalaşması, okullardaki kurum 
kültürünü de ortadan kaldıracak-
tır. Ayrıca liyakat, kabiliyet sahibi 
olmayan, beceriksiz, başarısız 
insanlar sırf siyasi iktidarın yan-
daşı olması nedeniyle okul yöne-
ticisi olabilecektir. Türk milli eğiti-
mi ciddi problemlerle mücadele 
etmektedir. Eğer biz okullarımızı 
kabiliyetsiz insanlarla yönetmeye 
kalkarsak bu sorunlar katlanarak 
artacaktır” dedi.

Genel Başkan İsmail Koncuk, 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın Müsteşar 
hariç tüm üst düzey yönetiminin 
değişmesini de değerlendirerek 
şöyle konuştu: “Eski Milli Eğitim 
Bakanı Ömer Dinçer zamanın-
da Teşkilat Kanunu değişmiş ve 

merkez teşkilatında görev yapan 
tüm üst yöneticiler müşavir kad-
rolarına atanmıştı. Bundan iki yıl 
sonra MEB Teşkilat Kanunu ye-
niden değişecek ve yine AKP 
iktidarının atadığı isimler bu kez 
müşavir kadrolarına atanacaktır. 
Bunu anlamak zor. Aynı iktidarın 
atadığı insanların yine aynı iktidar 
tarafından defalarca değiştirilmesi 
anlamsız bir uygulamadır. Ömer 
Dinçer tarafından yapılan değişik-
likle 600 üst düzey bürokrat havu-
za atılmıştı. Yani şu anda 600 kişi 
boş oturarak maaş almaktadır. 
Bu uygulamadan sonra da 100-
200 civarında üst düzey bürokrat 
daha boş havuza atılacaktır. Tüm 
bunların Yusuf Tekin’in müsteşar 
olmasından sonra gerçekleştiğini 
biliyorum. Yusuf Tekin ile birlikte 
MEB alt üst oldu. Müsteşar Yusuf 
Tekin, ‘ben yaptım oldu’ anlayışıy-
la sistem ihdas etmektedir. Bunu 
Bakan Nabi Avcı’ya rağmen yap-
maktadır.”

Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanlığı’nın yetkilerinin sınırlan-
dırılması ile ilgili de açıklamalar ya-
pan Koncuk, “TTK’nın yetkilerinin 
sınırlandırılması ile tek adam yö-
netimi arzusu öne çıkmaktadır Bu, 
TTK’nın tasfiye edilmesi anlamı-
na gelmektedir. Ne yazık ki MEB, 
demokratik olmaktan adım adım 
uzaklaşmaktadır ” diye konuştu.

GENEL BAŞKAN CNN TÜRK’TE 
“AKP İKTİDARI KENDİ DEVLETİNİ 

KURUYOR” DEDİ

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Atıf ALA 
3 Mart 2014 tarihinde Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi-
mize iadei ziyarette bulundu.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Baş-
kanı İsmail KONCUK ve Genel Merkez Yöneticilerinin 
de hazır bulunduğu ziyarette yeni MEB yasa tasarısı 
hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

MEB TEFTİŞ KURULU 
BAŞKANI SENDİKAMIZI 

ZİYARET ETTİ
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk ve Genel Teşkilatlandırma 
Sekreteri Talip Geylan 22 Şubat 
2014 tarihinde Milli Eğitim Temel 
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının, Milli Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor Komisyonu’ndaki 
görüşmelerine katıldı.

11 saat süren komisyon toplantı-
sında tasarı ile ilgili görüşlerini ifade 
eden Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, 48 dakikalık bir konuş-
ma yaptı. Genel Başkan Koncuk, 
sözlerine öğretmenlerin hizmet içi 
eğitim almasının gerekliliğine vur-
gu yaparak başladı. Öğretmenlerin 
hizmet içi eğitim alması gerektiğini 
kaydeden Koncuk, “Ben 33 yıllık 
öğretmenim. Öğretmenlik mes-
leğinde 33 yılda sadece bir kere 
hizmet içi eğitime katıldım. Hizmet 
içi eğitimde de sadece elimize fo-
tokopi tutuşturuldu ve güle güle 
denildi. Yani usulen yapılan bir eği-
timdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm 
öğretmenleri 5 yılda bir hizmet içi 
eğitimden geçirmesi lazım. MEB, 
bunu geçmiş dönemlerde de, bu 
dönemde de başaramadı; inşallah 
bundan sonra gerçekleştirir. Öğ-
retmenlerin meslek hayatı sürecin-
ce sadece eğitim fakültesinde elde 
ettiği bilgilerle görevini sürdürmesi 
tabi ki yeterli değildir. Çünkü eği-
tim dinamik bir alandır. Dolayısıyla 
öğretmenlerimizi dinamik olan bu 
alana uygun bilgiler ile donatmak 
öncelikli görevlerimiz arasındadır” 
diye konuştu.

MEB Yasa Tasarısını değerlen-
diren Genel Başkan Koncuk, bu 
tasarının yeteri kadar gündeme 
geldiğini düşünmediğini, günlük 
politikalara kurban gittiğini söyledi. 
Bu kanun tasarısının yeni birtakım 
olumsuzlukları da beraberinde ge-

tirmesi bakımından önemli oldu-
ğuna dikkat çeken Koncuk, ak süt, 
kara süt örneği verdi. Koncuk, “Li-
sede münazaralar yapardık. Süt; 
‘ak mı, kara mı?’ diye tartışırdık. 
Sütün kara olduğunu ispat etmek 
için kelimelerin gücünü kullanmak 
önemliydi. Süt elbette aktır ama 
öyle bir savunursunuz ki, sütün 
kara olduğunu kabul ettirirsiniz. 
Burada da sütün kara olduğunu 
anlatmaya çalışan milletvekilleri-
miz olduğunu gördüm” dedi.

MEB öğretmenleri zorlamak 
istiyor. Ancak bu kadar 

engeli aşmış insanları biraz 
daha zorlamanın, onların 

motivasyonunu ve psikolojisini 
bozacağını, mesleğe korkuyla 

başlayacaklarını ve bu korkunun 
meslek hayatları boyunca 
süreceğini bilmemiz lazım. 

Bakanlığın misyonu öğretmenleri 
korkutmak değil, yetiştirmek 

olmalıdır.
Eğitimin problemlerine siyasi 

gözlükle bakmanın bizleri doğruya 
ulaştırmayacağını kaydeden Kon-
cuk, tasarı ile ilgili sendikamızın 
karşı çıktığı noktaları birer birer an-
lattı. Tasarıda stajyer öğretmenlere 
getirilen uygulamayı eleştiren Ge-
nel Başkan İsmail Koncuk, şöyle 
konuştu: “Eğitim fakültesini kazan-
mak başlı başına bir iştir. Öğret-
menler eğitim fakültelerinde 4 ya 
da 5 yıl okuduktan sonra 350 bin 
kişinin yarıştığı KPSS’ye girerler. 
Tasarıya göre, sınav kazanarak, 
atanacak puanı almak artık öğret-
men olmak için yeterli olmayacak-
tır. KPSS’yi kazanan öğretmenler, 
performans değerlendirmesinde 
başarılı olursa ve hiçbir disiplin ce-
zası almamış ise bir yılın sonunda 
yazılı ya da sözlü sınava girmeye 
hak kazanacak. Şunu belirtelim ki; 
işinize geç kalsanız bile uyarı ceza-

sı alırsınız. Dolayısıyla bu madde-
nin ‘disiplin cezası almamış olmak’ 
kısmı tamamen kaldırılmalıdır. Per-
formans değerlendirmesi yönün-
den de şöyle bir değişiklik olabilir: 
‘Performans değerlendirmesi sen-
dika temsilcilerinin de bulunduğu 
bir heyetle yapılır’ denilirse, kabul 
edebiliriz. Çünkü ancak bu şekil-
de performans değerlendirmesi 
daha şeffaf yapılabilir. Stajyer öğ-
retmenlerin performans değerlen-
dirmesinin ne kadar adil yapıldığını 
sendikalar takip etmelidir.

Öte yandan mevcut sistemde 
stajyerlik programında bir problem 
bulunmamaktadır. MEB öğret-
menleri zorlamak istiyor. Ancak bu 
kadar engeli aşmış insanları biraz 
daha zorlamanın, onların motivas-
yonunu ve psikolojisini bozacağını, 
mesleğe korkuyla başlayacaklarını 
ve bu korkunun meslek hayatla-
rı boyunca süreceğini bilmemiz 
lazım. Bakanlığın misyonu öğret-
menleri korkutmak değil, yetiştir-
mek olmalıdır. MEB kendisini hiç 
eleştirmiyor, eksikliklerini masaya 
yatırmıyor. MEB ne yazık ki sürek-
li personel genel müdürlüğü gibi 
davranan bir bakanlık hüviyetin-
dedir. Bakanlık sadece personel 
işleriyle uğraşıyor, öğretmenlerin 
yetiştirilmesi ve kalitesiyle ilgilen-
miyor.”

Branşından 25 yıl kopmuş bir 
insan, bu tasarının yasalaşması 

halinde öğretmen olarak derslere 
girecek. Bu insanların haftada 30 
saat derse girmesi, öğrencilerin 

kaderini onlara teslim etmek 
anlamına gelecektir. Madem 
bu insanlar 65 yaşına kadar 
çalışacak, o zaman bırakınız 

müdür olarak görevlerine devam 
etsin.

Okul müdürlerinin 4 yılda bir 
değişecek olmasını da şiddetle 
eleştiren Koncuk şöyle konuştu: 
“4 yılını dolduran okul idarecileri 
görevden alındığında, bu kişiler 
öğretmenlik yapacaktır. Ancak şu 
da düşünülmelidir ki; 25, 30 yıl ida-
recilik yapmış insanlar o makamla 
bütünleşmiş demektir.

Bakınız şu an okul müdürleri 
haftada bir saat derse girer. Birçok 
okul müdürü bir saatlik derse bile 
girecek zaman bulamaz. Dolayı-
sıyla okul müdürleri branşından 
kopar. Branşından 25 yıl kopmuş 
bir insan, bu tasarının yasalaşması 
halinde öğretmen olarak derslere 
girecektir. Bu insanların haftada 
30 saat derse girmesi, öğrencilerin 
kaderini onlara teslim etmek anla-
mına gelecektir. Emeklilik yaşı 65’e 
çıkartılmıştır. Emeklilik yaşı, insan-
ların 65 yaşına kadar hizmet üret-
tiğine inanıldığı için yükseltilmiştir. 
Madem bu insanlar 65 yaşına ka-
dar çalışacak, o zaman bırakınız 
müdür olarak görevlerine devam 
etsin. Başarısız olan okul müdürle-
ri var ise, onları başka yöntemlerle 
tespit etmek mümkündür.

Şayet bu insanları başarısız ol-
duğu gerekçesiyle görevlerinden 
alıyorsanız, okul müdürlüğünü ba-
şaramayan bir insanın, öğretmen-
lik mesleğini başaracağını düşün-
mek ise ham hayaldir. Bu insanları 
meslekten de atamayacağınıza 
göre, o makamda başarıyla çalış-
masını temin edecek yollar bulmak 
lazım. Bu noktada okul müdürleri, 
müdür baş yardımcıları ve müdür 
yardımcıları da hizmet içi eğitime 
tabi tutulmalıdır. Yönetici atama 
konusunda milli eğitim akademisi 
oluşturulsun, yöneticiler buradan 
yetişsin diye öneri getirilmişti an-
cak bu hala gerçekleşmedi.

Bu kararları alanların tebeşir tozu 
yuttuğuna inanmıyorum. Şömine 

başında, masa başında MEB 
yönetilmez.

Okul yöneticilerini 4 yılda bir gö-
revden almak ne demektir? Bu ka-
rarı alanların tebeşir tozu yuttuğu-
na inanmıyorum. Şömine başında, 
masa başında MEB yönetilmez. 
MEB ancak tebeşir tozu yutmuş 
insanlarla yönetilir. Öğretmenlik 
mesleğinin ne olduğunu bilmek 
lazım. Sınıf öğretmenlerinin, köy 
öğretmenlerinin ne yaptığını bil-
mek lazım. 4 yılda bir görevden al-
dığınız yöneticilerle milli eğitimi bir 
yerlere götüremezsiniz.

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONUNDA 
KONUŞMA YAPAN 

GENEL BAŞKAN, “ŞÖMİNE BAŞINDA 
MEB YÖNETİLEMEZ” DEDİ



TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası

23

Bu tasarı ile okul yöneticilerine 
getirilen düzenleme 1995 yılından 

önce uygulanan bir sistemdir. 
Yani üzerinden 19 yıl geçmiştir. 
Sendikalar olarak verdiğimiz 

hukuki mücadeleler sonucunda 
okul yöneticiliklerine sınavla 

atamaları getirdik ama şimdi 19 
yıl öncesine dönüyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, 
okul müdürlerinin, müdür baş yar-
dımcılarının ve müdür yardımcıları-
nın süreç içinde nasıl atanacağını 
açıklayacağını söyledi. Okul yö-
neticilerinin nasıl atanacağı konu-
sunda tasarının 22. Maddesi çok 
açıktır. Bunu hangi yönetmelikle 
düzenleyeceksiniz?

Bu tasarı ile okul yöneticilerine 
getirilen düzenleme 1995 yılından 
önce uygulanan bir sistemdir. Yani 
üzerinden 19 yıl geçmiştir. Sen-
dikalar olarak verdiğimiz huku-
ki mücadeleler sonucunda okul 
yöneticiliklerine sınavla atamaları 
getirdik ama şimdi 19 yıl öncesine 
dönüyoruz.

Mevcut sistemde okul yönetici-
leri yazılı sınava girmektedir. Daha 
sonra MEB, yazılı sınavın yanında 
sözlü sınavı da getirdi. Sözlü sınav-
ların torpile açık olduğunu defalar-
ca anlattık; sözlü sınavlarda elekt-
ronik kayıt yapılmasını istedik. Tüm 
sözlü sınavların adil yapıldığına 
emin isek niye sınavları elektronik 
kayıt altına almıyoruz?

Şu anda şube müdürlüğü sınavı 
yapılıyor. Şube müdürü olmak için 
yazılı sınava giriyorsunuz, bu sı-
navdan başarılı olanlar sözlü sına-
va girmeye hak kazanıyor. Ancak 
şube müdürlüğü atamaları sözlü 
sınav sonuçlarına göre yapılıyor. 
Yazılı sınav nereye gitti? Biz buna 
da dava açtık. Muhtemelen tüm 
şube müdürlüğü atamaları iptal 
edilecek. Bile bile hata yapılıyor.

Kaderi 4 yılda bir valilerin, 
siyasi parti il başkanlarının iki 
dudağı arasına olan, korkan, 
sinen idarecilerle nasıl doğru 

bir mücadele yapılacak? Bugün 
AKP iktidardadır. Dolayısıyla 

AKP il teşkilatlarının belirlediği 
isimler okul yöneticisi olacaktır. 

AKP iktidardan düşüp, başka 
bir parti iktidara gelirse yine 

aynı şey olacaktır. Bu okulların 
siyasallaştırılması demektir.

Hal böyleyken, okul yöneticile-
rini 4 yılda bir değiştirirsek, bunun 
ne bu ülkeye ne de okullarımıza 
hiçbir fayda sağlamayacağının bi-
linmesi lazım. Şunu da belirtmeli-
yim ki; 18. Milli Eğitim Şurasında 
alınan kararlardan birisi; kurum 
kültürü oluşması bakımından okul 
yöneticilerinin ve öğretmenlerin 
okullarda uzun süre tutulması idi. 
Aksi taktirde kurum kültürü oluş-
turamazsınız. Kurum kültürü oluş-
mayan hiçbir kurumda da başarı 
sağlayamazsınız. Kaderi 4 yılda 
bir valilerin, siyasi parti il başkan-
larının iki dudağı arasına olan, kor-
kan, sinen idarecilerle nasıl doğru 
bir mücadele yapılacak? Bugün 
AKP iktidardadır. Dolayısıyla AKP 
il teşkilatlarının belirlediği isimler 
okul yöneticisi olacaktır. AKP ikti-
dardan düşüp, başka bir parti ikti-
dara gelirse yine aynı şey olacaktır. 
Bu okulların siyasallaştırılması de-
mektir. Çalışma barışı bozulacak-
tır. Bunun vebali kime ait olacak-
tır? Şu anda görev yapan mevcut 
müdürlerle problemimiz nedir? 
Hatta şunu da söyleyebilirim; mev-
cut  okul yöneticilerinin çoğu bizim 
üyemiz değildir. Bir başka sendi-
kanın üyeleri okul müdürü, müdür 
baş yardımcısı, müdür yardımcısı 
olmaktadır. Buna rağmen okul 
yöneticilerinin 4 yılda bir değiştiril-
mesini doğru bulmuyorum. Tarihi 
bir hata yapılmak üzeredir. Eğitimi 
bu kadar politize edecek uygula-
malardan kaçınmamız lazım. Aklı 
selimin galip geleceğini düşünü-
yorum.”

73 bin okul yöneticisi bu 
tasarıdan etkilenecektir.

MEB’in Teşkilat Kanunu’nu de-
ğiştirmesinin amacının paralel ya-
pıyı elemine etmek olduğunu söy-

leyen Koncuk, “5 kişiyi görevinden 
almak isterken, 500 kişiyi düş-
man edeceksiniz” dedi.  Şu anda 
MEB’de dolu olan yönetici kadro 
sayısının 73 bin olduğunu, dolayı-
sıyla 73 bin okul yöneticisinin bu 
tasarıdan etkileneceğine işaret 
eden Koncuk, “Bu kişilerin yerine 
getirilecek olanlar, emin olun okul-
larda dosya bile bulamazlar. Çün-
kü okulların işleyişini öğrenene ka-
dar aylar geçer” diye konuştu.

Mevcut okul yöneticileri başarısız 
değildir; birçok probleme 

rağmen, eğitimi buraya kadar 
getirmişlerdir. Dolayısıyla bu 
düzenleme, tarihi bir vebaldir. 
Gerçekten Türk milli eğitimine 
vurulmuş bir darbedir. Ağır bir 

tasarıdır. Üstelik bu ağır tasarının 
babacan görünümlü bir Bakana 

yaptırılması daha acıdır.
Başarısız okul yöneticilerinin gö-

revden alınması konusunun süb-
jektif olduğunu kaydeden Koncuk, 
“Milli Eğitim Bakanlığı başarısız 
okul yöneticilerini görevden alsın 
ama önce gerekli doneler tespit 
edilmelidir. Keyfi uygulamalara 
zemin hazırlayacak düzenlemeler 
yapılmamalıdır. Aksi taktirde okul-
larda başarı iyice düşer” dedi.

Mevcut okul yöneticilerinin ba-
şarısız olmadığını; birçok proble-
me rağmen, eğitimi buraya kadar 
getirdiğini söyleyen Koncuk, “Bu 
tasarı ile ahbap-çavuş ilişkisi, siya-
si ve ideolojik yapılanmalar öne çı-
kacaktır. Dolasıyla bu düzenleme, 
tarihi bir vebaldir. Türk milli eğitimi-
ne vurulmuş bir darbedir. Ağır bir 
tasarıdır. Üstelik bu ağır tasarının 
babacan görünümlü bir Bakana 
yaptırılması daha acıdır. Sayın Ba-
kanın yüreğinin iyi olduğunu biliyo-
rum. Şunu da söylemek istiyorum: 
“Böyle ağır tarihi vebali olan ve 73 
bin yöneticiyi elimine edecek olan 
bir tasarıyı ben Milli Eğitim Bakanı 
olsam inanın imzalamazdım.”

Kendi getirdiğiniz insanları iki 
yılda bir neden yediğinizi ben 

bilmiyorum.
MEB Merkez Teşkilatının de-

ğiştirilmesine de karşı çıktıklarını 
belirten Genel Başkan İsmail Kon-
cuk, Eski Milli Eğitim Bakanı Ömer 
Dinçer’in iki yıl önce MEB Merkez 
Teşkilatını baştan sona değiştirdi-
ğini hatırlatarak, iki yıl sonra MEB 
Merkez Teşkilatının yeniden neden 
değiştirildiğini sordu.

“Kendi getirdiğiniz insanları iki 
yılda bir neden yediğinizi ben bil-
miyorum” diyen Koncuk,  şube 

müdürleri ve tüm il milli eğitim mü-
dürlerinin de görevden alınacağını 
belirtti.

MEB Merkez Teşkilatının iki 
yılda bir değişmesinin -bunu 

hangi anlayıştan insanlar 
getirmiş olursa olsun- insan 

haklarına vurulmuş darbe olarak 
görüyorum.

Şube müdürleri ve il Milli Eğitim 
müdürü kadrolarında bulunanların 
‘eğitim uzmanı’ olarak atanacağı-
nı, bu kişilerin okullarda öğretmen 
olarak görevlendirileceğini hatırla-
tan Koncuk, Ömer Dinçer döne-
minde getirilen grup başkanlığının 
da kaldırılarak, yeniden daire baş-
kanlığının getirildiğini bildirdi. Bu-
nun nedenini soran Koncuk, “MEB 
Merkez Teşkilatının iki yılda bir de-
ğişmesinin -bunu hangi anlayıştan 
insanlar getirmiş olursa olsun- in-
san haklarına vurulmuş darbe ola-
rak görüyorum” dedi.

Tasarı ile birçok kişinin sosyal 
statüsünün alt üst edildiğini belir-
ten Genel Başkan Koncuk, Ömer 
Dinçer döneminde havuza atılan 
700 kişi olduğunu, bu tasarının 
yasalaşması ile birlikte 300 kişinin 
daha havuza atılacağını söyledi. 
Havuza atılanların bir kısmının öğ-
retmen olarak görevlendirileceğini 
ifade eden Koncuk, “Bu insan-
ların öğretmenlik yapması müm-
kün değil. Örneğin Ankara İl Milli 
Eğitim Müdürü Kamil Aydoğan ya 
da İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü 
Muammer Yıldız öğretmen olacak. 
Oysa bu insanlar il mili eğitim mü-
dürü olarak yıllarca hizmet etmiş-
ler” diye konuştu.

Şube müdürlerinin MEB’in esas 
sahibi ve hafızası olduğunu da 
kaydeden Koncuk, tasarının bu 
yönüyle de tekrar gözden geçi-
rilmesini istedi. Koncuk, “Zaten 
genel müdürlerinizi, müsteşar yar-
dımcılarınızı değiştiriyorsunuz ama 
bu işi şube müdürlüğüne kadar 
götürmeyelim” dedi.

TTK’nın tavsiyeleri dikkate 
alınırsa Milli Eğitim Bakanı 
da, Müsteşar da yapacağı 
yanlışlardan dönebilir. Aksi 

halde MEB tek adam tarafından 
yönetilen bir kurum haline gelir.
Tasarıyla Talim ve Terbiye Kuru-

lu Başkanlığı’nın danışma kurulu 
hüviyetine dönüştüğünü söyleyen 
Koncuk, burada demokratik ya-
pının oluşması gerektiğine dikkat 
çekti. Koncuk, “Talim ve Terbiye 
Kurulu Başkanlığı Bakanın üze-
rinde olmasın ama verdiği tavsi-
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yelerin dikkate alındığı bir kurul 
olmalıdır. TTK’nın tavsiyeleri dik-
kate alınırsa Milli Eğitim Bakanı 
da, Müsteşar da yapacağı yanlış-
lardan dönebilir. Aksi halde MEB 
tek adam tarafından yönetilen bir 
kurum haline gelir” dedi.

Sanki ben burada bakanlık teftiş 
kuruluna düşmanca bir yaklaşım 
seziyorum. Bunun nedeni nedir 

bilmiyorum. Bu insanlar ne 
yapmıştır?

Teftiş sistemi ile ilgili görüşlerini 
de açıklayan Genel Başkan Kon-
cuk, 303 Bakanlık denetçisinin 
bulunduğunu, bunların içinde baş 
denetçi unvanı kazanmış insanla-
rın da olduğunu kaydetti. Tasarı ile 
bu kişilerin il eğitim denetmeni ya-
pılacağını bildiren Koncuk, “Sanki 
ben burada bakanlık teftiş kuru-
luna düşmanca bir yaklaşım sezi-
yorum. Bunun nedeni nedir bilmi-
yorum. Bu insanlar ne yapmıştır? 
İçlerinde ekabir adamlar olabilir 
ama bu ekabirlik MEB’i illerde tem-
sil etmenin verdiği bir güç olarak 
oluşmuştur. Başmüfettiş yaptığınız 
insanları başka illere vermeniz bir 
zulümdür. Ben bundan kimsenin 
keyif alacağını düşünmüyorum. Bu 
kişiler yerlerinde kalmalıdır ama illa 

il eğitim denetmeni olacaklar ise, 
hiç olmazsa Ankara İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü bünyesinde değerlen-
dirilmelidir” dedi.

İl eğitim denetmenleri de 
Bakanlık denetçilerinin haklarına 

sahip olmak istemektedir.
İl eğitim denetmenlerinin de 

Bakanlık denetçilerinin haklarına 
sahip olmak istediğini ifade eden 
Koncuk, “İl Eğitim Denetmenleri-
ne Bakanlık denetçilerinin sahip 
olduğu özlük hakları verebilirsiniz. 
İl Eğitim denetmenlerinin sayısı 2 
bin civarındadır. Bu kişilere özlük 
haklar vermekle Türkiye batmaz. 
Öte yandan EĞİTİM MÜFETTİŞİ 
unvanının yeniden kullanılması ge-
rekmektedir” diye konuştu.

Dershaneleri kapatacaksınız 
ama bunun vebali var. 

Hücre dershaneleri nasıl 
engelleyeceksiniz? Dershaneleri 

keşke kapatabilsek ama bu 
mümkün değil. Dershanelerin 
kapatılması mevcut sistemde 

eşyanın tabiatına aykırıdır, kendi 
kendimizi aldatmaktır.

 Dershanelerin kapatılmasına 
da değinen Genel Başkan İsma-

il Koncuk, dershaneleri hiç sev-
mediğini, dershanelerin alternatif 
eğitim sistemi olmasının kendisini 
de rahatsız ettiğini, dershanelerde 
çalışanlara yönelik sömürülerin ol-
duğunu söyleyen Koncuk, “Ancak 
kağıt üzerinde dershaneleri kapat-
manın anlamı yok” dedi.  Ders-
hanelerin kapatılması kararının 
pedagoji ilmi doğrultusunda ve-
rilmediğini belirten Koncuk, mev-
cut sınav sisteminin dershanelere 
olan ihtiyacı azaltmadığını, aksine 
arttığını bildirdi. Koncuk, “Ortaöğ-
retime geçişte sınav sayısını 36’ya 
çıkardınız. Sayın Bakan ‘yazılı sı-
navlardan birisini merkezi yapıyo-
ruz’ diyor ama aslında öyle değil. 
Çünkü merkezi sınav yaptığınız 
sürece buna ‘yazılı’ diyemezsiniz. 
Merkezi sınavın heyecanı farklıdır. 
Sınav sayısının artmasıyla birlikte 
dershaneye giden öğrenci sayısın-
da da artış olmuştur. Dershane-
lerin kapatılmasıyla birlikte büyük 
ihtimalle HÜCRE DERSHANELER 
ortaya çıkacak, özel ders alanların 
sayısı artacaktır. Dolayısıyla bu, 
parası olanın faydalandığı bir hiz-
met haline gelecektir. Şu anda bile 
kayıt dışı iki bin dershane vardır. 
Kayıt dışı dershanelerin sayısı 5 
bine, 10 bine çıkacaktır. Dershane-

leri kapatmanın inatlaşma sonucu 
olduğunu biliyoruz. Dershaneleri 
kapatacaksınız ama bunun ve-
bali var. Hücre dershaneleri nasıl 
engelleyeceksiniz? Dershaneleri 
keşke kapatabilsek ama bu müm-
kün değil. Dershanelerin kapatıl-
ması mevcut sistemde eşyanın 
tabiatına aykırıdır, kendi kendimizi 
aldatmaktır” dedi.

Genel Başkan ayrıca dershane 
öğretmenlerinin KPSS’siz, müla-
katla MEB kadrosuna alınmasına 
da karşı çıkarak; atama bekle-
yen öğretmen sayısının 350 bin 
olduğunu, atanamadığı için 34 
öğretmenimizin intihar ettiğini, 
öğretmenlerimizin atanmak için 
yıllarca alın teri döktüğünü söyledi 
ve KPSS’siz, mülakatla atamanın 
büyük haksızlık ve aynı zamanda 
yandaş atama modeli olacağını 
bildirdi.

Tasarının geneli hakkındaki gö-
rüşmeler bittikten sonra; CHP ve 
MHP, tasarının daha detaylı ve ge-
niş kapsamlı ele alınması amacıyla 
alt komisyon kurulması ve böyle-
sine önemli bir yasanın aceleye 
getirilmemesi için önerge verdiler. 
Ancak muhalefetin önergesi AKP 
milletvekillerinin oylarıyla redde-
dildi.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, 12 Şubat 2014 tarihin-
de Milli Eğitim Bakan Yardımcısı 
Sayın Orhan Erdem ile görüştü. 
Görüşmeye Genel Sekreter Musa 
Akkaş, Genel  Mali Sekreter Seyit 
Ali Kaplan ve Ankara 2 No’lu Şube 
Başkanı İzzet Fakılı da katıldı.

Görüşmede MEB Yasa Tasarı-
sı gündeme geldi. Genel Başkan 
İsmail Koncuk, yasa tasarısının 
endişe verici olduğunu, pek çok 
yönüyle yeniden gözden geçiril-
mesi gerektiğini ifade etti. Tasarı 
yasalaştığında okul yöneticilerin-
den 4 yılını dolduranların görevleri-
nin sona ereceğini, bundan zaman 
içerisinde 110 bin okul yöneticisi-

nin etkileneceğini kaydeden Kon-
cuk, Hükümete ve MEB’e karşı 
büyük bir infial oluştuğunu söyledi.

Koncuk, aday öğretmenlerin 
stajyerliğinin kaldırılması konusun-
daki düzenlemenin de kabul edi-
lemez olduğunu ifade ederek, bu-
nun uygulanması halinde istismar 
edileceğini, tasarının bu yönüyle 

de yeniden değerlendirilmesi ge-
rektiğini belirti.

Genel Başkan İsmail Koncuk, 
6 yılını dolduran dershane öğret-
menlerinin KPSS’ye girmeden 
sözlü sınavla MEB’e kadrolu öğ-
retmen olarak atanmasının, atama 
bekleyen 300 bin öğretmenin ve 
ailelerinin tepkisine yol açacağını 
bildirdi.

Teftiş sisteminin alt üst olaca-
ğını, kazanılmış hakların göz ardı 
edileceğini de sözlerine ekleyen 
Koncuk, “Yapılacak bu düzenle-
me hem Bakanlık müfettişlerini 
hem de ilköğretim müfettişlerini 
rahatsız edecektir. Bu düzenleme 
yanlıştır” dedi. Koncuk Milli Eğitim 
Bakanlığı Merkez Teşkilatının iki 
yılda bir değiştirilmesinin de doğru 
olmadığını kaydederek, tasarının 
birçok yönüyle yeniden düzenlen-
mesinin gerekliliğini ifade etti.

Bakan Yardımcısı Orhan Erdem 
de tasarının daha birçok aşama-
dan geçeceğini, ilgili komisyonlar-
da birçok değişiklik yapılabileceği-
ni, Türk Eğitim-Sen’in görüşlerinin 
de mutlaka dikkate alınacağını 
bildirerek; endişe duyulmaması 
gerektiğini, Genel Başkan İsmail 
Koncuk’un ifade ettiği endişelerin 
düzeltilebileceğini söyledi.

GENEL BAŞKAN KONCUK, ORHAN ERDEM İLE 
MEB YASA TASARISINI GÖRÜŞTÜ
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Kuruluşumuzun 20. yılı etkinlik-
leri çerçevesinde temeli atılan ve 
o günden bugüne hızlı bir biçim-
de inşaatı devam eden Türkiye 
Kamu-Sen Genel Merkezi yeni 
hizmet binası faaliyete geçti.

Faaliyete geçen  modern hizmet 
binamız içerisinde, toplantı salon-
ları, eğitim salonları, misafirhane, 
kütüphane, internet odaları, Türke-
vi ve sendikalarımızın hizmet alan-
ları yer alıyor.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsma-
il Koncuk, yeni hizmet binamızın 
inşaatında en ince ayrıntıya kadar 
titizlikle çalışıldığını ifade ederek,  
Türkiye Kamu-Sen üyelerine yakı-
şır bir Genel Merkez için çaba sarf 
ettiklerini kaydetti. “Kurumsallaş-
manın temel kurallarından birisi 
üyelerin bütün ihtiyaçlarına cevap 
verecek nitelik ve donanımda bir 
Genel Merkez binasına sahip ol-

maktır” diyen Genel Başkan İsmail 
Koncuk, Türkiye Kamu-Sen’e kalı-
cı bir eser kazandırmaktan büyük 
mutluluk duyduklarını ifade etti. 
Koncuk, “yeni binamızın şimdiden 
tüm Türkiye Kamu-Sen üyelerine 
ve kamu çalışanlarına hayırlı olma-
sını diliyorum” dedi.

Yeni Hizmet binamızın resmi açı-
lışı Konfederasyonumuzun Nisan 
ayı içerisinde düzenlenecek olan 
Genel Kurulu sırasında yapılacak.

Konfederasyonumuzun telefon  
numaraları daha önceki Genel 
Merkezimizde kullanılan numara-
lar olarak devam ederken, üyeleri-
miz eski numaralarımızdan Genel 
Merkezimize ulaşabileceklerdir.

Konfederasyonumuzun yeni ad-
resi ise, (Erzurum Mah. Talatpaşa 
bulvarı No:160 Cebeci/ Çankaya/ 
Ankara)  şeklinde değişmiştir.

YENİ HİZMET BİNAMIZ FAALİYETE GEÇTİ
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Milli Eğitim Bakanlığı Mes-
leki ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğü’nün 28.01.2014 tarih ve 
390264 sayılı yazısı ile mesleki ve 
teknik ortaöğretim okul ve kurum-
larının haftalık ders çizelgelerinde 
düzenlemeler yapılmıştır.

Bahsi geçen yazı doğrultusun-
da, 2014-2015 eğitim öğretim yılın-
da 9. ve 10. sınıflardan başlayarak 
Meslek, Anadolu Meslek, Teknik 
ve Anadolu Teknik Liselerinin haf-
talık ders çizelgelerinde yapılan 
değişikliklerde, belirtilen okul tür-
lerinin 10 uncu sınıflarına 6 saat 
Matematik, 2 saat Fizik, 2 saat 
Kimya ve 3 saat Biyoloji dersleri 
eklenmiş, Beden eğitimi dersleri 
ise kaldırılmıştır.

Bun göre, Meslek Liseleri ve 
Anadolu Meslek Liselerinin 10 
uncu sınıflarında 2 saatlik Beden 
Eğitimi dersi, Teknik Lise ve Ana-
dolu Teknik Liselerinin 10 uncu 
sınıflarındaki 2 saatlik Beden Eği-
timi dersi, Anadolu Sağlık Meslek 
Liselerinin Acil Sağlık Hizmetleri, 
Anestezi ve Reanimasyon, Çevre 
Sağlığı, Diş Protez, Sağlık Hizmet-
leri Sekreterliği, Tıbbi Laboratuvar 
ve Radyoloji alanlarının 10 uncu sı-
nıflarındaki 1 saatlik beden eğitimi 
ders saati, Anadolu Sağlık Meslek 
Liselerinin Ortopedik Protez ve 
Ortez Alanının 10 uncu sınıfların-
daki 1 saatlik beden eğitimi dersi, 
Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin 
Hemşirelik Alanının 10 uncu sınıf-
larındaki 1 saatlik beden eğitimi 
dersi kaldırılmıştır.

Mesleki ve teknik ortaöğretim 
okul ve kurumlarının haftalık ders 
çizelgelerinde yapılan değişiklik ile 
beden eğitim dersinin kaldırılma-
sı yönündeki bu düzenleme, T.C. 
Anayasası ile 1739 sayılı Milli Eği-
tim Temel Kanununa aykırı olup, 
Beden Eğitimi dersinin amacı göz 
ardı edilerek düzenlenmiştir.

T.C. Anayasası’nın; A. “Sağlık 
hizmetleri ve çevrenin korunması” 
başlıklı;

MADDE 56-“ Herkes, sağlıklı ve 
dengeli bir çevrede yaşama hakkı-
na sahiptir.

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlı-
ğını korumak ve çevre kirlenmesini 
önlemek Devletin ve vatandaşların 
ödevidir.

Devlet, herkesin hayatını, beden 
ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini 
sağlamak; insan ve madde gücün-
de tasarruf ve verimi artırarak, iş-
birliğini gerçekleştirmek amacıyla 
sağlık kuruluşlarını tek elden plan-
layıp hizmet vermesini düzenler.

Devlet, bu görevini kamu ve özel 
kesimlerdeki sağlık ve sosyal ku-
rumlarından yararlanarak, onları 
denetleyerek yerine getirir.

Sağlık hizmetlerinin yaygın bir 
şekilde yerine getirilmesi için ka-
nunla genel sağlık sigortası kuru-
labilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel 
Kanunu’nun

“Türk Milli Eğitiminin Amaçları” 
başlıklı;

I – Genel amaçlar:
Madde 2 – “2. Beden, zihin, ah-

lak, ruh ve duygu bakımlarından 
dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş 
bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bi-
limsel düşünme gücüne, geniş 
bir dünya görüşüne sahip, insan 
haklarına saygılı, kişilik ve teşeb-
büse değer veren, topluma karşı 
sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı 
ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini 
geliştirerek gerekli bilgi, beceri, 
davranışlar ve birlikte iş görme 
alışkanlığı kazandırmak suretiyle 
hayata hazırlamak ve onların, ken-
dilerini mutlu kılacak ve toplumun 
mutluluğuna katkıda bulunacak 
bir meslek sahibi olmalarını sağla-
mak;” şeklindedir.

Beden Eğitimi dersinin amacı; 
öğrencilerin, yaşamları boyunca 
kullanacakları hareket becerileri, 
aktif ve sağlıklı yaşam becerileri, 
kavramları ve stratejileri ile birlikte 
öz yönetim becerileri, sosyal be-
cerileri ve düşünme becerilerini 
de geliştirerek bir sonraki eğitim 
düzeyine hazırlanmalarıdır. Beden 
eğitimine ve spora katılımın; öğ-
rencilerin fiziksel, duygusal, sosyal 
ve zihinsel özelliklerini geliştirme-
de önemli bir rolü bulunmaktadır. 
Bu süreçlerde Beden Eğitimi der-
sinden beklenen; öğrencilere ha-
reket yetkinliklerini geliştirmede, 
aktif ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları 
edinmede yol gösterici ve destek-
leyici olmasıdır. Aynı zamanda öğ-
renciler, beden eğitimi ve spor yolu 

ile öz‐yönetim, sosyal ve düşünme 
becerilerini de geliştirebilmektedir.

Özellikle resim, müzik ve beden 
eğitimi derslerinin, öğrencilerin ya-
ratıcılık ve yeteneklerinin farkına 
varmasına ve geliştirmesine im-
kan sağladığı muhakkaktır.  Yük-
seköğretime geçişte öğrencilerin 
yeteneklerinin esas alınması ve 
bu yeteneklerin geliştirilmesi ge-
rekmekte iken, eğitim stratejilerin-
de sanat ve spor derslerinin arka 
plana itilmesi, bu derslerin hiçbir 
önemi yokmuş gibi tamamen kal-
dırılması, milli eğitim sistemimizin 
temel amaçlarına ters düşmekte-
dir.

Ayrıca, mesleki ve teknik orta-
öğretim okul ve kurumlarının haf-
talık ders çizelgelerinde yapılan bu 
düzenleme ile birlikte çok sayıda 
öğretmenimiz norm fazlası olaca-
ğı için mağdur olacaktır. İlk atama 
yoluyla daha az sayıda beden eği-
timi öğretmeni ataması yapılacağı 
için mağduriyetler yaşanacaktır.

Türk Eğitim Sen olarak Ba-
kanlığın hem öğrencileri hem de 
öğretmenleri mağdur eden bu 
düzenlemesinin yürütmesinin dur-
durulması ve devamında iptali ta-
lebiyle dava açılmıştır.

Hukuk Köşesi

Av. Dilek ATAK

BEDEN EĞİTİMİ DERSİNİN KALDIRILMASI
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Türkiye Kamu- Sen Afyonkarahisar Temsilcisi Nizamettin Şenol, 
internete düşen ses kayıtlarında “Milletin a… koyacağız” diyen işa-
damları için Afyonkarahisar Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu.

Türkiye Kamu-Sen Afyonkarahisar Temsilcisi Nizamettin Şenol, 
işadamları Mehmet Cengiz ve Celal Koloğlu’nun internete düşen ses 
kayıtlarında Türk milletine hakaret edildiği iddiası ile Afyonkarahisar 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. İşadamlarının 
Türk Milleti’ne küfrettiğini öne süren Şenol, “İşadamlarının bu davra-
nışının, Türk Ceza Kanunu’nun 301’inci maddesi gereği suç teşkil et-
tiği açıktır. Türk Milleti’nin bir ferdi olarak işlenen suçtan zarar görmüş 
durumdayım” dedi.

Elazığ Şubesi, 07.02.2014 tarihinde Kadın Komisyonu ile kahvaltıda 
bir araya gelerek, istişare toplantısı yapıldı. Şube Bakanı Talat EFE, 
sendikal çalışmalar hakkında bilgi vererek, bundan sonra yapılacak 
olan sendikal çalışmalar için kadınlar komisyonu üyelerinin daha aktif 
olarak üye yapma çalışmalarına katkı vermelerini istedi. Toplantıda 
Kadınlar Komisyonunun talepleri de dinlendi.

Kilis Şubesi tarafından yapılan basın açıklamasında hırsızlık, rüşvet 
ve yolsuzluk olayları kınandı. Kilis Şube Başkanı Osman Boybeyi şun-
ları söyledi:   ‘’Ülkemizde yaşanan binlerce sıkıntı varken, son günlerde 
yapılan operasyonlar sonrasında ülkemizin rüşvet, hırsızlık ve yolsuzluk 
sarmalına sokulduğu anlaşılmaktadır.17 Aralık günü başlayan rüşvet 
ve yolsuzluk operasyonu ile Türkiye’de bir utanç manzarası ortaya çık-
mıştır. AKP hükümetinin bazı bakanlarının çocukları ve birçok bürokrat 
gözaltına alınmış, bakan çocuklarının rüşvet görüntüleri, evlerinde ka-
salar içinde saklanan yüklü miktarda para ve Halkbank genel müdü-
rünün evinde ayakkabı kutuları içine istiflenmiş milyonlarca dolar para 
ele geçirilmiştir. Halkbank genel müdürü utanmadan bu paraların hayır 
işlerinde kullanmak üzere toplanan bağış paraları olduğunu söylemiş ve 
buna kargaları bile güldürmüştür. 

İstanbul 8 No’lu Şube, Eyüp Pierloti’de okul yöneticileriyle kahvaltı-
da bir araya geldi. Yaklaşık yüz okul yöneticisinin katıldığı toplantıda 
Şube Başkanı Remzi ÖZMEN bir konuşma yaptı. Konuşmasında milli 
eğitimin kural tanımadığını belirten Özmen, bu hataların en önemli 
sonucunun vatandaşın devlete güvenini yetirmesi olduğunu söyle-
di. Özmen şunları kaydetti: “Oysa tarih boyunca milletimiz devleti-
ne o kadar güvenmiştir ki, ‘şeriatın kestiği parmak acımaz’ demiştir. 
Burada kasıt, devletin adaletle hükmetmesidir. Günümüzde ise mil-
letin yararına değil, kendi yakın çevrelerin yararı düşünülerek yasa 
çıkartılmaktadır. Bu da kişi çıkarlarının her gün farklılaşmasıdır; bu 
farklılaşmalar sık sık hükümeti keyfi yasa çıkarmaya zorlamaktadır. 
2009’da çıkartılan yönetici yönetmeliği on kez değiştirilmiştir. Bunun 
gibi İlköğretim, Orta Öğretim, Aile Birliği, Kılık kıyafet yönetmeliği, Di-
siplin yönetmeliği defalarca değiştirilmiş, çalışanların Bakanlığa olan 
güveni çok azalmıştır. Sonuç olarak en büyük kötülük devlet anlayışı-
mıza yapılmaktadır. Yetkilileri Türk Milletine yakışır bir devlet yönetme 
anlayışına davet ediyoruz.”

Bursa Şubeleri, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Ka-
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı’na tepki gösterdi. Sendika üyeleri ellerine ve boyunlarına do-
ladıkları zincirlerle basın toplantısı düzenledi. 

 İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan Türk Eğitim-Sen 
üyeleri adına açıklama yapan Bursa 2 No’lu Şube Başkanı Selçuk 
Türkoğlu, TBMM’ye sunulan tasarının “kabul edilemez ve tartışıla-
maz” maddelerle dolu olduğunu kaydetti. 

AFYONKARAHİSAR ŞUBESİ KÜFÜR EDEN 
İŞADAMLARI İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA 

BULUNDU

ELAZIĞ ŞUBESİ, KADIN KOMİSYONLARI İLE 
BİRARAYA GELDİ

İSTANBUL 8 NO’LU ŞUBE OKUL 
YÖNETİCİLERİ İLE BİRARAYA GELDİ

BURSA ŞUBELERİNDEN ZİNCİRLİ PROTESTO

KİLİS ŞUBESİN’DEN ‘’HIRSIZLIĞA RÜŞVETE 
YOLSUZLUĞA HAYIR’’ MİTİNGİ
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Muğla Şube Başkanı Mürsel Özata, Meslek Liselerinde Beden Eği-
timi derslerinin kaldırılmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, şun-
ları kaydetti: “Meslek, Anadolu Meslek, Teknik ve Anadolu Teknik Li-
selerinin haftalık ders çizelgelerinde yapılan değişiklikle, bu okulların 
10’uncu sınıflarına 6 saat Matematik, 2 saat Fizik, 2 saat Kimya ve 3 
saat Biyoloji dersleri eklenmiş, Beden eğitimi dersleri ise kaldırılmış-
tır. MEB tarafından milli eğitimin temel amacına ters düşülerek hazır-
lanan bu düzenlemede, Beden Eğitimi dersinin öğrencilerin fiziksel, 
sosyal ve zihinsel özelliklerini geliştirmelerindeki önemli rolü göz ardı 
edilmiş, öğrencilerin yaratıcılık ve yeteneklerinin farkına varmasına ve 
geliştirmesine imkân sağlanmasının önü kapatılmıştır. Ayrıca çok sa-
yıda öğretmenimiz de bu düzenlemeden dolayı norm fazlası olacağı 
için mağdur olacaklardır.

Özellikle resim, müzik ve beden eğitimi derslerinin, öğrencilerin ya-
ratıcılık ve yeteneklerinin farkına varmasına ve geliştirmesine imkân 
sağladığı muhakkaktır.  Yükseköğretime geçişte öğrencilerin yete-
neklerinin esas alınması ve bu yeteneklerin geliştirilmesi gerekmekte 
iken, eğitim stratejilerinde sanat ve spor derslerinin arka plana itilme-
si, bu derslerin hiçbir önemi yokmuş gibi tamamen kaldırılması, milli 
eğitim sistemimizin temel amaçlarına ters düşmektedir dedi.

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle sendikalar arasında 12 
Şubat Çarşamba günü istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya 
sendikamız adına Ordu Şube Başkanı Ömer OKUMUŞ katıldı. Top-
lantıda Ordu ilinin eğitim-öğretimle ilgili sorunları görüşüldü; sorun-
ların ve taleplerin rapor haline getirilerek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 
verilmesi kararlaştırıldı. 

Toplantıda ayrıca, ölçme-değerlendirme semineri, rehber öğret-
men görevlendirmeleri, okullarımızın fiziki sorunları başta olmak üze-
re değerlendirmeler yapıldı; Ordu ilinin başarı sırasının artırılması için 
yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Sivas Şube Başkanı Nuri Eryıldız MEB Yasa Tasarısını eleştirerek, 
bu tasarının bu haliyle yasalaşması halinde eğitim camiasında bü-
yük bir kıyım yaşanacağını belirti. Eryıldız şunları kaydetti: “İktidar ve 
bakanlığın gözünü tamamen hırs bürümüş; kendilerinden olmayan, 
kendileri gibi düşünmeyen insanlara tahammül etmeyen bir yapı 
ortaya çıkmıştır. Hazırlanan tasarı ile anlaşılıyor ki yandaş ve yalaka 
olmayan, kendilerinden farklı düşünce ve görüşe sahip olan hiç kim-
se artık okullarda ve milli eğitimde idareci olamayacak. Hatta farklı 
görüşte olan, siyasi yandaş olmayan insanların öğretmen olmasına 
bile müsaade edilmeyecektir dedi.

 MEB’İN ADINI DEĞİŞTİRİP, ENTERNASYONEL 
EĞİTİM BAKANLIĞI YAPIN

ORDU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
İLE SENDİKALAR ARASINDA İSTİŞARE 

TOPLANTISI YAPILDI

SİVAS ŞUBE BAŞKANI NURİ ERYILDIZ 
“MİLLİ EĞİTİMDE AKIL ALMAZ OLAYLAR 

OLUYOR”  DEDİ. 

ÇARE TÜRK EĞİTİM-SEN
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Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Arzı 
GÖÇER’in kızı olmuştur.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Fatma –
Arif BOLAT çiftinin kızı olmuştur.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Sultan-
İbrahim KARACA çiftinin kızı olmuştur.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Gülhan- 
Servet AZGIN çiftinin kızı olmuştur.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Hayriye 
ÖZMEN’in kızı olmuştur.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Aysel 
YAVUZ’un kızı olmuştur.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Harun 
DÖNMEZ’in oğlu olmuştur.

Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden Mücahit 
KURAL’ın “Ece”  adında kız çocuğu 
olmuştur.

Balıkesir 1 No’lu şube üyelerinden Seda 
TURGUT’un kızı olmuştur.

Bursa1 No’lu Şube üyelerinden  Zehra - 
Mesut  ÖZTÜRK çiftinin “ELA” adında kızları 
olmuştur.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Özkan 
SALMAN’ın oğlu olmuştur.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Emel 
EMEÇİn çocuğu olmuştur.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Mustafa 
HELVACI’nın kızı olmuştur.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Mehmet 
YEŞİLLER’in çocuğu olmuştur.

Denizli Şube üyelerinden Tahir-Deniz 
GÜRBÜZ çiftinin “Ertuğrul” adında erkek 
çocukları olmuştur.

Denizli Şube üyelerinden İlyas-Mürüvvet 
BİLGİN çiftinin erkek çocukları olmuştur.

Denizli Şube üyelerinden Ayşe KAYABAŞI  
çocuğu olmuştur.

Hatay 1 No’lu Şube üyelerinden İlyas-
Fatma DEMİR çiftinin  “Mehmet Kağan” 
adında  erkek çocukları olmuştur.

Hatay 1 No’lu Şube üyelerinden Mustafa 
POLAT’ın “Ahmet” adında erkek çocuğu 
olmuştur.

Hatay 1 No’lu Şube üyelerinden İbrahim 
DAĞLI’nın “Ahmet” adında erkek çocuğu 
olmuştur.

Hatay 1 No’lu Şube üyelerinden Ayşegül 
TAKİPTAR’ın  çocuğu olmuştur.

İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden  Nihat - 
Şirin PALAOĞLU çiftinin “Eda” adında kızları 
çocukları olmuştur.

Karaman Şube üyelerinden  Hasan- Elif 
GÜNDÜZ çiftinin “İlkim”  adında kızları 
olmuştur.

Karaman Şube üyelerinden  Ümmiye 
YÖNET’in “Yağız Yılmaz” adında çocuğu 
olmuştur.

Karaman Şube üyelerinden  Selma-Metin 
ÖZTÜRK çiftinin “Elif” adında çocukları 
olmuştur.

Kırşehir Şube üyelerinden  Nurhan-H.
Hüseyin DENİZ çiftinin çocuğu olmuştur.

 Kocaeli 2 Nolu Şube üyelerinden Olkan 
ve Emine GÜNER çiftinin «SENA» adında kız 
çocuğu olmuştur.

Kocaeli 2 Nolu Şube üyelerinden Rahmi 
TOPÇU’nun “EMRE” adında erkek çocuğu 
olmuştur.

Kocaeli 2 Nolu Şube üyelerinden İlknur 
BOLU’nun “HÜMA” adında kız çocuğu 
olmuştur.

Kocaeli 2 Nolu Şube üyelerinden Ebru 
KARALA’nın “MUZAFFER FATİH” adında 
erkek çocuğu olmuştur.

Kocaeli 2 Nolu Şube üyelerinden Merve 
KURT BALİ’nin kız çocuğu olmuştur.

Kocaeli 2 Nolu Şube üyelerinden Özkan 
ve Zeynep ERKAN çiftinin “ASLI BEGÜM” 
adında  kız çocukları dünyaya gelmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Mehtap 
YÜKSEL ÇAKMAKLI’nın erkek çocuğu  
olmuştur.

Uşak Şube üyelerinden Mustafa - Elvan 
YÜKSEL çiftinin “Firdevs Almila” adında 
çocukları olmuştur.

 
Uşak Şube üyelerinden Murat - Mübeccel 
YAMALI çiftinin “Ahmet Oğuz” adında 
çocukları olmuştur.

 
Uşak Şube üyelerinden Yasemin- Mehmet 
ÇAL çiftinin “Çınar” adında çocukları 
olmuştur.

Manisa Şube üyelerinden Ayşe GÖK’ün 
‘Asel Zeynep’ adında kızı olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Selda 
– N. Kürşat SANCAR çiftinin “ Metehan ” 
adında oğlu olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Zeynep 
Arife – Yüksel YILMAZ çiftinin “ Mehmet 
Kutluhan ” adında oğlu olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Kadir 
ŞEN’in  “Ömer Faruk” adında oğlu olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Esin 
KARA’nın  “Orhan” adında oğlu olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Özgür 
DAL’ın  “Ecem Duru” adında kızı olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Gülden 
MERT’in  “Kadir” adında oğlu olmuştur.

Muğla Şube üyelerinden  Suat AYDIN’ın 
oğlu olmuştur.

YENİ DOĞANLAR

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Mikail 
KURTGÖZ’ün oğlu sünnet olmuştur.

Karaman Şube üyelerinden  Mustafa-Mine 
TRAŞ çiftinin ikiz çocukları “Yağız Alp-Yiğit 
Han”  sünnet olmuşlardır.

Karaman  Şube Teşkilatlandırma Sekreteri 
Abdurrahman SERİN’in oğlu sünnet 
olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden, Aytül 
– H. Hüseyin GÜL çiftinin oğlu sünnet 
olmuştur.

SÜNNET 

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Sinan 
ERTEMUR evlenmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Yusuf 
KURTGÖZ evlenmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden 
Süleyman ÖZDEŞ’in oğlu evlenmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden  Duygu 
NERGİZ evlenmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Eyüp 
DOĞAN’ın kızı evlenmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Emine 
MENTEŞ evlenmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Osman 
ZAFER’ın oğlu evlenmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Erkan 
KOCABOYUN evlenmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Doğan 
YALÇIN’ın oğlu evlenmiştir.

İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Asım 
evlenmiştir.

İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Asu 
ŞİŞİKOĞLU ile  Faruk 
DEMİREL  evlenmiştir.

EVLENENLER
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VEFAT

 Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa 
AKKAŞ’ın eşi Hatice AKKAŞ vefat etmiştir.

Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden Metehan 
ŞEMDİN›in babası vefat etmiştir.

Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden Yıldırım 
YAVAŞ’ ın kız kardeşi vefat etmiştir

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Gülay 
KAYAHAN’ ın babası vefat etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Nihal 
KAHRAMAN’ ın annesi vefat etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Murat 
KARAKOÇ’ un babası vefat etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Saniye 
DOĞAN’ ın babası vefat etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden İsmail-
Fatma GÜNDOĞDU’ nun anneleri vefat 
etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Nedime 
YILDIZ’ın annesi vefat etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Ruken 
REŞADİYELİ’nin annesi vefat etmiştir.

Çanakkale Şube üyelerinden Mehmet 
Hanefi TAŞDEMİR ‘in babası vefat etti.

Çanakkale Şube üyelerinden Nurşen 
GÖKKUŞ’un kız kardeşi Gülşen 
KALDIRIMCI vefat etti.

Çanakkale Şube üyelerinden Ali ÖNDER›in 
annesi Ümmühan ÖNDER vefat etmiştir.

 İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Sertan 
GENÇOĞULLARI’ nın  annesi vefat etmiştir.

İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Sertan 
GENÇOĞULLARI’nın annesi vefat etmiştir.

İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden İbrahim 
Sarıkuş’un babası vefat etmiştir.

Hatay 1 No’lu Şube üyelerinden Mesut 
KARAOĞLU ve Gülizar DURGUN’un 
babaları vefat etmiştir.

Karaman Şube üyelerinden  Lütfi 
TORCU’nun annesi vefat etmiştir.

Türk Eğitim-Sen Karaman Şube Başkanı 
Ziya HOTAMIŞLI’nın dayısı vefat etmiştir.

Karaman Şube üyelerinden  Feride 
Türkoğlu’nun kız kardeşi vefat etmiştir.

Karabük Şube Başkanı Ahmet Turgut 
Kurtoğlu’nun eşi Hadime Kurtoğlu vefat etmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden  Mehmet ADSIZ 
‘ın ağabeyi vefat etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Nureddin 
HÜNER’in annesi vefat etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Mehmet 
TURGUT’un annesi vefat etmiştir.

Manisa Şube üyelerinden Mesut Bilgen 
vefat etmiştir.

Manisa Şube üyelerinden Mustafa 
KANDİL’in annesi vefat etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Muaz 
ERGÜ’ün annesi vefat etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Adem 
KARA’nın annesi vefat etmiştir.

Muğla Şube üyelerinden  Mustafa 
DEMİR’in annesi vefat etmiştir.

Muğla Şube üyelerinden  Asuman 
ONARGAN’ın annesi vefat etmiştir.

Sakarya Şube üyelerinden Ali HAPCI’nın 
babası vefat etmiştir.

Sakarya Şube Eğitim ve Sosyal işler 
Sekreteri Selçuk Kürşad KOCA’nın eşi Meral 
KOCA vefat etmiştir.

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

Ayrıca, 
Sakarya Şube üyelerinden Ali ARŞAL 

vefat etmiştir.

VEFAT EDEN ÜYELERİMİZ

Abdullah Zeki KAYA
ANKARA 3 NO’LU ŞUBE

2010-2013 yılları arasında Türk Eğitim-Sen Ankara 3 No’lu 
Şube Mevzuat Sekreterliği yapan Abdullah Zeki KAYA, Hak-
kın rahmetine kavuştu. 12.01.1955 Çaykara doğumlu ve Tarih 
Dersi Öğretmenliği bölümünden mezun olan Abdullah Zeki 
KAYA;  Türk Eğitim Sendikası’nın kurulduğu tarihten itibaren 
aktif bir üyesi olmuştur.

KAYA; Ankara İlinde Polatlı, Çankaya ve Etimesgut İlçe-
lerinde Okul Müdürlüğü yapmış, rahatsızlığı nedeni ile 2013 

Eylül ayında emekliliğe ayrılmıştır. Abdullah Zeki KAYA, 2010 
– 2013 yılları arasında Türk Eğitim Sen Ankara 3 No’lu Şube 
Mevzuat Sekreterliği görevini başarıyla yürütmüştür. 

Yakalandığı rahatsızlık neticesinde uzun süre tedavi gören 
Abdullah Zeki KAYA 28 Şubat 2014 Cuma günü aramızdan 
ayrılmış, ebediyete intikal etmiştir. Özü sözü bir, doğruyu söy-
lemede her zaman cesur, gönlü vatan aşkıyla dolu bir hayat 
sürerek camiamıza örnek teşkil etmiş Abdullah Zeki KAYA 
ağabeyimize Allah’tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üze-
re camiamıza sabırlar diliyoruz.

MİLLİ BİRLİĞE VE DEĞERLERE BAĞLI SENDİKA
TÜRK EĞİTİM-SEN




