ACININ BAŞKENTİ SOMA
MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

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

“TÜRKİYE’Yİ KUCAKLAYACAK
BİR CUMHURBAŞKANINA
İHTİYAÇ VAR”

CHP Genel Başkanı Kemal
KILIÇDAROĞLU ve MHP Genel Başkanı Devlet BAHÇELİ
Türkiye Kamu-Sen’i ziyaret
ederek Cumhurbaşkanlığı
seçim süreci hakkında görüş
alışverişinde bulundular.
Ziyaretlerde sendikamızın
değerlendirmelerini ifade
eden Genel Başkan Koncuk;
“Cumhurbaşkanı seçilecek

kişi, hem toplumsal meselelere duyarlı olmalı, hem
çalışma hayatıyla ilgili hassasiyetler taşımalıdır. Gittikçe
derinleşen bir kamplaşmayı
maalesef hep birlikte yaşıyoruz. Bunun adına ne derseniz
deyin Türkiye iki derin guruba
ayrılmış ve bu ayrışma birileri
tarafından sürekli beslenen
bir görüntü içerisindedir.

Türkiye’nin yeniden bir
kucaklaşmaya ihtiyacı vardır.
Bu milleti etnik kökenine,
mezhebine, meşrebine
bakmadan kucaklayabilecek birinin Cumhurbaşkanı
olması gerekir. Eğer 10
Ağustos seçimlerinde bu
irade ortaya konulmazsa
bu derinleşmeler artarak
devam edecektir.” dedi.
Devamı 6-7’de

TÜRK EĞİTİM-SEN
www.turkegitimsen.org.tr

Şube müdürlüğü atamaları yakın zamanda iptal edilecek.Neden? Çünkü, anlamsız, mantıksız
bir çerçeve yönetmeliğe göre
yapılan işlemlerin hukuki himaye
görmesi mümkün değildi. Sonunda açtığımız dava ile görevde
yükselme çerçeve yönetmeliğinin
yürütmesi durduruldu. Önümüzdeki günlerde MEB’in bu çerçeve
yönetmeliğe göre hazırladığı yönetmeliğin de yürütmesi durdurulacak.
Bu ikazları Türk Eğitim Sen olarak daha önce de yapmış, bile bile
lades denilmemesini istemiştik.
Şimdi ne olacak? 1700 şube müdürünün ataması yargı kararına
göre yeniden yapılacak.Bu kadar
insana yazık değil mi? Bunca insanın ataması iptal edildiğinde,
bu sorumluluğu kimler taşıyacak?
Tam bir kaos yaşanacak.
Benzeri problemleri okul yöneticilerinin görevlendirmelerinde
yaşamak istemiyoruz. Şayet Anayasa Mahkemesi iptal etmezse ki,
iptal edilmesi kuvvetle muhtemeldir. MEB’e bağlı okul ve kurumlarda yapılacak yönetici görevlendirilmesi ciddi kriterlere bağlanmalı,
mevcut yöneticilerin kazanılmış
hakları korunmalıdır. Kanunun
uygulanması keyfi olamaz. Her
ne kadar kanun görevlendirme
yetkisini il Milli Eğitim Müdürlükleri ve Valililiklere bırakmış da olsa,
bu yetkinin açıklanamaz bir şekilde kullanılması mümkün değildir.
Hukuk devletlerinde yetki mutlak
değildir, kullanılan yetkinin gerekçelerinin de, yargı karşısında açıklanabilir olması gerekmektedir.
DMK’nın 76. Maddesine göre
bakan yetkisinde olan pek çok
uygulama iptal edilmiştir. Valilerin
5442 8C maddesine göre yaptıkları bir çok uygulama da yargıdan
dönmüştür. Halbuki bu maddeler
bakanlara ve valilere yetki tanımaktadır. Buna rağmen, yargı, bu
yetkinin neye dayanılarak kullanıldığını sormakta, idare tarafından
tatmin edici açıklamalar yapılamaması halinde, iptal kararları

2

vermektedir. Bu konuda örnek
yüzlerce örnek dava bulunmaktadır.
Bu sebeplerle MEB çıkaracağı yönetmelikte, hukukun temel
ilkelerini, daha önce yaşanmış
benzeri olayları göz önüne almak
ve buna göre yönetmelik yayınlamak zorundadır. Bir yandaş sendikanın, ahlaksızca yaptığı propaganda herkesin malumudur,
bu ahlaksız sendikanın kapısını
çalmadığı, tehdit etmediği yönetici neredeyse kalmamıştır. Yöneticilik sözü vermediği öğretmen de
bulunmamaktadır.
Bu ahlaksız sendikanın oltasına
takılan, pek çok yönetici olduğunu da yakından biliyor ve bunları çok yakından takip ediyoruz.
Bunlar kayıtlarda mevcuttur. Bu
sendikanın genel merkezinden
yönetici atamada resmi olarak
oluşturulan ve MEB’e resmen teklif edilen kriterler var mıdır? Bunları bilmiyoruz, varsa ne zaman
göndermişler, açıklasınlar biz de
öğrenelim. Gaz almak için birkaç
şube başkanı ve yöneticinin açıklamasından bahsetmiyoruz, resmi tekliflerini öğrenmek istiyoruz.
Türk Eğitim Sen bu kriterleri tespit
etmiş ve MEB’e resmen iletmiş ve
kamuoyu ile de paylaşmıştır.
Bundan sonra yaşanacak, tüm
olayların sorumluluğu Milli Eğitim Bakanlığına aittir. Bu yandaş,
yalaka sendikanın sorumluluğu
ise hiçbir şey ile giderilemeyecek
kadar ağırdır. Dileriz Allah’tan, bu
yaptıkları ahlaksızlıklar, en kısa
zamanda burunlarından fitil fitil gelir. İnsanları aldatan, onları
satın almak için her yolu mubah
gören, toplumu bozan bu insanlar yaptıklarının bedelini er veya
geç ödeyeceklerdir. Şahsiyetlerini
pazarlayanlara da Allah akıl, izan
versin.
MEB’de yeni kaoslar yaşanmasını istemiyoruz. Türk Eğitim
Sen’in resmi teklifi açıktır, bu taleplerimizin hayata geçmesini istiyor ve bekliyoruz.

Bilindiği üzere Anayasa Mahkemesi tarafından 14 Mayıs 2014 Çarşamba Günü Saat 09.30’da yapılan toplantıda 6528 sayılı Millî Eğitim
Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun, dershanelerin kapatılması ve
buna bağlı yapılacak işlemler ile, şube müdürleri, maarif müfettişleri,
okul idarecilerini ilgilendiren hususların yer aldığı 2014/88E sayılı dosya
ile ilgili CHP tarafından yapılan başvurunun dilekçesinde yer alan noksanlıkların giderilmesi hususunda karar verilmiştir.
Akabinde CHP tarafından usul eksikliği giderilmiş ve Anayasa Mahkemesi 22 Mayıs 2014 Perşembe Günü Saat 09.30’da yaptığı toplantıya
ek gündem maddesi ekleyerek görüşmeye başlamıştır. Yapılan görüşmede yeniden ilk inceleme yapılmış ve usul eksikliği olmadığından dosyanın esasına geçilmiştir.
Anayasa Mahkemesinin esasa girmesi ve bugün ek gündeme alması bu davaya verdiği önemi göstermesi bakımından önemlidir. AYM’nin
esasa girmesi Kanunun iptal edilmesi hususunda umut verici bir adımdır. Böylesine geniş konuları içinde bulunduran bir Kanunla ilgili ilk görüşmede karar verilmesi mümkün değildir. Nitekim, AYM konuya ilişkin
kendi sitesinde yayınladığı karar sonucunda:
“ A- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,
B- Yürürlüğü durdurma isteminin bu konuya ilişkin raporun hazırlanmasından sonra karara
bağlanmasına,” denilmiştir.
Umuyoruz ki; AYM önümüzdeki görüşmelerinde, 13 Haziran öncesi
beklenen kararı verecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KURUMLARARASI GEÇİŞLE ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ SINAVINI BERTARAF
EDEN İŞLEME YARGIDAN
YÜRÜTMEYİ DURDURMA

2013 yılı Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü atamaları kapsamında
görevde yükselme yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre boş kadrolara atama yapılması gerekirken Ali Doğrul isimli kişinin kurumlar arası geçiş usulü ile İnegöl İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne
atamasının yapıldığı 08.01.2014 tarih ve 321 sayılı işlemin hukuka
ve mevzuata aykırı olması nedeniyle Bursa İli, İnegöl İlçesi, Mesleki Eğitim Merkezinde müdür yardımcısı olarak görev yapan Türk
Eğitim-Sen üyesi Ahmet Erdal’ın açmış olduğu 2014/133 E sayılı davada Bursa 3. İdare Mahkemesi, davaya konu işlem için yürütmeyi
durdurma kararı vermiştir.

TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası

TAŞERONA KADRODA
HAYAL KIRIKLIĞI MI?
Soma
faciasının
ardından alevlenen taşeron işçilere kadro umudu, hayal kırıklığına
doğru gidiyor.
Hükümetin kadro beklentisi
içindeki taşeron işçilerinin umutlarını suya düşürdüğü gibi taşeron
çalışmayı daha da genişletecek
bir düzenleme hazırlığında olduğu
ortaya çıktı.
Algı yönetimiyle taşeron işçilere yeni haklar getirileceğine
dair kamuoyunda ortaya atılan
bazı haberlere rağmen gerçekler
açıklananlarla örtüşmüyor. Kamuoyunda taşeron işçilere kadro
verileceği yönündeki haberleri yalanlamayarak toplumun beklenti
içerisine girmesine göz yuman
iktidar oluşturduğu algıyı hakları
geriletmekte kullanıyor.

TAŞERON KALDIRILMIYOR,
AKSİNE GENİŞLETİLİYOR!
Basın yayın organlarında yer
alan haberlere göre, kamuda çalışan 750 bin taşeron işçinin kadro hayali boşa çıktı. Üç bakanlığın
üzerinde çalıştığı taşeron yasa
taslağında kadro olmadığı belirtildi. Ücret, kıdem ve yıllık izinde
yeni haklar gelirken kamuda taşeron işçiliğinin kapısı da ardına
kadar aralanacak.
Habere göre, Bakanlar Kurulu
kamuda hangi işlerin taşerona
yaptırılacağını tek tek belirleyecek. Taşeron sözleşmesi kamuda
3 yıl, özel sektörde ise 1 yıl olacak.
Hükümetin hazırladığı taşeron
taslağında kamuda çalışan yaklaşık 750 bin taşeron işçisinin
kıdem tazminatı, ücret garantisi
ve yıllık izin hakkına yeni iyileştirmeler getirilirken, çalışma şartlarının düzeltilmesine yönelik somut
adım yer almıyor.
Taslak düzenleme toplam 14
maddeden oluşuyor. Taslağın
Soma faciası öncesinde Bakanlar
Kurulu’nda görüşüldüğü ancak
olay sonrası yeni eklemelerin olabileceği belirtiliyor.

TAŞERON İŞÇİLER MEMURLARIN
YERİNE ÇALIŞTIRILABİLECEK
Haberde konu edilen taslağa
göre; Kamu kurumları bugün olduğu gibi asli işin dışındaki yardımcı işler için taşeronlardan hizmet satın alabilecek.
Kamuda yeterli nitelik ve sayıda
personel olmaması durumunda

asli ve sürekli işlerin de taşerona
verilmesinin önü taslak düzenlemeyle açılıyor. Örneğin kamu
hastaneleri hemşire, doktor ya
da teknisyeni taşeron işçi olarak
dışarıdan alamayacak. Ancak,
kadrolu doktor ya da hemşire sayısının yetersiz kalması durumunda bu hastaneler taşeron yoluyla
doktor ya da hemşire çalıştırabilecek.

KONCUK: KAMUDA MEMUR
BIRAKMAYACAKLAR

Konuya ilişkin bir açıklama
yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, “Bu
taslak bu haliyle yasalaşırsa
Türkiye’de memur kalmaz” dedi.
Koncuk, “ Başbakan 17 Aralık
operasyonu sonrasında yurtdışından dönerken gazetecilere yaptığı
“Memurun iş güvencesinin kaldırılması gerekir.” açıklamasını bu
taslakla hayata geçirmiş olacaktır.
Kamuda yeterli personel olmadığı takdirde taşeron işçiliği yoluyla
hizmet açığının kapatılabileceğine
dair bir uygulama bugün için bütün hizmet alanlarında devletin
asli ve sürekli görevlerinin taşeron işçileri eliyle gördürülmesinin
önünü açacaktır. Bilindiği gibi
kamuda sağlık, eğitim gibi bütün
sektörlerde mühendis, doktor,
öğretmen gibi büyük bir personel
açığı bulunuyor. Buna göre devlet
bu alanlara memur almak yerine
taşeron çalıştırarak bu hizmetleri sağlamayı planlıyor. Türkiye
Kamu-Sen olarak yıllardır AKP’nin
uygulamalarının arka planındaki
bu gerçeği kamuoyuna duyurmaya ve memurlarımızı uyarmaya
çalışıyoruz.
Bugün iş güvenliğinin, sosyal
devlet ilkesinin ayaklar altına alındığı bir dönemde memurun iş güvencesi de tehdit altındadır. Bizler
bütün sektörlerde iş güvencesinin
sağlanması, taşeron işçiliğinin,
4/C’li çalıştırmanın, sözleşmeli
statünün kaldırılması için mücadele ederken iktidarın milletimizi
çağdaş köleliğe sürüklemesi kabul edilemez.
Biz konfederasyonumuz ve
bağlı 11 sendikamızla böyle bir
uygulama karşısında ülkenin
her yerinde her türlü eylemi gerçekleştireceğimizi bir kere daha
hatırlatıyor, bütün memur arkadaşlarımızı geleceklerine ve iş güvencelerine sahip çıkmaya davet
ediyoruz.”

HAKLI
ÇIKMAKTAN
MEMNUN DEĞİLİZ
Köşe Yazısı
2014-2015 Toplu Sözleşme dönemi hakkında çok yazıldı, çizildi. Türkiye Kamu Sen, yapılan bu
toplu sözleşmeyi kayıp dönem
olarak ilan etmiştir, hatta daha da
ileri gidilerek memur ve emeklilerin
masada pazarlandığını da ifade etmiş ve toplu sözleşme sonuçlarına
dikkat çekmeye çalışmıştır.
Tüm memurların da bildiği üzere
Hükümet tarafı masaya önce 3+3
zam teklifi ile gelmiş ama yetkili
konfederasyonun başarılı başkanı, bunun kabul edilemeyeceğini
söylemiştir. Tabi ki, Türkiye Kamu
Sen adına ben de, 3+3’ün, memur
sendikalarına eylem alanlarını işaret
etmek olduğunu söylemiş ve masadaki tüm sendikaları eyleme davet
etmiştim. 3+3 elbette kabul edilemezdi, çünkü bu teklifi yapılacak
eylem ve etkinliklerle 4+4’e, hatta
5+5’e çıkarmak işten bile değildi.
Biz Ramazan Bayramı sonrasında yeni bir teklif umudu taşırken,
baskın bir kararla, kapalı kapılar
ardında yapılan görüşmelerle, toplu sözleşme heyetinin bulunmadığı ortamlarda yapılan fiskoslarla
malum konfederasyonun başkanı
2014 yılı için 123 TL’ye, 2015 yılı
için ise 3+3’e imza attığını ve bu
rakamın tarihi bir başarı olduğunu
açıklamıştı.
Biz Türkiye Kamu Sen olarak o
tarihlerde yaptığımız onlarca açıklamada, 123 TL’nin bir çok sebeple, reddedilen 3+3 zam teklifinin
dahi altında kalacağını açıklamış,
memur ve emeklilerimizin 730
gününün çalındığını söylemiştik.
Bu açıklamayı yapmamızdaki en
önemli dayanağımız, düşünmeden
imzalanan toplu sözleşmede 2014
yılı için enflasyon farkı uygulamasının olmaması idi. 2014 ve 2015
yılllarının seçim yılları olduğu, ekonomik gidişatımızın kötü olduğu
düşünüldüğünde, enflasyon rakamının çift haneli rakamlara çıkması
neredeyse kaçınılmazdı. Böyle bir
ortamda, enflasyon farkını göz ardı
etmek, tam bir beceriksizlik, iş bilmezliktir.

İsmail KONCUK
Genel Başkan

123 TL’nin ortalama memur maaşlarındaki getirisi yüzde 5.2 civarındadır. Şayet, bizim de, daha
fazlasını alabilmek mümkün olduğu için az bulduğumuz, 3+3
zamma imza atılmış olsaydı. 2014
yılının 5. ayında dahi 1.96’lık enflasyon farkı alacağımız oluşacak,
1 Temmuz’da ise muhtemelen bir
yüzde 3 daha zam almış olacaktık. Yani tüm memur ve emekliler
1 Temmuz’da toplamda muhtemelen yüzde 6 zam almış olacak,
31 Aralık’ta gerçekleşecek yüksek
enflasyon sebebiyle de tüm memurların, 2014 yılında toplamda
yüzde 10-12 veya daha fazla zam
alması imkan dahilinde olacaktı.
Şimdi ah vah etmenin zamanı değil diyebilirsiniz, ancak bu
anlayışa pirim verildiği sürece,
daha kaç yıllar boyunca ah vah
edeceğimiz de meçhuldür. Haklı
çıkmak bizi mutlu etmiyor, çünkü
hep birlikte kaybettirildik ama haklı
çıkmanın da, haksız olmanın da,
bu toplumda mutlaka bir karşılığı
olmalıdır. Aksi takdirde, bilmeyenler, bilenlerden, teslim olanlar, mücadele edenlerden daha kıymetli
olacaktır.
Türkiye Kamu Sen Genel Merkezi, 2014 yılında enflasyon farkı verilmesi ile ilgili defalarca açıklama
ve TBMM Dikmen kapısı önünde
eylemler yaparak, torba yasada
düzenleme yapılmasını istemiştir.
Malum konfederasyonun beceriksizce, acemice yaptığı toplu sözleşmeyi, Hükümet bir fırsat olarak
görmemelidir. Her yaptığı açıklamada, memur ve emeklileri enflasyona ezdirmedik açıklaması yapan
Sayın Başbakan ve Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek bakalım şimdi ne
diyecek? Gelin, hep birlikte kulaklarına haykıralım, Ey Başbakan, Ey
Maliye Bakanı memur ve emekli
enflasyon altında eziliyor, NEREDESİNİZ?

3

TÜRK EĞİTİM-SEN
www.turkegitimsen.org.tr

İŞ GÜVENCEMİZİ
TARTIŞTIRMAYIZ...!
Köşe Yazısı
Ülkemizde çalışma hayatı konusunda kayda değer gelişmeler yaşanmaktadır. Fakat bunlar içinde
ekonomik ve özlük hakları noktasında çalışanları sevindirici, bir gelişmenin olduğunu söylemek mümkün
değildir. Özellikle ülkemizde, çalışma hayatı ve kamu çalışanlarının
sorunları özelinde bu gelişmeleri
değerlendirdiğimiz zaman durumun
vahameti açıkça görülmektedir. İş
güvencesinin tartışılıyor olması, taşeronlaşma ve özlük hakları ile ilgili
taleplerin siyasi irade tarafından göz
ardı edilmesi ve bunun doğuracağı
çarpıcı sonuçlar hakkında ipuçları
taşımaktadır.

Geçtiğimiz günlerde 13 Mayıs 2014 tarihinde saat 15.10’da
Manisa’nın Soma ilçesinde Türkiye
Cumhuriyeti Tarihi’nin en büyük iş
kazası meydana geldi. 301 maden
çalışanı hayatını kaybederek şehit
oldu. Bu kaza bir kez daha iş güvencesinin önemine dikkatleri topladı.
Çalışanların ocakta görmüş oldukları eksiklikleri işten atarlar korkusu
ile söyleyemediği, yanlış ve usulsüz
çalışma şartlarına çaresizce boyun
eğdiği gerçeğini bütün çıplaklığıyla
gözler önüne serdi. Ayrıca, aynı işletmeler; kamu tarafından çalıştırılırken kazaların ne kadar düşük oranda seyretmesine karşın özel sektör
tarafından çalıştırıldığında bu oranın
yükselmesi de son derece manidardır. Çalışma hayatının olmazsa
olmazı iş güvencesi çalışanların
elinden alındığında, insanların hak
aramaktan ne denli korktuğunu ve
bu alanda mücadeleden ne derece
yoksun olduğunu bu elim olayda da
bir kez görmüş olduk.

Sami ÖZDEMİR
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri

iş güvencesiyle yattılar ama sabah
o güvenceleri ellerinden alındı. Biz
onlara desteğimizi sunduk. Onlara
verdiğimiz desteğin tek amacı, emeğe saygı idi. O gün tekel işçilerinin
başına gelen o olay yarında bizim
başımıza gelir diye biz onlara destek
verdik. Siyasi iktidarın hedefi kamu
çalışanlarının iş güvencesini ellerinden almaktır.
17 Aralık’tan sonra Pakistan dönüşü uçakta gazetecilere konuşan
Başbakan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundan yakınıyor, “elimizi
kolumuzu bağlıyor” diyor ve bu konuda gerekeni yapacaklarını söylüyor.

Genel Başkanımız İsmail Koncuk
Abant’ta yapılan toplantıda Çalışma
Bakanı Faruk Çelik’e “Eğer devlet
memurunun iş güvenesine gözünüzü dikerseniz bu ülkeyi size dar ederiz, çalışanların vebali altında kalır,
bunun bedelini ödersiniz” dedi. Türkiye Kamu-Sen’in memura bakışı
budur. Tek bir üyemizin yaşadığı sıkıntıyı yönetim olarak hücrelerimizde
hissediyoruz.
Taşeronlaşmanın bir çalışma
modeli haline getirildiği günümüz
Türkiye’sinde, bu ülkenin aydınları
olan eğitim çalışanlarının bu soruna
duyarsız kalmaması gerekir. Az para
ile çok iş yaptırmanın ve iş güvenliğinin tamamen uluslararası normların
altında olmasının neticesini Soma
faciasında gördük. Benzeri olayların
kamusal alanlarda yaşanmayacağına kimse garanti edemez. Bu bakımdan sizinle bu ülkenin geleceği
için mücadele etmeliyiz.

Türkiye Kamusen ve Türk EğitimSen olarak cumhuriyet tarihinin en
büyük memur kazanımı olan iş güvencesinin tartışılmasına, tartışmaya açılmasına karşı olduğumuzu ve
bu konunun bizim kırmızı çizgimiz
Anayasa mahkemesinde görüşülolduğunu her platformda dile ge- mekte olan MEB kanunu da mevcut
tirdik. Kamu çalışanları mutlaka bu iktidarın kişi hakkını gasp etmesi deolayın farkına varmalıdırlar.
ğil midir? Gayri ahlaki düzenlemeler
Çalışma hayatı konusunda kamu getiren bu kanuna boyun eğerek
çalışanlarını bekleyen ciddi tehli- yön değiştiren, makam uğruna takeler var. Bu siyasi iktidarın kamu vizler veren bazı yöneticiler toplumçalışanlarına bakışı ne yazık ki hiç lar karşısında hangi doğrulardan
iyi değil. Anayasanın 128. Maddesi ve ilkelerden bahsedecekler merak
devlet memurunun görev ve sorum- ediyorum doğrusu!!
luluğunu özetlemektedir. Bu bizim iş
Yapılan yanlışlara çıkar uğruna
güvencemizdir. Biz her platformda destek verenler unutmasınlar ki bir
Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu- gün destek verdikleri çatı önce kendi
Sen olarak bunu devamlı suretle başlarına çökecektir. Geçmişte budile getirdik ve getirmeye de devam nun çok örnekleri vardır. MÜCALEedeceğiz.
DE EDENLER HER ZAMAN KAZATekel işçilerinin yaşadığı sıkıntı- NAMAZLAR. ANCAK KAZANANLAR
ları hepiniz hatırlıyorsunuz. Gece HEP MÜCADELE EDENLERDİR.
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Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan İlköğretim Kurumlarında ve Ortaöğretim Kurumlarında görev yapan öğretmenlerimiz
her ders yılı başında ve sonunda
iki hafta süren seminerlere katılmaktadırlar. Birleştirilmiş sınıflı
okullarda görevli öğretmenler
mesleki çalışmalarını yaz tatillerini geçirecekleri yerlerde yapmaktadırlar. İlköğretim kurumlarında
ve ortaöğretim kurumlarında
görevli olan ve birleştirilmiş sınıflı
okullarda görev yapmayan öğ-

retmenler ise bu haktan yararlanamamaktadır.
Haziran ayında ve önümüzdeki 2014-2015 eğitim öğretim yılı
senebaşı seminer dönemi dahil
olmak üzere kalıcı bir çözüm
olarak seminer çalışmalarının
öğretmenlerin tatilini geçirdiği ve
eşlerinin bulunduğu ilde-ilçede
yapabilmesi için gereken düzenlemelerin yapılması hususunda
Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa yazılı başvuruda bulunduk.

BİLGİ EDİNMELERDE
USULLE İLGİLİ
YAZIMIZA MEB’İN
CEVABI
Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda,
öğretmenlerimizin BİMER, MEB
Alo 147 ve T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu’na (Ombudsman)
yapmış oldukları müracaat, bilgi
edinme ve şikayetlerde hiyerarşik silsile yolunu takip etmedikleri
gerekçesiyle disiplin cezası aldıklarını belirterek konuya ilişkin
görüş verilmesini talep etmiştik.
MEB Hukuk Müşavirliğinden
gönderilen 12.05.2014 tarih ve
1886789 sayılı görüş yazısında,
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı
Kanunu’nun 6. Maddesinde dü-

zenlenen şekil şartlarının yerine
getirilmesinin yeterli olduğu, Bilgi
Edinme Değerlendirme Kurulunun 06.04.2005 tarih ve 2005/4
sayılı ilke kararında da, bilgi
edinme hakkı açısından devlet
memurları için ayrı bir başvuru
usulünün öngörülmediğinin belirtildiği, Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru yapılabilmesi için ise
öncelikle idari başvuru yollarının
tüketilmesi gerektiği, idari başvuru yolları tüketilmeden kuruma
yapılan başvuruların ilgili idareye
gönderilmesi gerektiği belirtilmiştir.

TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası

GENEL MERKEZ YÖNETİCİLERİ OSMANİYE’DEYDİ

ÖZDEMİR: KORKUT ATA
ÜNİVERSİTESİNDE YETKİLİ
OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ
Türk Eğitim Sen Osmaniye Şubesi Korkut Ata Üniversite Temsilcisi Mehmet Fatih Gizlice ve Yönetim Kurulu’nun 30 Mayıs 2014
tarihinde organize ettiği birlik beraberlik gecesine Genel Mevzuat ve
Toplu Görüşme Sekreteri Mehmet
Yaşar Şahindoğan ve Genel Dış
İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami
Özdemir ile Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Büyük

ŞAHİNDOĞAN: GENEL
BAŞKANIMIZ SİZLERİ TEBRİK
EDİYOR
“Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk’un selamlarını ve tebriklerini sizlere getirdim” diyerek
sözlerine başlayan Türk EğitimSen Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri Mehmet Yaşar
Şahindoğan ise, MEB Kanunu,
YÖK Taslağı ve Üniversitelerde
görev yapan akademisyenler ve
idari personelin sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Şahindoğan, “Genel Başkanımız
İsmail Koncuk Bey’in sizlere selam
ve sevgilerini getirdim. Korkut Ata
Üniversitesi’nde yetkili olmaktan
büyük mutluluk duyan Genel Başkanımız sizlere tebriklerini iletti.

Alaca ve Osmaniye Yurt-Kur Müdürü Ersin Soytorun katıldılar.

Yapılan toplantıda ilk sözü alan
Türk Eğitim-Sen Genel Dış İlişkiler
ve Basın Sekreteri Sami Özdemir
katılımcıları selamlayarak sözlerine
başladı. Özdemir “Adına yakışır bir
üniversite olan Korkut Ata Üniversitesinde yetkili sendika olmanın
gurunu bugün birlikte yaşıyoruz.
Bu mücadele en ön saflarda yer
alan ve emeği geçen tüm yönetici,
akademisyen ve memur arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

kalaşma oranı istenilen seviyede
değil.” dedi.

Üniversitelerde yetkili olmak kolay değil, 4688 sayılı kanunu yürürlüğe koyan ve emek sarf eden
kişilerin başında akademisyenler
geliyor. Akademisyenler ülkenin
geleceği noktasında fikir beyan
eden, toplumları yönlendiren, hakkı ve hukuku kamuoyuna anlatan
hoşgörü sahibi insanlardır. Ne
yazık ki, Türkiye genelinde üniversitelerimize baktığımızda sendi-

Üniversitelerimiz, yapısı ve işleyişi ile demokratik düzende topluma örnek olması gereken kuruluşlardır. Özgürlüklerin yaşanabildiği,
düşüncelerin özgürce ifade edilebildiği kurumlar olmalıdır. Üniversiteler ülkedeki gelişmenin lokomotifi olması gereken kurumlardır. Bu
da ancak üniversitelerimizin daha
demokratik ve daha katılımcı üniversiteler haline gelmesiyle mümkün olur.” dedi.

EĞİTİMİN SORUNLARI BİR KEZ DAHA TBMM’DE
-Eğitim çalışanlarımızın hak etMilliyetçi Hareket Partisi Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Duran tikleri ve kazandıkları unvanları elBulut, Milli Eğitim Bakanı Sayın lerinden almaktan ne zaman vazNabi Avcı tarafından yazılı olarak geçileceği,
cevaplandırılması istemiyle;
-Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
-Bütün İl Ve İlçe Milli Eğitim Mü- çıkarılan MEB Kanunu ile İstandürleri ile bütün Okul Müdür ve bul’daki bütün İl Milli Eğitim Müdür
Okul Müdür Yardımcılarının görev- Yardımcılarının görevden alınarak
den alınarak; söz konusu kişilerin eğitim uzmanı yapılması sonrası;
kazanılmış bütün özlük haklarının yerlerine Milli Eğitim Müdür Yaryok sayıldığı uygulamalara son ve- dımcısı olarak bir sendikanın yöneticilerinin atandığı ve 25 İlçe Milli
rilip verilmeyeceği,

Eğitim Müdürünün de görevden
alınarak yine bir sendikanın şube
başkanları, yönetim kurulu üyeleri
ve iş yeri temsilcilerinin İlçe Milli
Eğitim Müdürü olarak atandığı ile
ilgili haberlerin doğru olup olmadığı,
-Toplam 40 saat olan liselerdeki çok ağır haftalık ders yükünün;
haftalık 30 saat olması konusunda
çalışmaların bulunup bulunmadığı,

-MEB’in norm kadro güncellemeleri yapmadan il içi tayinleri gerçekleştirdiği yönündeki haberlerin
gerçek olup olmadığı,
Konularında TBMM Başkanlığına soru önergelerinde bulunmuştur.
İlgili önergeler için
www.turkegitimsen.org.tr
adresini ziyaret ediniz.
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CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU
KONFEDERASYONUMUZU ZİYARET ETTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi
başlattığı ziyaretleri çerçevesinde 30 Mayıs 2014 tarihinde Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk ve Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.

tına koyacak bir karakterdeyiz, bu
ülkenin geleceği olmazsa bu ülke
insanlarının da geleceği olmaz diyoruz. Tekrar ziyaretinizden dolayı
size ve heyetinize teşekkürlerimi
sunuyorum.

KILIÇDAROĞLU: TÜRKİYE KAMUSEN’İN GÖRÜŞLERİ BİZİM İÇİN
ÖNEMLİ

Türkiye Kamu-Sen’in son derece etkin ve önemli bir Sivil Toplum
Kuruluşu olduğunu belirten CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, “Genel Başkan İsmail
Koncuk’un Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik söylediği tüm sözlerin altına imzamı atıyorum” dedi.
Koncuk, “Türkiye Kamu-Sen ‘e
bizlere göstermiş oldukları bu misafirperverliklerinden dolayı çok
teşekkür ediyor ve yeni hizmet binasının da hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.
Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik olarak Genel Başkanımız Ve
Yönetim Kurulu üyelerimizle görüş alışverişinde bulunan Kemal
Kılıçdaroğlu ve Genel Başkanımız
İsmail Koncuk ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda
bulundular.

KONCUK: YENİ CUMHURBAŞKANI
TÜM TÜRKİYE’Yİ KUCAKLAMALI
CHP liderine Türkiye KamuSen ziyareti nedeniyle teşekkür
eden Genel Başkan İsmail Koncuk, Türkiye’de çalışma hayatı ve
çalışanların ciddi tehditler altında
olduğunu belirterek, seçilecek
Cumhurbaşkanı’nın tüm Türkiye’yi
ve insanları kucaklayan birisi olması gerektiğini söyledi. Koncuk,
“CHP lideri sayın Kılıçdaroğlu’na
ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisi hem yeni
binamıza hayırlı olsun hem de yak-
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laşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri
dolayısıyla kanaatlerimizi duymak
amacıyla bizleri ziyaret etti. Türkiye Kamu-Sen 450 bin üyesiyle
Türkiye’nin en büyük sivil toplum
kuruluşlarından birisidir.

yatını hem adaletsiz gelir dağılımını
, çalışanların karşı karşıya olduğu
tehditleri, maalesef ülkemizin her
geçen gün gittikçe içine düştüğü
kamplaşmaları değerlendirerek bir
Cumhurbaşkanı seçmek artık farz
Türkiye Kamu-Sen’e göre, Cum- haline gelmiştir.
hurbaşkanlığı seçimi çok daha
Biz Türkiye’de kamplaşma isönemli bir hale gelmiştir. Kamu ça- temiyoruz. Türkiye’de insanların
lışanlarının iş güvencesi iktidar ta- etnik kökenlerine, siyasi anlayışrafından tehdit edilmektedir. Kamu lara göre saygın vatandaş saygın
da taşeronlaşma 10 yıl önce 15 bin olmayan vatandaş ayrımına tabi
iken bugün 660 binlere çıkmış, be- olmalarını istemiyoruz. İnsanların
lediyelerle 1 milyon 150 bin, özel her kim olursa olsun bu ülkeyi yösektör de dahil edildiğinde bu sayı neten insanlar tarafından sevilme2 buçuk milyona ulaşmıştır. Bu ül- sini ve kucaklanmasını istiyoruz.
kenin insanlarının kaderi taşeron Türkiye’de bir sevgi ortamının, hupatronlar zengin olsun diye sö- zur ortamının oluşmasını istiyoruz.
mürülmek, geleceğini karartmak Kim bu şartların oluşmasını sağlaolmamalıdır.
yacaksa onun Cumhurbaşkanı olBu ortamda Ağustos ayında hep ması bizim kabulümüzdür. Biz Türbirlikte Cumhurbaşkanlığı seçimini kiye Kamu-Sen olarak her zaman
yaşayacağız. Kararlarımızı verir- kanaaat ve düşüncelerimizi siyasi
ken, hem Türkiye’deki çalışma ha- partilerle paylaşırız. Elimizi taşın al-

Sayın Genel Başkan İsmail
Koncuk’un Cumhurbaşkanlığı ile
ilgili söylediklerinin tümünün altına
imzamı atıyorum. Sevgiden yana ,
barıştan yana, hoşgörüden yana,
kamplaşmayan ve herkesi kucaklayan, toplumun bu benim Cumhurbaşkanım olur diyebileceği bir
aday elbette olmalıdır.
Türkiye Kamu-Sen çok önemli
bir memur sendikasıdır ve onların
görüşleri bizler için son derece
önemlidir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı adayını belirlerken bu çerçevede yola çıkmak, görüşlerini almak bizim için önemliydi.
Diğer sivil toplum kuruluşlarıyla
da görüşmeye devam edecek ve
alacağımız görüşler ışığında kendi adayımızı belirleyeceğiz. Elbette
herkesin görüşüne uygun sağlıklı,
tutarlı bir politika izlemek istiyoruz” dedi.

TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası

DEVLET BAHÇELİ’DEN
KONFEDERASYONUMUZA ZİYARET
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi gerçekleştirdiği
ziyaretleri kapsamında 5 Haziran 2014 tarihinde Konfederasyonumuzu ziyaret etti.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ve Yönetim
Kurulu Üyelerimiz tarafından karşılanan MHP lideri Devlet Bahçeli ve
heyeti Genel Başkanımızın makamında bir süre görüştükten sonra
basın mensuplarına görüşmeye
ilişkin açıklamalarda bulundular.
MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli’nin ziyaretinden mutluluk
duyduklarını ifade eden Türkiye
Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk, “Çatı aday Türkiye’de,
akla mantığa çok uygun gelen
ve değerlendirilmesi gereken bir
yaklaşımdır. MHP’nin kendi siyasi
önceliklerini bir tarafa itmesi Türkiye Kamu-Sen’e göre, kaosun
bu kadar derinleştiği ülkemizde
siyaseten bu açılımı yapmak fedakarlık isteyen bir durumdur” dedi.
Koncuk, Sayın Bahçeli ve divan
üyelerimiz hem yeni binamıza hayırlı olsun hem de gündemde olan
Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili
STK’lara yönelik ziyaretleri kapsamında Türkiye Kamu-Sen’in taleplerini ve görüşlerini duymak, ayrıca
çatı aday formülünü anlatmak için
bu gün bizleri ziyaret etmişlerdir.
Kendilerine ziyaretlerinden dolayı
teşekkür ediyorum.
Cumhurbaşkanlığı seçimi hem
yaşadığımız toplumsal olayları
değerlendirilerek, hemde çalışma
hayatında insanların karşı karşıya
bulunduğu tehditler değerlendirilerek yapılması gereken bir seçimdir.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde
seçilecek kişi hem toplumsal meselelere duyarlı olmalı, hem çalışma hayatıyla ilgili hassasiyetler
taşımalıdır. Gittikçe derinleşen bir
kamplaşmayı maalesef hep birlikte yaşıyoruz. Bunun adına ne

derseniz deyin Türkiye iki derin guruba ayrılmış ve bu ayrışma birileri
tarafından sürekli beslenen bir görüntü içerisindedir.
Türkiye’nin yeniden bir kucaklaşmaya ihtiyacı vardır. Bu milleti
etnik kökenine mezhebine, meşrebine bakmadan kucaklayabilecek birinin Cumhurbaşkanı olması
gerekir. Eğer 10 Ağustos seçimlerinde bu irade ortaya konulmazsa
bu derinleşmeler artarak devam
edecektir.
Bu noktada Sayın Bahçeli’nin
ortaya koyduğu çatı aday gerçekten Türkiye’de, akla mantığa çok
uygun gelen ve değerlendirilmesi
gereken bir yaklaşımdır. Anladığımız kadarıyla çatı aday siyasi bir
kişilik değil, herkesi kucaklayan
birisidir. MHP’nin kendi siyasi önceliklerini bir tarafa itmesi Türkiye
Kamu-Sen’e göre, kaosun bu kadar derinleştiği ülkemizde siyaseten bu açılımı yapmak siyasi taassuptan kurtulmak bir öneri ortaya
koyabilmek fedakarlık isteyen bir
durumdur. Formüle edilmesi gereken husus, bizden olsun, benim
partimden olsun değil bu milletin
tamamına sahip çıkan bir adayın
bulunabilmesini sağlamaktır. Milletimizin de bu seçimlerde siyasi
değerlendirme ötesinde yeni bir
anlayışı, huzuru ve barışı öne alacak bir Cumhurbaşkanı seçmeyi
öncelik edinmesi lazımdır. Yoksa
bu sıkıntıların artarak devam edeceğini hep birlikte görmeliyiz. Ben
tekrar sayın Genel Başkana ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

BAHÇELİ: TÜRKİYE’DE
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ
KAOS VE SORUNLARIN

YAŞANDIĞI SÜREÇLER OLARAK
AKILLARDA KALMIŞTIR
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Türkiye Kamu-Sen’in yeni
hizmet binasının hayırlı ve uğurlu
olmasını temenni ederek sözlerine
başlarken, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik olarak
“Sayın Başbakan Cumhurbaşkanı olmayı düşünüyorsa adaylığını
kesin olarak ilan etmesi gerekir”
dedi. Bahçeli, “ Türkiye’de Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne
kadar geçen sürede 19 kez Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmıştır
ve Türkiye’de ilk kez Cumhurbaşkanını halk tarafından seçilecektir. Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı
seçimi her zaman sorun yaratan,
kaos ve buhranın yaşandığı süreçler olarak akıllarda kalmıştır

Cumhurbaşkanlığı seçiminde de
bir dayatma olarak Türkiye’nin
gündemine taşınırsa o zaman kutuplaşma, cepheleşme, gerilimi ve
çatışmayı tahrik edecek davranışları, cumhurbaşkanlığı makamına
da taşımış olmak gibi bir toplumsal kaygıya kapılmamak mümkün
değildir.
Cumhurbaşkanlığı seçimini istikrarı bozmadan ülkemizin milli devlet üniter yapısını tahrip etmeden,
toprak bütünlüğünü koyarak, bin
yıllık kardeşliğimizi geleceğe taşıyarak, kazasız belasız, tartışmasız
bir seçimin yapılması, hepimiz için
milletimiz için hayırlı olacaktır diye
düşünmekteyiz.
Yüzde 51 veya yüzde 49 oy
oranları ile seçilecek olan Cumhurbaşkanlığı, bugüne kadar ortaya konmuş olan tartışmaları Cumhurbaşkanlığı makamına taşımak,
yüzde 49’u öfkelendiren, yüzde
51’i ile sevindiren bir anlayışla eğer
Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı görevi yerine getirilse toplumsal gerginliğin, hareketliliğin artmaması
için hiçbir sebep yoktur, olamaz
da.
Cumhurbaşkanlığının halk tarafından seçilmesinde örnek teşkil
edebilecek tarzda bir ortak aday
ortaya konabilir. Bu konuda uygulamada, iki farklılık dikkat çeker
veya bazı çevreler bunu tartışmaya açabilir. Birincisi nedir? Hangi siyasi parti, hangi sivil toplum
kuruluşu varsa, seçimlere kendi
adaylarıyla gidebilir.
Bu adaylar arasında en fazla oy
alanın etrafında ikinci turda buluşulabilir ve böylelikle Cumhurbaşkanlığı seçimi mümkün olabilir. Bu
basit, uygulaması kolay, anlaşılabilir bir yol olarak karşımıza çıkabilir.
Ancak böyle bir uygulama modelin
arkasını önünü iyi değerlendirdiğiniz vakit hiçbir siyasi kurum kendisinin önerdiği aday birinci turda
toplanılacak aday olmuş olsa dahi,
ikinci turda bütünüyle destek sağlayacak bir imkan bulabilir mi bulamaz mı bunu düşünmek lazım.

Eğer sayın Başbakan partisinin
arzusu isteği doğrultusunda veya
kendisinin yıllardan beri hevesi
çerçevesinde bir Cumhurbaşkanı
olmayı düşünüyorsa tartıştırmayı
bir kenara bırakıp adaylığını kesin
olarak ilan etmesi gerekir. Bu da
yetmez, ben aday oluyorum, aday
olacaklarla adil bir yarışa girebilmek için Başbakanlık görevimi de
terk ediyorum, Başbakan sıfatını
kullanmadan AKP’li bir milletvekili
İkinci bir yöntem ortak çatı aday
olarak bu yarışta bulunacağım de- üzerinde bir mutabakata vararak,
mesi ve siyasi etiği ortaya koyma- eğer sayın Başbakan bu konusı lazım.
da kendi adaylığında kararlı ve
Türkiye’de AKP iktidarı döne- AKP’nin yönetimi de bunu destekminde önemli olaylar yaşanmıştır. liyor ise o zaman bunun dışında
Ne yazık ki bu olaylar Türkiye’yi kamplaşmayı cepheleşmeyi, gericepheleşmeye, kutuplaşmaya gö- limi Türkiye’de sona erdirmek üzetürmüştür. “Biz, milli irade ile geli- re demokrasi anlayışı içinde kuyoruz, yüzde 51 bizim yanımızda- caklayıcı bir yaklaşım ile bir aday
dır” diyerek yüzde 49’un varlığını üzerinde anlaşarak önce birinci
ve onları temsil eden milli iradenin turda sonra da en geç ikinci turda
toplanmış olduğu siyasi partiler sonuç alabilecek bir uygulamayı
yok farz edilmektedir. Bu anlayış ortaya koyabilmek lazım” dedi.
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Köşe Yazısı

SARI SENDİKACILIĞA GEÇİT VERMEYELİM...
İŞ GÜVENCEMİZ TEHDİT ALTINDA

“Yan gelip yatıyorsunuz”
“Memur maaşları yüksek”
“Memur sayısı çok”

Şeker fabrikaları,
Borçelik ve daha nice tesisler,
fabrikalar satılmıştır.

Kime? Bir çoğu yabancılara.
“Kar edeni de, zarar edeni de
Hem
de, “Parayı veren düdüğü çasatacağız”
lar. TÜPRAŞ’ı Ruslara satar mısın
“Ne banka bırakacağız, ne fabri- diyorlar. Satarım arkadaş” diyerek
ka, ne liman, ne de işletme. Hepsi- satılmıştır. Bunu söyleyenlere ben
ni satacağız.”
de Fatih Sultan Mehmet’in “Fethettiğim yerleri ecnebilere (yaban“Babalar gibi satarız”
cılara) satanlar, Allah’ın gazabına
“Parayı veren düdüğü çalar.
uğrasınlar.” sözünü hatırlatmak
TÜPRAŞ’ı Ruslara satar mısınız
isterim.
diyorlar. Satarım arkadaş”
Yine, ülke içinde taşeron şirket“20 bin dolar veren herkese,
lere devredilen işletmelerin de ne
Telekom’a ait bilgileri veririz.”
kadar sıkıntılı olduğunu Türkiye
“Türkiye’yi pazarlıyorum. Bizim çok acı bir tecrübeyle öğrenmiştir.
için verilecek para önemlidir. Her Soma faciası sonrası 301 eve ateş
şeyi pazarlar satarız, parayı veren bu sebeple düşmüştür.
düdüğü çalar. ”
Başbakan, 17 Aralık olayları
“Stratejik yer imiş. Ne stratejisi, sonrasında, Pakistan’dan dönerönemli olan müşteri bulmak. Müş- ken polislerin görevden alınmasıteri gece gelsin, pijama ile çıkarım na ilişkin sorular üzerine;
karşılarına. Seviyorum bu işleri ar“Mevcut 657 sayılı Kanunun ile
kadaş”
bunu yapamazsınız. Bir anonim
Bu sözler; Başbakan Recep Ta- şirkette güveni istismar edeni; İHyip Erdoğan, Maliye eski bakanı BARINI, KIDEMİNİ verip kapının
Unakıtan, Ulaştırma eski Bakanı önüne koyarsın. Ama 657 sayılı
Binali Yıldırım ve AKP’nin Bakanlar kanun da olmuyor, kanun engelKurulu üyelerine ait sözlerdir.
liyor. YAŞANAN GELİŞMELER
Peki, bu sözlerden sonra ne ol- BİZE UFUK AÇIYOR. ANAYASAL
ve YASAL DEĞİŞİKLİKLER GEREmuştur?
KİYOR.” Şeklinde beyanda bulunAtatürk döneminden itibaren
muştur.
adeta tırnaklarla kazılarak kurulan
İş güvencesine sahip olmayan
ve kar edilen kamu kuruluşları saişçiler,
işyerleri özelleştirildikten
tılmıştır.
sonra Başbakan’ın tabiri ile “KapıTedaş,
nın önüne konulmuştur.” Emekliliği
Tüpraş,
gelenler emekli olmuş, çoğu ise
4-C’li olarak kamu da çok düşük
Seka,
ücretle ve bir çok sosyal haktan
Sümer Holding,
mahrum olarak çalışmaya başlaTekel,
mıştır. Bu çalışanların bir çoğu bunalıma girmiş ve yirminin üzerinde
İskenderun Demir Çelik,
insan intihar ederek hayatına son
Limanlar,
vermiştir.
Divriği Demir Madeni,
Başbakan’ın “Yaşanan gelişmeKangal termik santrali,
ler bize ufuk açıyor, Anayasal ve
yasal değişiklikler gerekiyor” açıkSivas Demir Çelik,
laması yeni bir açıklama değildir.
Türk Telekom,
657 Sayılı DMK’nın değiştirilmesi
Petkim,
konusu 11 yıldır konuşulmaktadır.
Seydişehir Eti Aliminyum,
Gerekçe olarak; 1965 yılı anlayışı
ile Kamu Yönetimini sürdürmenin
POAŞ,
artık mümkün olmadığı, 657 sayılı
Bankalar,
Kanunun köhne bir kanun olduğu
söylenmektedir. Esas amaç ise; iş
İzocam,
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Musa AKKAŞ
Genel Sekreter

garantisinin kaldırılarak sözleşmeli
köleliğin hayata geçirilmesi, güvensiz ve güvencesiz bir iş hayatı
meydana getirmektir. Amaç, kamu
hizmeti yerine; kar-zarar, müşterisatıcı gibi sermaye piyasası kavramlarını kamu alanında da yerleştirmektir. Bu suretle de, “sınırsız bir
takdir yetkisi” hedeflenmektedir.
“Devletin memuru” yerine “hükümetin memuru” anlayışı yerleştirilmek istenmektedir.
Nitekim, hedeflenenlerin bir
çoğu hayata geçirilmeye başlanmıştır. Kamuda devlet memurunun yapması gereken bazı işler
taşeron firma elemanlarına devredilmektedir.
Hal böyle iken Sayın Başbakan
içi-dışı sararmış olan bir sendika
olan Memur-Sen’e bağlı SağlıkSen’in toplantısına katılarak şunları söylemiştir: “Dünyanın hiçbir
gelişmiş ülkesinde işçi memur
ayırımı yoktur, çalışanlar vardır.
Bizim bunu kaldırmamız gerekir.”
Bu noktada, “Trajikomik” olan
ama ne yazık ki şaşırtıcı olmayan
durum ise; Başbakanın bu sözleri
üzerine toplantıdaki malum sendika başkanlarının ve katılımcıların
Başbakanı ayakta alkışlamasıdır. Başbakan, “Anayasa’nın 128.
Maddesini değiştireceğini, iş güvencesini memurun elinden alacağını ve bir anlamda memurları
çağdaş köleler haline getireceğini”
açıklarken; Sarı Sendika vazifesini
yaparak alkış tutmuştur. Bu söylenenlere nasıl “Evet” denilebilir;
gerçekten anlamış değilim! Bu
insanlar hipnotize edilmiş olmalı;
söz konusu durumun başka bir
izahı yoktur. Aklı başında olan ve
her şeyden öte memurun hakkını

savunduğunu(!) iddia eden kişilerin alkışlamak yerine; memurun iş
güvencesini elinden almaya yönelik cümleler kuran kişileri, söylediklerine pişman etmesi gerekirdi.
İşte kendisini sendika olarak tanıtanların durumu. Teslim olmuş bir
sendikal anlayışın, çalışanlar için
“kaybetmek” anlamına geldiğini
anlamak için kahin olmaya gerek
yok. Tablo ortada ve durum tek
kelime ile; vahim!
Bu noktada, görev her zaman
olduğu gibi bize, Türkiye KamuSen’e, Türk Eğitim-Sen’e yani geleceğine sahip çıkanlara düşüyor.
İş güvencemize sonuna kadar sahip çıkacağız. Kamu çalışanlarının
“Ben istediğimi yaparım, sizi istediğim zaman kapının önüne koyarım” diyenlere bir cevabı olmalı.
Kamu çalışanları, iş güvencesini
kaldırmak isteyenlerin değirmenine su taşıyan sarı sendikacıları
görmeli ve onlardan hesap sormalıdır. Sarı sendikacılık, kamu çalışanlarının geleceğini karatmaktadır. Kamu çalışanları tehditlere
boyun eğmemeli; haksızlıklara göz
yummalıdır.
Hz. Ali: “Haksızlık karşısında
eğilmeyiniz, aksi takdirde hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz” demiştir.
Bu suretle,
Yürekli bir mücadele vermenin
zamanı gelmiştir!
Kamu çalışanları,
Haklarını ellerinden alanların mı;
Yoksa geleceğimize sahip çıkanların mı,
Yanında yer alacaktır?
Bu sorunun cevabı “Geleceğimize sahip çıkanlar” ise,
Adres:
Türkiye Kamu-Sen’dir.
Türk Eğitim-Sen’dir.

TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası

KONCUK: BİR YUMRUK GİBİ YOLUMUZA
DEVAM EDECEĞİZ

Konfederasyonumuza
bağlı
sendikalarımızın Genel Başkanları
ve Genel Merkez Yöneticileri 27
Mayıs 2014 tarihinde istişare toplantısında bir araya geldi.

KONCUK: TÜRKİYE KAMU-SEN
KÖKLÜ BİR KURULUŞTUR

Toplantıda bir konuşma yapan
Genel Başkanımız İsmail Koncuk,
Genel Merkez Yöneticileri olarak
sık sık bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunacaklarını söyledi.
Koncuk, “ Genel Kurul süreçlerimizi geride bıraktık. Türkiye KamuSen’e ve aziz milletimize hayırlı ve
uğurlu olsun. Seçilen tüm yöneticilerimiz demokratik teamüller
ve olgunluk içerisinde görevlerine
seçilmiştir.
Bundan sonra hep birlikte önümüze bakacağız. Birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz, düşmanlarımıza fırsat vermeyeceğiz.

Enerjimizi en verimli şekilde kamu
çalışanları ve bu ülkenin hassasiyetleri için kullanacağız.
Türkiye Kamu-Sen gelenekleri
olan köklü bir kuruluştur. Buraya
gelen her insan emek ve alın teri ile
geliyor. Biz bir vücut gibiyiz, parmağımıza bir iğne batsa, o acıyı
beraberce hissetmeliyiz. Türkiye
Kamu-Sen’in her problemi bu camianın hepsini yakından ilgilendirmelidir. Bundan sonraki süreçte
sık sık bir araya geleceğiz ve yolumuza bir yumruk gibi devam edeceğiz.

pılacağı yıldır. Bu sebeple 2015
yılında yetkili olacak Konfederasyon çok önemlidir. 2013 yılında
yaşanan toplu sözleşme rezaletini tekrar yaşamak istemeyenler,
satılmak istemeyenler şapkayı
önüne koymak zorundadır. Türkiye Kamu-Sen tüm mücadele
azmi ve isteğiyle buradadır. 2015
yılında memur ve emeklilerin tekrar satılmasını istemiyoruz. Devlet
memuru sıfatının kaldırılmasını,
iş güvencesiz olmasını istemiyoruz. Bunu sağlamak için Türkiye
Kamu-Sen’in mücadelesinin herkes tarafından görülmesi bu haklarımızı korumak için vazgeçilmez
öneme sahiptir. İnanıyorum ki, tüm
kamu çalışanları er veya geç kendilerine kurulan tezgahı görecek
ve sarı sendikalara gereken cevabı
verecektir.

Biz, bundan önce olduğu gibi bu
dönemde de memurları masada
satanların gerçek yüzlerini deşifre etmeye, maskelerini düşürmeye devam edeceğiz. Memurların
2013 yılındaki gibi bir ucube toplu
sözleşmeye reva görülmemesi,
enflasyon farkı hakkının ellerinden
alınmaması için her türlü çabayı
göstereceğiz. Mücadelemizi her
şart altında sürdürecek ve bulunduğumuz noktadan çok daha ileKONCUK: MÜCADELEMİZ HER
riye gideceğiz. Türkiye Kamu-Sen,
bundan önce olduğu gibi bundan
ŞART ALTINDA SÜRECEK
sonra da memurların hakları için
Yetki dönemi olan 15 Mayıs tarimeydanlara inmekten çekinmeyehi artık geride kaldı. Türkiye Kamu- cektir.
Sen yine gücüne güç katarak yoZorlukları ve içinde bulunduğuluna devam etmeyi başarmıştır.
muz
şartları çok iyi biliyoruz ama
Gayri ahlaki yöntemlere rağmen
zorluklar
bizi asla yıldırmayacak.
dimdik ayakta durmaya devam
Bizler tesadüfler neticesinde bir
ediyoruz. 450 bini aşan sayımızaraya gelen insanlar değiliz. Hela bundan sonraki süreçte de yine
pimiz görev ve sorumluluklarımızı
Türkiye’nin en etkin ve güvenilir Siçok iyi bilen bireyleriz. Ben tekrar
vil Toplum Örgütü olarak yolumuza
hepinize gösterdiğiniz mücadele
emin adımlarla devam edeceğiz.
ve azminizden dolayı teşekkür edi2015 yılı Toplu Sözleşmenin ya- yor, başarılar diliyorum. ” dedi.
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BU MİLLETİN AKLI TUTULMUŞ!!!
Köşe Yazısı
Akıl tutulmasını ülkenin geleceAkıl: Cenab-ı Hakk’ın insanoğluğinde önemli rolleri olan, ülke gelena verdiği en büyük nimettir.
İnsanı diğer varlıklardan ayıran ceğini kilim deseni gibi ilmek ilmek
en önemli farklılık da aklını kullan- işleyecek eğitim çalışanlarının bir
bölümünde de görmek mümkünması ve düşünmesidir.
dür.
İslam dinine göre aklı olmayaÜlke insanımız gibi kamu çanın dini de yoktur. Aklı olmayanlar
lışanlarının
bir kısmı sanki ‘stokİslam’ın hiçbir hükmüyle mükellef
holm
sendromu’
yaşıyor hale geldeğildir. Yaptığı işlerden sorumlu
miştir.
da tutulmazlar.
Ülke geleceğini tehlikeye atan,
İnsanı hayvandan ayıran en büyük özellik de zaten akıl ve düşün- kamu çalışanlarının geleceğini,
memurun kadro güvencesini ormektir.
tadan kaldıracak çalışmalara ses
Kuran-ı kerimde de 200 ün üze- çıkaramayan hatta destek veren,
rinde Ayette ‘’siz akletmez misiniz, bu çalışmalara göz yumanlara
hiç düşünmez misiniz” gibi akılla bilerek veya bilmeyerek destekler
hareket etmeye ve düşünmeye hale gelmiştir.
dair ayet bulunmaktadır.
Ülkemiz adım adım bölünmeye
Yer yüzündeki birçok batıl hızlı bir şekilde yol alırken,
inançlarda da insan, düşünmekle
Devlet memurunun iş güvencemükelleftir.
sinin kaldırılması konusunda gelişKısacası düşünmek haklardan meler olurken,
bir hak değil.’’ farz’’dır.
Milli Eğitim Temel Kanunu ile inBir çok güzel sözde de:
sanlığa hakaret edilir ve insan hak‘’Her nimetin bir şükrü vardır.Akıl ları çiğnenirken,
nimetinin şükrü de düşünüp öğüt
İnsanlık onuruna yakışmayacak
almaktır.’’
‘’sendikal rüşvet’’le memurun ge‘’İman: kalp sayesinde inanılan leceği pazarlanırken,
ve yaşanan, akıl sayesinde de düAkıl tutulması yaşayan bir grup:
şünülen ve idrak edilen bir gerçekİradesini nefsinin tutsaklığına
tir.’’ denilmektedir.
mahkum etmiştir.
Bir Hadisi şerifte de: “bir saatlik
Sağlıklı düşünememe ve baştefekkür (düşünce) bir gece nafile
kasının
aklıyla hareket etme hastaibadetten daha hayırlıdır.’’
lığına yakalanmıştır.
Buyrulmuştur.
Aklını,iradesini,
yeteneklerini,
Dolayısıyla Müslümana düşen makam ve mevki hırsı yüzünden
kendisine sunulan her şeyi düşün- kullanamamaktadır.
meden kabul etmek değil; akıl süzBazıları hiç yapılmayacak, kengecinden geçirerek, dinine, inandisine
yakışmayacak, aklı başında
cına, örf ve adetlerine uygun olanı
insanlarca
anlaşılmayacak, hayret
bulmak ve ona göre davranmaktır.
verici işler yapmakta veya yapanBugün, günümüzde, son 12 yıl- lara göz yummaktadır.
da ülkemiz insanında bunları görBazılarında düşüce mecali kalmek mümkün olmamıştır.
mamıştır.
Aklı başında olan insanların yapSevgiden uzaklaşmış, vicdanları
mayacağı ve yapamayacağı işler
katılaşmış
ve yalnızlaşmıştır.
artık ülkemizde yaşanır hale gelHerkes kendini düşünür ,başkamiştir.
Bu akıl dışı işler siyasette, ülke sını düşünmez hale gelmiştir.

Bazı idareciler
derdine düşmüş,
koltukta oturma
dünyanın,makam
iktidarların geçici
muştur.

kendi gelecek
birkaç yıl daha
sevdasıyla, bu
ve mevkilerin,
olduğunu unut-

Seyit Ali KAPLAN
Genel Mali Sekreter

İnancından, davasından, kiEk ders ücreti kanunu ile tüm
şiliğinden taviz vererek sendika öğretmenleri, idarecileri mağdur
değiştirmiş ve hatta bazılarını da
eden bu iktidar ve hiçbir gayreti
kendi makam hastalığına destek
olmayan yandaş sendikadır.
olması için işbirliğine zorlamıştır.
Norm kadro yönetmeliğindeki
Bir kısım kamu çalışanı öyle bir
akıl tutulması hastalığına tutul- mağduriyetler, norm kadro rezaletleri, tayin ve atamalardaki mağmuştur ki:
duriyetler bu iktidar ve oluşturduBaşbakanın hemşireler günü
ğu sendika sayesinde değil midir ?
nedeniyle bir yapının düzenlediği
Adam kayırma, kendinden oltoplantıda:’’ dünyanın hiçbir yerinde işçi memur ayırımı yoktur. Biz mayana yaşama hakkı tanımama,
de bu ayırımı kaldıracağız’’ dedi- yandaş kadrolaşma ve idareci
ğinde salon alkıştan yıkılmış,ne atamaları bu iktidar ve yandaşları
dediğini anlamadan, konuşmanın sayesinde olmamış mıdır ?
ne anlama geldiğini bilmeden oraBütün milli değerlerimizin tek tek
da bulunan kamu çalışanları adeta
yok
edilmeye çalışılması, eğitim
akıl tutulmasına uğramışlardır.
çalışanlarının ve öğretmenlerin itiBaşbakan ve iktidarı 12 yıldır kabarsızlaştırılması bu dönemde vufayı memurun iş güvencesine takkua gelmemiş midir?
mış, her fırsatta bunu dile getirmiş,
“Öğretmenler ne yapıyor ki, kaç
gücü yetmediği için zaman zaman
baltasını kuma gömmüş, ama her saat çalışıyorlar’’ki diyenlerler bu
fırsatta açığa çıkararak tehdit un- dönemin yöneticileri değil midir ?
suru olarak kullanmıştır.
2014 -2015 toplu sözleşme göTürkiye’de ‘’kısmi zamanlı’’ öğ- rüşmelerinde memuru bir gecede
retmenliği getiren bu iktidardır.
enflasyonun altında zam almaya
Türk Eğitim-Sen’in dava açarak mahkum eden bu iktidar ve yanDanıştay’ca iptalinden sonra 4-b li daşı sendika değil midir?
öğretmenliği bu eğitim çalışanlarıKamu çalışanları adına hiçbir
na dayatan ve yine sendikamızın
şey
yapmadan yetkili olan bir sengayretleriyle 2011 seçimlerine yadika
örneği demokrasi ile yönekın tüm öğretmenleri kadrolu hale
tilen
dünyanın
başka bir ülkesinde
getirmek zorunda kalan yine bu
var mıdır?
iktidardır.
18. Milli Eğitim Şurası’nda
“sözleşmeli öğretmenliği’’ komisyondan geçirten ve yine Türk
Eğitim-Sen’in yiğit yöneticilerinin
baskısıyla tekrar önergemizle bu
maddeyi kaldırmak zorunda kalan
bu iktidardır.

Velhasıl 12 yıldır kamu çalışanlarına, Eğitim çalışanlarına olmadık rezaletleri yaşatanlar bugün ki
idareciler ve yandaşlarıdır.

Bütün bunlara rağmen bugün
sendika diyemeyeceğimiz bir yapıyı bu ülkede yetkili yapan da ma4+4+4 kesintisiz eğitimi ülkemi- alesef bu ülkenin kamu çalışanı ve
ze ve eğitim çalışanlarına dayatabir kısım eğitim çalışanlarıdır.
rak on binlerce sınıf öğretmeninin
Şimdi soruyorum: Bütün bunlaFikri sorumluluktan eser kalma- ve diğer öğretmenlerin, öğrencileyönetiminde, ticarette olduğu gibi
sendikacılık alanında da yaşan- mış, gerginlik ve kötümserlik had rin mağduriyetine sebep olan yine ra rağmen bu şuursuzca destek
akıl tutulması değil de nedir.
bu iktidar ve yandaş sendikadır.
safhaya ulaşmıştır.
maktadır.

www.turkegitimsen.org.tr
www.turkegitimsen.org.tr
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Genel Başkan İsmail KONCUK;

TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası

“BİR DAHA BU KAZALARIN YAŞANMAMASI,
ACILARIN BU MİLLETİN KADERİ HALİNE GELMEMESİ
İÇİN ÇABA SARF ETMELİYİZ!”
bettiği, onlarca işçinin ise yaralandığı maden ocağı ve civarında
incelemelerde bulunan Genel
Başkanımız İsmail Koncuk, “Yaşanan acının tarifi yok. Yüzlerce
ocağa ateş düşmüş, feryatlar yüreklerimizi yakıyor. Tüm milletimiz
Soma’da yaşanan bu acıyı kendi
yüreğinde hissediyor” dedi.

Manisa’nın Soma ilçesinde yaYüce Allah’tan niyazımız odur ki,
şanan elim maden faciasında kay- milletimiz böylesi büyük bir acıyı
bettiğimiz yüzlerce vatan evladı bir daha yaşamasın.
yüreklerimizi dağladı.
Bu elim kazanın nedenlerinin ve
Yüzlerce eve ateş düştü.
varsa ihmalin sorumlularının da
ciddiyetle tetkik edilmesi ve hukuki
Millet olarak yas içerisindeyiz.
takibatın ciddiyetle yapılması önGenel Başkanımız İsmail Kon- celikli görevlerdendir.
cuk, facianın yaşandığı gün erken
Türkiye Kamu-Sen olarak bu
saatlerden itibaren Soma’ya intikal
sürecin
takipçisi olacağımızın biederek gelişmeleri yerinde incelelinmesini
istiyoruz.
miş ve vatandaşlarımızın acılarını
paylaşmıştır.
Yüzlerce işçimizin hayatını kay-

Koncuk, “Bir tek çalışanımızın
burnunun bile kanaması bizlerin
canının yanmasına sebepken yüzlerce can kaybının yaşanması yüreklerimizi dağlıyor. Yaşanan tam
bir faciadır. Allah bir daha göstermesin. Bu olay masaya yatırılmalıdır. Ah vah etmek yerine bundan
ders çıkarılmalıdır. Ancak bu olayın
istismar edilmesine de müsaade
edilmemelidir. Sorumluları mutlaka
tespit edilmeli gerekli cezaya çarptırılmalıdır. Denetim mekanizmaları
yeniden gözden geçirilmelidir. Şu
ana kadar yetkililerden tatmin edici
bir açıklama gelmemiş olması da
aklımızdaki soru işaretlerini çoğaltıyor. Henüz madende kaç işçinin
mahsur kaldığını dahi bilmiyoruz.

TÜRKİYE KAMU-SEN TEŞKİLATLARI 15.05.2014 GÜNÜ TÜRKİYE GENELİNDE
MESAİLERİNE BAŞLAMADAN ÖNCE SOMA’DA ŞEHİT OLAN MADENCİLERİMİZ İÇİN
SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU VE FATİHA OKUDU.
Teşkilatlarımızla birlikte, Türkiye
Kamu-Sen Genel Merkez binamız
önünde de başta Genel Başkanımız İsmail Koncuk olmak üzere
bağlı sendikalarımızın Genel Başkanları, Genel Merkez Yöneticileri
ve Türkiye Kamu-Sen çalışanları
da şehit madencilerimiz için saygı
duruşunda bulundu, ellerini semaya kaldırarak Fatiha okuyup dua
etti.

şanan dramı gördüm. Sayı devamlı
artmakla birlikte 300’ ün üzerinde
şehidimizin olduğu görülüyor. Elbette sayının daha da artmasından
endişe ediyoruz. İnşallah korktuğumuz bu ihtimal gerçekleşmez. Ah
vah ederek işi geçiştirmek doğru
değildir. Bir daha bu kazaların yaşanmaması, acının bu milletin kaderi haline gelmemesi için çaba
sarf etmeliyiz. Bu millet acının kardeşi olmasın. Oradaki maden ocağı devlete aitken, bir özel şirkete
devredilmiş, bu şirket de taşeron
bir şirkete devretmiş, o taşeron
şirkette bir başka taşeron şirkete
devretmiş.

Genel Merkez binamız önünde bir konuşma yapan Türkiye
Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk
Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder
Kahveci, Soma’da yaşanan ve milletimizi yasa boğan facianın son
Görüyoruz ki, kar etmek için her
olmasını temenni ederek, taziye
şeyin yapıldığı bir dönemdeyiz.
dileklerini iletti.
Yapılacak işlerin iki üç alt işvereKONCUK: TEDBİRLER ALINMALI, ne devredilmesi demek taşeron
SORUMLULAR CEZALANDIRILMA- işçiliğin arttığı, ücretlerin düştüğü
en basit güvenlik tedbirlerinin bile
LIDIR
alınmadığı bir çalışma ortamına
Konfederasyonumuzun Genel çanak tutmak demektir. Basit bir
Başkanı İsmail Koncuk ise yaptı- trafo patlamasından dolayı 300’ü
ğı konuşmada, “Bu millet acının aşkın kardeşimizi kaybettik. Bunun
kardeşi olmamalı” dedi. Koncuk, tedbiri neyse alınmalı , sorumlusu
“ Dün Soma’ya bizzat giderek ya- kimse cezalandırılmalıdır. Bugün

biz de iş bırakabilirdik ama şehitlerimize ve onların ailelerine duyduğumuz saygıdan dolayı bunu
yapmadık. Ancak bu ileri de iş bırakmayacağımız anlamına gelmez.
Dün sayın Başbakan bölgede incelemeler yapıyor ve sonrasında
yaptığı açıklamalarda 1870’lerden,
1940’lardan örnekler vererek böyle
kazaların olduğunu, bu işin literatüründe bunların olabileceğini ifade
ediyor. Sayın Başbakan’a buradan sesleniyorum, biz 1800’lerde,
1900’lerde teknolojinin olmadığı,
tedbirlerin alınmadığı bir dünyada
yaşamıyoruz. 2014 yılında böyle
kazaların hala yaşanıyor olması
oldukça düşündürücüdür. Bu olay
artık yeter diyeceğimiz nokta olsun
ve bir daha böyle kazalar yaşanmasın diyor, şehitlerimize Allah’tan
rahmet, tüm milletimize baş sağlığı
dileklerimizi iletiyoruz.” dedi.
Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Hazım Zeki Sergi’nin
Kur’an tilavetinin ardından eller
Soma’daki şehitlerimiz için semaya
açıldı, dualar edilip Fatihalar okundu.

Kaç işçinin içeride olduğunu bilmediğimiz bir kurtarma çalışmasının ne kadar başarılı olacağı
tartışılır. Aileler merak içerisinde
hastane önlerinde, maden ocağı
yakınlarında perişan vaziyetteler.
Bu kargaşaya derhal son verilmeli,
yetkililer milletimizi en çabuk ve en
doğru şekilde bilgilendirmelidirler.
Bununla birlikte, Avrupa’da en çok
iş kazasının yaşandığı ülke olmak
bizler için onur kırıcı ve utanç verici bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.
Artık gerekli tedbirler alınsın ve
bu tip kazalar bir daha yaşanmasın. İnşallah, madende mahsur
kalan işçilerimizden güzel haberler
gelir, bu vesileyle acımız biraz daha
hafiflemiş olur. Can kaybının büyümemesi en büyük temennimizdir.
Bu acının tekrarının bir daha yaşanmamasını diliyor, şehit olan
işçilerimize yüce Allah’tan rahmet,
yaralılara acil şifa, Türk milletine
başsağlığı diliyorum” dedi.

Türkiye Kamu-Sen teşkilatları yarın Türkiye genelinde Cuma
namazının ardından Soma şehitlerimiz için gıyabi cenaze namazı
kılacaklardır.
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KIRIKKALE’DE
MÜDÜRLÜK
MÜLAKATLARINA
İPTAL…
Türk Eğitim Sen olarak, Kırıkkale İlinde sendikamız üyelerinin
de aday olarak katıldığı müdürlük sözlü sınavının objektiflikten
uzak olarak gerçekleştirilmesi
sebebiyle iptalini talep ettiğimiz
davada, Kırıkkale İdare Mahkemesinin 2013/581 E., 2014/117 K.
Sayılı kararı ile; Sendikamızın taraf ehliyetine sahip olduğuna kanaat getirilerek davanın esasına
girilmiş ve Kırıkkale İl Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından 11.09.2013
tarihinde yapılmış olan sözlü sınavın iptaline karar verilmiştir.
Kararın gerekçesinde; komisyon
üyeleri tarafından sorulan sorulara adayların vermiş olduğu
cevapların ne olduğu ve takdir
edilen notların gerekçelerinin or-

taya konulmadığı, sözlü sınavın
yazılı sınavı tamamlayıcı nitelikte olmasına karşılık, her iki sınav
notu arasındaki büyük farklılıkların
ortalamayı düşürerek çok sayıda
adayın yazılı sınavlardaki başarılarını etkisizleştirdiği, bu sebeple
sözlü sınavlara ilişkin değerlendirmenin objektif ve sağlıklı bir şekilde yapılmadığı gerekçelerine yer
verilmiştir.
Ayrıca, sözlü sınavda başarısız
sayılan Türk Eğitim Sen üyeleri Ali
VURGUN, Ramazan TIRNAKSIZ
ve Yaşar ARSLAN tarafından açılan bireysel davalarda da, Kırıkkale İdare mahkemesinin 2013/569
E., 2014/129 K. Sayılı kararı,
2013/570 E., 2014/130 K. Sayılı
kararı ve 2013/572 E., 2014/131
K. Sayılı kararı ile 11.09.2013 tarihinde yapılmış olan sözlü sınavın
iptaline karar verilmiştir.

EŞDEĞERLİK SINAV
SONUÇLARI İLE DE DİL
TAZMİNATI ALINABİLMELİDİR
“Dil Tazminatı” yabancı dil
bilen memurun almış olduğu ek
ücrettir. Bu tazminata ilişkin düzenleme 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2.maddesinde yer almaktadır.
Ülkemizde, ÖSYM tarafından, yılda iki kez Yabancı Dil
Sınavı(YDS) yapılmaktadır. Bununla birlikte, diğer ülkelerin
yapmış olduğu bazı sınavların
ülkemizde geçerliliği ÖSYM tarafından kabul edilmektedir. Geçerliliği kabul edilen ve “eşdeğerlilik sınavları” olarak adlandırılan
söz konusu sınavların YDS puan
karşılıkları ÖSYM tarafından düzenlenen “dönüşüm tablosu” ile
belirlenmektedir.
Ancak dil tazminatı için eşdeğerlilik sınavları kabul edilmemekte ve Sendikamıza ulaşan
bilgilere göre, eşdeğerlilik sınav
sonucu ile dil tazminatı ödenen
kişilerden, almış oldukları dil taz-
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minatları Milli Eğitim Bakanlığınca geri istenmektedir.

Yüksek lisans, doçentlik, tıpta
uzmanlık gibi her alanda eşdeğerlik sınavları kabul edilirken;
sadece dil tazminatının ayrık
tutulması ve eş değerliği kabul
edilen sınavlar ile dil tazminatının alınamaması “eşitlik ilkesine”
aykırı nitelik taşımaktadır. Bu
yönüyle söz konusu tavır doğru
olmadığı gibi Anayasaya aykırılık
niteliği arz ettiği için hukuki de
değildir.
Tüm bu nedenlerle, memurlara
eşdeğerlilik sınavlarının sonuçlarının dönüşüm tablosundaki karşılıkları ile dil tazminatı ödenmesi
ve bu şekilde dil tazminatı ödenmiş olan kişilerden yapılmış olan
ödemenin geri istenmemesi hususunda Milli Eğitim Bakanlığına,
Başbakanlığa ve ÖSYM’ye yazılı
başvuruda bulunduk.

SOMA’LI
MADENCİ
KARDEŞLERİMİZE;
Köşe Yazısı
Ülkemizin tarihindeki en büyük
iş kazasıyla, büyük bir faciayla karşı karşıya kaldınız.

Talip GEYLAN
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri

Bu madeni tetkik ederek, işlet301 arkadaşınızı karalar içerisinme ruhsatını veren ilgili bürokrat ve
de kara toprağa verdiniz.
301 Arkadaşınızın yaslı aileleriyle siyasilerin,

her sabah yüz yüze geliyor, hergün
Daha dokuz ay önce madendeki
bir kez daha kahroluyorsunuz.
işçi sofrasında “huşu” içerisinde
iftarını yaparak, işletmeyi öve öve
Büyük acı…
yere göğe sığdıramayan BakanlaDayanılası değil.
rın,
Allah sabrınızı artırsın.
Dicle’nin kenarındaki koyunun
***

mesuliyetini üstlendiği halde, 301
canın yitirildiği gün Soma’da “İsrail dölü” avcılığı yapan ve yerlerde
Kızmak, eleştirmek, bağırmak tekmeleyerek işçi dövenlerin,
hatta isyan etmek en doğal hak..,
kınız.
Hesap sormak hakkınız,

Daha öncelikli olarak eleştirilmeMuhatabınız kim olursa olsun
si
gerekmez mi?
hesap sorun.
Öncelikli olarak bunlara; kızılmaHakkınız..!
sı, bağırılması, isyan edilmesi geSizin haklarınızı korumak, çarekmez mi?
lışma koşullarınızı iyileştirmek için
İlk önce bunlardan hesap sorulgayret göstermek ve tüm bunlar
için işveren nezdinde sizin adınıza ması gerekmez mi?
taraf olması gereken ve fakat bu
!?
anlamda zaafiyet gösteren SEN***
DİKADAN da hesap sormak hakkınız.
Öte yandan şunu da belirtmeden geçemeyeceğim:
Sendika olduklarını unutarak;
İşverenle,
İşverenin tetikçiliğini yapan taşeronlarla,
Ve işverenin halvet içerisinde
olduğu siyasilerle “İŞ” tutanlara
SENDİKA değil, olsa olsa “SARI
SENDİKA” derler.
Madenci emekçilerimizin, böylesi yapılara tepki koyması, temsil
zaafiyetlerinden dolayı istifaya davet etmesi; hiç şüphe yok ki, anlaşılır ve hatta takdir edilecek bir
tavırdır!
***
Ancak;

“İşçi memur ayrımını kaldıracağım, Devlet memurlarının iş güvencesini ellerinden alacağım” diyen bir Başbakanı (işvereni), elleri
nasır tutarcasına ayakta alkışlayan
memur sendikalarının olduğu bir
düzeni yaşıyoruz maalesef!
Soma’lı madencilerimizin bu ahlaki tavırlarının ve sarı sendikacılıktan hesap soruyor olmalarının;
Kamudaki taşeronlaşmanın başını alıp gittiği bir dönemde, bütün
çalışanlara ve özelde kamu çalışanlarına örnek olmasını temenni
ediyorum.

Bu vesileyle faciada hayatını
Bu madene, türlü eksiklerine kaybedenlere yüce Allah’tan rahrağmen “Dört dörtlük işletme” ra- met, yakınlarına sabırlar niyaz ediporunu düzenleyen denetçilerin,
yorum.
Bu denetçilerle illiyeti bulunan ve
Güzel ülkemizin güzel insanlarıbu sorumluları “besleyen, semir- nın; gelişmiş ülkelerin 1862’lerden,
ten” patronların,
1901’lerden beridir hiç yaşamadıİşletme ve işletme sahipleriyle ğı böylesi büyük iş kazalarıyla bir
şu ya da bu formatla alakadar olan daha muhatap olmamasını temenpolitikacıların,
ni ediyorum.

TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası

GENEL MERKEZ YÖNETİCİLERİ KARAMAN
ŞUBESİNİ ZİYARET ETTİ

Başkanları Zühtü Kahraman,
Ali Buğdaycı, Akif Kocatepe,
Mehmet Serin, işyeri temsilcileri ve Kadın Komisyonu
üyeleri hazır bulundu.

Karaman Şubesinin 11
Mayıs 2014 tarihinde düzenlemiş olduğu istişare
toplantısına ve Ermenek
ilçesinde düzenlenen pikniğe katılmak üzere Genel
Mevzuat ve Toplu Sözleşme
Sekreteri M.Yaşar ŞAHİNDOĞAN ile Genel Eğitim ve
Sosyal İşler Sekreteri Cengiz
KOCAKAPLAN, Karaman
ilindeydi.
9 Mayıs 2014 Cuma günü
saat 20:00’da Karaman Şubesi İstişare toplantısı yapıldı. Toplantıda Şube Yönetim
Kurulu, Türk Sağlık-Sen Karaman Şube Başkan Nedim
Ünal, Karaman Eski Şube

Merkez Yönetim Kurulu
Üyeleri ve Şube Yönetim
Kurulu üyeleri 10 Mayıs 2014
Cumartesi günü ise Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla
ilçelerinde görev yapan üyelere yönelik Ermenek Gölkenarı Belediye Tesislerinde
düzenlenen pikniğe katıldı.
Toplantı ve piknikte Şube
Başkanı Ziya HOTAMIŞLI,
Genel Mevzuat ve Toplu
Sözleşme Sekreteri M.Yaşar
ŞAHİNDOĞAN ile Genel
Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN
katılımcılara hitaben birer
konuşma yaptılar.

MEMURA ENFLASYON FARKI SOSYAL
DEVLETİN GEREĞİDİR
2014-2015 yıllarını kapsayan toplu sözleşme memurun yüzünü güldürmedi.
2 milyon 600 bin memur ve 1 milyon 800 bin emeklinin maaş ve aylıklarına yapılan zamlar
yılın ilk dört ayında enflasyon karşısında eridi. Geçtiğimiz toplu sözleşmeyi yangından mal
kaçırır gibi, iki günde imzalayan malum Konfederasyon; toplu sözleşmelerde her yıl verilen
enflasyon farkını unutunca maaş zammı enflasyon karşısında eridi.
nan Toplu Sözleşmede memura
2014 yılı için seyyanen net 123 TL
zam verilmiş enflasyon oranı göz
ardı edilmiştir. Ancak memurlara
2014 yılı için öngörülen zam daha
yılın ilk dört ayında enflasyona
yenik düşmüştür. Buna rağmen
Toplu Sözleşmede enflasyon farkı
bulunmadığı için memur ve memur emeklileri 2014 yılında zam
enflasyon farkı alamayacaktır.
Et, süt, peynir, meyve, sebze gibi
zorunlu gıda maddelerine bir biri
ardına gelen zamlar vatandaşlarımızın belini bükmektedir. Dört ay
içinde yoksulluk sınırı 153 TL buna
karşın aldığı maaş ise yalnızca 123
TL artmıştır. Buna göre memurlar
şimdiden aylık 30 TL zarara uğramıştır. 2015 yılına kadar memurlara
hiçbir zam yapılmayacağı dikkate
KONCUK: ENFLASYON FARKI
alındığında, memurun enflasyon
MEMURLARA CAN SİMİDİ
farkı hakkının gasp edilmesinin ne
OLACAKTIR
büyük bir kayıp olduğu daha iyi
Konu ile ilgili açıklama yapan anlaşılacaktır.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı
Zorunlu kalemlere gelen zamlar
İsmail Koncuk; “İki günde imzala- vatandaşlarımızın maaşını eritip
2013 yılı Aralık ayında 4 kişilik bir
ailenin asgari geçimi için gereken
miktar 3.702,33 TL iken, 2014 yılının ilk dört ayında 152,88 TL arttı
ve 3.855,21 TL’ye yükseldi. 2013
yılının başında alınan 123 TL’lik
zam eriyip gittiği gibi, memurlar
geçen yıla göre 29,88 TL daha fakirleşti.
Yılın ilk dört ayında gıda fiyatlarına %9,2 zam yapılarak; kuru
fasulye %18,5, mercimek %18,3,
patates %37,2, kuru soğan %18,6,
pirinç %23,2,limon %39,1, elma
%30,3, çarliston biber %17,8, domates %14,7, dolma biber %34
oranında zamlandı. Haberleşme
kalemlerine yapılan zam ise Aralık
ayı ile kıyaslandığında %30,7 oranında artış gösterdi.

yok etmiştir. Vatandaşlarımızın
geçim sıkıntısı artarak devam etmektedir. Ülkemizde yaşanan
ekonomik konjonktürün olumlu
gelişmeler göstermediği açıkça
ortada iken memurlarımızın 2014
için 123 TL, 2015 yılı için ise %3+3
zam ile tam bir ekonomik yıkım yaşayacağı aşikârdır.
Anayasanın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı
sosyal bir hukuk devleti olduğu
vurgulanmış, 5. maddesinde ise
Devletin temel amaç ve görevleri ise kişilerin ve toplumun refah,
huzur ve mutluluğunu sağlamak;
kişinin temel hak ve hürriyetlerini,
sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın
maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak olarak belirlenmiştir.
Yılın ilk dört ayı içinde koca bir
yıllık maaş zammının eriyip gittiği

ve memurların ve emeklilerin açlığa, sefalete terk edildiği bir ülkenin
sosyal devlet olduğunu söylemek
mümkün değildir. Anayasa Devlete, toplumun refahını sağlamayı
ve kişilerin önündeki ekonomik,
sosyal, siyasal engelleri kaldırmayı
şart koşmuştur. Bu durumda yükselen enflasyon karşısında vatandaşların gelirlerini korumak Devleti
idare edenlerin anayasal yükümlülüğüdür. Memurlarımızı enflasyonun kucağına atarak adaleti ve
refahı sağlamak mümkün değildir.
Bu bakımdan memur maaş
zamlarının bir kez gözden geçirilmesi ve 2013 yılında yapılan toplu
sözleşmede unutulan enflasyon
farkı uygulamasının hayata geçirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Meclis
gündemine gelecek olan torba kanun içerisine memurların 2014 yılı
enflasyon farkı mutlaka eklenmelidir. Memurlarımız, yokluk ve yoksulluk denizinde boğulmak üzeredir. Enflasyon farkı memurlara bir
can simidi olacaktır.” dedi.
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ÖĞRETMENLER MADENDE ÖLMESİN!
Köşe Yazısı
Soma’da yürekler yandı.
Çaresizlik tavan yaptı.
Ocaklar söndü,
Umutlar tükendi,

Cengiz KOCAKAPLAN

Devlet bir kere daha sınıfta kaldı.

Genel Eğitim ve Sosyal İşler
Sekreteri

çıkmış. Atanmak için bekleyen öğretmen sayısı ise 300 bini geçmiş!

Soma’da gözünü para hırsı bürümüş patron var.
Patronla kol kola girmiş siyasetçi var.
Varlığını patrona armağan etmiş
“Sarı” sendika var…
Ama insanın, insanlığın kıymeti
yok!

yıllarca…

Ama atamaları yapılmamıştı.
Onlar, eğitimde kar - zarar hesabıInsan hayatının ne kadar ucuz nın kurbanı olmuşlardı.
olduğunu gördük!
Bugüne kadar atanmadığı için
Ton başına maliyeti düşürmek 37 öğretmenimiz malesef intihar
etmişti. Soma’da maden ocağında
için.
yaşanan, millet olarak bizi derin bir
Unutmayalım, unutturmayalım!
kedere boğan faciada iki öğretKronik bir hastalığımız var: Ça- menimiz hayatını kaybetti.
buk unutuyoruz. Büyük acılar yaNe işleri vardı maden ocağında?
şıyoruz ve bu acıların ardından bir
Kim bilir belki bir büyüğümüzün!
kaç hafta tartışıyoruz. Yıkıyoruz,
Onları
Eminönü’nde yem bekleyen
yeniden yapıyoruz, dünyadaki iyi
güvercinlere
benzetmesi zoruna
örnekleri ortaya seriyoruz. Ancak
gitmişti,
veya
“başka iş bulsunlar,
araya biraz zaman ve başka olaylar giriyor, önce ikinci plana, sonra devlet herkese iş bulmak zorunda
değil!” nasihatına uymuşlardı…
üç, dört….
Çünkü Soma’da;

Seçim meydanlarında Recep
Tayyip Erdoğan’ın, Dünya Lideri(!)
Şehitlerimizin yakınları ve ateşin Başbakanımızın ağzından çıkandüştüğü ocaklar, acıları ile baş ların bir palavra olduğunu hiçbir
başa kalıyor.
zaman gerçekleşmeyeceğini anlaKalan sağlar ise yine yaşamak(!) mışlardı belki de..
için, madene…
Çünkü Recep Tayyip ERDOUnutuluyor, unutturuluyor

301 canımız gitti.

255 kadınımız dul kaldı,
432 çocuk babasız…

ĞAN, milletten oy isterken miting
alanlarında defalarca söz vermişti.
Mezun olan öğretmen hemen, ertesi gün atanacaktı…

Her birinin ayrı ayrı hayallleri var2002 yılı Mayıs ayında İzmit midı.
tinginde şöyle sesleniyordu TayBelki bir çoğunun hayallerini yip Bey: “Şu sisteme bakın hele,
tahmin etmek çok zor. Ancak iki ülkede 72 bin öğretmen açığı var,
meslektaşımızın; öğretmen Ra- sen sınavla öğretmen seçiyorsun.
mazan Şahin ve öğretmen Tezcan Hangi akla hizmet ediyorsunuz?
Şentürk’ün hayallerini tahmin et- Bırak da öğretmenlerimiz okul
mek çok zor değil. Aslında onların seçsin, göreve başlasın. Önüne
işyerleri, bir okul olacaktı, cıvıl cıvıl, niye engel koyuyorsun... İnşallah
masum öğrencileri. Onlara vatan biz hükümetimizi kurduğumuzda
sevgisini, bayrak sevgisini, doğ- bütün öğretmenlerimizi göreve
ruluğu, dürüstlüğü, çalışkanlığı, başlatacağız ve öncelikli olarak
sorumluluğu öğreteceklerdi.Belki eğitim sorununu çözeceğiz....”
de Tezcan öğretmen uluslararası
müsabakalarda ülkesini en iyi şekilde temsil edecek milli sporcular
kazandırmanın hayalini kurmuştu
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öğretmeni matematiğe, müzik öğretmeni beden dersine giriyor, niye
öğretmen ihtiyacı var. Ama bakın
ki işe, bunlar bir de sınavla öğretmen alıyor. O zaman niye okutuyorsun bu öğrencileri yazık değil
mi? Öğretmen almıyorum de bu
evlatlarım okumasın boşuna, ama
biz iktidar olunca inşallah boşta
öğretmen adayı olmayacak…”
Samsun’da yaptığı bir konuşmada yine gündeminde atama
bekleyen öğretmenler vardı: “Buradan sözüm tüm genç öğretmen
adaylarına: Siz merak etmeyin, biz
geldiğimizde üniversiteyi bitirdiğinizde ne yapacağım, sınavı ya
kazanamazsam korkunuz olmayacak; çünkü sınav olmayacak...”
İstanbul’da yaptığı konuşmada
ise vaat tavana vuruyor: “Birçok
gencimiz özellikle öğretmen adaylarımız işsiz kaldı. Ülkede eğitim
çökmüş. Köy okulları kapanmış.
Merkezdeki okullar bile öğretmen
diye can çekişiyorken sen sınavla
öğretmen seçmeye kalkıyorsun.
Bıraksana genç öğretmenlerimiz
gitsin çalışsın.O kadar sene beklet sonra al, o adamda artık heves
kalır mı? Öğretmenlik yapabilir mi?
Ama inşallah biz iktidar olunca öğretmenler okulun bittiği gün hazırlıklarını yapacak ertesi gün görev
aşkıyla okuluna gidecek hiç merak
etmeyin...”
Aradan geçen on iki yıl.

37 öğretmen atanamadığı için
intihar etmiş, iki öğretmenimizi,
madenden kömür çıkartarak hayatını devam ettirmek zorunda
bırakmışız. Madende yaşanan bir
Haziran ayında ise Gaziantep’de facia sonucu hayatını kaybetmiş.
Öğretmen ihtiyacı 70 binlerden
vaadini tekrarlıyordu, üstüne basa
basa: “Yahu bir sürü bölüm öğ- MEB’in verilerine göre (daha fazretmeniniz boşta geziyor resim la olduğunu biliyoruz) 126 binlere

Ne kadar şahane(!) yönetildiğimizin göstergesi bu rakamlar ve
yaşananlar. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan “En fazla öğretmen
ataması bizim dönemimizde yapıldı.” sözlerinin arkasına saklanamaz, kaçamaz. Devlet adamı ciddiyeti de sorumluluğu da verdiği
sözleri yerine getirmeyi gerektirir.
Türk Eğitim Sen Genel Merkezi
olarak, 2013 – 2014 Eğitim öğretim
yılı başladığında 81 il valiliğine bir
yazı yazarak, çalışan ücretli öğretmenlerin sayılarını, branşlarını ve
mezuniyet durumlarını sormuştuk.
68 Valimiz yazımıza cevap verme
nezaketinde bulunmuştu. İl Valiliklerinden gelen bilgilere göre; 68
ilde ücretli öğretmen sayısı 55 bin
987’dir. Ücretli öğretmenlerin 23
bin 117’si eğitim fakültesi mezunu,
23 bin 248’i lisans mezunu, 9 bin
622’si ön lisans mezunudur. 81 ilimizi düşündüğümüzde ücretli öğretmen sayısı çok daha yukarılara
çıkacaktır. MEB, eğitimde kaliteyi,
yarının ne olacağından habersiz,
üç kuruş paraya eğitim hizmeti veren, önemli bir bölümü pedogojik
formasyondan habersiz ücretli öğretmenlerle mi sağlayacaktır?
Milli Eğitim Bakanlığı 2014 yılında Şubat ayında 10 bin öğretmen
ataması yapmış ve Ağustos ayında 40 bin öğretmen ataması planlamıştır. Yapılacak atamalar ücretli
öğretmen ihtiyacını bile ortadan
kaldırmamakta, ancak yarısını karşılamaktadır. Bakanlık sendikamızın önerisini dikkate almalı ve 2014
yılında en az 100 bin öğretmen
ataması gerçekleştirmelidir.
Öğretmenlerimiz intihar etmesin, maden ocaklarında ölmesin.
Hayatını kaybeden bütün madencilerimize Allahtan rahmet diliyorum. Cenab-ı Allah bir daha
böyle acılar yaşatmasın. Mevlam
bizleri sorumsuz yöneticilerden,
riyakar ve pişkin siyasetçilerden
korusun.

TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası
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MERKEZ KADIN KOMİSYONU
ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ

Türk Eğitim-Sen Merkez Kadın
Komisyonu Anneler Günü nedeniyle 10.05.2014 tarihinde Lale
Restaurant’ta bir kahvaltı düzenledi. 800 kişinin katıldığı kahvaltıda
Genel Sekreter Musa Akkaş, Merkez Kadın Komisyonu Başkanı Firdes Işık, Merkez Kadın Komisyonu
üyeleri, TÜDKAD Genel Başkanı
Sayın Şenol Bal, Yönetim Kurulu
Üyeleri, MHP Ankara İl Yönetim
Kurulu Üyesi Sayın Firdevs Namlı
Poyrazoğlu, Türkiye Kamu-Sen’e
bağlı sendikalarımızın başkanlarının ve Yönetim Kurulu Üyelerinin
Eşleri, Türk Eğitim-Sen personeli
hazır bulundu.
Bir konuşma yapan Türk EğitimSen Genel Sekreteri Musa Akkaş,
tüm kadınlarımızın anneler gününü
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kutladı. Akkaş: “Bugün dünyanın
en değerli ve kutsal varlıkları olan,
bizleri dünyaya getiren, bizleri büyüten, sevinçlerimize, acılarımıza
ortak olan annelerimizin, anneler
gününü kutlamak üzere bir araya
geldik.
Önemli bir gün bugün. Elbette anneler bir gün değil, her gün,
her saat hatırlanması gerekir. Bugünlerin önemi var. Sorunların konuşulması, çözümü bakımından
önemlidir.
Anne… Dediğimizde içimizde
fırtınalar esiyor, anlamlı ifadeler yer
alıyor. Bu kelime o kadar güzel ki,
Anne… bu tarif edilemez.
Annelik görevi herkesin yapacağı bir görev değil. Sıradan bir görev değil.
*Dünyanın en önemli işlerinden
birisi.
*Birçok işi aynı anda yapmanız
lazım.
*Bazen günlerce, bazen haftalarca uyumayacaksınız.
*Çok hareketli olmak zorundası-

nız, hareket kabiliyetiniz fazla olacak.
*Acılarınız olacak bunlara katlanacaksınız. Acılarınızı duymayacaksınız.
*Sorumluluklarınız fazlaca olacak. Her sorunu çözerken zevkle
yapacaksınız, of bile demeyeceksiniz.
Tüm bunları yaparken karşılık
beklemeyeceksiniz. Ücret almadan, para almadan bu işleri yapacaksınız. Bunları sorsanız, size şu
kadar para deseniz biliyorum ki,
kimse böylesi bir işe talip olmaz.
Talip olanlar var, onlar Anneler…
Anneler olmasıydı, insanlık olmazdı. Anneler her şeyimiz, baş
tacımız. Anneler ailenin temel direği ve toplumunda geleceğidir.
Bu vesile ile eli öpülesi annelerimizin, başta evladını şehit vermiş annelerimizin, tüm annelerin,
anne adaylarının Anneler Gününü
kutluyorum. Ebediyete intikal etmiş anneleri rahmetle, minnetle
anıyorum. Ruhları şad, mekanları
cennet olsun.

2013 Resmi açıklamalara göre;
214 kadın cinayeti yüzünden hayatını kaybetmiş,
163 kadın tecavüze uğramıştır,
2014 karnesi de iyi değildir.
30’un üstünde kadın cinayeti olmuş. Birçok darp ve tecavüz olayları yaşanmıştır.
Bunların çoğunluğu annedir.
Bu tablo üzücüdür, ürkütücüdür.
Türkiye’ye yakışmayan bir tablo
vardır. Acil tedbir almanın zamanıdır. Anaların gözyaşının akmasını
istemeyenler bunlara çare bulsunlar.
Merkez Kadın Komisyonu Başkanı Firdes Işık da konuşmasında annelerin hayatımızda yeri ve
önemine değinerek, şunları ifade
etti: “Biliyorum ki aramızda benim gibi annesini kaybedenler var,
onlarsız hep bir yanımız eksik, bir
kanadımız hep kırık. Kaybettiğimiz
canımız annelerimizi rahmetle anıyorum, hepsinin mekanları cennet
olsun diyorum.
Hayatta olan annelerimize de
sağlıklı, uzun ömürler dileyerek her
birinin ellerini hürmetle öpüyorum.
Bu özel günde Şehit Analarını
müzikli bir kahvaltıya davet etmedik, TKS Kadın Komisyonu olarak
bir karar aldık, komisyon üyeleri
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olarak sene boyunca Ankara’da
bulunan bütün şehit ailelerine ziyarette bulunacağız. Çocuklarını genç yaşta vatan topraklarına
emanet eden muhterem şehit analarına da bu vesileyle saygılarımızı
iletiyor, acılarının içimizde olduğunu belirtiyor, ellerinden öpüyoruz.
Yunus’ları,Hacı Bektaş’ları, Mimar Sinan’ları ve nice değerlerimizi
yetiştiren Sevgili Türk Kadınları,
Doğu Türkistan’da, Suriye’de,
İran’da, Irak’ta zulüm altında olan
soydaşlarımızın, özellikle kadınlarımızın ve çocuklarımızın acılarına,
çektiklerine, esaretlerine çözüm
bulamamanın, çare bulamamanın
çaresizliğini yaşıyoruz. Dünya’nın
neresinde olursa olsun acı çeken
kadının acısını içimizde hissediyor

ve artık kadınların yüzünün gülme- mal Atatürk’ü yetiştiren, binlerce
sini istiyoruz.
Mehmetçiği yetiştiren Sevgili Türk
Konuşmamı hazırlarken anne anaları,
kelimesinin tanımını yapayım deİnsanların nasıl genetik özellikleri
dim yapamadım: Karşılıksız sevgi, varsa milletlerin de genetik özellikfedakarlık, korunaktır desem ye- leri vardır. Bu nedenle bizim doterli olmuyor. Ana dilimiz, öz Türk- ğurduğumuz ya da doğurmasak
çemizdir, vatandır, töredir desek bile yetiştirdiğimiz çocuklar Türk
yetmiyor. Hoş görüdür, tecrübedir, milletini ilelebet yaşatacak, mazhayır duadır, yine olmuyor.
lumun yanında olacak, haksızlığa
Sonunda şuna karar verdim; geçit vermeyecek adil olacaklardır.
dünya dillerindeki bütün güzellikle- Eminim ki ülkemizin ve Türk dünri ifade eden ne kadar kelime varsa yasının içinde bulunduğu ağır şartbelki hepsi birden bir araya gelse lardan bizleri aydınlığa çıkaracak
bizim çocuklarımız olacaktır. Yeter
ancak anneyi ifade edebilir.
Alparslan’ları, Osman Gazi’leri, ki biz Mualla Yasdıman’ın şiirindeFatih Sultan Mehmet’leri yetiştiren ki Günçiçek misali “Ağır ve sancılı
ve bütün dünyanın örnek aldığı bü- zamana güneşi dokuyalım.”
yük önderimiz Gazi Mustafa Ke-

Yer beni yer beni

Bir kurt düştü yüreğime
Gece gündüz yer beni

Ben bu dertten ölürsem( Ben bu
iş halletmezsem)
Kabul etmez yer beni

Çocuk istismarı, tecavüzü, ölümü; kadın ölümleri, kadına şiddet
haberleri yüreğimize hançer misali
peş peşe saplanır oldu bu günlerde. Bir kadın olarak, anne olarak
katillerden, tacizcilerden çocuklarımızı koruma şekli olarak onlara
çığlık atmayı öğretmemizi öneren
zihniyeti, bu yüzyılda kadını koruyamayan zihniyeti kınıyor ve bir an
evvel bunların son bulmasını istiyorum.

REHBER ÖĞRETMENLERİN EYLEMİNE DESTEK VERDİK

Türk Psikolojik Danışma ve
Rehberlik Derneği 07 Mayıs 2014
tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Özel Eğitim ve Rehberlik

Hizmetleri Yönetmeliği Taslağını
protesto etti. Eylemde ‘Mesleğimiz kutsal, sorunumuz toplumsal’,
‘Bir psikolojik danışmanın dramı
yakında tüm okullarda’, “Ortada
yok hak, hukuk MEB hep başına

buyruk.” dövizleri taşıdı. “Yönet- üyeleri de destek verdi. Eylemde

melik taslağı geri çekilsin.” slo- Genel Sekreter Musa Akkaş ile
ganları atıldı.
Genel Eğitim ve Sosyal İşler SekMilli Eğitim Bakanlığı önünde reteri Cengiz Kocakaplan da hazır

yapılan eyleme Türk Eğitim-Sen bulundu.
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MEB’İN MÜLAKATLARINA
YARGI NASIL BAKIYOR ?
Köşe Yazısı
Hepimizin bildiği gibi son dönemlerde MEB mevzuatında sık
sık değişiklikler yapılıyor. Daha
önce uzun mücadeleler ve hukuki
yaptırımlar sonucu büyük ölçüde
objektif ve herkesin kabul edebileceği bir seviyeye getirilen MEB
mevzuatı tekrar tekrar değiştiriliyor. Mevzuatlar hiçbir zaman değiştirilemez metinler değildir. Yeni
ortaya çıkan ihtiyaçlara göre ya da
uygulamadaki aksaklıklara göre
bir değişiklik yapılmasına kimsenin itirazı olamaz. Hatta bu durum
makul de karşılanır. Ancak MEB
tarafından yapılan mevzuattaki
değişikliklerin böylesine masum
ve kabul edilebilir değişiklikler olmadığını da görmek gerekir.
MEB’in yaptığı bu değişikliklere
genel olarak baktığımızda özellikle her değişiklikte karşımıza çıkan
en önemli husus mülakatı ya da
sözlü sınavı ön plana çıkaran değişikliklerdir. Türkiye’de mülakatın
ne anlama geldiğini, nasıl uygulandığını bilmeyen hiç kimse bulunmamaktadır. Mülakatın Türkiye’deki uygulaması; torpili olanın,
yandaş olanın bilgi ve yeteneğine
bakılmaksızın kayırılması, ancak
yandaş olmayanın torpilli olmayanın ne kadar liyakatli olursa olsun
engellenmesidir. Hal böyle iken
MEB’in bu yönetmelik değişikleriyle mülakatı ön plana çıkarmasında bir hayır aramak ve iyi niyet
ummak mümkün değildir.

mun mensupları, bu kurumun öğretmenleridir onlar da. Sırf yandaş
olmayı kabul etmediler diye insanların haklarını ellerinden almak ve
onları ötekileştirmek, eğitim sistemimizi dinamitlemek ve eğitim camiasındaki huzuru sabote etmek
demektir.
MEB’in mülakatı belirleyici hale
getiren düzenlemeleri defalarca
yargıdan dönmüş, ancak MEB,
mülakatı belirleyici yapma konusundaki ısrarını sürdürmektedir.
2011 yılı Yurt Dışında (Almanca
ve Fransızca Konuşulan Avrupa
Ülkeleri ile Afganistan’da) Görevlendirilecek Öğretmenlerin Temsil
Yeteneği Mülakatı Kılavuzunun
1.2. Başvuru ve Görevlendirme
Şartları başlıklı maddesinin (I) bendinde yer alan “Sınav başvurusunun son günü itibarıyla 45 yaşından gün almamış olmak.” ibaresi
ile Temsil Yeteneği Mülakatı başlıklı 2. bölümünün iptali için sendikamızın açtığı davada Danıştay
İkinci Daire 2011/10527 esas no’lu
kararı ile “ Bakanlıklar arası Ortak
Kültür Komisyonunun Çalışma
Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon
Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile
Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin 05.06.2003 günlü,
2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı’nın 7. maddesinin (j) bendinde ve dava konusu Kılavuzun
dayanağı Bakanlıklar arası Ortak
Kültür Komisyonu’nun 16.9.2011
günlü, 83 sayılı kararında yapılacak sınavlarda başarılı olmak koşulu düzenlenmiş olmasına karşın
Kılavuzda sadece temsil yeteneği
mülakatı yapılması öngörülmektedir. Objektif olarak kriterleri önceden belirlenmiş ve tüm adaylara
eşit koşullarda uygulanan mesleki
yeterlik sınavı sonucunda başarılı
olan adayların temsil yeteneği mülakatına alınarak yurt dışına gönderilecek öğretmenlerin belirlenmesi gerekirken tek başına temsil
yeteneği mülakatı yapılmasının
öngörülmesinde hukuka uyarlık
görülmemiştir.”şeklinde karar vererek söz konusu kılavuz maddesinin yürütmesini durdurmuştur.

Bakanlık, yurt dışına görevlendirilecek öğretmenlerin seçimi,
okul ve kurum müdürlüğüne atama, il ve ilçe şube müdürlüklerine atama gibi daha önce objektif
bir yazılı sınavla yapılan atamaları
ya tamamen mülakata bağlı hale
getirmekte, ya da yazılıdan ziyade mülakatın belirleyici olduğu bir
şekle sokmaya çalışmaktadır. Her
düzenleme ile birlikte açılan davalara ve suratına peş peşe inen
yargı tokatlarına rağmen, MEB’in
mülakatı tek belirleyici hale getirme konusunda bu ısrarını anlamak
mümkün değildir. MEB, ne pahasına olursa olsun çapsız da olsa,
liyakatsiz de olsa yandaşı atamak
istemektedir. Sanki objektif yapıl31.8.2013 tarihli Resmi Gazemış bir yazılı sınavla bu atamalar
gerçekleşse kazananlar farklı in- tede yayımlanarak yürürlüğe giren
sanlar mı olacaktır? Yine bu kuru- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında
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Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Yönetmeliğin sözlü sınavla
ilgili hükmüne ilişkin açılan davada
Danıştay Beşinci Daire 2013/8367
Esas nolu kararını vermiştir.Kararda “ Sözlü sınav, yazılı sınavı tamamlayıcı nitelikte, bilgi ve liyakati
ölçmek, adayın mesleğe uygun
yeteneğe ve kültürel birikime sahip
olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Bu çerçevede,
sözlü sınavın temel amacı, yazılı
sınav yapılmak suretiyle nesnel bir
biçimde tespit edilenler arasından
en başarılı adaydan başlayarak en
uygun olanların seçilmesidir.
Diğer tüm idari işlemlerin yargısal denetiminde olduğu gibi sözlü
sınavın da yetki, şekil, sebep, konu
ve maksat yönlerinden yargısal
denetiminin yapılabilmesi esas olmalıdır.
Bu nedenle, dava konusu Yönetmeliğin 9. maddesi ile aynı
Yönetmeliğe “Başarı sıralaması”
başlığı ile eklenen 12/B maddesinin 1. fıkrası hükmünde geçen
“sözlü sınav” ibaresi, yazılı sınavı
tamamlayıcı nitelikte olması gereken sözlü sınavın, seçimin tek
belirleyicisi olarak düzenlenmesi,
bu haliyle somut olarak değerlendirilebilecek ve adaylar arasında
objektifliği sağlayabilecek nesnel bir değerlendirme ölçütü olan
yazılı sınavdaki başarı puanının
değerlendirme dışı bırakılarak, başarı sıralamasının yalnızca başarı
kriterleri daha muğlak sözlü sınav
sonuçlarına göre oluşturulması,
Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen Hukuk Devleti ilkesiyle bağdaşmayacak şekilde etkin yargısal
denetiminin yapılmasının engellenmesi nedeniyle hukuka aykırıdır” denilerek Hükümete adeta bir
hukuk dersi verilmiş,sözlü sınavın
yazılı sınavı tamamlayıcı mahiyette
olması gerektiğini vurgulayarak ve
yönetmeliğin ilgili hükümlerinin yürütmesi durdurulmuştur.
MEB’in mülakatı belirleyici hale
getiren ve bunun tamamen kayırma amaçlı kullanımına ilişkin alınmış önemli bir karar da 04.08.2013
tarih ve 28728 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri

M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN
Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme
Sekreteri

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğince yapılan 2013 yılı sınava dayalı Sivas İli, Münhal Okul
Müdürlüğü ataması için yapılan
03.09.2013 tarihli mülakat sınavı
ile ilgili olarak üyemiz Şemsettin
SUNGUR’un açtığı davada Sivas
İdare Mahkemesinin 2013/1606
esas nolu yürütmeyi durdurma
kararıdır. Söz konusu kararda Sivas İdare Mahkemesi “Bilindiği
üzere idarecilik görevi verilecek
kamu personelinin seçiminde salt
yazılı sınav yapılabileceği gibi yazılı sınav yanında, meslek bilgisi ile
beraber mesleki ehliyete yönelik
diğer özel niteliklere de sahip olunup olunmadığının tespiti açısından tamamlayıcı nitelikte mülakat
yapılması da mümkündür.
Mülakat sınavında başarısız
sayılma işleminin, diğer tüm idari
işlemlerin yargısal denetiminde olduğu gibi yetki, şekil, sebep, konu
ve maksat olmak üzere işlemin
tüm unsurları yönünden yargısal
denetiminin yapılması esas olmalıdır. İdari işlemin yetki, şekil gibi
salt usule ilişkin unsurları ile sınırlı
olmak üzere yapılan bir yargısal
denetimin, hukuk devleti ilkesinin
sağladığı güvenceyi temin etmeyeceği açıktır.
Nitekim 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. maddesinin (l/a) bendi gereğince iptal
davalarında, idari işlemlerin yetki,
şekil, sebep, konu ve maksat unsurları yönünden yargısal denetime tabi tutulması zorunlu bulunmaktadır.
Dolayısıyla mülakat sınavında
başarısız sayılma işleminin yargısal denetimini sağlayacak altyapının tüm unsurlarıyla oluşturulmasını sağlamak hukuka bağlı idarenin
görevidir. Yukarıda da belirtildiği
üzere hukuk devleti ilkesi, idarenin, yargısal denetim yapılmasını
ortadan kaldıracak, imkansız kılacak ya da güçleştirecek şekilde
bir idari işlem tesis etmesine izin
vermemektedir.

TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası

Okul müdürlüğü kadrolarına
atama yapmak amacıyla gerçekleştirilen sınavın bir aşamasını
oluşturan dava konusu mülakat sınavı incelendiğinde; davalı idarece
sözlü sınav ve değerlendirme komisyon kararı alındığı ve komisyon
üyelerince de tutanaklar düzenlendiği, ancak bu rapor ve tutanakların hukuk devleti ilkesi gereği objektif bir değerlendirme yapmaya
imkan sunacak nitelikte olmadığı,
zira mülakat sınavının hukuka uygunluk denetiminin Anayasanın
125. maddesinde ve 2577 sayılı
İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun
2. maddesinde belirlenen hukuki sınırlar içinde yapılabilmesi için
davalı idarece, mülakat komisyonu üyelerinin her biri tarafından
değerlendirme yapılarak tutanağa
bağlanmış soruların ve davacı tarafından verilen yanıtlarının neler
olduğunun, bu yanıtlara komisyon üyelerince takdir edilen notun
gerekçeleriyle ortaya konulması
gerekirken konulmadığı görülmektedir.
Bu durumda, tüm unsurları itibariyle yargısal denetimin yapılabilmesi ve hukuk devleti ilkesinin
temini açısından; mülakat komisyonu üyelerinin her biri tarafından
değerlendirme yapılarak tutanağa
bağlanmış soruların ve yanıtlarının neler olduğunun, bu yanıtlara
komisyon üyelerince takdir edilen
notun gerekçeleriyle ortaya konulmamış olması nedeniyle davacıya
mülakat sınavında. 53,0156 puan
verme işleminde hukuka uyarlık
bulunmamaktadır.” diyerek keyfi
mülakat uygulaması sonucu tesis
edilen işlemin yürütmesini durdurmuştur.
MEB’in
mülakatı
belirleyici hale getiren ve uygulamada
istediğini mülakat yoluyla öne

geçirip,istemediğini geri plana iten
mevzuata dayalı işlemlerine karşı
yargıdan gelen reddiyelerin son örneği Kırıkkale’den gelmiştir. Şubemizce genel merkezimizin verdiği
yetkiye istinaden Kırıkkale ilindeki
haksız mülakat uygulamalarının
iptali istemiyle açılan davada Kırıkkale İdare Mahkemesi 2013/581
Esas nolu dosyada 2014/117 nolu
kararıyla MEB’e idari yargı tarafından adeta yeni bir hukuk dersi de
Kırıkkale’den verilmiştir. Söz Konusu kararda şöyle denilmektedir.
“Bu verilerin değerlendirilmesinden, dava konusu sözlü sınava katılan 20 adaydan yazılı sınav notları
yüksek olan 8 adaya sözlü sınavda
düşük not takdir edildiği, yazılı sınav puanı düşük olan 4 adaya ise
sözlü sınavda yüksek notlar takdir
edildiği, yazılı sınav notu yüksek
olan bazı adaylara sözlü sınavda değerlendirme yapılan alanlar
içerisinde yazılı sınav bilgilerine
en yakın ölçüm yapılabilecek olan
alanlarda ya çok düşük not ya da
hiç not takdiri yapılmadığı, adayların tamamın yazılı sınav notlan
ile sözlü sınav notlarının uyumsuz
olduğu ve iki sınav notu arasında
en yakın puan farkı olan adayda
10 puan civarında fark bulunduğu,
tüm adaylar içerisinde yazılı sınav
notlarında en düşük puan 71,717
olduğu halde sınava katılan bazı
adaylara yazılı sınav bilgilerine en
yakın ölçüm yapılabilecek olan
alanlarda 0 (sıfır) puan takdir edildiği, tüm adaylar içerisinde yazılı
sınav notlarında en yüksek puan
89,899 olduğu halde iki adaya bütün alanlarda tam puan (100 puan)
verildiği, yazılı sınavda en yüksek
puan alan iki adaya çok düşük
puan (birine 50. diğerine 34 puan),
yazılı sınavda en düşük alan adaya ise çok yüksek puan (90 puan)

not takdir edildiği, sözlü sınavda
görev yapan 5 komisyon üyesince takdir olunan notların adaylara
göre değişmekle birlikte aynı adaya neredeyse birbiri ile aynı notlar
olduğu, diğer taraftan dava konusu sözlü sınava katılan adayların
genel kültür, mevzuat ve uzmanlık
düzeyinin
değerlendirilebilmesi
amacıyla zarf çekmek suretiyle
sorulmuş olan sorulara hangi cevapları verdiklerinin de davalı idare
tarafından dosyaya sunulmadığı
gibi davacı sendika tarafından,
mülakat komisyonunda yer alan
üyeler ile mülakatta yüksek ve 100
tam puan verilerek müdür kadrolarına atanan kişilerin aynı sendika
üyeleri olduğunun iddia edildiği
halde bu iddiaya ilişkin veriler ile
bilgi ve belgeler elinde bulunan
davalı idare tarafından bu iddianın
aksini ispatlayacak veya bu iddiayı
aydınlatacak herhangi bir bilgi ve
belgenin de dosyaya sunulmadığı
görülmektedir.
Bu durumda, dava konusu sözlü
sınavı yapan komisyon üyelerinin
her biri tarafından sözlü sınava
katılan adaylara sorulan sorulara
adayların vermiş oldukları cevapların ne olduğu ve bu cevaplara
ilişkin takdir edilen notların gerekçeleriyle ortaya konulamadığı,
diğer taraftan davranış ve düşüncelere ilişkin bilgi edinme amacıyla
bir kişiyle yapılan sorulu cevaplı
görüşme olan mülakatın, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda
münhal bulunan müdür kadrolarına atama yapılması için yapılmış olan yazılı sınavı tamamlayıcı
nitelikte olduğu halde bu sınavda
adaylara takdir olunan notlar ile
adayların yazılı sınavlarında almış
oldukları notlar arasındaki büyük
farklılıklar nedeniyle iki sınavdan
aldıkları notların ortalamasından

oluşan ve müdür kadrolarına atamalarda belirleyici olan toplam puanlarını düşürmek suretiyle önemli
sayıdaki adayın yazılı sınavlardaki
başarılarını etkisizleştirme sonucuna yolaçtığı, sözlü sınava katılan adayların yazılı sınavdan almış
olduğu not ve yazılı sınav konuları
ile sözlü sınavındaki ortak alanlarda adaylara takdir edilen notlar
arasındaki yukarıda bahsedilen
uyumsuzluk ve çelişkilerin önemli
oranda olduğu ve bu tutarsızlıkların mantığa ve hayatın olağan akışına uygun olmadığı halde davalı
idare tarafından yapılan savunmada ve dava dosyasına sunulan bilgi
ve belgelerde de söz konusu tutarsızlık ve çelişkilerin makul ve mantıklı bir açıklamasının yer almadığı
görüldüğünden, dava konusu
sözlü sınavına katılan adaylar hakkında yapılan değerlendirmelerin
objektif ve sağlıklı bir şekilde yapılmadığı ve bu sınav sonucunda sınava katılan adaylar hakkında not
takdiri yönünde tesis olunan dava
konusu işlemde hukuka uyarlık
bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”
Örneklerle ortaya koyduğumuz
üzere İdari Yargı mülakatın, yazılı
sınavın tamamlayıcısı olması gerektiğini düşünmekte, mevzuattaki
haliyle kontrol edilebilir, objektifliği sağlanabilir ve hakkaniyetli bir
sistem olarak düzenlenmediği ve
uygulanmadığı gerekçesiyle yürütmesini durdurmakta ve iptali
yönünde kararlar vermektedir. Bu
kararlar ışığında MEB artık mülakatı belirleyici yapma ısrarından
vazgeçmeli, daha objektif ve kabul edilebilir bir sistem oluşturmalıdır.
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Köşe Yazısı

3Y’DEN 3T’YE

Yasak, yasak, yasak ! Toplasak o Mayıs 2014)
yasakları, burdan köye yol olur...
2) Başbakan Recep Tayyip Er4) AKP; Adalet terazisinin ayarı- doğan, PKK’nın kaçırdığı iddia
nı bozup yargıyı siyasallaştırmak, edilen çocukların bırakılması için
yandaş yargı oluşturmak için “Gö- Halkların Demokratik Partisi’ne
(HDP) yardımcı olması çağrısı yapzünü budaktan esirgememiş.”tir.
tı. Erdoğan, “ Onları alıp gelmediği5) Bölücü terör örgütü mensupniz takdirde B planımız C planımız
larına taviz üstüne taviz verilip tadevreye girer” dedi. “HDP, BDP
lepleri bir bir karşılanmıştır.
hani siz neden görmüyorsunuz?
6) Millî değerlerimize-sistemli bir Gidiyorsunuz, alıyorsunuz ya o
şekilde-savaş açılıp çözüm süreci yavruları da alıp gelin. Bunların da
adı altında; millî birliğimiz, bölün- adreslerini iyi biliyorsunuz. Nerede
mez bütünlüğümüz dinamitlen- neyim olduğunu biliyorsunuz. Alıp
miştir.
gelmediğiniz takdirde B planımız
Türk Devleti ve Türk Milleti’nin C planımız devreye girer…..”(27
hayrına olmadığı kesin olan yuka- Mayıs 2014 Salı,TARAF-Başbakan
1) Yoksulluk, yasaklar, yolsuzluk
rıdaki maddelere, onlarcasını ekle- Erdoğan’ın Grup Konuşması’ndan)
(3Y)la etkin mücadele edeceğim
3) Milliyet’ten Namık DURUdiyen AKP; “yoksulu,daha da yok- mek mümkündür.
AKP marifetiyle içine düşürüldü- KAN’ın Haberi: Ağrı Mitingi’nde
sul” hale getirip kendi zenginlerini
türetmiştir.
ğümüz zelil durumu gözler önüne konuşan BDP Eş Genel Başkanı
Selahattin Demirtaş:
2) Yolsuzluk ayyuka çıkıp Türk seren, uykularımızı kaçıran basına
“Planı Öcalan’a yalvarmak”
Halkı; ayakkabı kutularından çıkan yansıyan 3 haberi, sizlerle paylaşmak
istedim:
milyon dolarları, Bakan çocukları-“…. B planından C planından
nın evindeki para kasalarını ve para
1) Şırnak Valisi Hasan İpek; söz eden başbakana soruyorum.
sayma makinesini; para sıfırlama “….Çözüm sürecini bu aşama- A planı dışında başka planınız olmeselesini unutmamış,akıbetini ya getiren Başbakanımız Tayyip masın. Sen parmak sallayıp bizi
merak etmektedir. AKP, yolsuzluk Erdoğan’a ve bu konuda ciddi tehdit edersen biz de kurbanlık
batağına saplanmıştır.
gayretleri olan Abdullah Öcalan’ı koyun olmadığımızı biliyoruz. Sen
3) Türkiye -adeta- “Yasaklar ül- takdirle karşıladığımı belirtmek o zaman B, C planını görürsün. El
kesi” diye bilinir olmuştur. Gösteri istiyorum. Halkın bu yoğun ilgi- mi yaman bey mi yaman. Zaten
yasak, eylem yasak, youtube’a sine hiç kimse karşı çıkmasın onun B planı gidip Sayın Öcalan’a
erişim yasak, facebook yasak,….. istiyorum…….”(Sözcü Gazetesi,30 yalvarmak C planı ikinci defa gidip
AKP İktidara gelmeden önce;
Kamuoyuna, Acil Eylem Planı adı
altında bir plan deklare etmiş; bu
planı gerçekleştirmek için geceyi
gündüze katıp bütün gücüyle çalışacağını duyurmuştu. 3Y (Yoksulluk, Yasaklar, Yolsuzluk) ile etkin
mücadeleden tutun da kimsesizlerin kimsesi olunacağı, Sivil Toplum
Kuruluşlarının görüşlerinin dikkate
alınacağı, vaat edilenler arasındaydı. Acil Eylem Planı’nda öyle güzel
vaatlerden söz ediliyordu ki bir tek
cennet eksikti desek yeridir. On iki
(12) yılın sonunda gelinen noktaya
baktığımızda -acı da olsa- şu tespitleri yapmak mecburiyetindeyiz:

Ali BENLİ
Kayseri 1 No’lu Şube Başkanı

yalvarmak. Çünkü biliyor ki bu çözüm süreci onsuz yürümüyor…..”
Aynı Miting’de konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten KIŞANAK’ın sözleri:
“Bugün siz burada başkanları
ilan ettiniz. Sırrı Başkanı ve Mukaddes Eşbaşkanı ilan ettiniz,
şimdiden kutluyoruz arkadaşlarımızı. Biz Diyarbakır, Mardin ve
Van büyükşehir belediyeleri olarak
Ağrı’yı kardeş şehir ilan etmeye
hazırız. Kürdistan’daki 100 belediye ile Ağrı’nın arkasında olacağız.
Amed (Diyarbakır) Kürdistan’ın
başkentidir. Ağrı ise şu anda bütün
Kürdistan’ın başkentidir” ( Gazete
Kritik, 1 Haziran 2014)
“3Y(Yoksulluk, yasaklar, yolsuzluk) ile etkin mücadele edeceğim” diye iktidara gelen AKP ;
3T (Taviz,teslimiyet, tutarsızlık) ye
“dört elle sarılma”yı çare olarak
gördü. Zehri, zemzem diye sunmak bu olsa gerek.

UZMAN
ÖĞRETMENLİK
YAZIMIZA
MEB’İN VERDİĞİ
CEVAP…
Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa yaptığımız uzman öğretmenlik
konulu başvuruya cevaben gelen 03.06.2014 tarihli yazıda, uzman öğretmenlik başvurularının
01-20/09/2006 tarihleri arasında
alınarak 29.09.2006 tarihinde tamamlandığı, bu işlemler sonucunda 92.403 öğretmenin uzman
öğretmen ve başöğretmen sertifi-
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kası almaya hak kazandığı, sınavı
kazandığı halde kontenjana giremeyen öğretmenlerin dava sayılarındaki artışın önünü kesmek amacıyla Bakanlık tarafından yapılan
duyuruya istinaden 20 Haziran-08
Temmuz 2011 tarihleri arasında
başvuruda bulunan 12.167 öğretmene 08.07.2011 tarihinde uzman
öğretmenlik ve başöğretmenlik

unvanının verildiği, bahsi geçen
öğretmenlerinin
sertifikalarının
geri alınmasının söz konusu olmadığı, yargıya başvurup dava sonucunda sertifika aldıktan sonra kararın onama işlemleri tamamlanan
öğretmenlerin de sertifikalarının
geri istenmesinin sözkonusu olmadığı belirtilmiştir. Uzman ya da
başöğretmen unvanı almak üzere

açılan idari davaların Danıştay tarafından bozulması ve idare mahkemelerinin de bu karara uyması
durumunda ise daha önce verilen
sertifikaların geri istenmesinin kanuni sürecin tamamlanmasının
gereği olduğu ifade edilmiştir.
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TÜRK EĞİTİM-SEN HER ZAMAN MEMUR
VE HİZMETLİNİN YANINDADIR
Hukuk Köşesi
Türk Eğitim Sen olarak yardımcı
hizmetler ve genel idari hizmetler
kadrosunda görevli memurların;
sosyal ve ekonomik durumlarının
düzenlenmesi, insanca bir yaşam
sürmeleri çalışma ortamlarının
geliştirilmesi ve çalışma barışının
sağlanması amacıyla pek çok çalışma ortaya konulmuş, Yardımcı
hizmetler kadrosundaki personelin sorunlarının çözümü ile ilgili
Türkiye de ilk defa“hizmetliler kurultayı” düzenlenmiştir.
Bu mücadelemiz, Türk Eğitim
Sen Hukuk Bürosunca, hukuk cephesinde sürdürüldüğü gibi genel
Merkez Yöneticilerimizce; gerek
eylemlerde gerekse ilgili kurumlarla yapılan yazışmalarda sürdürülmektedir. Yine genel merkezimizin çalışmaları ve bilgilendirmeleri
neticesi TBMM huzurunda birçok
milletvekilince yardımcı hizmetler
ve genel idari hizmetler kadrosunda bulunan personelinin durumları
soru önergelerine konu olmuştur.
Gerek hukuki platformda gerekse
siyasi ve idari platformda yardımcı
hizmetler ve genel idari hizmetler
kadrosunda bulunan personelinin
sorunları yaptığımız çalışmalar ile
çözülmüş ya da çözüm süreci devam etmektedir. Türk Eğitim Sen
olarak yardımcı hizmetler ve genel
idari hizmetler kadrosunda görevli
memurların haklarını etkin bir şekilde korumak ve geliştirmek için
ana başlıkları ile aşağıdaki işlemler
yapılmıştır. Burada saydığımız taleplerin ve sorunların güncel takibi
www.turkegitimsen.gov.tr adresinden yapılabilmektedir.
Bilindiği üzere; Yardımcı Hizmetler ve Genel İdari Hizmetler
kadrosunda görev yapan personelin tayinleri bir sisteme bağlı değildi. Bir sistem oluşturulması için
Türk Eğitim-Sen olarak büyük bir
çaba sarf edilmiştir. Neticesinde,

Yardımcı Hizmetler ve Genel İdari
Hizmetler kadrosunda görev yapan personele il içi ve iller arası
isteğe bağlı yer değiştirme hakkı
tanınmıştır. Yıllardır verilmeyen bu
hak için sendikamızca muhtelif
zamanlarda bakanlığa başvuruda bulunulmuş ve yine defalarca
TBMM’de soru önergelerine konu
edilmiştir. Sendikamız tarafından istenen ve yıllardır yapılması
beklenilen bu uygulama sonunda
yönetmelik metninde yer almıştır.
Ancak bakanlık bu düzenlemeyi
yaparken yine ihtiyaçları tam olarak gidermemiştir. Özellikle sağlık,
eş ve eğitim özrü nedenleri ile yer
değişikliği talep eden personel ile
engelli personelin yer değişikliğine
ilişkin hükümlerde eksiklikler söz
konusudur. Bu eksikliklerin giderilmesi için sendikamızın çalışmaları
devam edecektir.
Kamu görevlilerinin, kadroları dışında çalıştırılmasının önüne
geçilmesi, bu kişilerin yapmakla
yükümlü oldukları işler haricinde
çalıştırılması angaryadır. Görev
tanımlarının net olarak belirlenmesi mevcut durumlar irdelendiğinde
bir zorunluluk halini almıştır. Kadroları dışında çalıştırılan Yardımcı
Hizmetler ve Genel İdari Hizmetler
kadrosunda görev yapan personelin hukuki yardım taleplerine
yapacakları yazışmalarda ve açacakları davalarda yol gösterilmiştir. İlgili mevzuatlarına göre görev
tanımları yapılmamış olan kamu
görevlilerinin görev tanımlarının
yapılması için çalışmalarımız ısrarlı
bir şekilde sürdürülmektedir.

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
yazılı talepte bulunulmuştur.
Bazı okullardaki sınıf çokluğu ve
buna paralel olarak personel ve
öğrenci çokluğu dikkate alındığında norm kadro uygulamasının yardımcı hizmetler sınıfı içinde olması
gerektiği yönünde bakanlıkla ciddi
yazışmalar yapılmıştır. Bu hususta yasal düzenleme yapılması için
idare zorlanmaktadır.

Av. Emrah AYTEKİN

güvenliği tehlikeye atılmaktadır. Bu
görevin ek bir görev olduğu aşikarken zorla bir yükümlülük haline getirilmesi hususunda birçok kaymakamlıkla yazışma yapılarak durum
düzeltilmiş ayrıca ilgili kurumlarla
yazışmalar yapılarak bu görev için
Eğitim kurumlarında güvenlikle ek ücret/ tazminat ve eğitim istenilgili bir tedbir olmadığı için ger- miştir.
çekleşen hırsızlıklardan Yardımcı
MTSK Direksiyon eğitimi dersi
Hizmetler ve Genel İdari Hizmetler sınavı uygulama ve değerlendirme
sınıfı personelinin sorumlu tutul- komisyonunda görev alacak permaması, maddi ve manevi kayıp- sonelle ilgili olarak yapılacak kurslarının olmaması için eğitim ku- ların Halk Eğitim Merkezleri bünyerumları tarafından deprem, yangın, sinde modül açılmak suretiyle bu
hırsızlık ve benzeri olaylara karşı eğitim ücretsiz olarak eğitim çalısigorta yaptırılması hususunda şanlarına verilmesi için başvurular
resmi yazışmalarımız devam et- yapılmıştır.
mektedir.
Yatılı ve pansiyonlu okullar, özel
Sendikamızın yaptığı eylemler eğitim okulları ve ikili öğretim yave gerek Başbakanlık gerekse pan okullarda görev yapan meTBMM ile yaptığı yazışmalar ne- mur ve hizmetli personele ek ücret
ticesinde Kamu Kurum ve Kuru- ödenmesi yönündeki taleplerimiz
luşlarında Çalışan Personelin Kılık birçok kez ilgili makamlara taşınave Kıyafetine Dair Yönetmelikte rak çözüme yaklaşılmıştır.
Değişiklik Yapılmıştır. Bir nebze de
Yukarıda ana başlıkları ile belirtolsa çalışanların bu sorunu çözültiğimiz sorunların büyük bir kısmı
müştür.
mevzuat eksikliğinden, bu hususYardımcı Hizmetler ve Genel ların mevzuat içinde düzenlenİdari Hizmetler kadrosunda gö- memesinden kaynaklanmaktadır.
rev yapan personelin kendini ge- Türk Eğitim Sen olarak bir takım
liştirmesi, tahsile devam etmek hususların eksik düzenlenmesine
istemeleri durumunda gerekli ko- istinaden açılan davalar olduğu
laylıkların sağlanması hususunda gibi sorunlar güncel tutularak, deçalışmalarımız olduğu gibi bireysel vamlı dikkat çekilerek şartların iyiolarak dava açmak isteyen, eği- leştirilmesi için de çalışılmaktadır.
tim hakkının kısıtlandığını düşünen Zira bu sorunlar ancak ve ancak
personele hukuki yardım yapılmış- yasal düzenleme ile son bulacak
tır.
mahiyette olup Türk Eğitim Sen
Okullarda hizmetli kadrosunda olarak, çözüm üretecek yasal düçalıştırılan personel yeterli eğitimi zenlemelerin yapılması için kamualmadığı halde amirlerince kalori- oyu baskısını gün geçtikçe artırferci olarak çalıştırılmaktadır. Hem maktayız.

Anayasanın “eşitlik ilkesi” ve
Hukuk Devleti olmanın gereği olan
“hakkaniyet anlayışı” sebebiyle
Özel hizmet tazminatı cetvelinin
yeniden düzenlenmesi ve gerekli
düzenlemenin yapılması ile ilgili
olarak Başbakanlığa ve Türkiye kendi güvenlikleri hem de okulun
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ADANA 1 NOLU ŞUBE, KADIN
KOMİSYONLARI TOPLANTI SALONU VE
KÜLTÜR EVİ AÇTI
Adana 1 Nolu Şube, Kadın Komisyonları Toplantı Salonu ve Kültür
Evi’ni Çukurova İlçesinde hizmete açtı.
Merkezi Seyhan’da bulunan sendika binamızın yanı sıra Çukurova ilçemizde de her türlü kültürel faaliyetleri gerçekleştirmeye müsait
olan mekânın açılışında konuşan Adana 1 Nolu Şube Başkanı Selahattin DOLĞUN şunları kaydetti: “Üyelerimizden gelen yoğun talep
neticesinde böyle bir mekânın açılmasının kaçınılmaz olduğu kanısına vardık. Uzun yıllardır bu konuda bir ihtiyaç hissediliyordu. Kadın
Komisyonları Toplantı Salonu ve Kültür Evi’nin açılışının her aşamasında emeği olan Kadın Komisyonlarımızı çok önemsiyoruz. Kadının eğitimdeki ve sendikacılıktaki değerini biliyoruz. Onlarla daha da
güçlü olacağımızdan her daim eminiz. Mekânımızın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.”

TEKİRDAĞ TÜRKİYE KAMU-SEN’DEN
HUZUREVİNE ANNELER GÜNÜ ZİYARETİ
Türkiye Kamu-Sen Tekirdağ Şubesi Kadın Komisyonu Anneler
Günü münasebetiyle her yıl düzenlediği huzurevi ziyaretini bu yıl
da Tekirdağ Zübeyde Hanım Huzurevi ve Çocuk Yuvası’nda gerçekleştirdi. Huzurevi ziyaretinde Tekirdağ Şubesi Kadın Komisyonu
Başkanı konuşmasında : “Günümüzde çalışma hayatının içerisinde
her gün biraz daha yoğun olarak yer alan annelerimiz, fedakarca ve
ustalıkla her işini en iyi şekilde yapabilmektedir. Bu bağlamda annelerimizin her an her koşulda desteklenmesi, motive edilmesi gerekmektedir. Her anne bunu fazlası ile hak etmektedir. Cennet anaların
ayakları altındadır. Türkiye Kamu-Sen Tekirdağ İl Temsilciliği Kadın
Komisyonu olarak tecrübeleriyle geleceğimizi şekillendiren; bize
sevgiyi ve sevmeyi öğreten, geleceğe umutla ve güvenle bakmamızı
sağlayan, bizleri güçlü kılan, en iyi şekilde yetişmemizi sağlayarak
dünyanın en yüce görevini yerine getiren saygıdeğer annelerimizin
Anneler Gününü kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyoruz. Hayatta olmayanlara rahmet ve şükranlarımızı sunuyoruz.” şeklinde düşüncelerini
ifade etti.
Türkiye Kamu-sen Tekirdağ İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Şube
Muzaffer DOĞAN’ın ve Şube Başkanlarının da katıldığı ziyarette şiirler okunup, şarkılar söylendi. Tüm huzurevi sakinlerine Kamu-sen
çalışanları çiçek dağıttı. Huzurevi sakinleri Türkiye Kamu-Sen çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür edip memnuniyetlerini belirttiler.
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AMASYA ŞUBESİ’NDEN ANNELER GÜNÜ
KAHVALTI PROGRAMI
Amasya Şubesi’nin Anneler Günü dolayısıyla kahvaltı programı
düzenledi. Kahavaltıda Türk Eğitim-Sen Amasya Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı Fatma KILIÇ, komisyon üyeleri Belgin GÜLEÇ,
Nilay SERTKAYA ve Elem KOCAK davetlileri karanfillerle karşıladı.
Programda onur konuğu olan Şehit Annelerine buket takdim edildi
ve tüm Şehit Anneleri Yılın Annesi İlan edildi. Programda bir konuşma
yapan Amasya Şube Başkanı Kamil TERZİ : “Bu vatan için canından
bir parçayı feda etmiş, şehit anası olmanın gururunu şerefle taşıyan
başta şehit annelerim olmak üzere tüm annelerin Anneler Gününü
kutlar, hepinizi en derin hürmet ve saygılarımla selamlarım. Ağlarsa
anam ağlar, gerisi yalan ağlar atasözünden de anlaşıldığı gibi hayatımıza giren-çıkan yüzlerce insan var, fakat hangisi bizi annemiz gibi
koruyup kollayıp aynı zamanda da sevgisini ve şefkatini gösterebilir?
Analar olmasaydı insanlık olmazdı. Ana o kadar değerlidir ki , cennetin anaların ayağının altında olduğunu unutmayalım. Analarımız
ailenin temel direği ve toplumun da geleceğidir. Sağlam bir toplum
ancak temelleri sağlam atılmış aile yapısı ile mümkündür. Analarımız
dilimizin öğreticisidir, hayatı bize tanıtanlardır.” dedi.

DENİZLİ ŞUBESİ ANNELER GÜNÜNDE
BİR ARAYA GELDİ

Denizli Şubesi Kadın Komisyonu üyeleri Annler Günü dolayısıyla
bir araya geldi. Yayınladıkları mesajda şunlar kaydedildi.
“Toplum olarak, Devlet olarak, aile olarak ve birey olarak annelerimize verebileceğimiz en güzel hediye annenin sorumluluklarının
farkında olmak ve ona hoşgörü ile yardımcı olmaktır. Bir anne için
evladının mutluluğu onun tek isteğidir.
Hiçbir inanç, hiçbir felsefe, hiçbir din yoktur ki temeline anne sevgisini koymasın. Yerleri asla doldurulamayacak, sevgisini ve hoşgörüsünü hiçbir şeye değişemeyeceğimiz annelerimize, hak ettikleri ilgi
ve sevgiyi her zaman gösterelim. Anneler günü vesilesiyle; evladını
gerek vatana şehit veren , gerekse farklı nedenlerle yitiren , gözünün
yaşını her gün içine akıtan , ne yapsak haklarını ödeyemeyeceğimiz,
acılarını dindiremeyeceğimiz annelerimizin ellerinden öpüyoruz ve
anneler gününü kutluyoruz.
Özellikle son zamanlarda sıkça yaşadığımız , farklı şekillerde gündeme gelen çocuk ölümleri konusunda ,verilecek cezaların, annenin
yaşadığı acılarında göz önüne alınarak verilmesini ve Devletimizden
gerekli cezai uygulamaların yapılabilmesi için ceza kanununda gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz. Tüm annelerin anneler günü kutluolsun.”

TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası

AYDIN KUŞADASI İLÇE TEMSİLCİLİĞİ
ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ ŞİİR DİNLETİSİ

Kuşadası İlçe Temsilciliği ve Kuşadası üyeleri anneler günü
dolayısıyla bir etkinlik düzenledi. İlçe temsilcisi Erdinç ÇAKMAK ve daha önceki dönemlerde ilçe temsilciliği yapan Nahit
OSKAY ve Hasan FURUNCU da etkinlikte görev aldı.

VAN DEPREMİNDE YİTİRDİĞİMİZ
ÖĞRETMENİMİZİN AİLESİNE ZİYARET
Türk Eğitim-Sen Bolu Şubesi Yönetimi ve Kadın Kolları Başkanı;
Van Depremi’nde öğretmenlik yaptığı Erciş’de yaşamını yitiren sendikamız üyesi Ümit KAPLAN’ın annesini Anneler Günü vesilesiyle
evinde ziyaret etti.

DENİZLİ ŞUBESİ İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİ

Türk Eğitim-Sen Denizli Şubesi Yönetim Kurulu, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz’u makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.
Milli Eğitim Müdürlüğü makamında gerçekleşen ziyarette Şube
Başkanı Turgay DEMİRTAŞ ve Yönetim Kurulu üyeleri Milli Eğitim
Müdürü Mahmut Oğuz’a yeni görevinde başarılar diledi.

AFYONKARAHİSAR’DA 1 MAYIS COŞKUSU
Türkiye Kamu-Sen ve Türk-İş İl Temsilciliği’nin birlikte kutladığı 1
Mayıs Bayramı’nda büyük bir kalabalığa hitap eden Türkiye KamuSen İl Temsilcisi Nizamettin ŞENOL şunları söyledi: “Gözlerinize baktığımda gördüğüm ışık, inanmışlığımızın, azmimizin ve kararlılığımızın
işareti. Güzel ülkemin dört bir yanından yayılan coşku, kardeşliğimizin eseri; geleceğimizin teminatı. İnanıyorum ki bu coşku, azim ve
umut, çalışanlarımızın üzerine çöken kara bulutları dağıtacak, güneşli, güzel günlerin habercisi. Kararlıyız: Biz haklıyız; biz kazanacağız.
Yaşasın hak mücadelemiz, yaşasın kardeşliğimiz, yaşasın 1 Mayıs.
Bayramınız kutlu olsun.” Türk-İş’e bağlı sendika temsilcileri de işçi ve
memur haklarının verilmediğinden bahsederek, taleplerini dile getirdi.

ANNELER GÜNÜNDE ÇANKIRI ŞEHİT VE GAZİ
AİLELERİ DERNEĞİNİ ZİYARET
Çankırı Şubesi Anneler Gününde Çankırı Şehit ve Gazi Aileleri
Derneği’ni ziyaret etti. Şehit yakınları ve gazilerimiz ile bir araya gelen
Çankırı Şube Başkanı Nuh YALÇIN ; “Anneler arasında asla ayrım
yapamayız, ancak şehit annelerimizin mukaddes anneler olduklarını
düşünüyorum, onların acılarını yüreğimde hissediyorum. Şehit annelerinin anneler gününü kutlayarak her bir şehit annesinin ellerinden
saygıyla öpüyorum, kendilerine sabırlar diliyorum.” dedi ve sözlerini”
Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Sayın Yüksel TEKE’ye, şehit
yakınları ve gazilerimize şahsım ve Türkiye Kamu-Sen ailesi adına
teşekkür ediyorum” diyerek bitirdi.

KARS ŞUBESİ’NDEN BİRLİK-BERABERLİK VE
KAYNAŞMA TOPLANTISI

Türk Eğitim-Sen Kars Şubesi Kağızman İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen Birlik-Beraberlik ve Kaynaşma Yemekli
Toplantısı 23 Mayıs 2014 günü Kağızman Öğretmenevi’nde
yapıldı.

23

TÜRK EĞİTİM-SEN
www.turkegitimsen.org.tr

DİYARBAKIR ŞUBESİ ÇÜNGÜŞ İLÇE TEMSİLCİLİĞİ
ÜYELERİYLE PİKNİK’TE BULUŞTU
Çüngüş ilçesi Türk Eğitim-Sen Temsilciliği tarafından düzenlenen
ve “Küçük ilçenin, koca yürekleri” temalı, üyelerimizin ve komşu ilçe
Çermik Türk Eğitim-Sen Yönetim Kurulu Üyelerinin teşrifleriyle renklenen piknik, tüm üyelerimizin güzel bir hafta sonu geçirmesine vesile
oldu.
İlçe Temsilcisi Selçuk KÜPCÜ yaptığı konuşmada “Eğitim camiasının sorunlarına dikkat çekerek, sendikamızın bu zorlu süreçte üyelerinin dağ gibi arkasında durduğunu belirtmiştir” belirtti.
Yönetim kurulu üyesi Adem ULUTAŞ ise bu sene etkili olan sendikamızı yetkili sendika yapabilmek için tüm üyelerden desteklerini
isteyerek, katılımlarından dolayı teşekkür etti.

İZMİR 1 NO’LU ŞUBE’DEN ANNELER GÜNÜ
ETKİNLİĞİ

Şube Başkanlığı Kadın Kolları ve Buca İlçe Temsilciliği tarafından
düzenlenen Anneler Günü Etkinliği Buca Hancı Aile Eğlence Tesislerinde yapıldı. Etkinliğimiz İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Süleyman
Özduran, Buca İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bahri Kılıç, İsmet Özkan, çok sayıda okul/kurum yöneticisi ve üyelerimizin katılımı ile gerçekleşti.
Etkinliğin açılış konuşmasını Kadın Kolları Başkanı Servet ARAS
yaptı. Aras, Anneler Günü münasebetiyle tüm annelerimizin Anneler
Gününü kutlayarak başladığı konuşmasında, çalışma hayatında kadınlarımızın sorunlarına değindi. Özellikle eğitim camiasında çalışan
kadınlarımızın sorunları ile ilgili sendikamız tarafından yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Pikniğin üyelerimizden Serkan Erdoğan’ın sazı ile söylediği türkülere eşlik edilerek son buldu.

GAZİEMİR İLÇE TEMSİLCİLİĞİ KAHVALTIDA
BİRARAYA GELDİ

İzmir Gaziemir İlçe Temsilciliği tarafından Gaziemir Tepe Restaurant Tesislerinde kahvaltı düzenlendi.

ELAZIĞ ŞUBESİ ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Elazığ Şubesi Anneler Günü münasebetiyle bir etkinlik düzenledi.
Etkinlikte konuşma yapan Elazığ Şubesi Kadın Komisyonları Başkanı
Nurhan KALKAN konuşmasında şunları söyledi;
“İnsan kaç yaşına gelirse gelsin “anne”nin sıcaklığını hisseder.
Onun yerini hiç kimse dolduramaz. Bir derdimiz olduğunda bize destek olan, sevinci ve kederi bizimle paylaşan en yakın kişi annedir.
Ünlü şairlerimizden Necip Fazıl KISAKÜREK ise, annenin hayatımızdaki önemini şu dizelerle dile getiriyor;
Bir zincir istiyorum, hırsımı bağlayacak
Bir yangın istiyorum, ruhumu dağlayacak
Bir ana istiyorum, başımda ağlayacak”
Bütün bunlara karşılık ne bekler anneler çocuklarından? Sadece ve
sadece “duygusal karşılıklar.” Çocuklarının saygılı, sevecen, uyumlu,
aileye ve topluma yararlı insanlar olmasını arzu ederler.
Nurhan KALKAN konuşmasını şu sözlerle bitirdi; ”Türk Eğitim Sendikası Elazığ Şubesi kadınlar komisyonu adına hepinizin anneler gününü kutlar. Sağlık ve mutluluklar dileriz.”
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Yoğun katılımın olduğu etkinliğin açılış konuşmasını Gaziemir İlçe
Temsilcisi Okan Çelikpençe yaptı.
Çelikpençe konuşmasında, milli eğitim sistemimizin temel yapı
taşları eğitimcilerin Türk Eğitim-Sen çatısı altında bir aile bütünlüğü
içerisinde biraraya geldiğini ve sendikamızın ilkelerinden taviz vermeden hak mücadelesi veren bir kurum olduğunu söyledi. Çelikpençe,
eğitim camiasında yaşanan olaylardan etkilenmeden geleceğimizin
teminatı çocuklarımızın en iyi eğitimi almaları için mücadele verdiklerini anlattı.
Etkinlikte bir konuşma yapan İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Merih Eyyup DEMİR de gündemi değerlendirdi. Demir, konuşmasında şunları
söyledi: ”Sendikacılık, özellikle memur sendikacılığı tarihi bugünleri
hafızasına kaydedecektir. Ocak, Şubat ve Mart aylarında, Türkiye’de
en fazla üyeye sahip olan sendika olduğumuzu biliyoruz. Ancak bu
yıl yapacak oyunları kalmadığı için 1 Mart tarihli 6528 Nolu yasayı
kullanmaya başladılar. Bu yasa maalesef içerisinde Milli Eğitim sistemimizi temelinden sarsacak maddelerle doludur. İl müdürleri ve ilçe
müdürlerinin görevleri sona erdi. Ayrıca yaptığımız çalışmalara göre
80 bin okul yöneticisinin de görevleri bitecek. Bu durumu malum
sendika, alanda etik dışı kullanmaya başladı. Sendikal kimliği olmayan ve bürokrasiyi temsil eden kişiler, atama yetkisi Vali’de olmasına
rağmen, ‘Seni buraya atayacağız’ diyerek baskı yapmaya başladılar.
Bu durum sendikacılık tarihinde kara bir lekedir dedi.
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KAYSERİ 2 NOLU ŞUBE KAHVALTI
ETKİNLİĞİ

Türk Eğitim- Sen Kayseri 2 No’lu Şube ve Turan Derneği’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği kahvaltıda; Türk Eğitim- Sen Yönetim Kurulu ve
üyeleri, Turan Kültür Derneği Yönetim Kurulu, Türk Ocakları Kayseri
Şube Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ünal, Turan Evlerinde ikamet eden
üniversite öğrencileri ve evlere destek veren işadamları bir araya
geldi. Programda Türk Eğitim Sen 2 Nolu Şube adına Aişe AYGÜL,
Türkmenistan’dan Ogulay İSMAİLOVA, Afganistan’dan Abdulbasir
RAHMATYAR, mezun öğrenciler adına Mustafa Can DÖLEK birer
konuşma yaptılar. Program ikramların ardından Manisa’nın Soma
İlçesinde meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden şehitlerimiz anısına Kuran Tilaveti ile sona erdi.

TÜRK EĞİTİM-SEN KIRIKKALE ŞUBESİ
GÜNEYDOĞU BÖLGESİ GEZİSİ

Türk Eğitim-Sen Kırıkkale Şubesi olarak geleneksel hale getirilen
kültür gezilerinin 4. ‘sü bu yıl Güneydoğu bölgesine düzenlendi. 16
Mayıs’ta başlayan ve 90 kişinin katıldığı gezimiz 4 gün sürdü. Gezi de
Güneydoğu bölgesinin güzide illeri ve ilçelerinden Mardin/ Midyat,
Şanlıurfa/ Viranşehir, Harran, Halfeti ve Adıyaman/ Nemrut ziyaret
edildi. Adıyaman Nemrut’ta eşsiz manzarasıyla güneşin doğuşu izlenirken, mimari, etnografik, arkeolojik, tarihi ve görsel değerleri ile
Güneydoğunun şiirsel kentlerinden olan Mardin de tarihi muhtelif
manastır kilise, medrese ve camiler, Midyat’ta ise tarihi konuk evi
Mor Gabriel Manastırı( Deyrulumur), Gümüşçüler çarşısı ziyaret edilmiştir. Viranşehir/ Eyüp Nebi beldesin de Hz. Eyüp peygamber ve
Hz. Elyasa’nın türbeleri, tarihi Harran evleri, sular altında kalan Halfeti
ve Şanlıurfa / Balıklı Göl, Hz. Eyüp peygamber makamı, Hz. İbrahim
Mağarası ve çarşısı gezildi.
Üyelerimizin memnuniyetiyle biten kültür gezisi amacına ulaşmış,
başarıyla neticelenmiştir.
Gezimizde illerimizde ve ilçelerimizde bizleri karşılayan teşkilat
yöneticilerimize sendikamızı tercih eden ve anlayışını bizden esirgemeyen üyelerimize ve misafirlerimize gezinin düzenlenmesinde emeği geçen başta Tenasüp PALABIYIK olmak üzere, Şenol SAYIN’a,
Funda GÜRLER’e ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür
ederiz.
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KIRŞEHİR TÜRK EĞİTİM-SEN ŞUBESİNİN
ENGELLİLERLE YAPTIĞI ETKİNLİK
Türk eğitim-sen Kırşehir Şubesi olarak kamuda çalışan engelli vatandaşlarımızla yemekte bir araya geldi. Yemek samimi bir ortamda
geçerken, yemeğe katılan engelli kardeşlerimiz sıkıntılarını dile getirdi. Sıcak bir havada geçen etkinliğin ardından engelli çalışanlar
memnuniyetlerini dile getirdi. Türk Eğitim-Sen Kırşehir Şubesi olarak
engelli çalışanların her daim yanında olduğunu, onların yalnız olmadıklarını dile getirdi.

KIRŞEHİR TÜRK EĞİTİM-SEN ŞEHİT AİLESİ
ZİYARETİ

KONYA ŞUBESİ ANNELER GÜNÜ PROGRAMI
DÜZENLENDİ

Konya Şubesi Kadın Kolları tarafından organize edilen “Anneler
Günü” programı, 10 Mayıs 2014 Cumartesi günü, 10.00-14.00 saatleri arasında, Meram Şömine Cafe’de yapıldı. Meram ilçesinde görev
yapan bayan üyelerimizin ve erkek üyelerimizin eşlerinin iştirak ettiği
programa ilgi yoğundu. Kahvaltı ile başlayan proğramda önce Şube
Kadın Kolları Başkanı Berna ARSLAN bir konuşma yaparak “Hoşgeldiniz, Anneler Gününüz kutlu olsun.” dedi.
Berna ARSLAN konuşmasında şunları ifade etti: “ Kadına bahşedilip de erkeklerde olmayan en önemli meziyetlerin başında Annelik gelmektedir. Ana olabilmek ve bu meziyetle donatılmak ne kadar
güzel bir duygudur. Bu anlamda annelerimiz ilk ve ebedi öğretmenlerimizdir. Bizim onlardan öğreneceklerimiz bir hayat boyu devama
eder. Hayatımıza ait güzelliklerin başında hep anamızın bize öğrettikleri ve bizim için yaptıkları gelir. Anaların çocuklarına sevgileri karşılıksızdır. Gerçek sevgi ve merhameti görmek isteyenler annelerimize
bakmalıdırlar. Onların her bakışında sevginin ayrı bir yanı keşfedilir.
Çünkü sevgili annelerimiz için ne yapılsa azdır. Onlar her şeyin en
güzeline layıktırlar.” dedi.
Şube Başkanı Tanfer ATA da bir “Hoşgeldiniz” konuşması yaparak, “Tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum, Anneler gününüz kutlu
olsun.” dedi.
Program müzik eşliğinde eğlenceyle devam etti. Programa katılan
bayanlar gönüllerince bir gün geçirdiler.

Türk Eğitim-Sen Kırşehir Şubesi tarafından her yıl anneler günü
münasebetiyle gerçekleştirilen şehit ailesi ziyareti, bu yılda yapıldı.
Şehit polis Gökhan Emre Örül’ün ailesini ziyaretinde, şehit annesinin
anneler gününü kutlayarak, onların yalnız olmadıklarını hatırlattı.

TÜRK EĞİTİM SEN MALATYA ŞUBESİ
ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ
KOCAELİ 2 NO’LU ŞUBE ÇANAKKALE
GEZİSİ DÜZENLEDİ
Kocaeli 2 Nolu Şube, 26 Nisan 2014 Cumartesi günü Çanakkale’ye
duygu yüklü bir gezi gerçekleştirdi. Şube Kadın Komisyonu tarafından düzenlenen geziye iki araçla gidildi. Günübirlik gerçekleştirilen
gezide üyelerimiz, tarihi yarım adayı rehber eşliğinde ziyaret ederek;
vatanı, milleti, inancı ve onuru uğruna yaşamlarını feda eden ve kanlarıyla suladıkları Çanakkale’yi geçilmez ilan eden aziz şehitlerimizin
yattığı mekânları görme fırsatı buldu. Kocaeli 2 No’lu Şube, geziyi
düzenleyen Şube Kadın Komisyonuna ve katılımcılara teşekkür etti.
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Türk Eğitim-Sen Malatya Şubesi üyeleri, Anneler Günü etkinliği
kapsamında bir araya geldi.
Şube Kadın Kollarının organize ettiği etkinlikte Türk Eğitim-Sen
üyeleri gönüllerince eğlendi. Programda konuşma yapan Şube Kadın Kolları Başkanı Şenay ACAR, annelerimizin toplumsal alanda
yüklendikleri sorumluluklar noktasında yüklerinin ağır olduğunu bu
nedenle annelerin yılda bir kez değil her gün hatırlanması gerektiğini
vurguladı.
Çalışma hayatında annelerimizin sorunlarının oldukça fazla olduğunu dile getiren ACAR, Türk Eğitim-Sen’in kadınlarımızın, annelerimizin sorunlarının düzeltilmesi amacıyla gösterdiği çabalarının
dikkate değer olduğunu vurguladı. Eğlence programı yılın annesi
seçilen Cemile ÜNVER’e plaket verilmesi ve üyeler için hediye çekilişinin ardından son buldu.
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MUĞLA ŞUBESİ DATÇA TEMSİLCİLİĞİ’NDEN
KAHVALTI ETKİNLİĞİ

500 KİŞİ HIRKA DAĞI’NDA İSTİKLAL MARŞI
OKUDU

Datça Temsilciliği üyeleriyle dayanışma ve tanışma etkinliği düzenledi. Datça Temsilcisi Cüneyt KÜÇÜK organizesinde yapılan kahvaltı
etkinliğine Datça’da görev yapan üyelerimiz ve aileleri ile Türk Eğitim
Sen Muğla Şube Başkanı Mürsel ÖZATA katıldı.

Türk Eğitim-Sen Nevşehir Şubesi’ne bağlı öğretmenler, geleneksel
hale getirdikleri ‘Bayrak ve Ata Yürüyüşü’nün dördüncüsünü gerçekleştirdi. Etkinliğe katılanlar Hırka Dağı zirvesinde Türk bayrağı açıp
İstiklal Marşı okudu, halay çekti.
Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde, 500’den fazla katılımcının oluşturduğu 90 araçlık konvoyla Hırka Dağı eteklerine kadar ulaşan öğretmenler, zirveye 50 dakikalık yürüyüşün ardından ulaştı. Hırka Dağı
zirvesinde bağımsız Türk Devletleri’nin bayraklarını açıp, İstiklal Marşı okuyan katılımcılar, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar
yaptıktan sonra, günün bir bayram havasına dönüşmesi için davul
zurna eşliğinde halay çekti. Birlik ve beraberlik içerisinde kutlama
yapan katılımcılara, sendika tarafından kavurma ikramı yapıldı. Türk
Eğitim-Sen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Uğur, her yıl yapılan etkinliğe emeği geçenlere plaket verdi.

TÜRK EĞİTİM SEN RİZE ŞUBESİ YÖNETİM
KURULU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜ
MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

Türk Eğitim-Sen Nevşehir Şubesi’nin düzenlediği etkinliğe; Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi ARISOY, Turan Derneği Genel Başkanı
Ali İhsan ÖZTÜRK, Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Yahya LEBLEBİCİ, Türk Ocağı Nevşehir Şube Başkanı Mesut ERDOĞAN, MHP
Gülşehir İlçe Başkanı Abdullah ERGEN, ,Türk Haber-Sen Nevşehir
Temsilcisi Ercüment TUNÇ, Türk Emekli-Sen Nevşehir Temsilcisi Yavuz SOYSALDI, Türk Eğitim-Sen üyesi eğitimciler ve il genelinden
çok sayıda davetli katıldı.

SİVEREK İLÇE TEMSİLCİLİĞİ MİLLİ
EGEMENLİK VOLEYBOL TURNUVASI
DÜZENLEDİ

Türk Eğitim Sen Rize Şubesi Yönetim Kurulu İl Milli Eğitim Müdürü
Sayın Sebahattin AKGÜL’ü 07 Mayıs 2014 Çarşamba günü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. İlimizde ki
Eğitim-Öğretim ile ilgili konuların gündemde olduğu toplantı da; Türk
Eğitim Sen Şube Başkanı Celal AKARSU ; Türk Eğitim Sen olarak her
türlü eğitim öğretim faaliyetinde ve çözüm noktasında ortak hareket
edebileceklerini, Eğitim Çalışanları ile ilgili olumlu, verimli çalışmalara
destek olunacağını , Eğitim Çalışanlarının moral ve motivasyonunu
artırmak amacıyla ödüllendirilmesi hususunun çok önemli olduğunu,
Rize Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm kesimleri kucaklayabilecek
ve adaletin temel prensip olması gerektiğini, okulların ziyaret edilerek
eğitim çalışanlarının moral motivasyonunun yükseltilmesi gerektiğini,
bir çok proje yerine paydaşların ortak görüşleri doğrultusunda hedefe yönelik, eğitim çalışanlarını yormadan başarılı projelerin uygulanabileceğini, öğretmenlerin zamanını çok fazla alan kırtasiyecilik
çalışmalarından bir an önce vazgeçilerek eğitim ve öğretime katkı
sağlayacak öğretmenlerin zamanlarını bu yönde değerlendirebilecek
çalışmaların yapılması hususlarını belirtti. İl Milli Eğitim Müdürü Sayın
Sebahattin AKGÜL ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek,
Rize de eğitim öğretim faaliyetlerinde tüm paydaşların görüşleri doğrultusunda çalışmalarına yön vereceklerini, bütün eğitim çalışanlarına adil ve eşit davranılacağını belirterek Rize de eğitimin kalitesini
yükseltmek için farklı çalışma ve projelerin uygulanacağını söyledi.

Siverek İlçe Temsilciliği tarafından bu sene ikincisi düzenlenen voleybol turnuvasında 24 takım mücadele etti. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu’nda yapılan final maçında Dumlupınar
Ortaokulu ile Birkaç İyi Adam takımları karşı karşıya geldi.
Final maçında rakibini 3–0 yenen Dumlupınar Ortaokulu kupanın
sahibi oldu. Kupada ikinci Birkaç İyi Adam takımı, üçüncü ise Kız
Anadolu Lisesi oldu.
Siverek İlçe Temsilcisi Alper Tuncel yaptığı açıklamada “Voleybol turnuvasının amacı okullar arası sosyal diyalogun arttırılması ve
Siverek’te öğretmenlerimizin güzel vakit geçirmeleridir. Voleybol turnuvasına katılan takımlara ve katkıda bulunan bütün arkadaşlarımıza
teşekkür ediyoruz” dedi.
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ANTALYA 2 NOLU ŞUBE ANNELER GÜNÜNDE
BAYAN ÜYELERİMİZLE BİR ARAYA GELDİ

KARS ŞUBESİ’NDEN ANNELER GÜNÜ
ETKİNLİĞİ
Kars Öğretmenevi’nde düzenlenen anneler günü programı saygı
duruşu ve İstiklâl Marşımızın okunmasıyla başladı.
Şube Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Onur GÜÇTEMUR açılışta
“Dünyaya gözlerimizi açtığımızda onları görürüz, onların şefkatli sesidir ilk duyduğumuz ve benliğimize sinen onların kokusudur.Bizler var
olalım diye en çok acı çeken, en fazla sıkıntı yaşayan onlardır.Onlar
bizim dünyamızın hayat kaynağımızdır. Onlar bizim annelerimizdir.
Bütün işleri, sevgi, emek ve fedakarlık olan annelerimiz, Anneler
Gününüz Kutlu olsun. Hoş geldiniz.” dedi.

Etkinlikte bir konuşma yapan Şube Başkanı Fethi KURT: “ Günümüzde ilimde ,fende, toplum hayatının her alanında Türk Kadınını görmek mümkündür. Büyük Önder Liderimiz Mustafa Kemal
ATATÜRK Türk Kadınının yüksek karakterini belirtmek için “Bir Türk
anası dünyayı değiştirebilir” demiştir. Peygamber efendimiz de
“Cennet anaların ayağı altındadır.” ifadeleri ile bir milletin en önemli
unsurunun annelerimiz olduğunu göstermektedir.
Bu duygu ve düşüncelerle bayan üyelerimize düzenlemiş olduğumuz kahvaltı programına katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı
ayrı teşekkür eder, sağlık, mutluluk, başarı ve esenlikler dilerim.”
dedi.

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ, SİVEREK İLÇE
TEMSİLCİLİĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ
27.04.2014 tarihinde Siverek İlçe Temsilciliği’ni ziyaret etti. İlçe Temsilcisi Alper TUNCEL, sendikamızın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
TUNCEL, “2005 yılında 5 kişiyle çıkmış olduğumuz bu yolda her yıl
öğretmen sirkülasyonu olmasına rağmen bugün üye sayımız 360’a
ulaşmıştır. Siverek’te öğretmen ve öğrencilerimizle ilgili her türlü etkinliği düzenliyoruz” dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli de sendikamıza çalışmalarında başarılar diledi ve İlçe Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyeleri Alper TUNCEL, Mehmet ŞENGÖNÜL, Serdar KAZAK ve
Mehmet Emin UĞUR ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

İlkeli, cesur ve kararlı
sendikacılığın adresi
Türk Eğitim-Sen
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YENİ DOĞANLAR
Ankara 4 No’ lu Şube üyelerinden Seda
ERDOĞAN EREN’ in kızı olmuştur.
Ankara 4 No’ lu Şube üyelerinden Ümit
KADERCAN’ ın oğlu olmuştur.
Aydın Şube üyelerinden Esra-Caner
EBİNÇ çiftinin çocukları olmuştur.
Aydın Şube üyelerinden Bahtiyar TÜRK’ün
oğlu olmuştur.
Aydın Şube üyelerinden İbrahim
GÖKÇELİK’in ikiz çocukları olmuştur.
Burdur Şube üyelerinden Fatih- Özlem
YAĞLI çiftinin kızları olmuştur.
Burdur Şube üyelerinden SongülSebahattin DEMİR çiftinin oğulları olmuştur.
Burdur Şube üyelerinden Çağla
TORUŞ’un oğlu olmuştur.
Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Ali İhsan
TÜRKER’in çocuğu olmuştur.
Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Ülkü ve
Muharrem TAŞKIRAN çiftinin çocukları
olmuştur.
Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Veyla
YAĞCI’nın çocuğu olmuştur.
Düzce Şube üyelerinden Ahmet-Derya
BAŞ çiftinin “Yiğit” adında çocukları
olmuştur.
Düzce Şube üyelerinden Fatma-Uğurhan
AKGÜL çiftinin “Şebnem” adında çocukları
olmuştur.
Erzincan Şube üyelerinden Seyhan-Barış
DOĞAN çiftinin kızları olmuştur.
İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Mustafa Aysel SARISOY çiftinin›› Ege›› adında oğlu
olmuştur.
Karabük Şube üyelerinden BarışZehra CEYLAN çiftinin “Zeynep” adında
kızlarıolmuştur.
Karabük Şube üyelerinden İsa SEKİ’nin
“Fatih Selim” adında erkek çocuğu olmuştur.
Kırşehir Şube üyelerinden Mehtap- Özkan
DOĞAN çiftinin çocuğu olmuştur.
Kırşehir Şube üyelerinden Ali TUTUMLU
çiftinin çocuğu olmuştur.
Kırşehir Şube üyelerinden Emine
İÇEL›in çocuğu olmuştur..
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Asiye
EDİRNELİGİL’in oğlu olmuştur.

SÜNNET
Çanakkale Şube üyelerinden Filiz
ESİN’in oğlu sünnet olmuştur.
Kars Şube üyelerinden Mehmet Turan
AYGÜN’ün oğlu sünnet olmuştur.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Ferdi
KOZANHAN’ın “Defne” adında kızı
olmuştur.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Meltem
AKMAN’ın kızı olmuştur.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Şerife
Selcan CİVELEK’ın “ALYA” adında kızı
olmuştur.
Nevşehir Şube üyelerinden Keziban
TUĞ’un “ Deniz Masal “ adında çocuğu
olmuştur.
Nevşehir Şubesi üyelerinden Elife-Fatih
GÜLER çiftinin “ Defne “ adında çocukları
olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden, Rahime
– Fatih MALKARA çiftinin “ Nil Nisa ” adında
kızı olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden, Zeliha
– Hüseyin GÜREL çiftinin “ Alper Tuğra ”
adında oğlu olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden, Sevgi
APAYDIN’ın “ Mehmet Emir ” adında oğlu
olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden, Tuğba
YILMAZ’ın “ Miraç Efe ” adında oğlu
olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden, Zehra
SUCULARLI’nın “ Sefa Erdem ” adında oğlu
olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden, Yasin
YILMAZ’ın “ Emir Kıvanç ” adında oğlu
olmuştur.
Mersin 2 N’olu Şube üyelerinden, Esra –
Selahattin KAYA çiftinin “ Mehmet Eren ”
adında oğlu olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden, Nesrin
ÇETİN TEKELİ’nin “ Arda Kerem ” adında
oğlu olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden, Özlem
DİNÇ’in “ Ozan Naim ” adında oğlu
olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden, Murat
DÜZGEN’in “ Hilal ” adında kızı olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden, Kamile –
Mustafa GÖKÇEL çiftinin “ Zeynep ” adında
kızı olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden, Nazım
ÇAPAR’ın “Deniz ” adında oğlu olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden, Özlem
AYHAN’ın “Beril ” adında kızı olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden,
Dilek GÖL BATTI’nın “Sarp ” adında oğlu
olmuştur.
Ordu Şube üyelerinden Adil BOLGI’nın
kızı olmuştur.
Ordu Şube üyelerinden Fatma BilgeZafer YEŞİLYURT çiftinin çocukları olmuştur.
Ordu Şube üyelerinden Berna-Cüneyt
SOLAK’ın kız çocuğu olmuştur.
Ordu Şube üyelerinden Nilüfer-Metin
ABDAL çiftinin çocukları olmuştur.
Ordu Şube üyelerinden Sultan-İsa
KAYMAK’ın çocukları olmuştur.
Ordu Şube üyelerinden Serhat Rıza
GÖRGÜLÜ’nün çocuğu olmuştur.
Ordu Şube üyelerinden Belgin-Ahmet
KURTOĞLU çiftinin çocukları olmuştur.
Ordu Şube üyelerinden Emre GAKA’nın
oğlu olmuştur.
Ordu Şube üyelerinden İlknur KOL’un
çocuğu olmuştur.
Ordu Şube üyelerinden Gülen-Cemil
CEBECİ çiftinin çocukları olmuştur.
Ordu Şube üyelerinden Hulviye KEFELİ’nin
ikiz çocukları olmuştur.
Ordu Şube üyelerinden Abdullah
DURUKAN’ın çocuğu olmuştur.
Ordu Şube üyelerinden Hasan
ÖZÇELİK›in ikiz çocukları olmuştur.
Ordu Şube üyelerinden Nurullah - Dilek
YORULMAZ çiftinin kızları olmuştur.
Ordu Şube üyelerinden Nurgül COŞKUN
- Ahmet Oğuzhan GÜLEÇ çiftinin çocukları
olmuştur.
Ordu Şube üyelerinden Tuba-Eyüp
ÖZDEMİR çiftinin çocukları olmuştur.
Ordu Şube üyelerinden Arzu-Murat İNAN
çiftinin çocukları olmuştur.
Ordu Şube üyelerinden Derya-Emrah
TOMAKİN çiftinin çocukları olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden, Mehmet
ÖZER’in “ Ozan ” adında oğlu olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden, Durdane
– Metin YILMAZ çiftinin “ Aysu ” adında kızı
olmuştur.
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EVLENENLER
Ankara 4 No’ lu Şube üyelerinden Yakup
ÖZEN’ in oğlu evlenmiştir.

İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden Esra ÜNLÜ
ve Tamer YÖRÜ evlenmiştir.

Bingöl Şube Üyelerinden Turgay ve Saliha
BAŞ evlenmiştir.

İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden Bilgehan
KURTCEBE ve Burçin KURTCEBE evlenmiştir.

Bingöl Şube Üyelerinden Mehmet ÖZAN
evlenmiştir.
Bingöl Şube Üyelerinden Yasemin ALTINAY evlenmiştir.
Bingöl Şube Üyelerinden Hasan
ÇİNKILIÇ’ın kızı evlenmiştir.
Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Emrah
GÜLTEKİN evlenmiştir.

VEFAT
Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi
ve Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Kazım
SARNIK’ın kardeşi vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden AYFER
GÜNEŞ’İN annesi vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Yakup
KARACAN’IN babası vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Şefika
ERGİN’İN babası vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Hacer
İNCE’NİN babası vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Fatih
AYDEMİR’İN annesi vefat etmiştir
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Muhammet Tayfun UĞUR’UN babası vefat
etmiştir
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Bekir
KORKUTAN’IN babası vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Saygılı
BÜYÜKÖZTÜRK’ÜN abisi vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Lale
YİĞİT’İN eşi vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Melahat
SEV’in abisi vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Hatice
CAN’ın babası vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Aliye Şeyda
DEVECİ’in babası vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Osman
ÇEVİK’in annesi vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Kazım
KAYA’nın annesi vefat etmiştir
Ankara 4 No’ lu Şube üyelerinden Mahmut
AVCI’ nın kardeşi vefat etmiştir.
Ankara 4 No’ lu Şube üyelerinden Süeda
ÇELİK’ in annesi vefat etmiştir.
Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden Şenay
KARAGÖZ vefat etmiştir.
Aydın Şube Sekreteri Orhan
BAYRAKTAR’ın babası vefat etmiştir.
Aydın Şube üyelerinden Özer
BAYRAKTAR ve Özgen BAYRAKTAR’ın
babaları vefat etmiştir
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Çanakkale Şube üyelerinden Nimet YEŞİLDAĞ evlenmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Durdu
Ali SEZER’in kızı evlenmiştir.
Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Osman
KARACA’nın oğlu evlenmiştir.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Osman
SARI’nın oğlu Müttalip SARI evlenmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Mehmet
KILINÇ’ın oğlu Celal KILINÇ evlenmiştir.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Ramazan
UYSAL’ın oğlu Şükrü UYSAL evlenmiştir.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden, İsa
KARAKAŞ evlenmiştir.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden, Ümmügülsüm FİLİK evlenmiştir.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden, Elif
GÜVAÇ evlenmiştir.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden, Mehmet
ÖZEN’in oğlu evlenmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden Tuğba-Fatih
SÖNMEZ çifti evlenmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Necdet
ŞAHİNARSLAN›ın babası vefat etmiştir

Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Cemal
KOÇKAR’ın annesi vefat etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Necati
KELCİOĞLU’nun eşi vefat etmiştir.

Bursa 2 No’lu şube üyelerinden İsmet
GÜRSOY’un babası vefat etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Recep ERBAŞ’ın
babası vefat etmiştir.

Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Önal
BİNİCİ’nin babası vefat etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Sedat Ulvi
TUNÇ’un abisi vefat etmiştir.

Çanakkale Şube üyelerinden FiruzanEkrem DEMİREL’in ağabeyleri vefat etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Emel TEMEL’in
babası vefat etmiştir.

Çanakkale Şube üyelerinden Özer
YILDIRIM’ın babası vefat etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden İbrahim YATAK’ın
annesi vefat etmiştir.

Çanakkale Şube üyelerinden Cahit
BAKI’nın babası vefat etmiştir.

Burdur Şube üyelerinden Hasan
SAVAŞÇI’nın annesi vefat etmiştir.

Çanakkale Şube üyelerinden Tuncay
GÖÇGEN’in babası vefat etmiştir.

Burdur Şube üyelerinden Hüseyin
ŞİMŞEK›in babası vefat etmiştir.

Eskişehir Eski Şube Başkanı Şükrü
ERKOCA’nın oğlu vefat etmiştir.

Bursa 2 No’lu şube üyelerinden İbrahim
KARAKÖSE’nin babası vefat etmiştir.

İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Turgay
GÜRER’in babası vefat etmiştir.

Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Hüseyin
İZVATLIOĞLU’nun babası vefat etmiştir.

İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Nevriye
ŞENTÜRK›ün annesi vefat etmiştir.

Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Mehmet
Ali ÖZDEMİR’in anne ve babası vefat
etmiştir.

İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Hakan
KAVASOĞLU’nun annesi vefat etmiştir.

Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Engin
KARACA’nın babası vefat etmiştir.

İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Üffet U.
ŞAKAR›ın annesi vefat etmiştir.

Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Ayşe
MÜMİN EMİN’in çocuğu vefat etmiştir.

İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden Eylül
ÇELİK BALABAN’ın erkek kardeşi vefat
etmiştir.

Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Atilla
YUCAK’ın annesi vefat etmiştir.

Kars Şube üyelerinden Burhanettin
AYGÜN’ün annesi vefat etmiştir.

Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Ahmet
PEKCAN’ın annesi vefat etmiştir.

Kars Şube üyelerinden Doğan Güney’in
babası vefat etmiştir.

Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Ahmet
OKKALI’nın eşi vefat etmiştir.

Kars Şube üyelerinden Figen ERSAN’ın
annesi vefat etmiştir.

Bursa 2 No’lu şube üyelerinden S.Pınar
SARISOY’un çocuğu vefat etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Çetin
DUVAN’ın babası vefat etmiştir.

Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Davut
YAVUZ’un babası vefat etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Adem
YILDIRIM’ın babası vefat etmiştir.

Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Filiz
SOLPUK’un babası vefat etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Hülya
SAYAN’ın babası vefat etmiştir.

Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Gülten
COŞKUN’un babası vefat etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Hüseyin
YANDIM’ın annesi vefat etmiştir.

Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Mehmet
CİVİCİOĞLU’nun babası vefat etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Mustafa
DAL’ın annesi vefat etmiştir.
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Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Hacı
ASELİM’in annesi vefat etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Halil
ÖZER’in annesi vefat etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Sakine
MALATYA’nın’ın annesi vefat etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden Ramazan
TOKSARI’nın ağabeyi vefat etmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden Faruk
ÇİFTÇİ’nin babası vefat etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Gökhan
ALMACI’nın babası vefat etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden Eyüp
SÖZDİNLER’in annesi vefat etmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden Bünyamin
TOKMAK’ın annesi vefat etmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden Tamer-CavitKadir GÜZEL kardeşlerin babası vefat
etmiştir
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Mehmet
Çetin AKIN’ın babası vefat etmiştir.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Nil
KILINÇKAYA’nın babası vefat etmiştir.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Meral
DOĞRU’nun babası vefat etmiştir.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Gülnur
YAZGAN’ın babası vefat etmiştir.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Mutlu
Ziver ÜSTÜN’ün babası vefat etmiştir.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Zeliha
TELLİ’nin babası vefat etmiştir.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Musa
TÜRKOĞLU’nun annesi vefat etmiştir.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Mehmet
Ali KOYUNCU ve Ayşe KOYUNCU’nun
anneleri vefat etmiştir.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Musa
İÇEL’in babası vefat etmiştir.

Muğla Şube üyelerinden Nihal YILMAZ’ın
annesi vefat etmiştir.
Muğla Şube üyelerinden İlyas SÜLÜ’nün
babası vefat etmiştir.
Muğla Şube üyelerinden Fatma SABAZ
TAŞ’ın babası vefat etmiştir.
Muğla Şube üyelerinden Sedat ÖZEN›in
kız kardeşi vefat etmiştir.
Muğla Şube üyelerinden Nesrin-Ali
TOPUKSAK çiftinin anneleri vefat etmiştir.
Muğla Şube üyelerinden Baki
KARADAĞ’ın kardeşi vefat etmiştir.
Muğla Şube üyelerinden Yüksel AKSEL’in
babası vefat etmiştir.
Manisa Şube üyelerinden Kadir ERTEK ‘in
babası vefat etmiştir.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Mehmet
Ali İRİŞİK’in annesi vefat etmiştir.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Mahmut
KANMAM’ın annesi vefat etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Rahime
DEMİRYÜREK’in babası vefat etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Şenay
ÖZAYAZ’ eşi, üyemiz Ayhan ÖZAYAZ vefat
etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Zühtü
ŞAHİN’in ablası vefat etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Fatma
ÇELİK’in eşi vefat etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Selma
ERASLAN’ın babası vefat etmiştir.
Nevşehir Şubesi üyelerinden Habip
DURMUŞ’un annesi vefat etmiştir.
Nevşehir şubesi üyelerinden İbrahim
ÖZCAN›ın babası vefat etmiştir.
Ordu Şube üyelerinden Dursun
EYİPINAR’ın annesi vefat etmiştir.
Ordu Şube üyelerinden Rahim
SERARSLAN ve Mehibe DOĞUŞ’un
babaları vefat etmiştir.
Ordu Şube üyelerinden İbrahim
KABLAN’ın babası vefat etmiştir.
Ordu Şube üyelerinden Zühal ÇAĞLAR›ın
annesi vefat etmiştir.
Ordu Şube üyelerinden Ömer
GÖRGÜLÜ’nün annesi vefat etmiştir.
Ordu Şube üyelerinden Orhan YILMAZ’ın
annesi vefat etmiştir.
Ordu Şube üyelerinden Emin
DAŞDEMİR’in babası vefat etmiştir.
Ordu Şube üyelerinden ÇAYLI›nın babası
vefat etmiştir.
Ordu Şube üyelerinden Hurşit
KURUCU’nun babası vefat etmiştir.
Ordu Şube üyelerinden Reşit AKDAĞ’ın
annesi vefat etmiştir.

VEFAT EDEN ÜYELERİMİZ
Reşat ERDAL
ANKARA 4 NO’LU ŞUBE

Muzaffer ZEYBEK
KONYA 1 NO’LU ŞUBE

Ankara Keçiören Yamantürk Ticaret
Meslek Lisesinde görev yapmakta olan
03.01.1973 Kırıkkale doğumlu Konaklama
ve Seyahat Hizmetleri Alanı Öğretmeni
Reşat ERDAL 05.05.2014 tarihinde vefat
etmiştir. Üyemize Allah’ tan rahmet, kederli
ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

01/04/1962 tarihinde Konya’nın Hadim
ilçesine bağlı Yukarıeşenler Köyü’nde dünyaya geldi. İlkokulu köyünde tamamladı.
Ortaokul ve Lise öğrenimine Konya İmam
Hatip Lisesi’nde devam etti ve 29/09/1985
tarihinde buradan mezun oldu. Devlet
Memurluğu hayatına 09/07/1987 tarihinde
Karaman ili Çoğlu Köyü’nde İmam olarak
başladı. Üç yıl burada İmam olarak görev
yaptıktan sonra 24/12/1990 tarihinde Konya Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde
Memur olarak göreve başladı. 16/05/2014
tarihine kadar burada görev yapan Muzaffer ZEYBEK, 17/05/2014 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Evli ve beş çocuk babası idi. Allah rahmet
eylesin, mekanı Cennet olsun.

Ayrıca
Adana 1 No’lu Şube emekli üyelerimizden Kadir ÖZ
Aydın Şube üyelerinden R.Nejat SARIYALÇINKAYA
Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Gülay OKKALI vefat etmiştir.

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