
“MEB’İN GÖREVİ  
PROBLEMLERİ SÜRÜNCEMEDE  

BIRAKMAK DEĞİL, 
ÇÖZMEKTİR”

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılını değerlendiren  Genel Başkan İsmail KONCUK;

Eğitim ha-
yatımızın ciddi 

problemlerle karşı 
karşıya olduğu-
na dikkat çeken 
Genel Başkan 

Koncuk, her 
geçen yıl yeni 
sıkıntıların 
ortaya çıktığını 
belirterek 
şunları söy-
ledi: “Ba-

kanlık idaresi 
maalesef biriken 

sorunları çözme iradesini ortaya ko-

yamamakta; tam aksine aldığı masa 
başı kararlar ve siyasi mülahazalarla 
eğitim hayatımızda içinden çıkılamaz 
yeni sıkıntılara neden olmaktadır. 
Üzülerek görüyoruz ki, MEB, yaşanan 
bir takım problemleri çözmekte atak 
davranmamakta ve sürüncemede 
bırakmaktadır. Bu nedenle, geride 
bıraktığımız eğitim-öğretim yılında 
önemli bir başarısızlık görüyoruz. Bu 
başarısızlığın sorumlusu da pek tabii 
ki, MEB’i yönetenler ve Hükümet ettiği 
yaklaşık 12 yıllık dönem içerisinde 
beş kez Milli Eğitim Bakanı değiştiren, 
eğitimde tutarlı ve istikrarlı bir icraat 
sergileyemeyen AKP iktidarıdır.”

Türkmen katliamına sessiz kalmayan binlerce 
vatandaşımızın da destek verdiği eylemimizde 
Türkmen kardeşlerimizin sahipsiz ve yalnız ol-
madığını bir kez daha haykırdık.

Devamı 20. sayfada

TOPLU SÖZLEŞMEDE YAPILAN HATA MEMURU YAKTI 5’de
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Türk Eğitim Sen olarak, 25.06.2014 tarih ve 996 sayılı ilgi yazımız ile 
“Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görev-
lendirilmelerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre 13.06.2014 tarihi ve 
öncesinde norm fazlası durumunda olan ancak 18 Haziran 2014 tarih 
ve 29034 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına 
Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına 
İlişkin Yönetmelik gereği yapılacak norm güncellemelerinde yeniden 
norma dâhil olabilecek yöneticilerin mağduriyetlerinin önlenmesi ve söz 
konusu kişilere hak tanınması” hususunda Milli Eğitim Bakanlığı’na baş-
vuruda bulunmuştuk.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 01/07/2014 tarih ve 
101708 sayılı yazıda; “18.07.2014 tarihinden önce norm kadro fazlası 
olarak belirlenmiş olmalarına rağmen halen görevlerine devam eden 
yöneticilerden yapılan norm kadro belirlemelerine göre yeniden norm 
kadroya dâhil edilme konumuna gelenlerin yöneticilik görevleri, dört 
yıllık görev süreleri dolana kadar devam edecektir.” denilmek sureti ile 
Bakanlığa yapmış olduğumuz talep kabul edilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığının söz konusu yazısı, Genel Başkanımız İsmail 
KONCUK’un yaptığı görüşmeler üzerine Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi 
AVCI’nın imzası ile yayımlanmıştır. Yaşanılan mağduriyetin çözümü nok-
tasında hassasiyet gösteren Sayın Bakan’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
Eğitim camiasının yaşadığı sorunlara karşı duyarlı yaklaşımını eğitim ca-
miasının huzuru açısından bundan sonraki süreç için de görmeyi ümit 
ediyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Gö-
revlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin Ek’inde yer alan ve yeniden 
görevlendirilecek okul müdürleri için hazırlanan “Değerlendirme 
formunun” açıklamalar kısmının 3. Maddesi “En kıdemli ve kıdemi 
en az olan öğretmenlerin, değerlendireceği müdür ile en az altı ay 
çalışmış olmaları şarttır” hükmünü ihtiva etmektedir. Ancak yeniden 
görevlendirmede 60 puanlık etkisi olan ilçe milli eğitim müdürü ve 
şube müdürleri için böyle bir hüküm söz konusu değildir. Bilindi-
ği üzere bazı şube müdürlerinin görevlendirmeleri yeni yapılmış ve 
yine birçok şube müdürü de rotasyona tabi tutularak görev yeri de-
ğişikliği yapmış veya yapacaktır. Bu suretle gittikleri yerde ki okul 
yöneticilerini hiç tanımayan ilçe milli eğitim müdürleri ya da şube 
müdürlerinin değerlendirmeyi hangi unsurlara istinaden yapacağı, 
söz konusu okul müdürünün yöneticilik vasıflarına sahip olup olma-
dığını nasıl bileceği zihinlerde soru işaretleri oluşturmuştur.

Devlet Memurları Kanununda karşılığını bulan kariyer ve liyakat 
ilkesi gereği yöneticilerin yeniden görevlendirilmesi noktasında, 
öğretmenler için getirilmiş olan “hakkında değerlendirme yapacağı 
okul yöneticisi ile en az altı ay çalışmış olma” şartının değerlendir-
mede görev alacak olan ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürleri 
içinde getirilerek; yapılacak olan görevlendirmelerin bu suretle ya-
pılması hususunda Türk Eğitim Sen olarak, Milli Eğitim Bakanlığına 
yazılı başvuruda bulunduk.

MEB başvurumuz üzerine norm 
kadro fazlası yöneticilerinin duru-
mu ile ilgili yeni bir değerlendirme 
yaparak, aşağıdaki yazıyı yayınla-
dı;
Yazı için www.turkegitimsen.org.tr

Bu yazı ile bir çok yöneticinin 
norm kadro fazlası olmasının 
önüne geçilmiştir. Yaşanan prob-
lemle ilgili Türk Eğitim Sen Genel 
Merkezi aşağıdaki linkteki yazıyla 
durumu MEB’e ileterek problemin 
çözümünü istemiş ayrıca Genel 
Başkanımız İsmail KONCUK Ge-
nel Müdür Hamza AYDOĞDU ile 
bir çok kez görüşerek, proble-
min çözülmesini istemiştir. Resmi 
başvurumuz için tıklayınız.

Bu görüşmeler sonucu, proble-
min çözülmesi üzerine, sitemizde, 
Bakan Sayın Nabi Avcı’ya yönelik, 
bir teşekkür ifadesinin de   yer al-
dığı, bir haber yayınlanarak sayın 
Bakandan eğitim çalışanlarını di-
ğer problemlerine de aynı hassa-
siyetle yaklaşması istenmiştir.

Mesele, problemi kimin çözdü-
ğü değil, çözülmüş olmasıdır, bu 
konuda başka sendikaların gay-
retleri ve girişimleri de olabilir. Bu 
girişimlerin hepsi, bizim açımız-
dan saygıdeğerdir.

Türk Eğitim Sen Genel Merke-
zi,  bu konuyu resmi bir yazı ile 
de MEB’e taşımış ve sitesinde 
yayınlamıştır. Diğer sendikanın bu 
konuda yayınlamış olduğu resmi 
bir yazısını biz görmedik, ancak 
görüşmeler yaptıklarına dair açık-
lamalarını, problem çözüldükten 
sonra gördük.

Bunlara rağmen, bir sendika 
yöneticisi, seviyesiz bir üslup-
la sendikamıza saldıran bir yazı 
kaleme almış ve yazı bir kısım 
internet sitesinde yayınlanmıştır. 
Bu kişinin muhatap alınmasının 
da bir hata olduğunu bilmemize 
rağmen, bu açıklamayı, yazıdan 
rahatsız olarak, sendikamızı ara-
yan üyelerimiz olması sebebiyle, 
kamu oyunu doğru bilgilendirmek 
amacı ile, yapma gereği hasıl ol-
muştur.

Esasen, hangi sendika olursa 
olsun, bir sendikanın genel mer-
kez yöneticisi olamayacak kadar 
seviye fakiri, yalanı, iftirayı meşru 
gören kişilerin bu makamlarda 
olması kaygı vericidir.Belgeli bir 
çalışmamızı yok sayacak kadar 
yalancı olan bu vatandaşa, bel-
ge konuşur diyoruz, varsa resmi 
başvuru belgen çık yayınla, yoksa 
sus, adam sansınlar.

BELGEN KADAR KONUŞ

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ VE ŞUBE 
MÜDÜRLERİ DEĞERLENDİRECEĞİ MÜDÜR İLE 

EN AZ ALTI AY ÇALIŞMIŞ OLMALIDIR 

Türk Eğitim Sen Genel Merke-
zince , 13.09.2014 tarihinde MEB 
tarafından yapılması planlanan 
Merkez ve Taşra Teşkilatında gö-
rev yapan personelin şeflik ve 
memurluk sınavına daha iyi hazır-
lanmaları ve daha başarılı olma-
larını sağlamak amacıyla PEGEM 
yayınlarına “Milli Eğitim Bakanlığı 
Personelinin Görevde Yükselme 
ve Unvan Değişikliği Sınavlarına 
Hazırlık El Kitabı” hazırlatılmıştır.

“Milli Eğitim Bakanlığı Perso-
nelinin Görevde Yükselme, Un-

van Değişikliği ve Yer Değiştirme 
Suretiyle Atanması Hakkında 
Yönetmeliği”nde açıklanan yazılı 
sınav konuları esas alınarak içeri-
ği oluşturulan kitap 1154 sayfadan 
oluşmaktadır. Kitap Genel Mer-
kezimizce şubelerimizin talepleri 
doğrultusunda şubelerimize dağı-
tılacak olup, şubelerimizce sade-
ce üyelerimize verilecektir. Sendi-
kamızın üyesi olmayanlara hiçbir 
şekilde verilmeyecek olan kitabın 
üyelerimize faydalı olmasını diliyo-
ruz.
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Yargının demokratik toplumlar 
için olmazsa olmaz olduğu 
hatta bunun tek başına 
yetmeyeceği, yargı kararlarının 
idare tarafından değiştirilmeden, 
savsaklanmadan  yasal süresi 
içerisinde  yerine getirilmesinin 
şart olduğu Anayasamızdaki 
ilgili maddelerle birlikte 
değerlendirildiğinde açık bir 
şekilde görülecektir.  İdarenin 
bütünlüğü ilkesi ülkemiz 
için son  derece  önemlidir. 
Bu bütünlüğün  ortadan 
kalkması durumunda, kamu 
idaresinde ahengin bozulacağı 
bilinmelidir. Bakanlıkların ayrı ayrı 
düzenlemeler yapması çalışma 
hayatındaki huzuru bozacaktır.

Ayrıca Türk Eğitim Sen’in  
açmış olduğu davalarda  
31 Ağustos 2013  tarih ve 
28751 sayılı Bakanlar Kurulu 
Görevde Yükselme Çerçeve 
yönetmeliği ve 12 Ekim 2013 
tarih ve 28793 sayılı Millî Eğitim 
Bakanlığı Görevde Yükselme 
Yönetmelikleriyle ilgili karar 
verirken  Danıştay daireleri 
Anayasamızın 2. Maddesindeki 
hukuk devleti ilkesine aykırıdır 
gerekçesiyle  yürütmeyi 
durdurma kararları vermişti ve 
bu kararları da  kamuoyuyla 
paylaşılmıştı. Bu kararlarla ilgili 
olarak daha önce de sorulan 
şu  sorular hala cevabını 
beklemektedir :

“Neden diğer bakanlıklar 
yargı kararlarının gereğini yerine 
getirirken Milli Eğitim Bakanlığı 
yargı kararlarını işlevsizleştirmek 
adına kanun çıkarılması için 
uğraşıyor?”

“Neden Milli Eğitim Bakanlığı 
idarenin bütünlüğü ilkesini 
ortadan kaldırmak istiyor?”

“Neden Milli Eğitim Bakanlığı 
hukuk devleti ilkesini ayaklar 
altına alıyor?”

“Neden Milli Eğitim Bakanlığı 
kendi çalışanları arasında 
bazılarına öz, bazılarına üvey 
evlat muamelesi yapıyor?”

Halbuki, tespitlerimize göre, 
Milli Eğitim Bakanlığının görevde 
yükselme ile ilgili yargı kararını 
uygulaması durumunda ancak 
150 kişinin yerinde değişme 
olacaktır. Görev yeri değişecek 
te olsa kazanacak kişilerin 
tamamı Bakanlığın yapmış 
olduğu mülakat sınavında 
başarılı olan kişilerdir. Yani bu 
kişiler zaten bakanlığın seçtiği 
kişilerdir. Kişilerde önemli bir 
değişiklik olmayacağına göre ;

“MEB, neden hukuka saygılı 
davranıp kararların gereğini 
yerine getirmiyor?”

“Milli Eğitim Bakanlığı bu 
hukuksuzluğu neden ve kaç kişi 
için yapıyor?”

“Neden diğer bakanlıklar şube 
müdürlüğü seçiminde yazılı ile 
sözlünün aritmetik ortalamasını 
alıyorken Milli Eğitim Bakanlığı 
sadece mülakatta ısrar ediyor?”

“Hâkimlik savcılık sınavlarında 
bile yazılı sınavın büyük 
çoğunluğu alınırken Milli 
Eğitim Bakanlığı neden bunu 
yapmıyor?”

“Milli Eğitim Bakanlığı müfettiş 
alımında bile yazlı sınavı ve 
mülakat sınavının aritmetik 
ortalamasını alırken Şube 
müdürlüğü seçiminde neden 
bunu yapmak istemiyor?”

“Ve yargı kararlarının 
uygulanması zorunluluğunu 
ortadan kaldıran kanun çıkarılıp, 
yargı kararları işlevsiz kaldığında 
yani hukuk devleti ilkesi ortadan 
kalktığında, bu kanunun 
çıkmasına sebep olup birçok 
eğitim çalışanını hak gaspına 
uğratanlar, acaba, başlarını 
yastığa rahat koyabilecekler mi?”

  Türk Eğitim Sen  olarak açmış 
olduğumuz davaların sonuç ve 
uygulamalarını büyük bir dikkatle  
takip ediyoruz. Bu konudaki 
suiistimallerin ve savsaklama  
çabalarının farkında olup  yasal 
çerçevede  gerekenin yapılacağı 
da bilinmelidir.

Sendika üye sayıla-
rının Resmi Gazetede 
yayınlanması üzerine 
Genel Başkan İsmail 
KONCUK Türkiye 
Kamu-Sen üyeleri-
ne bir tekkür mesajı 
yayınladı. 

Mesajda Genel 
Başkan KONCUK; 
“Ülkemizin içinden 
geçmekte olduğu zorlu sürece, 
bütün kirlenmişliğe, kokuşmuş-
luğa, yalanlara, karalamalara, 
yanlış yönlendirmelere rağmen 
istikrarlı bir şekilde büyüyen 
Konfederasyonumuz, 2011 yılında 
394 bin 497; 2012’de 418 bin 991; 
2013 yılında 444 bin 935 olan 
üye sayısını, bu yıl 447 bin 641’e 
yükseltmiştir.

Türk milletinin her sorununun 
çözümü için öncelik alan sendikal 
anlayışımız, Türk memurunun 
hak ve menfaatlerinin korunup 
ilerletilmesi, başta memurlarımız 
olmak üzere bütün vatandaşları-
mızın insan onuruna yaraşır bir ya-
şam seviyesine ulaşması üzerine 
kuruludur. “Türkiye sevdamız 
ekmek için kavgamız” düsturu ile 
22 yıl önce yola çıkan bu kervan, 
her gün yeni katılan üyelerimizle 
büyüyerek, ilkelerinden asla taviz 
vermeden, her şart altında yoluna 
devam etmektedir.

Sürekli ve sağlıklı bir şekilde 
büyümemizdeki en büyük pay hiç 
kuşkusuz ki; vatan ve millet aşığı, 
dürüst, inandığı yoldan sapma-
yan, değerlerine sahip çıkan ve 
hakkı hakim kılmak için gücümüze 

güç katan, mücadele-
mize omuz veren siz 
değerli kamu görevlileri-
mizindir.

Aleyhimize gelişen 
her türlü olumsuzluğa 
rağmen, çalışmalarıyla 
sürekli büyümemize 
katkı sağlayan bağlı 
sendikalarımızda gerek 
işyeri temsilcisi, şube 

başkanı, şube yönetim kurulu 
üyesi ve gerekse Konfederasyo-
numuz bünyesinde il temsilcisi 
olarak görev yapan tüm arkadaş-
larımıza, emeklerinden ve Kon-
federasyonumuza kattıklarından 
dolayı teşekkür ediyor, ailemize 
yeni katılan kamu görevlilerine 
“Türkiye Kamu-Sen’in aile sıcaklı-
ğına hoş geldiniz.” diyorum.

Sizlerden aldığımız güç ve 
destekle Türk memurunun öncü 
sendikası olarak kamu çalışanla-
rımızın haklarını koruyup daha da 
ileri götürmek ve ülkemiz sorunla-
rının çözümüne katkıda bulunmak 
için bundan önce olduğu gibi 
bundan sonra da insanüstü bir 
gayret ve kararlılık göstereceğimi-
ze söz veriyorum.

Memurlarımızın mutlu, müreffeh 
geleceği, milletimizin birliği ve 
dirliği için verdiğimiz çetin müca-
delede destek ve teveccühünü 
bizlerden esirgemeyen memurla-
rımıza gösterdikleri kararlılık için 
teşekkür ediyor, geçek anlamda 
sendikacılığın, doğrunun ve haklı-
nın yanında saf tutan 447 bin 641 
bin yürekli üyemizi bütün içtenli-
ğimle tebrik ediyorum.” dedi.

Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlı-
ğa gönderdiğimiz yazıda, öğrenim 
özründen ataması yapılan zorunlu 
çalışma yükümlüsü öğretmenlerin 
yaşadıkları mağduriyetin gideril-
mesi için talepte bulunmuştuk. 
Bakanlığa yaptığımız bu başvuru 
sonucunda, MEB İnsan Kaynak-
ları Genel Müdürlüğü´nün 2014 
Yılı Öğretmenlerin İller Arası İste-
ğe ve Zorunlu Çalışma Yüküm-

lülüğüne Bağlı Yer Değiştirme 
E-Postasında; “2013 Yılı yargı 
kararı dahil daha önceki yıllarda 
öğrenim özrüne bağlı olarak yer 
değiştirmesi gerçekleştirilen öğ-
retmenlerden öğreniminin devam 
ettiğini belgelendirenler bu maze-
retleri gereği istemeleri halinde zo-
run çalışma yükümlülüğü başvu-
rusunda bulunmayabileceklerdir.” 
denilmiştir.

447 BİN 641 YİĞİT ÜYEMİZE 
TEŞEKKÜR EDERİM

MEB, TÜRK İDARİ YAPISININ 
BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİNİ BOZACAK 
ADIMLARDAN KAÇINMALIDIR

GİRİŞİMİMİZ SONUÇ VERDİ; 
ÖĞRENİM ÖZRÜNDE ZORUNLU 

HİZMET ERTELENECEK!
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Urumçi katliamının 5. yıldönümü 
nedeniyle Doğu Türkistan Kültür ve 
Yardımlaşma Derneği Çin Büyükel-
çiliği önünde, Türkiye Kamu-Sen’in 
de desteğiyle 5 Temmuz 2014 tari-
hinde  protesto gösterisi düzenledi.

Çin Büyükelçiliği önünde gerçek-
leştirilen eylemde, elçilik önünde 
toplanan grup sloganlar ve dövizler-
le Çin Hükümetini protesto etti.

Doğu Türkistan Kültür ve Yardım-
laşma Derneği Ankara Şube Başka-
nı Hayrullah Efendigil’in konuşma-
sından sonra, bir konuşma yapan  
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı 
İsmail Koncuk, “Doğu Türkistan’daki 
soydaşlarımıza da , Türkmeneli’nde-
ki kardeşlerimize de sahip çıkmalı-
dırlar” dedi.

Koncuk, “ Bu mübarek ramazan 
ayında soydaşlarına insanlık adına, 
sahip çıkmak adına buraya gelen 
kardeşlerime teşekkür ediyorum. 
Doğu Türkistan’da bir zulüm ya-
şandı, maalesef aynı zulüm zaman 
zaman tekrarlanıyor. Oradaki Uygur 
Türklerine, oruç tutmak dahi yasak 
hale getirildi. Türkmen kardeşlerimiz 
Telafer’de, Kerkük’te, Musul’da  çok  
zor günler yaşıyor. Bugün ülkemizde 
çok rahat iftarlarımızı açıyoruz, oruç-
larımızı tutuyoruz, hayatımızı devam 
ettiriyoruz.  Maalesef Türkmenlerin, 

Doğu Türkistan’daki kardeşlerimizin  
insanlık dışı şartlar altında yaşadık-
larını bu ülkede kaç kişi hissedebili-
yor? Bu ülkede kaç kişi bu olanları 
önemsiyor?”

Hükümete de seslenen Genel 
Başkan İsmail Koncuk, söz konusu 
Türkler olunca yetkililerden ses çık-
madığına dikkat çekerek, eyleme 
katılanlara teşekkür etti:

“Ağzını açtığında, Müslümanlık-
tan bahsedenlerin, Doğu Türkistan 
Türklerinin oruç tutmasına yasak ge-
tirilirken, ağızlarını açmadıklarını gö-
rüyoruz. Mısır’da yaşanan zulme ses 
çıkaranlar, söz konusu Türk olunca 
dilleri boğazına kaçıyor. Yürekleri 
ne Çinliye ne İŞID teröristlerine tek 
kelime söylemeye yetmiyor. Böyle 
insanlığa, böyle Müslümanlık anlayı-
şına da yazıklar olsun diyorum. Uy-
gur Türklerini unutmayalım. Terörist-
lerin vicdanına terk edilmiş Türkmen 
kardeşlerimizin Musul’da, Kerkük’de 
yaşadıkları zulümleri unutmayalım. 
Onları kaderlerine terk etmeyelim. 
“Müslüman Müslümanın kardeşi-
dir” sözü maalesef bu ülkede sözde 
kalıyor.  Kendi milletinin haklarını tır-
panlamak söz konusu olduğunda yi-
ğit geçinenlerin, İŞİD terörüne karşı 
tek kelime dahi etmemesi milletimizi 
derinden düşündürmelidir. Bu vesi-
le ile buraya gelen, bu sorumluluğu 

ortaya koyan siz değerli kardeşle-
rimizi hem Uygur Türkleri hem de 
Türkmen kardeşlerimiz adına tebrik 
ediyorum. Türkmen kardeşlerimize 
yapılan yardım kampanyalarına mil-
letimizi etkin bir şekilde katılmaya 
davet ediyorum. Kahrolsun zalimler, 
yaşasın adalet, yaşasın insanlık, ya-
şasın Türk milleti!”

 Konuşmanın ardından Çin Büyü-
kelçiliği kapısı önüne siyah çelenk 

bırakıldı. Eyleme,  Genel Başkanı-
mız İsmail Koncuk ile birlikte Türk 
Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin 
Yokuş, Türk Haber-Sen Genel Baş-
kanı Sedat Yılmaz, Türk Emekli-Sen 
Genel Başkanı Osman Özdemir, 
Doğu Türkistan Kültür ve Yardımlaş-
ma Derneği Ankara Şube Başkanı 
Hayrullah Efendigil, Genel Merkez 
Yöneticilerimiz ve çok sayıda vatan-
daşımız katıldı.

5. YILDÖNÜMÜNDE URUMÇİ KATLİAMI PROTESTO EDİLDİ

UYGUR VE TÜRKMEN 
SOYDAŞLARIMIZ İÇİN GIYABİ 

CENAZE NAMAZI KILDIK

Doğu Türkistan Kültür ve Da-
yanışma Derneği öncülüğünde, 
Ankara Kocatepe Camii’nde 
Cuma namazına müteakip baş-
ta Doğu Türkistan olmak üzere, 
Musul, Kerkük, Telafer ve dün-
yanın dört bir tarafında zulüm 
ve baskıya maruz kalarak hayat-
larını kaybeden tüm Müslüman 
soydaşlarımız için gıyabi cenaze 
namazı kıldık.

Gıyabi cenaze namazına, Tür-
kiye Kamu-Sen başta olmak 
üzere, Türk Dayanışma Konseyi 
ve birçok sivil toplum kuruluşu-
nun yönetici ve temsilcileri katıldı.

Anadolu topraklarından binler-
ce, on binlerce kilometre uzakta 
hayatlarını kaybeden soydaşları-
mız için kıldığımız gıyabi cenaze 
namazının ardından eller semaya 

tüm Müslüman ve Türk kardeş-
lerimizin için kalkarken cemaat, 
Doğu Türkistan, Türkmeneli ve 
tüm dünyada akan Müslüman 
kanının durması için hep birlikte 
dua etti.

Gıyabi cenaze namazına katı-
lan vatandaşlar Mübarek Rama-
zan ayında Türkmen soydaşları-
mızın yaşadığı zulmü ve baskıyı 
hep birlikte lanetledi.

Doğu Türkistan Kültür ve Da-
yanışma Derneği Ankara Şubesi, 
5 Temmuz URUMÇİ katliamının 
5. Yılı münasebetiyle, yarın saat 
12:30’da ÇİN Hükümetinin Uygur 
Türklerine uyguladığı soykırım ve 
zulmü Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Dayanışma Konseyinin desteği 
ile ÇİN Büyükelçiliği önünde pro-
testo edeceklerini de belirtti.
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Türkiye Kamu-Sen Araştır-
ma Geliştirme Merkezi, yaptığı 
çalışmayla kamu görevlilerinin 
toplu sözleşme masasında 
uğratıldığı zararı hesapladı. Eğer 
yetkili konfederasyon, geçtiğimiz 
yıl gerçekleştirilen toplu sözleş-
me görüşmelerinde 123 TL’ye 
imza atmayıp, enflasyon farkını 
unutmasaydı ve Hükümetin teklifi 
olan %3+3’e bile razı olsaydı, şu 
anda memurların büyük çoğunlu-
ğu daha fazla zam alacaktı. Kaldı 
ki %3+3; Hükümetin ilk teklifiydi 
ve eğer toplu sözleşme görüşme-
leri 23 gün erkenden bitirilmeyip 
gerçek anlamda pazarlık yapılsay-
dı bu oran %4+4 ya da %5+5 de 
olabilirdi.

Enflasyon farkı unutulunca adeta 
memurun idam fermanı imza-
landı

Bilindiği gibi 2014 yılının ilk altı 
aylık enflasyonu %5,7 olarak açık-
landı. Yetkili konfederasyon eğer 
memurların enflasyon farkından 
faydalanma hakkını toplu söz-
leşme görüşmelerinde korumuş 
olsaydı, memurların ilk altı ay için 
%3 zam alması durumunda, Tem-
muz ayı itibarı ile maaşlarına %2,7 
oranında enflasyon farkı eklene-
cek, bununla birlikte ayrıca %3 
ikinci yarıyıl zammı daha  alacak-
lardı. Başka bir deyişle 2014 yılının 
Ocak ayında 123 TL zam alan 
ve yıl boyunca maaşına bir daha 
artış yapılmayacak olan memurlar, 
Temmuz ayı itibarı ile en az %8,7 
zam alacaklardı. Bu zamma 2014 
yılının ikinci altı aylık döneminde 
ortaya çıkması muhtemel enflas-
yon farkı da eklendiğinde memur 
maaşları %10’un üzerinde artmış 
olacaktı.

Hemşirenin aylık zararı 60; 
Memurun 46; Hizmetlinin 28 TL’yi 
buldu

Ama yetkili konfederasyonun 
aceleci tavrı ve yeterince pazarlık 
yapılmaması sonucunda imza-
lanan toplu sözleşme sonucun-
da en düşük dereceden maaş 
alan bir hizmetlinin eline 2013 
yılı sonunda sosyal yardımlarla 
birlikte 1753 TL geçerken, 123 
TL’lik zamla birlikte maaşı 1881 
TL’ye yükseldi. Eğer Hükümetin 
ilk teklifi bile kabul edilmiş olsaydı 
aynı hizmetli, Temmuz ayı itibarı 
ile enflasyon farkı da dâhil olmak 
üzere 156 TL maaş zammı alacak 
ve maaşı 1909 TL’ye yükselecekti.  
Memur-Sen’in yaptığı bu affedile-
mez hata, bir hizmetlinin aylık 28 
TL daha az zam almasına neden 
oldu.

Toplu sözleşmede yapılan 
iş bilmezlik nedeniyle 2013 yılı 
sonunda 1960 TL dolayında maaş 
alan bir memur ise 2134 TL yerine 
2088 TL maaş ile yetinmek zorun-
da kaldı. Memur-Sen’in hatasının 
bedeli, lise mezunu bir memur için 
aylık 46 TL oldu.

Benzer şekilde sosyal yardım-
larla birlikte 2013 yılı sonunda 
2057 TL maaş alan bir hemşirenin 
maaşı 2240 TL yerine 2180 TL’de 
kaldı. Böylece yetkili konfederas-
yonun toplu sözleşmelerde yaptığı 
yanlışın faturası bir hemşireye 
aylık 60 TL olarak yansıdı.

Yüksek maaş alan kamu görevli-
lerinin zararı çok daha büyük

Memur-Sen’in yaptığı hatanın 
faturası, memurun maaşı yüksel-
dikçe daha da büyüyor ve tam 
bir trajediye dönüşüyor. Öyle ki, 
2013 yılı Aralık ayı itibarı ile 2521 
TL maaş alan bir müdürün maaşı 
2014 yılı için 2651 TL olarak be-
lirlendi. Oysa %3+3 ve enflasyon 
farkı kabul edilmiş olsaydı bile, 
bu müdürün maaşı Temmuz 2014 
itibarı ile 2746 TL’ye yükselecekti.  

Böylece Memur-Sen’in iş bilmez-
liğinin, bir mühendis için aylık 95 
TL zarara yol açtığı ortaya çıkıyor.

Avukat aylık 162; Mühendis 182; 
Pratisyen Doktor 190 TL zararda

Eğer bu hata yapılmamış, 
memurlar için gerçek anlamda 
bir toplu pazarlık yapılmış olsaydı, 
2013 Aralık ayında 3300 TL maaş 
alan bir avukat ise bugün 3431 
TL yerine 3593 TL maaş alacaktı. 
Yapılan hata, bir avukata aylık 162 
TL’ye mal oldu.

Geçtiğimiz yılın sonunda 3540 TL 
maaş alan bir mühendisin zararı ise 
aylık 182 TL’ye ulaştı. Memur-Sen’in 
hatası nedeniyle bir mühendis 3854 
TL maaş alacağına bugün ancak 
3672 TL maaş alabiliyor.

2013 yılında 3632 TL maaş 
alan bir pratisyen tabibin eline 
Temmuz 2014 itibarı ile 3765 TL 
geçiyor. Eğer toplu sözleşme 
faciası yaşanmamış olsaydı bu 
pratisyen tabibin maaşı bugün iti-
barı ile 3955 TL olacaktı. Böylece 
Memur-Sen’in hatası bir doktora 
aylık 190 TL zarar getirdi.

Koncuk: Memurun zararını ‘Tarihi 
sözleşme imzaladık’ diyenler 
karşılasın!

Toplu sözleşme masasında 
yapılan bu hatanın memur ma-
aşlarına getirdiği zararlara ilişkin 
açıklama yapan Türkiye Kamu-
Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk 
ise “Kapalı kapılar ardında me-
murları pazarlayan konfederasyo-
nun, ‘tarihi toplu sözleşme yaptık’ 
yalanı, altıncı ayın sonunda ortaya 
çıkmıştır.” dedi.  Toplu sözleşme-
nin imzalandığı ilk günden beri 
memurları bu konuda uyardıklarını 
hatırlatan Koncuk şöyle konuştu:

“İş bilmeyen, sendikacılığı 
hükümet yetkilileriyle çay içmek 
olarak anlayan bir kısım zevatın 
memurları düşürdüğü durum, tam 
bir hayal kırıklığıdır. Aylardan beri 
memurlarımızın enflasyon farkı 
hakkına dikkat çekmeye çalışıyor, 
hazırlanan bütün kanun tasarıla-
rına memurlara 2014 yılı için enf-
lasyon farkı verilmesini öngören 
bir hüküm eklenmesi için müca-
dele ediyoruz. Bu konudaki her 
uyarımızda malum konfederasyon 
‘Taban aylığa zam yaptık’ gibi 
anlamsız bir gerekçe ile karşı çıktı. 
Şimdi gelinen durum ortadadır. 
Resmi rakamlara göre memurun 
kaybı aylık 200 lirayı aşmıştır. Bu 
durumun iki sorumlusu vardır, 
o da memurların iradelerini hiçe 
sayıp toplu sözleşme masasında 
diğer konfederasyonları görmez-
den gelen iktidar ve yaptığı hatayı 
bir görmeyen ve kabul etmeyen iş 
bilmez konfederasyondur.

Her ne kadar toplu sözleşme 
masasında yetkili konfederasyon 
tarafından göz ardı edilmiş olsa 
da, memurlarımızın yaşadığı 
kayıp ortadadır. Bu nedenle her 
fırsatta memurların hakkını gasp 
etme sevdasına kapılan Hükümet 
yetkililerinin bir kez de memurlar 
adına hayırlı bir işe imza atmaları 
zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle 
memurlara 2014 yılı enflasyon 
farkını verecek bir karar hayata 
geçirilmelidir.

Memurların hakkı olanı gasp 
etmek, kul hakkı yemektir. Bu 
mübarek günlerde kul hakkı 
yiyenlerden Allah bunun hesabını 
soracaktır. Her fırsatta tarihi söz-
leşme imzaladığını iddia edenlerin 
aslında tarihi bir hezimete imza 
attıkları ortaya çıkmıştır. Memur-
ların zararını da aylardır yalanlarla, 
gerçekleri gizlemeye çalışanlar 
karşılamalıdır.”

TOPLU SÖZLEŞMEDE YAPILAN 
HATA MEMURU YAKTI
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Çözüm süreci diyerek millete 
dayatılan ve içinde türlü ihanet-
leri barındıran bu dönem Türkiye 
Cumhuriyetinin bölünmez bütün-
lüğünü tehdit ederken, “Toplumsal 
barış, demokrasi, özgürlük, nor-
malleşme” gibi süslü cümlelerle 
hazırlanan 6 maddelik son paketi 
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı 
İsmail Koncuk sert şekilde eleştir-
di.

KONCUK: VATANA İHANET 
EDENLERİ DE, VATANSEVERLE-
Rİ DE TARİH YAZACAKTIR

Şahsına ait Facebook hesabın-
dan bir paylaşımda bulunan Genel 
Başkan İsmail Koncuk, “Tarih bu 
yapılanları unutmayacaktır” dedi.

Koncuk Facebook hesabında 
yayınladığı yazıda, “6 maddelik 
yasa tasarısı ile bölücülük, bölücü-
lüğe çanak tutmak, bölücü faaliyet 
ve eylemler karşısında kamu gö-
revini yerine getirmemek, kısaca 
PKK Terör Örgütü ile dirsek tema-
sında olmak, görüşmeler yapmak 
tamamen suç olmaktan çıkıyor.

Bu tasarı ile bu suçları işlemiş 
olanlara gelecekte de dava aç-
manın da önü kapatılıyor. Tasarı 
ile Hükümet istediği düzenlemeyi 
yapmakla yetkili kılınıyor. Bu tasa-
rıya evet oyu verenleri tarih şerefle 
yad edecektir!

Günü kurtarmak için, ülke gele-
ceğini pazarlayanları da tarih unut-
mayacaktır! Vatana ihanet edenleri 
de, vatanseverleri de tarih elbette 
yazacaktır. Onların evlatları da, ba-
balarının, annelerinin yaptıkları ile 

anılacaktır. Allah hepimizi bu mil-
lete, bu Aziz vatana ihanetten ko-
rusun. Gerisi lafı güzaftır.” diyerek 
hazırlanan yasa tasarısına tepkisi-
ni dile getirdi.

İşte Hükümetin hazırladığı ve 
TBMM Başkanlığına sunduğu 
sözde çözümü getirecek olan yasa 
tasarısı

TERÖRÜN SONA ERDİRİLME-
SİNDE VE TOPLUMSAL BÜTÜN-
LEŞMENİN GÜÇLENDİRİLMESİ-
NE DAİR KANUN TASARISI

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu kanunun ama-

cı , terörün sona erdirilmesi ve 
toplumsal bütünleşmenin güç-
lendirilmesi için yürütülen çözüm 
sürecine ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Uygulama, izleme ve koordinas-
yon

MADDE 2-  (1) Hükümet, çözüm 
süreci kapsamında aşağıdaki hu-
suslarda gerekli çalışmaları yürü-
tür

Terörün sona erdirilmesi ve top-
lumsal bütünleşmenin güçlendi-
rilmesine yönelik siyasi, hukuki, 
sosyo-ekonomik, psikolojik, kültür, 
insan hakları , güvenlik ve silahsız-
landırma alanlarında ve bunlarla 
bağlantılı konularda atılabilecek 
adımları belirler.

Gerekli görülmesi halinde, yur-
tiçindeki ve yurtdışındaki kişi, 
kurum ve kuruluşlarla temas, di-
yalog, görüşme ve benzeri çalış-

malar yapılmasına karar verir ve bu 
çalışmaları gerçekleştirecek kişi, 
kurum ve kuruluşları görevlendirir.

Silah bırakan örgüt mensupları-
nın eve dönüşleri ile sosyal yaşa-
ma katılım ve uyumlarının temini 
için gerekli tedbirleri alır.

Alınan tedbirlere ilişkin uygula-
ma sonuçlarını izler ve ilgili kurum 
ve kuruluşlar arasında koordinas-
yonu sağlar.

Gerekli mevzuat çalışmalarını 
yapar.

Yetki ve sekretarya
MADDE 3-  (1) Bakanlar Kurulu, 

çözüm sürecine ilişkin gerekli ka-
rarları almaya yetkilidir.

 (2) Çözüm süreci kapsamında 
yapılan çalışmaların koordinasyo-
nu ve sekretarya hizmetleri Kamu 
Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı 
tarafından yürütülür.

Kararlar ve yerine getirilmesi
MADDE 4- (1) Bu Kanun kapsa-

mında verilen görevler, ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarınca ivedilikle 
yerine getirilir.

(2)Bu Kanun kapsamında veri-
len görevleri yerine getiren kişilerin 
hukuki, idari veya cezai sorumlulu-
ğu doğmaz.

Yürürlük
MADDE 5- (1) Bu kanun yayımı 

tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6-(1) Bu kanun hüküm-

lerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Çalışma Bakanlığı’na kamu 
görevlilerinin mezun oldukları 
teknik lisans programları sonu-
cunda  elde ettikleri unvanlar 
üzerinden ek gösterge verilmesi  
talebiyle gönderdiğimiz yazıya 
cevap geldi.

Devlet Personel Başkanlığı 
tarafından gönderilen cevabi ya-
zıda, ek göstergenin memurun 
mezun olduğu lisans programı-
na göre değil, yer aldığı sınıf ve 
görevlerde bulunduğu sürece 
ödeneceği ve kadroya bağlı ol-
duğuna vurgu yapıldı. Bununla 
birlikte, ortaya koyduğumuz ge-
rekçelerin dikkate değer olduğu, 
talebimizin bundan sonra yapı-
lacak olan mevzuat çalışmala-
rında değerlendirileceği belirtil-
di.

Türkiye Kamu-Sen olarak 
bundan önce  olduğu gibi, bun-
dan sonra da her türlü mevzuat 
çalışmalarına müdahil olarak 
görüşlerimizi ortaya koyacak ve 
ek göstergelerde yaşanan ada-
letsizliklerin giderilmesi için ver-
diğimiz mücadeleyi  kararlılıkla 
sürdüreceğiz.

Cevabın tam metni için  
www.turkegitimsen.org.tr

Milli Eğitim Bakanlığınca ger-
çekleştirilen Temel Eğitimden 
Ortaöğretime Geçiş (TEOG) 
sınavı ve merkezi sınavlarda  
görev alan öğretmen dışında-
ki diğer personele ödenmeyen 
ücretlerinin bir an önce öden-
melerinin yapılarak mağduriyet-
lerin giderilmesi hususunda Türk 
Eğitim-Sen olarak yazılı başvu-
ruda bulunduk.

KONCUK: TARİH BU YAPILANLARI 
UNUTMAYACAKTIR

“TERÖRÜN SONA ERDİRİLMESİ VE TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞMENİN GÜÇLENDİRİLMESİNE 
DAİR KANUN TASARISI”  adı altında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla TBMM 
Başkanlığına sunulan kanun tasarısı bu milletin yüreğini bir kez daha kanatmıştır.

EK GÖSTERGE 
TALEBİMİZE 

DEVLET PERSONEL 
BAŞKANLIĞI’NDAN 

CEVAP

MERKEZİ 
SINAVLARDA 
GÖREV ALAN 
PERSONELİN 
ÜCRETLERİ 

ÖDENMELİDİR
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01 Temmuz 2014 tarihinde Ge-
nel merkez binamızda gerçekle-
şen görüşmede Genel Başkanımız 
İsmail Koncuk ve Yönetim Kurulu 
üyelerimiz İhsanoğlu ile Çankaya 
seçimi öncesi görüş alış verişinde 
bulundular.

Görüşmenin ardından toplan-
tı salonuna geçen Genel Başkan 
İsmail Koncuk ve Cumhurbaşkanı 
adayı Ekmeleddin İhsanoğlu birlik-
te basın toplantısı düzenledi.

KONCUK: ALLAH’INA KADAR 
VATANSEVER, ALLAH’INA KADAR 

MÜSLÜMANIZ
Türkiye’nin bir an önce kucak-

laşmaya ihtiyacı olduğunu belir-
ten Genel Başkan İsmail Koncuk, 
“Vatanseverlikse Allah’ına kadar 
vatanseveriz. Müslümanlıksa Al-
lah’ına kadar Müslümanız. Bizi 
kimse ötekileştiremez.” dedi. Kon-
cuk, “Cumhurbaşkanlığı seçimle-
rinde biz elbette çıkacak sonuca 
saygılıyız tabi millet iradesi milleti 
kucaklamaktır. Kuru kuruya millet 
iradesi bir anlam ifade etmiyor. 12 
yıldır Türkiye Kamu-Sen mensup-
larının adeta 2. sınıf bir vatandaş 
olarak gören,  Türkiye’de sarı sen-
dikacılığı baş tacı eden maalesef 
bir anlayış var.

Bilhassa yeni torba yasada 
kamu çalışanlarının yargıyla ilgi-
li haklarının elinden alınmasına 

yönelik atılan adımlar asla kabul 
edilemez .Kamu çalışanlarının iş 
güvencesi  bu yasa tasarısıyla  
kamu çalışanlarının elinden alınıp  
bir parti memuru, iktidar memuru 
profili oluşturulmak isteniyor. Bu 
konuya sessiz kalmamız kabul 
edilemez, bir yandan insan hak-
larından , demokrasiden bahse-
deceksiniz  bir yandan da kamu 
çalışanlarının yargı haklarını dahi 
ellerinden almaya çalışacaksınız, 
bunları sineye çekmemiz mümkün 
değildir.

Siyasi parti Genel Başkanlarımı-
zın ziyaretinde de ifade etmiştik,   
Türkiye’nin, vatandaşlarımızın et-
nik kökeni,  mezhebi ,meşrebi ne 
olursa olsun yeniden kucaklaşma-
ya ihtiyacı var. Son 12 yılda yapı-
lanlar Türkiye’yi kamplaştırmıştır, 
Türkiye’yi Türk insanını ayrıştırmış-
tır. Bu sebeple Cumhurbaşkanlığı 
çok daha önemli hale gelmiştir. 
Bir balans ayarı gerekmektedir 
Türkiye’ye.  Şayet Türkiye bir araç-
sa maalesef balans ayarı bozul-
muştur. Kuvvetler ayrılığı prensibi 
Türkiye’de yerle yeksan edilmiştir.

Her geçen gün demokrasiden 
insan haklarından adeta bir ka-
çış vardır ve bu kaçış bir takım 
kanunlar çıkartılarak legalize edil-
mek istenmektedir. Bunları hep 
görüyoruz, Türkiye’nin bağrından 
çıkan bir sivil toplum örgütü ola-
rak bunlar bizi yaralıyor. Bilhassa 

bu ülkeyi seven Türkiye Kamu-sen 
gibi bir kuruluşun mensuplarının 
ötekileştirilmeye çalışılması kabul 
edilemez.

Vatanseverlikse Allah’ına ka-
dar vatanseveriz. Müslümanlıksa 
Allah’ına kadar Müslümanız. Bizi 
kimse ötekileştiremez. Onun için 
bu Cumhurbaşkanlığı seçimi bu 
milletin yeniden kucaklaştığı, birbi-
rini sevdiği, birbirini sevmeye mec-
bur olduğunu hissettiği  bir seçim 
olmalıdır.

Bu seçimde herhangi bir siyasi 
parti adayını desteklemiyoruz. Bu 
seçimde bu milletin hangi siyasi 
anlayıştan olursa olsun AK par-
tili, MHP’li, CHP’li hangi partiden 
olursa olsun herkesi kucaklayan 
bir Cumhurbaşkanının Çankaya 
köşküne oturmasını bekliyoruz. Ya 
bu derinleşme gittikçe artacak ki, 
millet olarak bundan son derece 
rahatsız oluruz, ya da bu kucak-
laşma yeniden sağlanacaktır.

Onun için 10 Ağustos seçimle-
ri milletimizin her siyasi görüşteki 
insanlarımız açısından büyük bir 
fırsattır. A Partisine, B Partisine 
oy vermeyeceğiz. Herhangi bir 
partinin zararı, ya da karı da bu 
seçimde söz konusu değil. Milletin 
Cumhurbaşkanını seçeceğiz ve o 
Cumhurbaşkanı kim iktidardaysa 
onunla beraber çalışacak,  olayı 
böyle anlamamız lazım ve böy-

le algılamamız lazım. Biz Türkiye 
Kamu-Sen olarak bu düşüncelerle 
Cumhurbaşkanı adayı Sayın Ek-
meleddin İHSANOĞLU’na tekrar 
teşekkür ediyoruz. Allah yolunu 
açık etsin diyor başarılar diliyoruz.” 
dedi.

İHSANOĞLU: BU SEÇİM 
İKTİDAR SEÇİMİ DEĞİL 

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİDİR
Eski bir kamu görevlisi olarak 

Türkiye Kamu-Sen’i ziyaret etmek-
ten son derece mutlu olduğunu 
söyleyen Ekmeleddin İhsanoğlu, 
“Çankaya, siyasi bir partinin prog-
ramıyla idare edilmemelidir” dedi. 
İhsanoğlu, “Bir eski kamu görevlisi 
olarak burada bulunmaktan çok 
mutluyum. Kamu görevi yapan in-
sanların ne kadar çok çile çektiğini 
bilen birisi olarak sizinle özdeşleş-
mek benim için bir gurur vesilesi-
dir.

Ben bir partinin ya da iki partinin 
değil, birçok partinin adayıyım, bü-
tün Türkiye’nin adayıyım. Diyorum 
ki, Çankaya’ya oturacak zatın, ora-
yı bir partinin siyasi programıyla 
idare edilen bir yer haline getirme-
mesi lazım. Siyasetin yapılacağı 
yer TBMM’dir. Sayın Başkanın da 
ifade ettiği gibi bu seçim bir iktidar 
seçimi değil, Cumhurbaşkanı se-
çimidir.

Bu kişi tüm milleti temsil eden, 
milletle barışık birisi olmalıdır. Dev-
letin birliğini, anayasanın uygu-
lanmasını gözeten, devlet kurum-
larının ahenk içinde çalışmasını 
gözeten bir Cumhurbaşkanı olma-
lıdır. Ayrıştıran, ötekileştiren, kavga 
eden bir Cumhurbaşkanı istemiyor 
milletimiz.

Biz nereden başladık nereye 
geldik? Tüm komşularımızla kav-
galıyız, etrafımız parçalanıyor. Dip-
lomatlarımız rehin alınıyor, neden 
bizim insanlarımız rehin alınıyor? 
Neden herkes bizden kaçar hale 
geldi, bunları düşünmemiz lazım. 
Halkın seçtiği Cumhurbaşkanı 
çok güçlü bir Cumhurbaşkanı ola-
caktır. 1950’den beridir bu millet 
bürokratik ve askeri tahakküme, 
vesayetlere karşı mücadele verdi.

Bunlarla mücadele ederken yeni 
bir vesayet sistemi kurulmamalıdır. 
Parolamız, herkesi kucaklayan, iyi 
münasebet kuran, herkesi temsil 
eden, devletin birliği ve bütünlüğü-
nü temsil eden ve milletin tamamı-
na huzur veren bir Cumhurbaşkanı 
olacaktır. Millet eminim arkamız-
da duracaktır, Türkiye Kamu-Sen 
mensuplarına ve tüm milletimize 
teşekkürlerimi sunuyorum, Allah 
bu millete zeval vermesin.” dedi.

EKMELEDDİN İHSANOĞLU 
KONFEDERASYONUMUZU ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında 
sürdürdüğü ziyaretlerine  Türkiye Kamu-Senle devam etti.
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“İş güvencesine sahip çıkmak 
için bu gün buraya gelen tüm ar-
kadaşlarımızı tebrik ediyorum” 
diyerek sözlerine başlayan Ge-
nel Başkanımız İsmail Koncuk, 
“Devlet demek kamu çalışanları” 
demektir” dedi. Koncuk, “Son 
yıllarda ülkemizde bir sarı sendi-
ka palazlandırılarak memurlar bu 
sendikaya üye olmaya zorlanıyor. 
Kamu görevlilerimizin birçoğu olan 
bitenin farkında değil. Bugün en 
büyük kazanımları olan iş güven-
celeri ellerinden alınırken sessiz 
kalan kamu görevlileri var. Ben 
zaman ayırarak bu sıcak havada 
eylemimize destek veren, feda-
karlık ederek iş güvencesine sahip 
çıkmaya gelen siz değerli kamu 
görevlilerine teşekkür ediyorum, 
kutluyorum.

Sayın Başbakan geçtiğimiz gün-
lerde Cumhurbaşkanlığı seçim sü-
reci sebebiyle Türkiye- AB Karma 
İstişare Komitesi üyelerini ziyaret 
etti. Orada ben Başbakan’a ne ya-
pılmak istendiğini sorarak dedim 
ki, “Sayın Başbakan, bu torba ka-
nun ne anlama geliyor? Bu kanun 
yargı kararlarını işlevsiz hale getiri-

yor, kamu çalışanları iş güvencesiz 
bırakılıyor” dedim. Sayın Başba-
kan ise bana “dünyanın neresinde 
işçi-memur ayrımı var? Kamu çalı-
şanlarının iş güvencesi Türkiye’nin  
sıçrama yapmasını engel oluyor” 
dedi.

Kamu çalışanlarının iş güvence-
si Türkiye’nin sıçrama yapmasına 
nasıl engel oluyor ben bunu an-
lamakta zorlanıyorum. Devlet de-

mek kamu çalışanları demektir. 
Hakkari’de Van’ın köylerinde kuş 
uçmaz kervan geçmez yerler-
de devlet adına öğretmenlerimiz, 
imamlarımız, ebelerimiz, hemşire-
lerimiz vardır.” dedi.

TBMM’de görüşülen Torba ya-
sayı sert biçimde eleştiren Genel 
Başkan İsmail Koncuk, “Bu ka-
nunla idarenin mutlak hakimiyeti 
söz konusudur. Türkiye Hukuk 

devleti ilkelerinden hızla uzaklaşı-
yor, Türkiye’de yargı kararları idare 
karşısında tamamen işlevsiz hale 
getirilmek isteniyor. Bu bir şekilde 
ifade edilir, bunun adı diktatör-
lüktür, otokratik yönetim şeklidir” 
dedi. Koncuk, “Değerli arkadaş-
larım; hazırlanan kanuna göre, 
bir memur haksız yere işten atıldı 
diyelim, gitti dava açtı ve kazandı. 
Yargı kararı gereği idare 30 gün 
içinde bu kararı uygulamalı ve iş-
ten attığı o kişiyi yeniden işine iade 
etmek zorunda ama iktidar şöyle 
bir düzenleme yapıyor, “Yargı ka-
rarı memur lehinde dahi olsa bile  
bu kararı 30 gün içinde uygula-
mam 2 yıl içinde uygularım” diyor.

Senin yaptığın yanlış mahke-
me tarafından tescil edilmiş, sen 
neyin iki yılını bekleyeceksin? Bu 
kanunla idarenin mutlak hakimi-
yeti söz konusudur. Türkiye Hukuk 
devleti ilkelerinden hızla uzaklaşı-
yor, Türkiye’de yargı kararları idare 
karşısında tamamen işlevsiz hale 
getirilmek isteniyor. Bu bir şekilde 
ifade edilir, bunun adı diktatörlük-
tür, otokratik yönetim şeklidir.

17 Aralık operasyonundan sonra 
görevden alınan emniyet ve yargı 
mensupları görevlerine yeniden 
dönüyorlarmış diye böyle bir dü-
zenleme yapıyorlar. Sen haksızlık 
yaparsan elbette dönecekler. Yani 
kısaca diyorlar ki, ben istediğim 
kişiyi görevden alayım istediğim 
yere süreyim, bu kişi yargıya gidip 
kazansa dahi iki yıl sonra uygula-
yayım. Yani yargının ya da haklının 
değil sadece benim borum ötsün 
diyorsunuz. Böyle bir şeyi kabul 
etmemiz mümkün değil. Türkiye 
bu uygulamalarıyla aklı başında 
olan insanların gözünde itibar kay-
bediyor. Gelişmiş ülkeler nezdinde 
de ayıplı bir ülke konumuna düşü-
yoruz.” dedi.

“İktidarı yanlış yapmadan önce 
uyarıyoruz, Türkiye Kamu-Sen 
olarak iş bırakma eylemi dahil her 
türlü eylemi göze aldık, bu mace-
radan vazgeçin, yanlışlardan, in-
san hakları gaspından vazgeçin, 
insanları ötekileştirmeyin” diyen 
Genel Başkan Koncuk, “Biz bu 
torba yasadan çok daha fark-
lı şeyler bekliyorduk, mesela 4/C 
lilere kadro bekliyorduk, sayın 
Başbakan Tekel eylemelerinden 
beridir bir travma yaşıyor ve  4/C 
meselesine karşı bir husumet hissi 
içerisinde. 23 bin 4/C liyi kadroya 
almak bu kadar mı zor? Disiplin 
affı bu kadar mı zor, 2005 yılından 
sonra göreve başlayan memurla-
ra bir derece vermek bu kadar mı 
zor? Emeklilikte 30 yıl sınırlamasını 

İŞ GÜVENCEMİZE SAHİP ÇIKMAK İÇİN 
ALANLARDAYDIK

TBMM’de görüşmeleri devam eden Torba yasa içerisine memurların İŞ GÜVENCELERİNİ 
ellerinden alacak maddeler eklenmesine tepki olarak 26 Haziran 2014 tarihinde TBMM 

Dikmen kapısı önünde geniş katılımlı bir eylem gerçekleştirdik. 
 Ayrıca eş zamanlı olarak tüm illerimizde de teşkilatlarımız İş güvencesine sahip çıktı.
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GİRİŞİMLERİMİZ SONUÇ 
VERMEYE DEVAM EDİYOR

kaldırmak bu kadar mı zor? Hak 
vermek söz konusu olunca bir şey 
yok ama sıra hak almaya gelince, 
en başta beyefendiler.

Tekrar her birinizi yürekten tebrik 
ediyorum, basın mensuplarına te-
şekkür ediyorum. Türkiye’de böy-
lesine önemli işler olurken hiçbir 
şey duymayan ve kulaklarını tıka-
yan medya organları sizler neyin 
haberciliğini yapıyorsunuz? Kamu 
çalışanlarının hakları ellerinden alı-
nırken, Türkiye yargı devleti, hukuk 
devleti olmaktan her geçen gün 
uzaklaşırken neyin haberlerini ya-
pıyorsunuz? Böylesine bir mütare-
ke basını istemiyoruz.

Bu ülkede demokrasi biterse 
sadece biz değil, bugün menfa-
atleri için, zulme karşı durmayan, 
haksızlığa karşı durmayanlarda bu 
çatının altında kalacaklardır. Hepi-

nize saygı ve sevgiler sunuyorum.” 
dedi.

TBMM Dikmen kapısı önünde 
yaptığımız basın açıklamamıza 
Genel Başkanımız İsmail Koncuk 
ile birlikte, Türk Sağlık-Sen Ge-
nel Başkanı Önder Kahveci, Türk 
Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin 
Yokuş, Türk Yerel Hizmet-Sen Ge-
nel Başkanı İlhan Koyuncu, Türk 
Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı 
Hazım Zeki Sergi, Türk İmar-Sen 
Genel Başkanı Necati Alsancak, 
Türk Haber-Sen Genel Başkanı 
Sedat Yılmaz, Türk Enerji-Sen Ge-
nel Başkanı Mehmet Özer, Türk 
Ulaşım-Sen Genel Başkanı Şe-
rafeddin Deniz,  Türk Emekli-Sen 
Genel Başkanı Osman Özdemir, 
Genel Merkez Yöneticilerimiz, 
Şube Başkanlarımız ve çok sayıda 
kamu görevlisi katıldı.

Plan ve Bütçe Komisyonunda 
görüşmeleri devam eden Tor-
ba yasada Türkiye Kamu-Sen 
etkisini ve farkını göstermeye 
devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta içinde Kamu 
Personeli Danışma Kurulunda 
kabul edilen konuların hayata 
geçirilmesi için torba yasaya 
yeni maddeler eklenmesine 
yönelik olarak başlattığımız giri-
şimler kısmen sonuç verdi.

Türkiye Kamu-Sen Genel 
Başkanı İsmail Koncuk ve Yö-
netim Kurulu Üyelerimizin CHP 
ve MHP Grup Başkanvekille-
riyle yaptıkları görüşmelerin 
ardından hazırladığımız kanun 
önergelerini iktidar partisi de 
dahil olmak üzere bütün partile-
re sunmuştuk.

Bu önergelerde, 2005 yılın-
dan sonra göreve başlayanla-
ra bir derece verilmesi, disiplin 
cezalarının affı, 4/C’li personelin 
kadroya geçirilmesi, Üniversite 
mezunu kamu işçilerinin me-
muriyet kadrosuna geçirilmesi, 
KİT’lerde çalışan personelin ge-
nel ve katma bütçeli kurum ve 
kuruluşlara atamasının yapıla-
bilmesi, öğretim görevlilerinin ve 
araştırma  görevlilerinin ücretle-
rinin yükseltilmesi, adalet çalı-
şanlarına fazla mesai verilmesi, 
aday memurların görevlerine 
son verilmesiyle ilgili düzenle-
meler, araştırmacı kadrosuna 
atanan personelin sorunlarının 
çözümü, Sümer holding perso-
nelinden işsizlik sigortası primi 
kesilmesine son verilmesi, nö-
betçi memurluk uygulamasının 
kaldırılması, yardımcı hizmetler 
sınıfına da ek gösterge verilme-
si, ek gösterge uygulamaların-
daki adaletsizliklerin giderilmesi, 
kadın istihdamının artırılmasına 
yönelik olarak kurumlarda kreş 
açma zorunluluğu getirilmesi 
veya kreş ödeneği verilmesi ko-
nuları yer almaktaydı.

Komisyona sunduğumuz 
önergelerden bazıları toplantılar 
sonucunda kabul edilerek tasa-
rıya eklendi.

Tasarıya eklenen konular kı-
saca şu şekildedir;

ADAY MEMURLAR
Aday memurlar herhangi bir 

disiplin cezası alınca, memur-
luktan atılıyordu. 657’de yer 
alan bu düzenlemeyi, Anayasa 
Mahkemesi iptal etmişti. Ko-
misyonda, 657’deki bu madde 
için yeni önerge verildi. Yeni dü-
zenlemeye göre, uyarma ve kı-
nama cezası verilince aday me-
mur, memurluktan atılmayacak.

ARAŞTIRMACILAR
4046 sayılı Kanunda yer alan 

hüküm gereğince, özelleştiri-
len kurumlardaki üst yöneticiler 
Araştırmacı olarak atanmakta-
dır. Bunların kariyerlerine uygun 
olarak, mühendis veya mimar 
gibi unvanlara atanabilmesi için 
yeni önerge verildi ve bu önerge 
kabul edildi.

Ayrıca yine 4046 sayılı Kanu-
na eklenen geçici madde uya-
rınca, bu düzenleme şuan ça-
lışmakta olan araştırmacılar için 
de uygulanacaktır. Bunlardan 
30 gün içinde başvuranlar, bu 
haktan yararlanacaktır.

İŞ YOĞUNLUĞU FAZLA 
MAHKEMELER

İş yoğunluğu fazla olan mah-
kemelerdeki memur ve sözleş-
meli personele ayda 50 saati 
geçmemek üzere fazla mesai 
ücreti verilecektir. Her bir per-
sonel için verilebilecek yıllık me-
sai ücreti yılda 300 saati aşa-
mayacaktır. Bütçe Kanununda 
belirtilen fazla çalışma ücretinin 
3 katı ödeme yapılacaktır.

SÜMER HOLDİNG PERSONELİ 
İÇİN YAPILAN DÜZENLEME
Sümer Holding’te çalışan 

sözleşmeli personelin aylık öde-
melerinden işsizlik sigortası pri-
mi kesiliyordu. Yapılan düzenle-
me ile bu konuda düzenlemeye 
gidilmiştir.

NÖBETÇİ MEMURLUK
1966 yılında yürürlüğe konu-

lan ve Nöbetçi memurluğu dü-
zenleyen 711 sayılı Kanun yürür-
lükten kaldırıldı.

İş güvencesini yok edecek maddeler içeren Torba yasa tasarı-
sına ilişkin itirazlarımızı Genel Başkan İsmail KONCUK, Meclis’e 
yaptığı ziyaretlerle bir kez daha yineledi.
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2013-2014 eğitim-öğretim yılı 
yarın sona eriyor. Eğitim-öğretim 
bu yıl birçok açıdan sancılı geçti. 
Özellikle MEB Yasası ile eğitimde 
tüm dengeler alt üst edildi, 76 bin 
yöneticinin görevine son verildi, 
adeta bundan sonra siyasi erke 
biat etmeyenlere adeta ‘bertaraf 
olun’ denildi. Cumhuriyet tarihin-
de görülmemiş bir kadrolaşma 
operasyonu yapıldı, dershane-
lerin kapatılması yasalaştı. MEB 
çalışanları fişlendi, askeri darbe 
dönemlerini hatırlatan fişlemelerin 
üzeri örtüldü. Öte yandan okullaş-
ma oranlarında beklenen ilerleme 
sağlanamadı, derslik açığı, öğret-
men açığı yine giderilemedi, ücretli 
öğretmenlik uygulaması devam 
etti, okullarda fiziki alt yapı yeter-
sizlikleri öncelikli sorunlar arasın-
da yer aldı. Geride bıraktığımız yıl 
içerisinde özür grubu tayinlerinde 
Bakanlığın inadı sürdü. Özür grubu 
tayinlerinin yılda iki kez yapılması-
nı, öğrenim özrünün özür grubu 
tayinleri içinde yer almasını ve il-
ilçe emrinin geri getirilmesini talep 
etmemize rağmen Bakanlık uyarı-
larımızı göz ardı etti. Bölgeler arası 
ve okullar arası farklılıklar giderile-
medi. Şimdi eğitimde yaşanan ön-
celikli meselelere göz atalım.

MEB’DE YÖNETİCİLİKTE KRİTER; 
SİYASİ PARTİ YANDAŞLIĞI, 

KİŞİSEL İLİŞKİLER VE TORPİL 
OLACAKTIR.

Milli Eğitim Bakanlığı öyle bir 
yasa ihdas etti ki, eğitim camia-
sında infial yarattı. Dershaneleri 
kapatıyoruz diye yol açan iktidar, 
bir baktık ki, adeta milli eğitimin 
kökünü kazımaya ant içmiş. Bütün 
itirazlarımıza, yasanın sakıncalarını 
anlatmamıza rağmen siyasi erk ve 
MEB inadından vazgeçmedi.

Siyasi erk, MEB Yasasını çıka-
rarak milli eğitimin temel taşlarını 
yerinden oynattı. Bu yasayla bir-
likte 4 yılını dolduran okul müdür-
leri, müdür başyardımcıları, müdür 
yardımcıları görevden alındı; il milli 
eğitim müdürleri, ilçe milli eğitim 
müdürleri, il milli eğitim müdür yar-
dımcıları, MEB’de üst düzey yö-
neticilerin görevlerine son verildi. 
4 yılını dolduran okul yöneticileri-
nin görevi yarın itibariyle hukuken 
sona erecektir.

Sayıları 76 bini bulan yöneticinin 
kazanılmış hakları ve sosyal statü-
leri hiçbir gerekçe gösterilmeden 
bir yasayla ellerinden alınmıştır. 
Bundan sonra MEB’de iktidara 
biat etmeyen, yapılan yanlışlara 
ses çıkaran, farklı dünya görüşü-

ne sahip olanlara yaşama hakkı 
tanınmayacak, bu kişiler MEB’de 
yönetici olamayacaklardır.

Yönetici Atama Yönetmeli-
ği de yayınlanmıştır. Hazırlanan 
yönetmeliğin milli eğitime fayda 
getirmeyeceği ve beklentilerimizi 
karşılamayacağı aşikârdır. Gerek 
ilk defa müdürlüğe başvuracaklar 
gerekse görev süreleri uzatılacak 
yöneticiler için objektif kriterler 
getirilmemiştir. Yetkililer tarafından 
yapılan açıklamalarda her ne ka-
dar başarılı kişilerin okul yöneticisi 
olarak devam edeceği açıklanmış 
ve okul yöneticileri için objektif kri-
terler getirileceği söylenmişse de, 
yayınlanan yönetmelikle bu sözle-
re sadık kalınmadığı ve sendika-
mızın yönetici görevlendirmeleri 
kriterleri ile ilgili getirdiği tekliflerin 
yeteri kadar dikkate alınmadığı gö-
rülmüştür.

Görev süresi uzatılacak müdür-
ler; ilçe mili eğitim müdürleri, ilçe 
milli eğitim şube müdürleri, öğ-
retmenler, okul aile birliği başkanı 
ve başkan yardımcısı ile öğrenci 
meclisi başkanı tarafından değer-
lendirilecektir. Bu noktada değer-
lendirmeye etki eden puanlar çok 
önemlidir. En kıdemli ve en kıdem-
siz öğretmenin değerlendirmesi 
(aritmetik ortalaması) 10 puan, 

öğretmenler kurulunca seçilecek 
iki öğretmenin değerlendirme-
si (aritmetik ortalaması) 10 puan, 
okul aile birliği başkan ve başkan 
yardımcısının değerlendirmesi 
(aritmetik ortalaması) 10 puan, öğ-
renci meclis başkanının değerlen-
dirmesi 10 puan iken; ilçe milli eği-
tim müdürünün değerlendirmesi 
25 puan, insan kaynaklarından so-
rumlu ilçe milli eğitim şube müdü-
rünün değerlendirmesi 20 puan, 
değerlendirilecek eğitim kurumun-
dan ilçe milli eğitim şube müdürü-
nün değerlendirmesi 15 puan ise 
balık baştan kokmuş demektir. 
Anlaşılmıştır ki; okul müdürünün 
görev süresinin uzatılmasında öğ-
retmenin sadece göstermelik bir 
etkisi olacak, asıl değerlendirmeyi 
büyük bir kısmının hak ederek o 
makamlara gelmediğini bildiğimiz 
siyasetin ve yandaş bürokrasinin 
kumandası altında olan kişiler ya-
pacaktır. Bir ilçe milli eğitim müdü-
rü ya da şube müdürü neye göre 
değerlendirme yapacaktır? O mü-
dürün yöneticilik vasıflarına sahip 
olup olmadığını nasıl bilecektir? 
İlçe milli eğitim müdürü, şube mü-
dürü o yöneticiyle uzun yıllar çalış-
mış mıdır? Burada kişisel ilişkiler, 
siyasi parti yandaşlığı, torpil, sem-
pati v.b. faktörler devreye girecek, 
kariyer ve liyakat, ehliyet tamamen 
ortadan kaldırılacak ve korkarız ki, 
okullarda iş bilmez müdür dönemi 
başlayabilecektir.

Ayrıca müdür başyardımcısı ve 
müdür yardımcılarının müdür ta-
rafından belirlenmesi de kabul edi-
lemezdir. Objektif değerlendirme, 
sınav kazanmış olmak bunun ne-
resindedir? Bu şekilde hak eden-
ler değil, okul müdürü ile iyi ilişkisi 
olanlar, aynı dünya görüşüne sahip 
olanlar, siyasi ve sendikal tercihleri 
örtüşenler müdür yardımcısı, mü-
dür başyardımcısı olacaktır. Artık 
müdür yardımcısı olmak için bile-
ğinin hakkı, alnının teri değil; okul 
müdürünün, hatta siyasi parti teş-
kilatlarının referansı yeterli olacak-
tır.

Sözlü sınavın ise ne anlama gel-
diğini bilmeyen yoktur. Kimlerden 
oluştuğu çok belli olan bu komis-
yon bir yöneticinin analitik düşü-
nebilme ve analiz yapabilme ye-
teneğini, temsil kabiliyeti ve liyakat 
düzeyini, muhakeme gücü ve kav-
rayış düzeyini, iletişim becerilerini, 
özgüveni ve ikna gücünü, genel 
kültürünü nasıl ölçecektir? Yandaş 
olmak mı komisyon üyelerinin ikna 
olmasını sağlayacaktır? Ya da bir 
yerlerden gelen talimatlarla işaret 
edilen adayların mı muhakeme gü-
cünün ve kavrayış düzeyinin yük-
sek olduğuna karar verilecektir?

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk’un, 2013-2014  
eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle ilgili yaptığı basın açıklamasıdır.

GENEL BAŞKAN, 2013-2014  
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ
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Şunu da belirtelim; mevcut tab-
loya bakıldığında ilçe milli eğitim 
müdürlüğüne yapılan görevlendir-
melerin bir sendikanın üyeleri ol-
duğu görülmektedir. Hatta işi öyle 
ilerletmişler ki, örneğin İstanbul’a 
yapılan 21 ilçe milli eğitim müdürü 
görevlendirmesi bir sendikanın ya 
şube başkanı ya yönetim kurulu 
üyesi ya da temsilcisidir. Hal böy-
leyken müdür, müdür yardımcısı, 
müdür başyardımcısı görevlen-
dirmelerinde hangi başarıdan söz 
edilecektir? Başarı ve performans 
ancak ölçülebilir objektif kriterler 
getirilirse değerlendirilebilir. Okul-
lar, kendisine kıyak geçilen, siyasi 
iktidardan icazet alan yöneticiler 
tarafından mı yönetilecektir? Ba-
kanlık bu konudaki tekliflerimizi, 
yazılı sınav sonuçlarını hiçe say-
mıştır. Başarıya, performansa kri-
ter getirilmemiş, tek kriter yandaş-
lık olmuştur. Artık okulları siyasi 
referansla getirilen kişiler yönete-
cektir.

MEB’in son dönemde yaptığı uy-
gulamalara baktığımızda; MEB’de 
artık mesleki bilgi, tecrübe, liyakat 
hiçe sayılmakta; adı torpil ile öz-
deşleşen sözlü sınavlar merkeze 
alınmakta ve kendi oluşturdukla-
rı sözde komisyonlar tarafından 
yandaşlara havadan koltuk dağıtıl-
maktadır. MEB BUNDAN SONRA 
TORPİL VE YANDAŞ CENNETİ 
OLARAK ANILACAKTIR.

Şunu da belirtmek istiyoruz ki; 
AKP iktidarında her bakan deği-
şikliğinde kadrolar yenilenmek-
tedir. Bakanların yakın çalışma 
arkadaşlarını seçmesi elbette 
yadırganamaz ama bu değişim, 
Bakanlığın tüm birimlerine yansı-
yorsa, kadrolaşmaya yol açıyorsa, 
keyfi uygulamalarla hak yeniliyor-
sa, Merkez ve Taşra Teşkilatı’nın 
lağvedilmesiyle sonuçlanıyorsa, 
Bakanlığın hafızası siliniyorsa, tek 
suçu MEB’i doğru bir şekilde yö-
netmek olan insanlar cezalandı-
rılıyorsa bunu da kabul etmemiz 
mümkün değildir.

MEB bunu hep yapmaktadır. 

MEB hep hukuksuz uygulama-
larıyla infial yaratmaktadır. Şube 
müdürlüğü görevlendirmelerinde 
de sendikamızın açtığımız dava ile 
görevde yükselme çerçeve yönet-
meliğinin yürütmesi durdurulmuş-
tu. Dolayısıyla yakın bir zamanda 
MEB’in bu çerçeve yönetmeliğe 
göre hazırladığı yönetmeliğin de 
yürütmesi durdurulacak ve şube 
müdürlüğü atamaları iptal edile-
cektir. Şube müdürü görevlendir-
melerinin sayısı şu anda 650’nin 
üzerindedir. Şube müdürlüğü gö-
revlendirmelerinde de hiçbir kriter 
aranmamakta, mülakatla iktidara 
yakın kişiler şube müdürü yapıl-
makta; emek, alınteri, liyakat, kul 
hakkı hiçe sayılmaktadır. MEB’de 
Cumhuriyet tarihinde görülmemiş 
bir ADAM KAYIRMACILIK, KAD-
ROLAŞMA DEVRİ yaşanmaktadır.

ÖĞRETMENLERİN 
STAJYERLİKLERİ AHBAP-ÇAVUŞ 

İLİŞKİSİYLE KALDIRILACAK.
DERSHANE ÖĞRETMENLERİNİN 
KPSS’SİZ KADROYA ALINMASI 

İSE EMEK HIRSIZLIĞIDIR.
MEB Yasasının sakıncalarından 

ve atama bekleyen öğretmenlerin 
en büyük rahatsızlıklarından bi-
risi de dershane öğretmenlerinin 
KPSS’siz MEB kadrolarına alın-
masıdır. Bu uygulama KPSS’ye 
yıllardır hazırlanan, atanmak için 
bekleyen, emek, alın teri, gözyaşı 
döken gençlerimize yapılan bü-
yük bir haksızlıktır. Bunun adı tam 
anlamıyla emek hırsızlığıdır. Bir 
yandan 350 bin evladımız gece 
gündüz çalışacak, KPSS’ye ha-
zırlanacak, yüksek puan alması-
na rağmen atanamayacak; diğer 
yandan dershane öğretmenleri 
KPSS’ye girmeden, hiçbir çaba 
göstermeden, alın teri dökmeden 
MEB’e kadrolu öğretmen olarak 
atanacak. Ayrıca dershane öğret-
menlerinin tamamıda MEB kad-
rosuna alınmayacak. Sözlü sınav 
yapılacak, sözlü sınavda başarılı (!) 
olanlar öğretmen olarak atanacak. 
Bu; AKP iktidarının kendi yandaş-

larını, sırdaşlarını, can yoldaşlarını 
MEB kadrolarına ataması demek-
tir. Bu; torpille öğretmenliğe zemin 
hazırlamak demektir.Bu; başarıyı, 
liyakati, alın terini yerle yeksan et-
mek demektir.Bu; MEB’de var olan 
torpil ve adam kayırma furyasının 
bugüne kadar şaibesiz yapılan öğ-
retmen atamalarına da sıçrayacağı 
anlamına gelmektedir.

Bu yasanın en tartışmalı yönle-
rinden bir diğeri aday öğretmenle-
re getirilen düzenlemedir. KPSS’yi 
kazanarak öğretmen olanlara 
‘Yetmez. Performans değerlendir-
mesinden başarılı olacaksın, daha 
sonra yazılı ve sözlü sınava gire-
ceksin’ denilmektedir. Performans 
kriterleri ise belli değildir. Sınavda 
başarılı olamayan öğretmenler bu 
kez başka bir ilçeye atanacak ve 
aynı uygulamalara yeniden tabi 
olacaktır. Öğretmen, tekrar başa-
rısız olursa meslekle ilişiği kesi-
lecektir. Bunu hazırlayan nasıl bir 
zihniyettir? Performans, sözlü sı-
nav gibi adam kayırmaya, biat kül-
türü oluşturmaya, siyasi yandaşlı-
ğa zemin hazırlayan uygulamalar 
asla kabul görmez. Öğretmenlere 
engel üzerine engel koyan, üstelik 
konulan engellerde objektif olma-
yan yöntemleri uygulayan MEB, 
anlaşılan o ki öğretmenlerin staj-
yerliklerini de ahbap-çavuş ilişki-
siyle kaldıracaktır.

Dershanelerin kapatılması bu 
yıla damga vuran konularından biri 
olmuştur. Dershanelerin kağıt üze-
rinde kapatılmasıyla fiili olarak da 
kapatılacağını zanneden siyasi erk 
tüm uyarılarımızı göz ardı etmiştir. 
Sınav devam ettiği sürece öğren-
ciler takviye yöntemlere başvura-
cak, bu kez denetimden, kontrol-
den uzak dershanecilik faaliyetleri 
yapılacak, hücre dershaneler türe-
yecektir. SBS’nin kaldırılıp, yeni li-
selere giriş sistemine geçilmesiyle 
birlikte nasıl dershanelerin ihtiyaç 
ortadan kalkmadıysa, üniversiteye 
giriş sistemi de değiştirilse ders-
hanelere olan ihtiyaç ortadan kalk-
mayacaktır. Pedagoji ilmi doğrul-
tusunda hareket etmeden, siyasi 
hezeyanlara kapılarak dershanele-
ri kapatanlar, bunun ağırlığı altında 
ezilecektir. Ayrıca MEB, dershane 
sahipleri tarafından açılacak dava-
lara da enerji sarfetmek zorunda 
kalacaktır.

Öte yandan, bilindiği üzere 
bu yasa iptali istemiyle Anayasa 
Mahkemesi’ne taşınmıştı. Ancak 
Anayasa Mahkemesi 11 Haziran’da 
gerçekleştirdiği kurul toplantısında 
yasanın okul yöneticileri ile ilgili 
maddesi hakkında yürütmeyi dur-
durma talebini reddetmiştir. Oysa 
Yüce Mahkeme’nin bu maddenin 
yürütmesini durdurmamış olması, 

gerek kazanılmış haklar bakımın-
dan gerekse hukuk devleti ilkesi-
nin çiğnenmemesi adına ciddi bir 
sıkıntı oluşturacaktır. Yöneticilik; 
insanların bileğinin hakkı ile, emek 
vererek, alın teri dökerek kazan-
mış olduğu bir statüdür, bunun 
sadece bir görevlendirme olarak 
değerlendirilmesi kabul edilemez. 
Yüce Mahkemenin bu son kara-
rı, Bakanlığın yayınladığı yönetici 
görevlendirme yönetmeliğinin ku-
surlu ve ucube hükümlerinin uygu-
lanmasına imkân verecek ve okul-
larımızı büyük sıkıntılara mahkûm 
bırakacak, eğitim kurumlarımızın 
ehil olmayan ve yandaşlıkla prim 
yapan kişilere teslim edilmesine 
neden olacaktır. Dileriz Anaya-
sa Mahkemesi, davanın esastan 
görüşülmesi aşamasında eğitim 
çalışanlarının hak gaspına ve eğiti-
min bir bilinmeze sürüklenmesine 
engel olacak ve iptal kararını ve-
recektir. Bunun aksi bir durumda 
sendikamızın hukuk mücadelesini 
gerekirse AİHM’e kadar taşıyaca-
ğının bilinmesini istiyoruz.

2014 YILINDA 100 BİN ATAMA 
İSTİYORUZ.

Türkiye’nin muasır medeniyetler 
seviyesine ulaşabilmesi, eğitimde 
çağ atlaması, tüm çocuklarımızın 
sağlıklı bir eğitim-öğretim görmesi 
öğretmenlerimize bağlıdır. Çocuk-
larımız eğitimin kilometre taşı olan 
öğretmenlerimiz sayesinde ufkunu 
genişletir, hayata atılır, meslek edi-
nir ve en önemlisi de iyi ve ahlaklı 
bir birey olur. Ancak bizim ülkemiz-
de ne yazık ki öğretmenlere yeteri 
kadar değer verilmemektedir. Öğ-
retmen istihdamı da sanki eğitimin 
dördüncü, beşinci meselesi gibi 
görülmektedir. Öğretmen açığını 
sorun olarak görmekten uzak bir 
MEB anlayışıyla karşı karşıyayız. 
MEB Ağustos ayında 40 bin öğret-
men ataması yapacaktır. Bununla 
ilgili tasarı hazırlanmıştır. Oysa her 
yıl yapılan 40 bin, 50 bin atama ile 
öğretmen açığı sorunun giderile-
ceğini, öğretmensiz okul kalma-
yacağını, çocuklarımızın donanımlı 
bir eğitim-öğretim göreceğini dü-
şünmek safdilliktir.

Ülkemizde öğretmen başına 
düşen öğrenci sayısı ilkokulda 
19, ortaokulda 18, ortaöğretim-
de de 16’dır. Bu rakam tabii ki, 
matematiksel açıdan ülke ortala-
masını göstermektedir.Biliyoruz 
ki, Büyükşehirlerde ve bazı böl-
gelerimizde inanılmaz mevcutlu 
okul ve sınıflarımız bulunmaktadır. 
Öğretmen başına düşen öğren-
ci sayısı İstanbul’da ilkokulda 24, 
ortaokulda 23, ortaöğretimde 22; 
Ağrı’da ilkokul’da 28, ortaokulda 
30, ortaöğretimde 23; Van’da il-
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kokul ve ortaokulda 27, ortaöğre-
timde 21; Hakkari’de ilkokulda 30, 
ortaokulda 23, ortaöğretimde 24; 
Şırnak’ta ilkokulda 34, ortaokulda 
23, ortaöğretimde 24, Şanlıurfa’da 
ilkokulda 29, ortaokulda 32, orta-
öğretimde 25’dir.

OECD ülkeleri ile kıyasladığımız-
da öğretmen başına düşen öğrenci 
sayısında büyük bir uçurum vardır. 
OECD ülkeleri ortalamasına göre 
öğretmen başına düşen öğrenci 
sayısı ilkokulda 15,4, ortaokulda 
13,3, ortaöğretimde ise 13,9’dur. 
Bu standartlardan hareket edildi-
ğinde ülkemizde öğretmen açığı 
ilkokulda 82 bin 867, ortaokulda 
116 bin 461, ortaöğretimde ise 32 
bin 163’tür.Bu koşullarda Milli Eği-
tim Bakanlığı’nın öğretmen atama 
politikasını gözden geçirmesi bir 
mecburiyet haline gelmiştir.

350 bin öğretmen atanmak için 
yıllardır beklemektedir. Öğretmen 
ihtiyacı da rakamlardan da gö-
rüldüğü üzere gün gibi ortadadır. 
Buna rağmen Bakanlığın bir dişin 
kovuğunu doldurmayacak sayıda 
atama yapması inanılır gibi değil-
dir.Bu tam anlamıyla göz boya-
maktır.

Atama bekleyen öğretmenlerin 
ciddi sayıda beklentisi bulunmak-
tadır. Başbakan atama bekleyen 
öğretmenlerin bu talebine ‘Biz 
devlet yönetiyoruz, bakkal dükkânı 
yönetiyorlar’ şeklinde cevap ver-
mişti. Eğitim ciddi ve milyonlarca 
kişiyi ilgilendiren bir alandır. Do-
layısıyla Başbakan’ın bu konuda 
verdiği cevap çok yaralayıcıdır, 
küçümseyicidir. Sayın Başbakan; 
elbette devlet yönetiyorsunuz. 
Ama devlet yönetmek kendi ülke-
sindeki milyonlarca kişiyi ilgilendi-
ren bir sorunu görmezden gelmek 
demek değildir. Devlet yönetmek 
haklı taleplerin önüne set çekmek 
değildir. Devlet yönetmek bildiğimi 

okurum demek değildir. Eğitimde 
zaten ne bakkal dükkânı ne de tu-
hafiyeci işletmeye benzer. Dolayı-
sıyla bu talebi görmezden gelmek 
devlet adamı ciddiyetine yakışma-
maktadır.

Buradan sesleniyoruz: Memle-
ket evlatlarını kahvehane köşele-
rine mi terk edelim? Sokaklarda 
işsiz güçsüz gezmelerine göz 
mü yumalım? Gözümüzün önün-
de travma yaşamalarına, hayata 
küsmelerine seyirci mi kalalım?37 
öğretmen ataması yapılmadığı için 
intihar ederken, elimizi kolumu-
zu bağlayıp mı oturalım? Devlet 
imkânları bu mu diyelim? Oysa 
ülkeyi yönetenler güçlü bir eko-
nomiye sahip olduğumuzu sürekli 
vurguluyor. Her şeyi geçtik, yol-
suzluklar yerine bu gençlerin is-
tihdamına ağırlık verilseydi, bugün 
Türkiye bambaşka bir ülke olurdu. 
Bu noktada talebimiz Cumhurbaş-
kanlığı seçimleri öncesinde bu ka-
rarın yeniden gözden geçirilmesi, 
Başbakan’ın inadından vazgeç-
mesidir. Talebimiz şudur: Ağus-
tos ayında yapmayı planladığınız 
40 bin atamaya 50 bin öğretmen 
ataması daha ilave edin. Böylece 
geçtiğimiz Şubat ayında yapılan 
10 bin atama ile 2014 yılında ata-
ması yapılan öğretmen sayısı 100 
bin olacak ve bu da eğitim-öğre-
tim hayatımıza ilaç gibi gelecektir.

MODERN KÖLELİK OLAN ÜCRETLİ 
ÖĞRETMENLİKLE NEREYE 

KADAR?
Ücretli öğretmenlik, eğitim ha-

yatımızı 90 yıl geriye götüren bir 
uygulamadır. Devletin öğrencilerin 
kaderini belirleyen öğretmenleri, 
yevmiye usulü yani girdiği ders 
başına ücret vererek çalıştırması 
utanılacak bir durumdur. Bakan-
lık, aylık geliri 600-700 TL olan, iş 
güvencesi, sağlık ve sosyal gü-

vencesi olmayan öğretmenlerle 
öğretmen açığını kapatmaya ça-
lışmaktadır. Bu şekilde öğretmen 
çalıştırarak kar elde eden devlet 
ne yazık ki eğitim-öğretimin kalite-
sini düşürmektedir. Sendikamızın, 
geçtiğimiz yıl yaptığı araştırmaya 
göre; 68 ilde ücretli öğretmen sa-
yısı 55 bin 987’dir. Ücretli öğret-
menlerin 23 bin 117’si eğitim fa-
kültesi mezunu, 23 bin 248’i lisans 
mezunu, 9 bin 622’si ön lisans (iki 
yıllık meslek yüksek okulu) mezu-
nudur. İki yıllık yüksek okul mezun-
ları bile bu ülkede ücretli öğretmen 
olarak derslere giriyorsa, vay eği-
timin haline… Ücretli öğretmen 
istihdamı, ne yazık ki asıl istihdam 
haline gelmiştir. Türkiye Cumhuri-
yeti Devleti’nin Milli Eğitim Bakan-
lığı bu kadar mı acizdir? Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti bu kadar mı 
yoksuldur? Eğitimde kısıtlama ya-
pamazsınız. Eğitimde nitelikli öğ-
retmen istihdam etmek zorunda-
sınız. İki yıllık okul mezunları, açık 
öğretim mezunlarıyla bu iş olmaz. 
Doğru bir istihdam politikası oluş-
turamazsanız eğitimin kalbine ok 
saplamış olursunuz. Gelin modern 
kölelik düzeni olan ücretli öğret-
menlik uygulamasına son verin ve 
tüm öğretmenleri kadrolu istihdam 
edin.Aksi takdirde geleceğimizi 
kaybederiz.

ÇOCUKLARIMIZIN YERİ TERÖRİST 
YUVALARI DEĞİL, OKULLARDIR!
Son dönemde PKK tarafından 

kaçırılan çocuklar meselesine de 
dikkat çekmek istiyoruz. Terör 
örgütü günlerdir Bingöl karayo-
lunu kapatmış durumdadır. PKK 
kimlik kontrolü yapmakta, kendi 
mahkemelerini kurmaktadır. Son 
olarak da terör örgütü mensupla-
rı rengini şehitlerimizin kanından 
alan, bağımsızlığımızın sembolü, 
şerefimiz, kutsalımız olan ay yıldızlı 
al bayrağımızı indirme ahlaksızlı-
ğını göstermiştir.Şu anda bölge-
de devlet etkinliğini kaybetmiştir. 
Bölge, adeta tamamen PKK tara-
fından kontrol edilir hale gelmiştir. 
Bu süreçte çocuklarımız da PKK 
tarafından kaçırılmakta, kandırıl-
makta ve dağa götürülmektedir. 
Hem eğitime engel olmak isteyen, 
hem ‘bu bölgede hala ben güçlü-
yüm’ mesajı veren, hem de kad-
rosunu genişletmek isteyen terör 
örgütünün çocukları kaçırması 
ibret vericidir. Bu noktada Hükü-
metin elinin kolunun bağlı olması, 
sözde bir siyasi partiden yardım is-
temesi acı ve utanç vericidir. PKK 
ile pazarlık masalarına oturanların, 
terör bitti diyerek caka satanların, 
hatta bu şekilde oy devşirmeye 
talip olanların düştüğü durum çok 
düşündürücüdür. Türkiye Cum-

huriyeti Devleti’ni böylesine aciz 
duruma düşürenler, teröristlerin 
eteklerinde gezinenler yaptıkları 
hataların farkına varmalıdır. Daha 
da acı olanı AKP’nin bir milletve-
kilinin, kaçırılan çocuklar mesele-
sine yaklaşımıdır. Zat-ı muhterem 
çocukların kaçırılmasının sorum-
luluğunu öğretmenlere yüklemeye 
çalışmış ve ‘öğretmenler mülakat-
la alınsın’ şeklinde ucube bir öneri 
getirmiştir.

Bu zat-ı muhterem, bu ülkede 
öğretmen açığını gidermek için 
ücretli öğretmen çalıştırıldığından 
habersizdir. Eski Bakan Ömer 
Dinçer’in ‘Oraya gönderdiğimiz 
öğretmenler ayrıldıkları zaman 
ücretli öğretmen almak durumun-
da kalıyoruz. Ve PKK’nın yönlen-
dirdiği ücretli öğretmenleri almak 
durumunda kalıyoruz’ şeklindeki 
sözlerinden habersizdir. Kürtçe bi-
len öğretmenler olmadığı için seç-
meli Kürtçe derslerinin ücretli öğ-
retmenler tarafından verildiğinden, 
dolayısıyla bölücü faaliyetlerin okul 
çatısı altında hayat bulmasının ka-
çınılmaz olduğundan, PKK’nın bu 
şekilde okul bile yönetebileceğin-
den habersizdir. Ücretli öğretmen-
liğin, MEB tarafından neredeyse 
asıl istihdam haline getirildiğinden 
habersizdir. Dolayısıyla sorun üc-
retli öğretmen istihdamıdır. Ücretli 
öğretmenlik kaldırılıp, tüm öğret-
menler kadrolu olarak atanırsa ve 
yıllardır dile getirdiğimiz Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile 
diğer illerin mahrumiyet bölgelerin-
de öğretmen açığını kapatmak için 
buralarda görev yapan öğretmen 
ve eğitim çalışanlarına “mahru-
miyet tazminatı” olarak bir ay tek, 
bir ay çift maaş uygulaması veya 
bölgenin mahrumiyet derecesine 
göre bir brüt asgari ücret tutarı ile 
üç brüt asgari ücret tutarı arasın-
da değişen miktarlarda ilave ücret 
ödenmesi uygulaması getirilirse o 
bölgedeki öğretmen açığı sorunu 
da ortadan kalkacaktır.

Çocukların kaçırılmasını ba-
hane ederek, öğretmenlerin 
mülakatla atanmasını istemek 
sorunun kaynağını bilmemek, ger-
çekleri görmemek demektir. Dev-
let, PKK’lıların yol kesmesine engel 
olamazken, siz kandırılan, kaçırılan 
çocuklar için öğretmenleri nasıl 
suçlayarak kendi sorumluluğunu-
zu ortadan kaldırırsınız? Kaldı ki, 
terör örgütüne öğrenci gönderen 
varsa, bunları tespit etmek ve milli 
eğitim ile ilişkisini de sizin sorumlu-
luğunuz da değil midir?

Türk Eğitim-Sen olarak bu ço-
cuklarımızın en kısa zamanda geri 
getirilmesini ve Hükümetin bu ko-
nuda etkili bir yaklaşım sergileme-
sini istiyoruz. Hiçbir anne babanın 
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gözü yaşlı kalmamalıdır. Çocukla-
rımızın yeri terörist yuvaları değil; 
okuldur, ana-baba kucağıdır. Şu 
da unutulmamalıdır ki; PKK’yı pa-
zarlık masalarında yok edemezsi-
niz. PKK’nın kökü kurutulmadıkça 
Türkiye daha çok acılar yaşaya-
caktır.

OKULLAŞMA ORANLARINDA 
HEDEFE NE ZAMAN 

ULAŞILACAK? DERSLİK AÇIĞI 
SORUNU NASIL ÇÖZÜLECEK?
2013-2014 eğitim-öğretim yı-

lında okullaşma oranları yine 
yüzde 100 seviyesinde değildir. 
2013-2014 eğitim-öğretim yılında 
okul öncesinde okullaşma ora-
nı 4-5 yaşta yüzde 37,46; 5 yaş-
ta 42,54’tür. İlkokulda okullaşma 
oranı yüzde 99,57’dir. İlkokulda 
okullaşma oranı erkeklerde yüzde 
99,53, kızlarda yüzde 99,61’dir. 
Ortaokulda okullaşma oranı yüzde 
94,52’dir. Ortaokulda okullaşma 
oranı erkeklerde yüzde 94,57, kız-
larda yüzde 94,47’dir. Ortaöğre-
timde ise okullaşma oranı yüzde 
76,65’dir. Ortaöğretimde okullaş-
ma oranı erkeklerde yüzde 77,22, 
kızlarda yüzde 76,05’dir.Okullaş-
ma oranları yüzde 100 seviyesine 
ulaşmadığı müddetçe eğitimde 
koyduğumuz hedeflere ulaşmamız 
mümkün değildir.

Öte yandan derslik açığı en 
ciddi meselelerimizden birisidir. 
OECD ülkelerinde ortalama sınıf 
mevcudu ilkokulda 21,2, ortaokul-
da 23,3’tür. Ülkemizde ise derslik 
başına düşen öğrenci sayısı ilkokul 
ve ortaokulda 29, ortaöğretimde 
de yine 29’dur.Bu rakamlar bü-
yükşehirler ile bazı bölgelerimizde 
daha da fazladır. Derslik başına 
düşen öğrenci sayısı İstanbul’da 
ilkokul ve ortaokulda 39, ortaöğ-
retimde 35; Bursa’da ilkokul ve 
ortaokulda 34, ortaöğretimde31; 
Adana’da ilkokul ve ortaokulda 35, 
ortaöğretimde 31;Van’da ilkokul ve 
ortaokulda 36, ortaöğretimde 29; 
Hakkari’de ilkokul ve ortaokulda 
39, ortaöğretimde 45; Şanlıurfa’da 
ilkokul ve ortaokulda 46, ortaöğre-
timde 35, Diyarbakır’da ilkokulda 
42, ortaöğretimde 49, Batman’da 
ilkokul ve ortaokulda 38, ortaöğre-
timde 41’dir.

İL-İLÇE EMRİ GERİ 
GETİRİLMELİDİR.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın özür 
grubu tayinlerini yılda bir defaya 
düşürmesi ve il/ilçe emri uygula-
masını kaldırması nedeniyle yıl-
lardır aileler parçalanmakta, eşler 
ayrılmak zorunda kalmaktadır. Aklı 
fikri ailesinde olan öğretmenleri-
mizin motivasyonları bozulmakta, 
bu durum eğitim-öğretimi de et-

kilemektedir. Sendikamız konuyla 
ilgili Bakanlığa sayısız talepte bu-
lunmuş ancak taleplerimiz dikkate 
alınmamıştır. Bakanlık her yıl eş 
durumu özrü mağdurlarına çözüm 
üretmek zorunda kalmaktadır. Bir 
kez daha belirtmek istiyoruz ki; 
aile bütünlüğü son derece önem-
lidir. MEB ailenin kutsallığına saygı 
duymalıdır. Bu noktada il-ilçe em-
rinin geri getirilmesi ve özür grubu 
tayinlerinin yılda iki kereye çıkarıl-
ması gerekmektedir.

Öte yandan öğrenim özrünün 
özür grubu tayinleri arasından çı-
karması nedeniyle mağduriyetler 
yaşanmıştır. Sendikamızın açtığı 
dava sonucunda Danıştay ikinci 
dairesi öğrenim özrünün kılavuz-
da yer almamasına ilişkin eksik 
düzenlemenin iptali kararı vermiş, 
bu nedenle MEB, 2013 yılında 
özür durumuna bağlı yer değiş-
tirmelerde öğrenim özrüne de yer 
vermiştir. Sendikamızın talebi öğ-
renim özrünün yeniden özür grubu 
tayinleri içinde yer almasıdır. Öğ-
retmenler önlerine engel konulma-
dan yüksek lisans yapabilmeli ve 
kendilerini geliştirebilmelidir.

Bilindiği üzere, görev yerinde 
3 yılını doldurmamış öğretmen-
ler il içi ve iller arası yer değiştir-
me talebinde bulunamamaktadır. 
Mağduriyetleri önlenmek adına 
öğretmenlerimizin il içi ve iller arası 
isteğe bağlı yer değişikliği yapabil-
mesi için çalışılması gereken süre 
hesabında geçen yıl yapıldığı gibi 
31 Aralık tarihinin baz alınmasını 
talep etmiştik. Ancakbu yıl yayın-
lanan il içi ve il dışı yer değiştir-
melerde 31 Aralık 2014 tarihi baz 
alınmamıştır. Bu nedenle;

2010 yılında KPSS’nin iptal edil-
mesi dolayısıyla öğretmenlerimiz 
Eylül ayı yerine, Aralık ayında gö-
revine başladığı için 2013 yılında 
yer değiştirme talebinde buluna-
mayacaklardır.2011 yılında Van’da 
yaşanan deprem nedeniyle 800 
öğretmenin göreve başlaması 26 
Kasım 2011 tarihinden sonra yapıl-
mıştır. Asker öğretmenler de tayin 
haklarını 6-7 günle kaybetme riski 
ile karşı karşıyadır.

Şu konulara da dikkat çekmek 
istiyoruz: Bazı bölgelerde, uzun 
süredir tayin istemelerine rağmen 
bu talebi gerçekleşmeyen öğret-
menlerimiz vardır. Özellikle mah-
rumiyet bölgelerinde görev yapan 
öğretmenlerimiz 10-15 yıl aynı 
yerde çalışmakta, tayin talepleri 
dikkate alınmamaktadır. Bu nokta-
da öğretmen ve personel teminin-
de güçlük çekilen il ve ilçelerde 5 
yıldan uzun süredir görev yapmış 
olan öğretmenlerin, memurların is-
tekleri halinde başka yerlere atan-
maları herhangi bir şart aranmak-

sızın sağlanmalıdır. Öte yandan 
norm açıklarının tamamı da bir an 
önce ilan edilmeli ve öğretmenler 
tercihlerini buna göre yapmalıdır.

Ayrıca 4+4+4 eğitim sistemi ne-
deniyle norm kadro fazlası olan 
öğretmenlerin sorunu da hala 
giderilebilmiş değildir. MEB, bu 
öğretmenlere alan değişikliği çö-
zümünü hayata geçirmiş, ancak 
bu da başka sorunları beraberin-
de getirmiştir. Zorunlu olarak alan 
değiştiren öğretmenlerimizin bir 
kısmı alanlarında verimli ve ba-
şarılı olmadığını düşünmekte ve 
alan değiştirdiği için pişmanlık 
duymaktadır. Hatta öğrencilerine 
yeterli olamadığını düşünen bazı 
öğretmenlerimizin psikolojileri 
bozulmuştur. İsteyen öğretmen-
lerimize, bulundukları yerde eski 
alanlarına dönme imkânı tanınma-
sını ve gerekli şartları taşımadığı 
için alan değişikliği iptal edilen ve 
bunun üzerine MEB tarafından 
açılan 540 saat kursa tabi tutulan 
Zihinsel Engelliler Öğretmenlerine 
verilen sözün yerine getirilmesini 
istiyoruz.

TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN 
MAAŞLARI YERİNDE SAYIYOR, 

YARDIMCI HİZMETLER SINIFI KAN 
AĞLIYOR.

Türkiye ile OECD ülkelerini öğ-
retmen maaşları açısından kıyas-
ladığımızda derin uçurum görmek-
teyiz. OECD Bir Bakışta Eğitim 
Raporu’na göre; OECD ülkelerin-
de ilkokulda göreve yeni başla-
yan bir öğretmen yılda brüt 28 bin 
854 dolar, en yüksek derecedeki 
öğretmen yılda brüt 45 bin 602 
dolar kazanmaktadır. İngiltere’de 
ilkokulda göreve yeni başlayan 
bir öğretmen yılda brüt 30 bin 289 
dolar, en üst düzeydeki bir öğret-
men yılda brüt 44 bin 269 dolar; 
Portekiz’de ilkokulda göreve yeni 
başlayan bir öğretmen yılda brüt 
30 bin 946 dolar, en üst düzeydeki 
bir öğretmen yılda brüt 52 bin 447 
dolar; Lüksemburg’da göreve yeni 
başlayan bir öğretmen yılda brüt 
64 bin 043 dolar, en üst düzeydeki 
bir öğretmen yılda brüt 112 bin 997 
dolar; Kore’de göreve yeni başla-
yan bir öğretmen yılda brüt 27 bin 
581 dolar, en üst düzeydeki öğ-
retmen yılda brüt 76 bin 528 dolar 
kazanmaktadır. Aynı araştırmada 
Türkiye’de göreve yeni başlayan 
bir öğretmenin yılda brüt 23 bin 
494, en üst düzeydeki bir öğret-
menin yılda brüt 27 bin 201 dolar 
kazandığı ifade edilmektedir. An-
cak bu rakamlar satın alma gücü 
paritelerine göre hesaplanmış 
rakamlardır. Türkiye’de öğretmen 
maaşları yılda 12 bin dolar ile 15 
bin 435 dolar arasında değişmek-

tedir. Dolayısıyla OECD Bir Bakış-
ta Eğitim Raporu’nda yer alan bu 
araştırma Türkiye ile diğer ülkeler 
arasındaki öğretmen maaşlarını 
kıyaslamak adına önemlidir.

Öte yandan bu yıl öğretmenleri-
miz, diğer eğitim çalışanları ve tüm 
memurlar yılda 123 TL zamma 
mahkûm kalmıştır. Sarı sendika 
sayesinde toplu sözleşme apar to-
par imzalanmış ve çalışanlar 2014 
ve 2015 yıllarını kayıpla geçirmek 
zorunda kalacaktır. Merkez Ban-
kası enflasyon hedefini artırmıştır. 
Buna rağmen çalışanlar enflasyon 
farkı alamayacak, ek derslere zam 
yapılmayacak, aile ve çocuk yar-
dımında artış olmayacaktır. Mayıs 
ayı itibariyle açıklanan yıllık enflas-
yon oranı % 9,66’dır. Oysa ki, 2014 
yılı için memura yapılan 123 TL’lik 
maaş zammının ortalama memur 
maaşına oransal yansıması nişe % 
5.2’dir. Dolayısıyla kıt kanaat evini 
geçindiren hizmetliler, memurlar, 
teknisyenler v.b. tüm eğitim çalı-
şanları yeni hak kayıplarına maruz 
kalacaktır.

Yardımcı Hizmetler sınıfında gö-
rev yapanların tek sorunu düşük 
ücretler değildir. Hizmet sınıfların-
da görev yapan personelin atama 
ve yer değiştirmelerine ilişkin iş-
lemlerin “Devlet Memurlarının Yer 
Değiştirme Suretiyle Atanmalarına 
İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde 
değerlendirileceği belirtilmesine 
rağmen henüz bir gelişme olma-
mıştır.Genel İdari Hizmetler, Teknik 
Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler 
Sınıfında görev yapanların atama 
ve yer değiştirme yönetmeliği ol-
madığı için tayin isteyememekte-
dirler.

Bu arkadaşlarımızın görev tanı-
mı da yoktur. Bu nedenle yöneti-
ciler tarafından verilen her işi yap-
mak durumundadırlar. Ne yazık ki 
Milli Eğitim Bakanlığı’nda üç sene-
dir görevde yükselme sınavları da 
yapılmamaktadır.

İşte tüm bu sorunlar eğitimde ka-
nayan bir yaradır. Bakanlık, problem-
leri çözmekte atak davranmamakta 
ve sürüncemede bırakmaktadır. Bu 
nedenle 2013-2014 eğitim-öğretim 
yılına baktığımızda başarısızlık görü-
yoruz. Bu başarısızlığın sorumlusu 
MEB’i yönetenler ve Hükümet ettiği 
yaklaşık 12 yıllık dönem içerisinde 
beş kez Milli Eğitim Bakanı değiş-
tiren, eğitimde tutarlı ve istikrarlı ic-
raat sergileyemeyen AKP iktidarıdır. 
Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı 
da sorunları çözmede yetersiz kal-
maktadır. Özellikle son olarak MEB 
Yasasının ihdas edilmesiyle birlikte 
eğitim-öğretim hayatımız büyük bir 
darbe almıştır. Bir yıllık performansı-
nı değerlendirdiğimizde Bakan Nabi 
Avcı sınıfta kalmıştır.



TÜRK EĞİTİM-SEN
www.turkegitimsen.org.tr

14

Türk Dil Kurumu Türkçe söz-
lükte kahramanlık: ’’Savaşta  ya 
da   tehlikeli bir durumda yararlık 
gösteren kimse; yiğit, bir olayda 
önemli yeri olan kimse’’ olarak 
tarif edilmektedir.

Halk dilinde ise: Ülkesi ve ilke-
leri için malından, gençliğinden, 
hayallerinden, beklentilerinden, 
ailesinden vazgeçebilen; aklını, 
vicdanını makam ve mevkisini, 
idealleri uğruna gerektiğnde  ter-
kedebilendir.

Kahramanlık: İdealleri, kutsalları 
uğruna mücadeleden yılmayan 
cesaretin adıdır.

Kahramanlık: Devlet malını 
yememenin, yedirmemenin, hırsılık 
yapmamanın ve yaptırmamanın 
adıdır.

Kahramanlık: Güçlükler, 
zorluklar,zulümler ve zalimler 
karşısında dik durmanın,

her türlü vaatler ve haksızlık 
karşısında; hak etmediğini elinin  
tersiyle itebilmenin adıdır.

Kahramanlık: Karşılarındakiler 
çirkinleşse de çirkinleşmemenin, 
hayvanlaşsalar da insan kalabil-
menin adıdır.

Kahramanlık: Sadece kendini 
değil, eşini,  dostunu, ülkesini, da-
vasını düşünerek hareket etmenin 
ve ülke menfaatlerini kendi men-
faatleri üzerinde görmenin adıdır.

Kahramanlık: Sadece kendi 
nefsini, izzetini, namusunu değil, 
komşunun, mahallenin ve ülkenin 
namusunu da korumaktır.

Kahramanlık: Nokta kadar men-
faat için virgül kadar eğilmemektir.

Kahramanlık besleme olmak 
değil, aklıyla, davranışlarıyla, dik 
duruşuyla, bilgisiyle, yiğitliğiyle 
herkese örnek olmaktır.

Kahraman: Örnek alan değil 
örnek alınandır.

Kahramanlık: Korkakların her 
gün, cesurların bir gün öldüğünü 
bilmek ve ona göre davranmaktır.

Kahramanlık: Hakkı, adaleti ve 
huzuru sağlamak, vatan sevgisi-
nin imandan geldiğini bilmektir.

Kahramanlık: Ülkenin bir karış 
toprağına düşman eli değmeme-
si için canını verebilmek, kanını   
akıtabilmektir.

Kahraman : Belirlediği ideale, 
gayeye ve hedefe kararlıkla ulaş-
maya çalışandır.

Kahraman: Sadece kendini 
değil, kendinden sonra gelecek 
nesilleri de düşünendir.

Kahraman: Başkalarının irade-
siyle değil kendi iradesiyle hareket 
edebilendir.

Kahraman: Zorluklar karşısında 
yılmayan, zorluklar karşısında pes 
etmeyen, düştüğü yerden tekrar 
kalkabilendir.

Kahramanlık :Her şey bittiği  an-
larda bile ümitsizliğe kapılmamak, 
etrafındakilere moral ve motivas-
yon sağlayabilmektir.

Kahramanlık: Sadece canını 
değil, dava uğruna bütün organla-
rını verebilmektir..

Kahramanlık: İnsanın topraktan 
geldiğini ve toprağa gideceğini 
bilmek, ölümden öte yol olmadığı-
nı kavrayabilmektir.

Menfaatçilerin çoğaldığı, ego-
izmin ve neme lazımcılığın  hakim 
olduğu, şahsi menfaatlerin her 
türlü ideal ve inancın önüne geç-
tiği ,küçük  menfaatler uğruna her 
şeyini feda edebilecek insanların 
çok olduğu bir dönemde:

Teşekkürler :
Vaadlere kanmayarak makam 

ve mevkileri elinin tersiyle itebi-
lenlere.

Teşekkürler ilkem önce ülkem 
diyenlere.

Teşekkürler ölümden ve  ölmek-
ten korkmayanlara.

Teşekkürler her türlü yalan, 
dolan ve hileye kanmayarak haklı 
davalarından vazgeçmeyenlere.

Teşekkürler; gönlünde  bayrak  
ve vatan sevgisi olanlara.

Teşekkürler; makam mevki için 
eğilip bükülmeyen, rızkını helal 
kazananlara.

Teşekkürler andımız kaldırı-
lırken, milli bayramlarımızın içi 
boşaltılırken, ülkemizin idaresi 
bölücü örgütlere teslim edilirken,   
ülke menfaatlerini kendi menfaat-
lerinin önünde tutanlara.

Teşekkürler; dünyalığı bir ke-
nara bırakıp aklıyla, vicdanıyla ve 
idealleriyle hareket edebilenlere.

Teşekkürler; Müslüman kar-
deşinin ayağına diken battığında 
vücudu sızlayanlara.

Teşekkürler; kendi gelecekleri 
yerine ülkenin ve inancının gele-
ceğini ön planda tutanlara.

Teşekkürler; Her devrin adamı 
değil, her devirde adam olanlara.

Teşekkürler: İdealleri uğruna 
sürgünü, kıyımı göze alabilenlere.

Teşekkürler:
Her şeye rağmen Türk Eğitim-

Sene üye olan ve üye kalabilen 
231 000 milli kahramana.

TEŞEKKÜRLER 231.000 MİLLİ KAHRAMANA

Seyit Ali KAPLAN
Genel Mali Sekreter

Köşe Yazısı

www.turkegitimsen.org.trwww.turkegitimsen.org.tr
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Hukuk devleti olmak demek ne 
demektir, öncelikle buna bakalım.  
Hukuk devleti kavramı hukukçu 
ve Prusya Kraliyet Parlamentosu 
Milletvekili Otto Baehr tarafından 
kullanılmıştır. 1864 yılında 
yayınlanan ‘Der Rechtsstaat- eine 
publizistische Studie’ (Hukuk 
Devleti - Yazılı bir araştırma) 
adlı makalesinde ülkesindeki 
zamanına göre ilerici yasalardan 
yola çıkarak idari tasarrufları 
mahkemelerce denetlenen bir 
devlet tanımı yapmıştır. Baehr’e 
göre hukuk devleti özellikle 
bağımsız mahkemelere gidebilme 
hakkını kapsamaktadır.

Hukuk devleti, sınırları içerisinde 
kamu erkinin değişmezlik ve 
süreklilik temeline dayalı olarak 
değer ve hukuk düzenine 
bağlı olduğu bir devlet şeklidir. 
Mutlakiyetçi  devletlerden farklı 
olarak devlet gücü, vatandaşları 
keyfi uygulamalardan korumak 
amacıyla yasalar yardımıyla 
tanımlanır. Modern anlayış 
temelindeki bir hukuk devleti 
bunun dışında maddi anlamda 
adaletli bir düzenin oluşturulması 
ve korunmasını hedefler. 
Nesnel değer yargıları bireylerin 
öznel haklarından farklı olarak, 
belirlenmiş prensipler aracılığıyla 
kanun koyucunun sınırlanması 
işlevi görürler. Bu bağlamda da 
hukuk normları oluşturulur. 

İnsan ve insanla ilintili 
alanları düzenleyen hukuk 
normları, hukuk devletinin 
vazgeçilmez unsurlarından 
birisidir. İnsanın bireysel ve 
toplumsal ihtiyaçlarının sağlıklı 
bir şekilde temin edilebilmesi için 

ortaya çıkan devlet otoritesinin 
bütün iş ve eylemlerinin hukuk 
normları tarafından belirlenmesi 
toplumsal yaşam için son derece 
önemlidir. İnsanların ve kamu 
kurum ve kuruluşlarının iş ve 
eylemlerinde uymak zorunda 
oldukları hukuk normları arasında 
takip edilmesi gereken bir 
hiyerarşi bulunmaktadır. Normlar 
hiyerarşisi olarak ifade edilen 
bu sıralama, hukuk kuralları ile 
elde edilmek istenen toplumsal 
ahengin hukuk düzeni içinde de 
sağlanması amaçlanmaktadır. 
Aksi takdirde kendi içinde ahengi 
yakalayamamış ve uygulama 
açısından da tereddütlerle dolu 
hukuk normlarının kendisinden 
beklenen sonuçları üretmesi yani 
toplumsal ahengi temin etmesi 
oldukça zordur. 

Anayasamızın 11’inci 
maddesinde yer alan “Anayasa 
hükümleri, yasama, yürütme 
ve yargı organlarını, idare 
makamlarını ve diğer kuruluş ve 
kişileri bağlayan temel hukuk 
kurallarıdır. Kanunlar Anayasaya 
aykırı olamaz.” şeklindeki 
düzenlemeyle Anayasa’nın 
bağlayıcılığı ve üstünlüğü açıkça 
vurgulanmış ve hukuk hiyerarşisi 
adına temel bir kural vazedilmiştir. 

Usulüne göre yürürlüğe 
konulmuş milletlerarası 
antlaşmalar, Anayasamızın 
90. maddesine göre kanun 
hükmündedir. Bu nedenle de 
milletlerarası antlaşmalarla ulusal 
kanunlar arasında aynı konuda 
farklı düzenlemeler yer alması 
halinde uygulanacak hukuk 
normları hususunda teoride 

ve uygulamada tereddütler 
söz konusu olmuştur. Bunun 
üzerine 5170 sayılı Kanun’un 7. 
maddesiyle getirilen düzenleme 
ile usulüne göre yürürlüğe 
konulmuş temel hak ve 
özgürlüklere ilişkin milletlerarası 
antlaşmalarla, ulusal kanunların 
aynı konuda farklı hükümler 
içermesi nedeniyle çıkabilecek 
uyuşmazlıklarda milletlerarası 
antlaşma hükümlerinin esas 
alınacağı belirtilmektedir.

Ayrıca Anayasa’nın 2.  
maddesinde zikredilen ve Devletin 
temel niteliklerinden biri olan 
hukuk devleti ilkesinin gereği 
olarak, Anayasamızda genel 
hatlarıyla düzenlenen hususların 
uygulamaya yönelik ayrıntıları 
kanunlarla ve bu kanunlara 
dayanarak çıkartılan ikincil 
mevzuatla düzenlenmektedir.

Günümüz modern hukuk 
devletinde, kamu yararını 
gerçekleştirmek için kamu 
gücünü kullanma yetkisine 
sahip olan idarenin, yukarıda 
belirtmiş olduğumuz hukuk 
normlarına bağlı kalmasının 
sağlanması açısından bağımsız 
yargı organlarınca denetimi 
büyük öneme sahiptir. Yargı 
denetimi, yönetilenlerin temel 
hak ve özgürlüklerinin korunması, 
yönetenlerin ise hukuka uygun 
davranması için zorunlu kabul 
edilmektedir. Bu nedenle, hukuk 
devletinde yargı denetiminden 
vazgeçilemez.

Ancak, hukuk devletinden söz 
edebilmek için idarenin bağımsız 
yargı organlarınca denetimi yeterli 

olmayıp, aynı zamanda idari yargı 
organlarınca verilen kararların 
idare tarafından uygulanması da 
gerekmektedir. İşte bu nedenle, 
Anayasamızın 138. maddesinin 
son fıkrasında ‘yasama ve 
yürütme organları ile idarenin, 
mahkeme kararlarına uymak 
zorunda olduğu; bu organlar ve 
idarenin, mahkeme kararlarını 
hiçbir suretle değiştiremeyeceği 
ve bunların yerine getirmesini 
geciktiremeyeceği ‘hükme 
bağlanmıştır.

Diğer taraftan, iç 
hukukumuzda da bağlayıcılığı 
kabul edilen Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’nin 6/1. 
maddesinde; herkesin medeni 
hak ve yükümlülüklerinin karara 
bağlanmasını bir yargı yerinden 
isteme hakkına sahip olduğu 
belirtilmiştir.

Hukukun ve adaletin en 
somut yansıması olan mahkeme 
kararlarının uygulanması, 
“hukuk devleti” ilkesi ve onun 
vazgeçilmez koşullarından 
biri olan “hukuka bağlı idare” 
anlayışının bir gereğidir.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz 
hususlar,  hukuk devleti 
kavramının olmazsa olmazlarıdır. 
Fakat son zamanlarda 
Milletvekilleri tarafından verilen ve 
3 milyon memurun iş güvencesini 
ortadan kaldıran yasa teklifi, 
ayrıca açmış olduğumuz davalar 
sonucunda Devletimizin idari 
davalara bakmakla yükümlü 
en üst mahkemesinin iki 
dairesinin (Danıştay 5. Daire ve 
Danıştay 2. daire) Milli Eğitim 
Bakanlığı Görevde Yükselme 
yönetmeliğinin ‘sadece mülakatla 
atama’ ibaresine vermiş olduğu 
yürütmeyi durdurma kararını 
işlevsizleştirme adına verilen 
kanun teklifi; yapılan binlerce 
usulsüz atamalar, ister istemez’  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
DEVLETİ BİR HUKUK DEVLETİ 
MİDİR?’ Sorusunu sormamızı 
gerektirmektedir.

Türkiye cumhuriyeti devleti 
ELBETTE BİR HUKUK 
DEVLETİDİR ve bu durumu 
değiştirmeye de hiç kimsenin 
gücü yetmeyecektir. Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti bu durumuna 
ulaşabilmek için birçok savaştan 
100 binlerce şehidimizin 
kanıyla alnının akıyla çıkmıştır. 
Derhal yapılan yanlışlardan 
geri dönülmeli ve Milletvekilleri 
tarafından verilen yasa tasarıları 
TBMM içtüzüğünün 38. Maddesi 
doğrultusunda anayasaya aykırı 
olduğundan dolayı ret edilmeli ve 
geri çekilmelidir.
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İftar sofraları bir yılda 128 Lira 
pahalandı.

Türkiye Kamu-Sen Araştırma 
Geliştirme Merkezi, sıcak ve uzun 
yaz günlerine rastlayan Ramazan 
ayında oruç ibadetini yerine geti-
ren vatandaşlarımız için iftar yap-
manın bedelini hesapladı. Buna 
göre 4 kişilik bir ailenin iftar yap-
ması için gerekli olan günlük tuta-
rın en az 44,88 TL; Ramazan bo-
yunca oruç açmanın maliyetinin 
ise 1.346,40 TL olduğu belirlendi. 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun res-
mi verileri ile piyasa rakamlarından 
yola çıkılarak yapılan araştırmada 
bir vatandaşın, oruç tuttuğu süre 
boyunca ihtiyaç duyduğu enerji, 
vitamin ve minerallerin sağlanabil-
mesi için gerekli olan gıda ürünleri 
ve miktarları tespit edildi.

Araştırmada oruç ibadetini ye-
rine getiren bir kişinin, sağlıklı bir 
şekilde aktivitelerini sürdürebil-
mesi için günlük yaklaşık 3 bin 
kaloriye ihtiyacı olduğu vurgulan-
dı. Geleneksel Ramazan yemek-
lerinden yola çıkılarak hazırlanan 

tabloda, bir ailenin günlük iftar be-
delinin 44,88 TL; 30 gün sürecek 
olan Ramazan ayı boyunca oruç 
açmanın maliyetinin ise 1.346,40 
TL olduğu belirtildi.

Türkiye Kamu-Sen Araştırma 
Geliştirme Merkezi, aynı ürün-
ler üzerinden 2013 yılında yaptığı 
araştırmada 4 kişilik bir ailenin iftar 
maliyetinin günlük 38,94 TL; Ra-
mazan ayı boyunca ise 1.168,20 
TL olarak hesaplamıştı. Buna göre 
oruç açmanın maliyeti son bir yıl 
içinde %15,25 oranında yükseldi.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı 
İsmail Koncuk, konu ile ilgili yap-
tığı açıklamada, ortalama memur 
maaşının 2.159,1 TL olduğunu be-
lirterek, “Yalnızca oruç açmak için 
bir memur, maaşının %62,4’ünü 
yani yaklaşık üçte ikisini ayırmak 
zorunda. Çalışanların kazançla-
rı gıda ihtiyacına dahi zor yetiyor, 
diğer ihtiyaçlar için ise para kalmı-
yor. Geçen yıla göre oruç açmanın 
maliyeti % 15,25 oranında yüksel-
di. Ramazan ayı geldiğinde fahiş 
zamlarla karşı karşıya kalıyoruz. 

Önümüzde Ramazan Bayramı var. 
Bayramlar özellikle çocuklar için 
bayramlıkların alındığı, harçlıkların 
verildiği günler ama çalışanlarımız 
uzun zamandır bayramlarda ço-
cuklarına harçlık verememenin, 
bayramlık alamamanın buruklu-
ğunu yaşıyorlar. Toplu sözleşme 
masasında geleceği ön göreme-
yen ve memuru masada 123 Lira-
ya satan malum Konfederasyon, 
bunun hesabını çalışanlara ver-
melidir. Resmi rakamlara göre, bir 
yıllık enflasyon % 9,66 olmasına 
rağmen ramazan enflasyonunun 
% 15,25 olması öngörülmektedir.. 
Neresinden bakılırsa bakılsın, me-

murlara enflasyon farkı ödemesi 
yapmak zorunda hale gelmiştir. 
” dedi. Koncuk, çalışanların bu 
mağduriyetine son vermek için, 
toplu sözleşme görüşmelerinde 
tüm çalışanlara “Bayram İkrami-
yesi” talep ettiklerini hatırlatarak 
“Rahmet ve bereket ayı Ramazan, 
Müslümanların kurtuluş ayıdır. 
Tüm Müslümanlar oruç tutarak, 
manevi anlamda kurtuluşu arzu 
ediyor, yetkililerden de memurla-
rımızı maddi anlamda kurtaracak 
tedbirler almalarını istiyoruz.” şek-
linde konuştu.

Bilindiği üzere, Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı 
İle Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği 24 Mayıs 2014  tarih ve 
29009 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Türk Eğitim-Sen olarak, üyelerimizden gelen talep ve şikayetler doğ-
rultusunda, bahsi geçen Yönetmeliğin; Amaç başlıklı 1/b maddesinin,  
Başkanlığın oluşumu başlıklı 5/1 ve 5/2. Maddesinin, Başkanlığa atama 
başlıklı 7. Maddesinin, Sınav Komisyonu başlıklı 10/1. Maddesinin, Yazılı 
sınava katılacaklarda aranacak şartlar başlıklı 14/b maddesinde yer alan 
“otuz beş yaşını” ibaresinin, Yazılı Sınav başlıklı 16/2. Maddesinin, Sözlü 
Sınav başlıklı 17/2. Maddesinin, Müfettiş Yardımcılığına Atama ve Göre-
ve Başlama Başlıklı 22/3. Maddesindeki “yapılabilir” ibaresinin,  Bulun-
dukları İlde Sekiz Yıl Süre ile Görev Yapanların Yer Değiştirmeleri başlıklı 
38/6. Maddesinde “eş durumu” özrüne yer verilmemesi yönündeki eksik 
düzenlemenin, Sağlık Durumu Özrüne Bağlı Yer Değiştirmeler başlıklı 
41/5. Maddesinin,  Hizmetin Gereği Olarak Yapılacak Yer Değiştirmeler 
başlıklı 43. Maddesindeki “hiçbir şekilde” ibaresinin, Maarif Müfettişleri 
Başkanlığının Kuruluşu başlıklı 44/1. Maddesinin, Grup sorumlusunun 
görevlendirilmesi başlıklı 51. Maddesinin, Müfettişlik Güvencesi başlıklı 
65/1. Maddesinde “ahlaki” ibaresinin yürütmesinin durdurulması ve de-
vamında  iptali istemiyle Danıştay’da dava açtık.
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6528 sayılı kanunun 22. Maddesi 
ile değiştirilen 652 sayılı Kanun Hük-
münde Kararname’nin 37. maddesi-
nin (8) numaralı fıkrasında yer alan 
“Okul ve Kurum Müdürleri, İl Milli 
Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, 
Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıla-
rı ise Okul veya Kurum Müdürünün 
inhası ve İl Milli Eğitim Müdürünün 
teklifi üzerine Vali tarafından dört 
yıllığına görevlendirilir. Bu görevlen-
dirmelerin süre tamamlanmadan 
sonlandırılması, süresi dolanların 
yeniden görevlendirilmesi ile bu fık-
ranın uygulanmasına ilişkin diğer 
usul ve esaslar yönetmelikle düzen-
lenir. Bu fıkra kapsamındaki görev-
lendirmeler özlük hakları, atama ve 
terfi yönünden kazanılmış hak do-
ğurmaz.” hükmü ile yine aynı kanu-
nun 25. maddesi ile 652 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye eklenen 
Geçici 10 Madde’nin 8. Fıkrasında 
yer alan “Bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarih itibarıyla halen Okul ve 
Kurum Müdürü, Müdür Başyardım-
cısı ve Yardımcısı olarak görev ya-
panlardan görev süresi dört yıl ve 
daha fazla olanların görevi, 2013-
2014 ders yılının bitimi itibarıyla 
başka bir işleme gerek kalmaksızın 
sona erer. Görev süreleri dört yıldan 
daha az olanların görevi ise bu sü-
renin tamamlanmasını takip eden ilk 
ders yılının bitimi itibarıyla başka bir 
işleme gerek kalmaksızın sona erer.” 
Denilmektedir. Anılan hükümlerin 
iptali amacı ile CHP tarafından Ana-
yasa Mahkemesine, yürütmeyi dur-
durma talepli iptal davası açılmıştır.

Anayasa Mahkemesi tarafından 
11.06.2014 tarihinde yapılan görüş-
me sonucunda 6528 sayılı yasanın 
22. maddeyle değiştirilen 652 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname’nin 
37/8. Maddesi ve aynı yasanın 25. 
maddesi ile 652 sayılı Kanun Hük-
münde Kararnameye eklenen geçici 
10. maddenin (8) numaralı fıkrasının 
yürütmeyi durdurma talebinin reddi-
ne karar verilmiştir.

Verilen karar nihai olmayıp dava 
henüz esastan karara bağlanma-
mıştır. Kısacası; halen Anayasa 
Mahkemesinin ilgili kanun maddele-
rini iptal etme gibi bir ihtimali bulun-
maktadır.

 652 sayılı Kanun Hükmünde Karar-
nameye eklenen Geçici 10 Madde’nin 
8. Fıkrası uyarınca görevleri sona er-
dirilenler için görevlerine son verilme-
lerinin gerekçesi olan yasa maddesi 
halen yürürlükte olduğundan süreç 
bu yönü ile devam edecektir. 

Okul ve Kurum Müdürü, Müdür 
Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak 

görev yapanlardan görev süresi dört 
yıl ve daha fazla olanların görevleri-
ne son verilmesi işleminin yasa ile 
düzenlenmesi bu durumda olan ki-
şilerin hak arama hürriyetini açıkça 
engellemektedir. İlgililerin bu mad-
denin iptali için Anayasa Mahkeme-
sine direk iptal davası açma hakları 
bulunmamaktadır. Bu durumda 
Anayasa Mahkemesinin vereceği 
karar bu durumda olan yöneticiler 
için hayati önem taşımaktadır.

Anayasa Mahkemesi tarafından 
davanın esastan incelenmesi neti-
cesinde verilecek nihai kararın olum-
suz olması durumunda yöneticilerin 
bu konuda yapabileceği tek şey 
göreve son verilme işleminin tebliği 
veya öğrenilmesi  ile birlikte 60 gün 
içinde idari dava açmak şartıyla tüm 
iç hukuk yolları tükendikten sonra 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine 
götürmektir. Başka hiçbir hukuki yol 
bulunmamaktadır.

Asıl sıkıntı ise bu maddenin ileride 
iptal edilmesi durumunda ne olaca-
ğı ile ilgilidir. Bilindiği üzere Anayasa 
Mahkemesinin kararları geriye yürü-
memektedir. Yani; bir yasa madde-
sinin iptal edilmesi durumunda iptal 
kararı Resmi Gazetede yayımlanın-
caya kadar geçen sürede bu mad-
deye bağlı yapılan işlemler Anayasa 
Mahkemesi tarafından verilen muh-
temel bir yürütmeyi durdurma veya 
iptal kararından etkilenmemektedir.

 Bu durumda Anayasa Mahke-
mesinin muhtemel iptal kararından 
yararlanabilmek için ilgililerin gö-
reve son verilmesi işleminin tebliği 
veya öğrenilmesi ile birlikte 60 gün 
olan dava açma süresi içerisinde 
görevden alma işlemi ve bu işlemin 
dayanağı olan kanun maddesinin 
Anayasa’ya aykırılığı iddiası ile İdare 
Mahkemelerinde iptal davası açma-
ları gerekmektedir.

(Örnek Dava Dilekçesi için Tıkla-
yınız)

 İlgililerin açtıkları iptal davası de-
vam ederken, Anayasa Mahkemesi 
tarafından verilecek bir iptal kararı 
iptali istenilen idari işlemin gerek-
çesini ortadan kaldıracağı için, açı-
lan davanın lehe sonuçlanması söz 
konusu olabilecektir. Böylece idare 
mahkemesi tarafından iptal edilen 
görevden alma işlemi göreve iadeyi 
gerektirecektir. Kısacası, açılan idari 
davada asıl amaç, Anayasa Mahke-
mesi tarafından verilecek muhtemel 
bir iptal kararından yararlanmayı 
sağlaması olacaktır.

Her ne kadar, Anayasa Mahke-
mesi kararların geriye yürümese de, 

daha önce  Danıştay 5. Dairesinin 
27.06.2013 tarih ve E.2012/11204, 
K.2013/5558 kararı ile, 4672 sa yı lı 
kanunun ge çi ci 3. mad de si nin Ana-
yasa Mahkemesi tarafından iptali 
neticesinde,  yasanın iptal edilen 
hükümlerine istinaden görevine son 
verilen BDDK üyelerinin açtığı dava-
da, göreve iade kararı verilmiştir.

Danıştay’ın daha önce AYM’nin 
aldığı bu iptal kararını gerekçe yapa-
rak, verdiği göreve iade kararı bir iç-
tihat niteliğinde değildir. Danıştay’ın 
bu eski kararını kullanıp kullanma-
yacağına da yine Danıştay karar 
verecektir. Bu nedenle Anayasa 
Mahkemesinin vereceği iptal kararı-
nın dava açmayan ilgililer hakkında 
sonuç doğurup doğurmayacağı ile 
ilgili henüz içtihat niteliğinde bir yük-
sek mahkeme kararı olmadığından 
net bir açıklama yapmak mümkün 
olamamaktadır.

Bu nedenle, dava açmak için 
Anayasa Mahkemesinin muhtemel 
iptal kararı beklendiği takdirde, açı-
lan davaların reddedilmesi gibi bir 
ihtimal söz konusu olabilecektir. Bu 
riske karşı ilgililerin görevlerine son 
verildiği tarihten veya yerine birinin 
görevlendirildiğini öğrendikleri tarih-
ten itibaren yasal süre içinde dava 
açmaları ve bu davaları devam eder-
ken Anayasa Mahkemesi tarafından 
verilecek bir iptal kararından yarar-
lanması söz konusu olabilecektir.

6528 sayılı kanun ile yapılan de-
ğişikliklere uyum kapsamında 10 
Haziran 2014 tarihli Resmi Gazetede 
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim 
Kurumları Yöneticilerinin Görevlen-
dirilmelerine İlişkin Yönetmelik ya-
yımlanmıştır. Yayımlanan yönetmelik 
ile birlikte yapılacak görevlendirme 
işlemlerinin takvimi ve usulüne iliş-
kin kılavuz da yayınlanmış ve süreç 
başlamıştır.

Görevlendirme işlemlerinin uygu-
lanması sırasında, idarenin yapaca-
ğı hatalı değerlendirmelere de dava 
açılabilecektir. Ancak; açılan bu da-
valar, yasa ile yöneticilik görevinin 
sona erdirilmesi işlemlerinin iptaline 
ilişkin değil, yöneticilik görevlen-
dirmelerinin yapılması esnasındaki 
hukuka aykırılıklara ilişkin olacaktır. 
Örneğin,

-Yönetmeliğe göre müdürlüğe 
görevlendirme; görev süresinin uza-
tılması ve ilk defa veya yeniden gö-
revlendirme şeklinde yapılmaktadır.  
Müdürlükte dört yıllık görev süre-
sini dolduranlar ile görev yaptıkları 
eğitim kurumunda sekiz yıllık görev 
süresini dolduran müdürler, Ek-1’de 

yer alan Görev Süreleri Uzatılacak 
Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlen-
dirme Formu üzerinden değerlen-
dirilecektir. Ek-1’de yer alan Form 
üzerinden yapılan değerlendirme 
sonucunda 100 üzerinden 75 ve 
daha üstü puan almaları halinde, il 
millî eğitim müdürünün teklifi üze-
rine valinin onayı ile görev süreleri 
uzatılacaktır.

Bu nokta da mevcut okul mü-
dürlerinin Ek- Değerlendirme for-
munda objektif bir değerlendirme 
yapılmaması sebebi ile görev süresi 
uzatılmayabilecektir. Veyahut görev 
süresinin diğer eğitim kurumlarında 
uzatılması için başvuruda bulunan 
müdürlerin görev süreleri, tercihleri 
de dikkate alınarak Ek-1 Değerlen-
dirme formundan aldığı puan üstün-
lüğüne göre uzatılacağından, hak 
ettiği puandan düşük puan alması 
halinde istediği başka bir okulda gö-
revlendirilmesi engellenmiş olacak-
tır. Hukuka aykırı olan bu işlemde 
iptal davasına konu edilebilecektir.

-İlk Defa ve Yeniden görevlendi-
rilecekler için ise ilk defa ve yeni-
den müdür olarak görevlendirilmek 
üzere başvuruda bulunanlar, Ek-
2’de yer alan Form üzerinden de-
ğerlendirme komisyonu tarafından 
değerlendirilecektir. Yapılan değer-
lendirme sonucunda oluşan puan 
sıralamasına göre en yüksek puan 
alandan başlamak üzere, boş eğitim 
kurumu müdürlüğü sayısının üç katı 
aday sözlü sınava alınacaktır. Bura-
daki değerlendirmede sonucu söz-
lü sınava giremeyen adaylarda idari 
yargıya dava açma hakkına sahiptir.

-Yine sözlü sınava giren adaylar 
başarı puanın altında aldıkları puan-
lar için ve hak ettikleri puanı alama-
dıklarını düşündükleri puanları için 
sözlü sınavdan aldıkları puanların 
iptalini de yargıdan isteyebilecektir.

Bu süreçte yukarıda verilen ör-
nekler gibi kişiye özel birçok farklı 
uygulama söz konusu olacaktır. 
Tesis edilen işlemde hukuka aykırı 
hususların yer aldığını düşünen ki-
şiler işlemin tebliği veya öğrenilmesi 
ile birlikte dava açma süresi olan 60 
gün içinde iptal davası açabilecektir.

Türk Eğitim-Sen olarak üyeleri-
mize her türlü hukuki yardım yapıla-
caktır.

OKUL YÖNETİCİLERİ HANGİ İŞLEMLERİ 
YAPACAKLAR ?
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk’un, Görevde Yükselme ve 
Unvan Değişikliği ile ilgili yönet-
meliğin  hukuka aykırı maddeleri-
nin iptaline ilişkin Danıştay kararı 
konusunda yaptığı basın açıkla-
masıdır:

31 Ağustos 2013 tarihinde, 
“Kamu Kurum ve Kuruluşların-
da Görevde Yükselme ve Unvan 
Değişikliği Esaslarına Dair Genel 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılma-
sına İlişkin Yönetmelik” yürürlüğe 
konulmuştur. Bakanlar Kurulu’nun 
bu çerçeve yönetmeliği doğrultu-
sunda, Milli Eğitim Bakanlığı da 
12 Ekim 2013 tarihinde 28793 sa-
yılı Resmi Gazete’de “Millî Eğitim 
Bakanlığı Personelinin Görevde 
Yükselme, Unvan Değişikliği Ve 
Yer Değiştirme Suretiyle Atanması 
Hakkında Yönetmelik” i yayınla-
mıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın söz ko-
nusu yönetmeliği doğrultusunda, 
29 Aralık 2013 tarihinde ÖSYM 
tarafından yazılı sınav yapılmış-
tır. ÖSYM  yapılan Taşra Teşkilatı 
Şube Müdürlüğü yazılı sınavına, 
Türkiye genelinde 34 bin 984 kişi 
başvurmuştur. Bu sınava 30 bin 
359 kişi katılmış ve sınav sonucun-
da 5 bin 127 kişi 70 puan barajını 
aşarak yazılı sınavdan başarılı ol-
muştur. Milli Eğitim Bakanlığı Taş-
ra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Gö-
revde Yükselme Yazılı Sınavı́nda, 
70 puan barajını aşarak başarılı 
olan 5 bin 913 aday, Görevde Yük-
selme Yönetmeliği´nin 16/1 mad-
desi hükmüne göre, duyuruda ilan 
edilen 1709 kadronun 3 katının 
sözlü sınava çağrılması gerekir-

ken ve yine aynı yönetmeliğin 16/1 
maddesindeki “Son adayla aynı 
puana sahip olan adaylar da sözlü 
sınava alınır” hükmü gereğince, 70 
puan alarak aynı sırayı paylaşan 
1199 aday da mülakata çağırıla-
rak mülakata katılacak aday sayısı 
5127´den 5913´e çıkmıştır.

TÜRK EĞİTİM-SEN’in 31 
Ağustos 2013 tarih ve 28751 sa-
yılı Bakanlar Kurulu Çerçeve Yö-
netmeliğinin 9. Maddesi ile, aynı 
Yönetmeliğe “Başarı Sıralaması” 
başlığı ile eklenen 12/B madde-
sinin 1. fıkrasının iptali için açmış 
olduğu 2013/8367 sayılı dava dos-
yası sonucuna göre, Danıştay 5. 
Dairesi 06.03.2014 tarihinde yü-
rütmeyi durdurma kararı vermiştir. 
Aynı şekilde TÜRK EĞİTİM-SEN’in 
12 Ekim 2013 tarih ve 28793 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanan “Millî 
Eğitim Bakanlığı Personelinin Gö-
revde Yükselme, Unvan Değişikliği 
Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atan-
ması Hakkında Yönetmeliğinin 21. 
maddesinin 1. fıkrasında yer alan 
“şube müdürü, tesis müdürü ve 
basımevleri müdürleri bakımından 
sözlü sınav başarı listeleri üzerin-
den” ibaresinin iptali için açmış 
olduğu 2013/10363 sayılı dava 
dosyası sonucuna göre, Danıştay 
2. Dairesi, ilgili ibareye 29.04.2014 
tarihinde yürütmeyi durdurma 
kararı vermiştir. Danıştay bu ka-
rarıyla; kamu hizmetinin etkin ve 
süratli bir şekilde yürütülmesinin 
amacıyla, liyakatin tespitinde; kri-
terleri objektif olarak belirlenmiş 
yazılı sınavda alınan puanın esas 
alınacak şekilde atama yapılması 
gerektiği sözlü sınavın temel ama-
cının yazılı sınavının tamamlayıcı-
sı olması gerekirken seçimin tek 

belirleyicisi olarak düzenlenmesi 
bu haliyle somut olarak değerlen-
dirilebilecek ve adaylar arasında 
objektifliği sağlayabilecek nes-
nel bir değerlendirme ölçütü olan 
yazılı sınavdaki başarı puanının 
değerlendirme dışı bırakılarak ba-
şarı sıralamasının yalnızca başarı 
kriterleri daha muğlak olan sözlü 
sınav sonuçlarına göre oluşturul-
ması Anayasa’nın 2. Maddesin-
de belirtilen hukuk devleti ilkesi 
ile bağdaşmayacak şekilde etkin 
yargısal denetiminin yapılmasının 
engellenmesi nedeni ile hukuka 
aykırıdır olduğu hükmünü getir-
miştir.

Danıştay’ın aldığı bu kararı hiçe 
sayan Milli Eğitim Bakanlığı, bu 
iptal kararını yerine getirmeyip, 
hukuksuz bir şekilde atanan şube 
müdürlerinin atamalarını iptal et-
mesi gerekirken, aksine atamala-
rın iptal edilmemesi için yasa tek-
lifi sunmuştur. Yasa teklifinde 652 
sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Mer-
kez ve Taşra Teşkilatı Hakkında-
ki KHK’ya bir madde eklenilerek 
sadece sözlü sınavına göre atama 
meşru hale getirilmeye çalışılmış-
tır. Bu da yetmemiş gibi, iptal olan 
şube müdürlüğü atamalarının iptal 
edilmemesi için de geçici bir mad-
de eklenerek, bu kanun teklifinin 
son bir yıl içerisinde atananlar için 
de geçerli olması istenmiştir. Bu 
durum Türk hukuk sistemi adına 
kabul edilebilecek bir durum de-
ğildir.

Danıştay’ın bu iptal kararı Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından uy-
gulanırken, Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından neden uygulanmadığı 
bir an önce açıklanmalıdır ve ge-

reği yerine getirilmelidir. Zira yapı-
lan bu hukuksuzluk, Anayasa’nın 
2. Maddesinde yer alan hukuk 
devleti ilkesiyle bağdaşmamakta-
dır. Anayasa’nın 2. maddesinde, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk 
devleti olduğu vurgulanmakta ve 
138. maddesinin son fıkrasında 
yasama ve yürütme organları ile 
idare, mahkeme kararlarını uygu-
lamak zorundadır. Bu organlar ve 
idare, mahkeme kararlarını hiçbir 
surette değiştiremez ve bunların 
yerine getirilmesini geciktiremez 
şeklinde açık, kesin ve buyurucu 
bir kurala yer verilmektedir

Hukuk devletinin temel unsuru, 
bütün devlet faaliyetlerinin hu-
kuk kurallarına uygun olmasıdır. 
Hukuk devletinin, insan haklarına 
saygı gösteren ve bu hakları koru-
yucu adil bir hukuk düzenini kuran, 
bunu devam ettirmeye kendini 
zorunlu sayan ve bütün faaliyetle-
rinde hukuka ve Anayasa’ya uyan 
bir devlet olması gerekir. Hukuk 
devletinde, kanun koyucu da dahil 
olmak üzere, devletin bütün or-
ganları üstünde hukukun mutlak 
bir hakimiyete haiz olması, kanun 
koyucunun yasama faaliyetlerinde 
kendisini her zaman Anayasa ve 
hukukun üstün kuralları ile bağlı 
tutması lazımdır. Zira kanunun da 
üstünde kanun koyucunun boza-
mayacağı temel hukuk prensipleri 
ve Anayasa vardır.

UMUDUMUZ, MECLİSTE BÜTÜN 
SİYASİ PARTİLERİN, AKLISELİM 
BİR ŞEKİLDE KARAR VERİP, BU 
HUKUK DIŞI YASA TEKLİFİNİN 
KOMİSYONDAN GEÇMEDEN 
ENGELLENMESİ VE AYRICA 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÜST 
DÜZEY BÜROKRATLARINDAN 

DA HUKUKSUZ İSTEMİN 
GEREKÇELERİNİ SORMALARIDIR.

YARGI KARARINI KANUN ÇIKARTARAK  
BY PASS ETMEYE ÇALIŞIYORLAR
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Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlı-
ğına bağlı eğitim kurumlarında gö-
rev yapan öğretmenlerin 2014 yılı 
iller arası isteğe ve zorunlu çalışma 
yükümlülüğüne bağlı yer değiştir-
me işlemlerinin, 06/05/2010 tarihli 
ve 27573 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı 
Öğretmenlerinin Atama ve Yer De-
ğiştirme Yönetmeliği doğrultusun-
da yapılması için duyuru yayınlan-
mıştır. Söz konusu duyuruya göre 
yer değiştirme başvuruları 16-20 
Haziran 2014 tarihleri arasında 
alınmış, atamalar 26 Haziran 2014 
tarihlerinde yapılacağı ve ataması 
yapılanların ilişik kesme işlemleri-
nin ise 30 Haziran 2014 tarihinden 
itibaren başlatılacağı bildirilmiştir.

Bakanlığınızca iller arası yer de-
ğiştirmelerde iller bazında yayın-
lanan kontenjanlar incelendiğinde 
yer değiştirme talebinde bulunan 
ve büyük bir bölümü zorunlu hiz-
met alanlarında görev yapan öğ-
retmenlerimizin ancak küçük bir 
bölümünün yer değiştirebileceği 
açıkça görülmektedir.

Bu şekilde getirilen kontenjan 
sınırlamalarının kaldırılması ve tüm 
açık kontenjanların iller arası yer 
değiştirmeye açılması için sendi-
kamızca yer değiştirme dönem-
lerinde Milli Eğitim Bakanlığına 
defalarca başvurulmuş ve bu sı-
nırlamaların kaldırılması istenmiş-
tir.

Ancak bu taleplerimiz karşılan-
mayarak uygulama ısrarla devam 
ettirilmiştir. Bu kontenjan sınırla-
ması uygulaması özellikle zorun-
lu bölge hizmetini yapmak üzere 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu böl-
gesine gönderilmiş ve bölgenin 
4.,5. ve 6.hizmet alanlarında görev 
yaparken zorunlu bölge hizmetini 
tamamlayanların yer değiştirmele-
rini neredeyse imkansız hale getir-
mektedir.

ZORUNLU BÖLGE TAZMİNATI 
GETİRİLMELİDİR

Söz konusu bölgelerde öğret-
men istihdamında zorluk çekildiği 
bir vakıadır. Ancak Bakanlığınızca 
zorunlu bölge hizmetini yapmak 
için bölgeye gönderilmiş ve bu 
hizmetini de başarıyla tamamla-
mış insanların gitmek istedikleri 
yerlerdeki kontenjan sınırlamala-
rıyla bu bölgede fazladan yıllarca 
tutulmaya çalışılması son derece 
hakkaniyetsiz bir uygulama oldu-
ğu gibi bu insanlara açıkça zulüm-
dür.

Milli Eğitim Bakanlığı gibi bir 
kuruma bu hakkaniyetsiz uygula-
malar yakışmamakta, çalışanların 
kendi Bakanlıklarına güven duy-
malarını engellemektedir.

Zorunlu hizmet bölgelerinde ya-
şanan öğretmen ihtiyacının gide-
rilmesi bu şekilde ortaya konulan 
zoraki ve adaletsiz uygulamalarla 

değil daha gerçekçi ve realist is-
tihdam politikalarıyla çözülebilir. 
Bu kapsamda Türk Eğitim-Sen 
olarak ortaya koyduğumuz bu böl-
gelerde görev yapan öğretmenle-
re zorunlu bölge hizmeti tazminatı 
ödenmesi uygulaması mutlaka 
getirilmelidir. Daha önce gerek 
mevzuat düzenleme çalışmala-
rında gerekse Toplu sözleşme ta-
leplerimiz arasında gündeme ta-
şıdığımız bu öneri Bakanlığınızca 
değerlendirilmelidir. Bölgede gö-
rev yapan öğretmenlerden 1. hiz-
met bölgesi alanlarına zorunlu ça-
lışma yükümlülüğü kapsamında 
atananlara 1 brüt asgari ücret, 2. 
hizmet bölgesi alanlarına zorunlu 
çalışma yükümlülüğü kapsamında 
atananlara 1,5 brüt asgari ücret 3. 
hizmet bölgesi alanlarına zorunlu 
çalışma yükümlülüğü kapsamın-
da atananlara 2 brüt asgari ücret 
tutarında zorunlu hizmet tazminatı 
ödenmesi ve bu bölgelere isteğe 
bağlı olarak atanan ve bu kap-
samda görev yapmakta olanlara 
tazminat tutarlarının ½’si oranında 
zorunlu hizmet tazminatı öden-
mesi uygulamasıyla bu bölgeler-
deki istihdam sorunun çözülmesi 
mümkündür.

ÇALIŞMA SÜRESİNİN 
ÜZERİNDE ÇALIŞAN 

ÖĞRETMENLER HERHANGİ BİR 
SINIRLAMA OLMADAN YER 

DEĞİŞTİREBİLMELİDİR.

Bakanlığınızca zorunlu hizmet 
bölgelerindeki görev yapan ve zo-
runlu çalışma yükümlülüğünü ta-
mamlamış hatta fazladan yıllarca 
çalışmış öğretmenlerin yaşadık-
ları ve yaşamaya devam ettikleri 
mağduriyetlerinin çözümü adına 
herhangi bir şarta bağlı olmaksı-
zın yer değişikliği istediği ile yer 
değiştirme hakkı verilmesidir. Bu 
uygulama yapılırken tabi olduğu 
zorunlu çalışma süresinin %50 si 
oranında fazladan çalışmış olmak 
gibi bir kriter de getirilebilir. Bu 
bölgelerde görev yapan ve adeta 
Bakanlığın uygulamalarıyla çakılı 
hale getirilmiş öğretmenlerimizin 
uğramış oldukları haksızlık bu uy-
gulama ile bir nebze olsun telafi 
edilebilir.

AĞUSTOSTA İLLER ARASI YER 
DEĞİŞTİRME HAKKI VERİLSİN.
Söz konusu öğretmenlerin ta-

yin isteklerinin bir an önce hiçbir 
şart aranmadan gerçekleştirilme-
si hakkaniyet gereğidir. Ağustos 
ayında yapılacak öğretmen ata-
malarının öncelikle bu bölgeye 
yapılması ve akabinde zorunlu 
hizmet süresini tamamlamış tüm 
öğretmenlere iller arası tayin hakkı 
verilmesi gerekmektedir.

MEB ZORUNLU BÖLGE HİZMETİNİ 
TAMAMLAYAN ÖĞRETMENLERİN YER 

DEĞİŞTİRMELERİNE ENGEL KOYMASIN
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Türkmen katliamına sessiz kal-
mayan binlerce vatandaşımızın 
da destek verdiği eylemimizde 
Türkmen kardeşlerimizin sahipsiz 
ve yalnız olmadığını bir kez daha 
haykırdık.

KONCUK: STRATEJİK DERİNLİK 
TÜRK MİLLETİNİ YUTAN DİPSİZ 

BİR KUYUYA DÖNÜŞTÜ
18 Haziran 2014 tarihinde 

Kızılay’da düzenlediğimiz eylemi-
mizde bir konuşma yapan Türkiye 
Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, “Ülkenin Batısında Ali 
kıran, baş kesenler, Sivas’ın doğu-
sunda, sınırlarımızın dışında, süt 
dökmüş kediye dönüyor.” dedi. 
Koncuk, “ Değerli basın mensup-
ları, insanlığını kaybetmemiş, vic-
danı körelmemiş, yüreği taşlaşma-
mış kamu görevlisi arkadaşlarım, 
Türk milleti olarak kara günler ya-
şıyoruz. Dünyanın dört bir yanında 
Türklere soykırım uygulanıyor, ama 
hükümetin kılı kıpırdamıyor.  Mille-
timizin büyük çoğunluğu olayların 
farkında bile değil; günü kurtarma 
telaşına düşmüş durumda.

Sözde dünya liderliğine soyu-
narak, Büyük Ortadoğu Projesi-
nin eş başkanlığını ve emperyalist 
planların taşeronluğunu yapanlar, 
içinde bulunduğumuz coğrafyanın 
kan gölüne dönmesine de sessiz 
kaldılar. Stratejik derinlik söylemi, 
Türk milletini yutan dipsiz bir ku-
yuya dönüştü. Musul’da Türk Kon-
solosluğu, tek bir mermi dahi sıkıl-
madan teröristlere teslim edildi.

Konsolosumuz da dâhil olmak 
üzere askerlerimiz ve konsolosluk 
çalışanlarımız, kamu görevlilerimiz 
teröristlere rehin düştüler. Binlerce 
yıllık Türk kenti Telafer’de insanlık 
dışı bir dram yaşanıyor ama bir tek 
yetkili çıkıp, Türkmen soydaşları-
mızla ilgili bir açıklama yapamıyor. 
Yolsuzlukları ortaya çıkarmak için 
operasyon yapan savcıya, askere, 
polise, kamu görevlisine; hakkını 
aramak için bir araya gelen va-
tandaşlarımıza terörist diyen ama 
yüzlerce insanı çukurlara doldu-
rup, toplu katliam yapanlara, kör 
bıçakla kelle kesen katillere terö-
rist diyemeyen yetkililer var.

Anlaşılan odur ki, birilerinin efe-

liği ancak ellerlinde Türk bayrakla-
rıyla hak arayan vatandaşlarımıza, 
memurlarımıza söküyor. Ülkenin 
Batısında Ali kıran, baş kesenler, 
Sivas’ın doğusunda, sınırlarımızın 
dışında, süt dökmüş kediye dö-
nüyor. İşte bu yüzden yıllardır yurt 
dışında yaşayan soydaşlarımız 
büyük bir ihmalin ve dışlanmışlığın 
kurbanı olmaktadır.

Doğu Türkistan’da yaşanan 
soykırımın ardından, Musul’da 
konsolosluğumuza yapılan baskın 
ve Türkmen kenti Telafer’de soy-
daşlarımızın yaşadığı zulüm artık 
sabırlarımızı taşırmıştır.Kerkük, 
Musul, Telafer, Tuzhurmatu gibi 
Türkmen nüfusunun yoğun olarak 
yaşadığı kentlerde peş peşe yaşa-
nan olaylar, bu coğrafya’da Türk 
isminin silinmesi için çabalayan 
şer odaklarının bir planıdır. İçimi-
zi yakan ise bu hain plana seyirci 
kalan ve hatta payanda olan ida-
recilerdir.

Yüzyıllardır Türkmen kardeşle-
rimizin yaşadığı bu topraklardan 
sürülmesi, ırzlarının ayaklar altına 
alınması,  katledilmesi; vicdanı 
olan her insanın içini kanatmak-
tadır. Stratejik derinlik sloganıyla 
uygulanan yanlış dış politika ne-
ticesinde, Türkmen kardeşlerimiz 
de sözde değerli yalnızlığa terk 
edilmiştir.

Bölgede IŞİD adında bir terör ör-
gütü peydah olmuş, Müslümanlık 
ve Cihad adı altında Türkmenleri 
ve Türk vatandaşlarını hedef al-
maktadır. Peşmerge, yıllardır soy-
daşlarımıza zulmetmektedir. Terör 
örgütü bölgede kendine bir yer 
edinmiş ve Türk adını silmeye ça-
lışmaktadır. Ne yazık ki, bölgedeki 
kardeşlerimiz tam bir ateş çembe-
rinin ortasında bırakılmıştır.

Tüm bunların karşısında Türkiye 
Cumhuriyetini yöneten siyasi irade 
ise kınama mesajları ile yetinmek-
te, olan biteni sineye çekmektedir.

Türkmenler üzerinde uygulanan 
bu katliama ne Hükümetin ne de 
dünya devletlerinin seyirci kalması 
asla kabul edilemez. Dicle kena-
rında bir koyun kaybolsa hesa-
bının kendilerinden sorulacağını 
ifade edenler acaba Türkmenelin-

Demokrasi vaadiyle girilen topraklarda yıllardır süren katliamın ardından şimdide IŞİD 
terör örgütünün zulümlerine maruz kalan TÜRKMEN kardeşlerimiz için Başkent Ankara ve 

tüm illerde alanlara çıktık.

TÜRKMEN
KATLİAMINA

SESSİZ 
KALMADIK
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deki soydaşlarımızı ne olarak gör-
mektedirler?

Telafer’de katledilen soydaşımız, 
Musul’da esir tutulan 8 aylık be-
beğimiz, Tuzhurmatu’da ayaklar 
altına alınan ırzımız, namusumuz; 
Mısır’dakinden, Filistin’dekinden 
daha mı değersizdir? Türkemen-
linde katledilenlerin ismi Rabia ol-
madığı için mi, birilerinin kılı kıpır-
damamakta, gözyaşı vampirleri, 
yitip giden canlarımıza bir dam-
la gözyaşını çok görmektedir? 
Adana’da durdurulan TIR’larda 
Türkmenlere yardım yapıldığı söy-
lenmişti. Bu yardımlar nerededir?

IŞİD terör örgütünün elemanla-
rının Türkiye’de tedavi edildiğine 
dair iddialar doğru mudur?Ne acı-
dır ki, ülkemizi yönetenler bölgeyi 
kan gölüne çeviren, toplu katliam-
lar yapan terör örgütü IŞİD’i hala 
“Terörist” olarak değil “IŞİD UN-
SURLARI” olarak tanımlamakta-
dırlar.Bugün bayrağımız yerlere 
indirilmiş, konsolosluk toprakları-
mız işgal edilmiş, vatandaşlarımız, 
askerlerimiz, memurlarımız esir 
alınmış, soydaşlarımız ise sürgün 
yollarına düşürülmüştür.

Acı her geçen gün artarak de-
vam etmekte, bölge adım adım 
felakete sürüklenmektedir. Basına 
sansür uygulayarak felaketi yok 
saymak, stratejik derinlikten öteye, 
stratejik sığlıktır. Yaşanan drama, 
vahşete, katliama; mezhepçilik gibi 
dar bir pencereden bakarak, böl-
gede hain emellere hizmet edecek 
sözde bir devlet kurulmasına göz 
yummak, Türkmen kardeşlerimizi 
bu zor günlerinde kaderine terk et-
mek affedilmeyecek tarihi bir hata 
olacaktır.” dedi.

KONCUK: TÜRK MİLLETİ UYAN, 
KARDEŞİN KATLEDİLİYOR

Türkiye’nin dünyanın neresinde 
olursa olsun, bütün soydaşlarına 
sahip çıkmak zorunda olduğunu 
belirten Genel Başkan İsmail Kon-
cuk, “Tarih bu sorumluluğu Türkiye 
Cumhuriyeti’nin omuzlarına yükle-
miştir.” dedi. Koncuk, “Kıymetli 
arkadaşlar; Türkleri yok sayan, 
milliyetçiliği ayaklar altına alan, 
çevresindeki ülkelerin istikrarsız-
laştırılmasına ve bölünmesine göz 
yummak suretiyle büyük devlet 
olunacağına inanan anlayış, koca 
bir milleti kaderine terk etmiştir.

Siyasi iktidar, teröristleri mu-
hatap alır olmuş; devlet içeride 
ve dışarıda teröristlerle pazarlık 
masasına oturmak zorunda bı-
rakılmıştır. Bu iktidar, teröristlerle 
pazarlık yapmayı alışkanlık haline 
getirmiştir.

Görülüyor ki idareciler, uygula-
dıkları yanlış politikalar sonucunda 
dar bir siyaset çerçevesine sıkış-

mışlardır. Kime ne sözler verdiniz? 
Kimlerle neyin pazarlığını yapıyor-
sunuz? Kimden korkuyor; neden 
susuyorsunuz? Açıklayın, özür 
dileyin, tövbe edin, gereğini yapın! 
Türk milleti arkanızda olacaktır.

Bu vatanın gönlümüzdeki sınır-
ları, Türk’ün yaşadığı en uzak yer-
den başlar. Dünyanın neresinde 
bir Türk’ün burnu kanasa, bizim 
yüreğimize kan damlar. Hiç kim-
senin bu milletin içini yakmaya, 
soydaşlarımızı yalnız ve çaresiz 
bırakmaya ve bir terör örgütünün 
insafına terk etmeye hakkı yoktur. 
Türk devleti, büyük olacaksa sınır-
larımız dışındaki kardeşlerimizle 
büyüyecektir.

Türkiye, dünyanın neresinde 
olursa olsun, bütün soydaşları-
mıza sahip çıkmak zorundadır.  
Tarih bu sorumluluğu Türkiye 
Cumhuriyeti’nin omuzlarına yük-
lemiştir. Bu nedenle bu devletin 
politikası değerli yalnızlığı kaldır-
maz; milliyetçi bir bakış, onurlu 
bir duruş, ilkeli bir yaklaşım ister. 
Bölgede yaşananlara, başta Türk 

Hükümeti olmak üzere tüm dünya 
devletleri kısa zamanda müdahale 
etmeli ve Irak’ın toprak bütünlüğü 
derhal sağlanmalıdır.

Türkiye Kamu-Sen olarak 
Mısır’da iç çatışmada ölen bir ço-
cuk için aylarca eylem yapıp, mi-
tinglerde gözyaşı döküp;  Türkmen 
katliamına sessiz kalanları şiddetle 
ve nefretle kınıyoruz.  Yolsuzluk 
operasyonunu sonlandırmak için 
“ölümü göze aldık” diyerek, kefen 
giyip miting yapanları, bir kerecik 
olsun bir Türk için de eylem yap-
maya davet ediyoruz.

Soy birliğimiz, dil birliğimiz, kül-
tür birliğimiz, tarih birliğimiz, kader 
birliğimiz olan; kısacası biz olan 
Türkmenleri sözde stratejik derin-
liğin girdaplarına teslim eden anla-
yışı protesto ediyoruz.

Türk milleti uyan, kardeşin katle-
diliyor!

Bu katliama seyirci mi kalacağız; 
elimize kardeş kanı mı bulaştıraca-
ğız?

Yerin dibine geçsin derin strate-
jiler, değerli yalnızlıklar!

Kahrolsun zalimin dizi dibine 
oturup, zulme sessiz kalanlar!

Kırılsın Türk’e saldıran eller!
Yok olsun Türklüğe kefen biçen 

hainler!
Yuh olsun, eli kanlı canilere terö-

rist diyemeyenlere!
Lanet olsun İslam’ı yozlaştıran-

lara, eline masum kanı bulaştıran-
lara!

 “Irzımızdır çiğnenen, evladımız-
dır doğranan.

Hey sıkılmaz, ağlamazsan, bari 
gülmekten utan!” diyerek sözlerini 
noktaladı.

Genel Başkanımız İsmail 
Koncuk’un ardından çeşitli Sivil 
Toplum Örgütleri de birer konuş-
ma yaparak Türkmeneli’nde yaşa-
nan katliamı kınadı.

Güvenparkta yaptığımız kitlesel 
basın açıklamasına Mhp Mersin 
Milletvekili Mehmet Şandır,Ali Öz, 
Tokat Milletvekili Reşat Doğru, 
Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen, 
Türk Dünyası Kadınları Dostluk ve 
Dayanışma Derneği Genel Baş-
kanı Şenol Bal, Şehit Aileleri Der-
nekleri Federasyon Başkanı Hamit 
Köse, Irak Türkleri Kültür ve Yar-
dımlaşma Derneği Başkanı Mah-
mur Kasapoğlu, Türk Dayanışma 
Konseyine bağlı Sivil Toplum Ör-
gütlerinin yöneticileri, Konfederas-
yonumuza bağlı sendikalarımızın 
Genel Başkanları, Genel Merkez 
Yöneticilerimiz, İl Temsilcileri ve 
Şube Başkanlarımız, Kamu ça-
lışanları ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.
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11 Haziran 2014 tarihinde Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’da bayrağımıza uzanan hain elleri, Türkiye Kamu-Sen olarak 
Türkav ile birlikte Ankara’da düzenlediğimiz eylemle protesto ettik.

BAYRAĞIMIZI İNDİREN HAİNLERİ ANKARA’DA PROTESTO ETTİK

Millet sevgisinin, vatan sevdasının 
ve hizmet aşkının adresi; Türkiye 
Cumhuriyetinin vazgeçilmez değer-
lerinin yılmaz savunucusu Türkiye 
Kamu-Sen’in 22. kuruluş yıldönü-
münü kutlamanın mutluluğunu ve 
onurunu yaşıyoruz.

Kamu görevlilerinin örgütlenmele-
rinin engellendiği bir zaman dilimin-
de, 12 Eylül Darbesinin memurları-
mız üzerinde yarattığı ağır tahribatın 
izleri henüz silinmemişken, hak yo-
luna adanmış bir ömürden başka 
sermayesi olmayan bir avuç gönül 
eriyle çıktığımız kutlu yolda, her adı-
mına memurlarımız adına bir kaza-
nım ekleyerek 22 yılımızı doldurduk.

Türkiye Kamu-Sen olarak hak 
arama olgusunun ruhunu Türk-
İslâm anlayışından, mücadele gü-
cünü milletimizden alarak, milli ve 
manevi değerlerimizden bir an ol-
sun kopmadan, kurulduğumuzda 
belirlediğimiz ilkelerden en ufak bir 
sapma göstermeden, memurları-
mızın hak ve menfaatlerinin korunup 
geliştirilmesi için faaliyetlerimizi yü-
rütüyoruz.

Kuruluşumuzdan itibaren tüzü-

ğümüzde yer alan ana ilkeler doğ-
rultusunda; “ilkemiz önce ülkemiz” 
diyerek; üreten, yol gösteren, hak 
eden ama hak ettiğini mutlaka alan 
bir sendikacılık anlayışını Türk sen-
dikal hareketine kazandırmış bulu-
nuyoruz. Bu doğrultuda yönetici ve 
üyelerimizle bir aile bütünlüğü için-
de, ülkemizin bölünmez bütünlüğü, 
çocuklarımızın geleceği; ülkemiz 
insanının ve kamu çalışanlarının ezil-
mişliğine son vermek, hakkı, hukuku 
ve ücret adaletini sağlamak için mü-
cadele ediyoruz.

Özellikle son yıllarda giderek artan 
bir şekilde bir tarafta, devleti temsil 
eden memurların haklarının ellerin-
den alınması, iş güvencelerinin yok 
edilmesi, diğer tarafta ise Anaya-
samızda şeklini bulan Devletimizin 
üniter yapısının değiştirilmesi gibi gi-
rişimlerle karşı karşıya kalmaktayız.  
Bu nedenle hem kamu görevlileri-
mizin hak ve menfaatlerinin korunup 
geliştirilmesi hem de varlığımızın 
teminatı Türkiye Cumhuriyeti ve te-
melleri üzerinde yükseldiği tarihimi-
ze sahip çıkmaya çalışıyoruz.

Bugün milletimizi köklerinden 

kopararak tarihini, atasını unutmuş, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve  si-
lah arkadaşları önderliğinde verilen 
Kurtuluş mücadelesini yok sayan, 
dostunu düşmanını bilmeyen, gele-
ceği göremeyen, bayrağımızın indi-
rilmesine, kamu görevlilerimizin esir 
alınmasına tepkisiz kalan, terör ör-
gütleriyle pazarlık yapılmasını makul 
karşılayan duyarsız bir toplum yarat-
ma arzusunda olanlara karşı Türkiye 
Kamu-Sen’in yüklendiği misyon ve 
omuzlarında taşıdığı sorumluluk hiç 
şüphesiz ki hayati derecede önem-
lidir.

Memurlarımızdan aldığımız güç-
le yürüttüğümüz bu mücadele ILO 
standartları ve uluslar arası sözleş-
meler referans alınmak suretiyle 
grevli, gerçek anlamda toplu söz-
leşmeli, siyasete katılma hakkını da 
içeren, özgürlükçü sendikal haklarla 
donanmış, refah ücretine kavuş-
muş, geleceğe umutla ve güvenle 
bakan bir kamu çalışanı; birlik, bü-
tünlük ve kardeşlik içinde yaşayan, 
huzurlu bir topluma kavuşma teme-
linde şekillenmektedir.

22 yıl önce filizlenen mücadele-
miz emekle, alın teriyle, çileyle serpi-
lip boy vermiş ve bugün temellerini 
şanlı Türk tarihinden alan, yüzü Türk 
memuruna dönük, hedefi aydınlık 
bir gelecek olan ve tüm Türk-İslam 
coğrafyasını kuşatan bir ülkü haline 
gelmiştir. Türkiye Kamu-Sen, san-
cılı bir geçiş dönemini kapsayan ve 
çeşitli çatışma ve tehditleri de içinde 
barındıran bu 22 yılda ortaya koydu-
ğu duruş, sergilediği üstün mücade-
le ve elde ettiği kazanımları ile örnek 
bir kurum haline gelmiştir.

Siyasi iktidarın her türlü desteği ile 
palazlanan, baskı, adam kayırma, 
şantaj ve yalan vaatlerle beslenen; 
gıdası yalan, nefesi riya kokan bir 
kısım çevreler, tüm değerleri ayaklar 

altına alarak ve kendilerini var eden 
kitleye ihanet derecesinde zararlar 
vererek sendikacılık yaptıklarını zan-
netseler de; bugün tertemiz mazisi 
çeyrek asra yaklaşmış olan Türkiye 
Kamu-Sen, gerçek anlamda vefa-
nın ve sendikacılığın tek adresi ola-
rak tüm Türk milletinin ve Türk me-
murunun gönlünde yer etmiş ve bir 
marka haline gelmiştir. Bizler; birçok 
fiziki ve yasal engellerin bulunduğu 
ortamda, sendikacılığı geriletmeye 
çalışanlara karşı ilerlemek; seviye-
mizi aşağılara çekmeye çalışanlara 
karşı, erdemlerimizle cevap vermek 
durumundayız. Değişen dengelerde 
güce göre saf değiştiren, menfaate 
göre yer belirleyen, omurgasız ve 
ilkesiz bir sendikal ortamın Türk me-
muruna vuracağı darbeyi yok etmek 
için ortaya koyduğumuz bu anlayış, 
22 yıldır Türk memurunun Konfede-
rasyonumuza gösterdiği teveccühle 
taçlanıyor.

Bu vesile ile Konfederasyonu-
muzun kuruluşunun 22. yılını bir 
kez daha kutlarken, kuruluşundan 
bugüne kadar, Türkiye Kamu-Sen 
camiası içinde yer almış, üye ol-
muş, destek vermiş; işyeri temsil-
cilerinden şube başkanlarına, ilçe 
ve il temsilcilerinden genel merkez 
yöneticileri ve genel başkanlarına 
kadar öncelik alan herkese tek tek 
teşekkür ediyor; ailemize kattıkları 
değerden dolayı, minnetlerimi ifade 
ediyor, hayatta olmayan tüm dava 
arkadaşlarıma da Cenab-ı Allah’tan 
rahmet diliyoruz.

Bu zorlu yolda desteğini bizlerden 
esirgemeyen ve her yıl artan bir ilgiy-
le Konfederasyonumuza bağlı sen-
dikalara üye olmaya koşan bütün 
kamu görevlilerimize ve mücadele-
mizin geniş kitlelere ulaşmasını sağ-
layan değerli basın çalışanlarımıza 
da ayrıca teşekkür ederiz.
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Uluslararası Avrasya Eğitim 
Sendikaları Birliği 9. Temsilciler 
Kurulu, 10-14 Haziran 2014 tarihle-
ri arasında Kazakistan’ın başkenti 
Astana’da toplandı. Toplantıda üye 
kuruluşlardan Azerbaycan Tahsil 

İşçileri Azad Hemkarlar İttifakı, Kı-
rıgızistan Eğitim ve Bilim Çalışan-
ları Sendikası, Türk Eğitim Sen, 
Makedonya Ufuk Derneği Genel 
başkan ve yöneticileri, ev sahibi 
olan Kazakistan Eğitim ve Bilim 

Sendikası Genel Başkanı, Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve Şube Başkanla-
rı hazır bulundu. Tacikistan Eğitim 
ve Bilim Sendikası Genel Başkanı 
Abdurrozik Rizoyev’de toplantıya 
gözlemci olarak katıldı.

UAESEB Yönetim Kurulu Baş-
kanı, Türkiye Kamu Sen ve Türk 
Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail 
KONCUK’a toplantı ve ziyaretler-
de; Genel Sekreter Musa AKKAŞ, 
Genel Mali Sekreter Seyit Ali KAP-
LAN, Genel Eğitim ve Sosyal İşler 
Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN 
refakat ettiler.

Heyetin Kazakistan’da bulundu-
ğu tarihlerde Kazakistan Eğitim ve 
Bilim Çalışanları Sendikasının 90. 
Kuruluş yıldönümü münasebetiyle 
bir dizi etkinlik yapıldı. Türk Eğitim 
Sen heyeti bu etkinlik ve toplantıla-
ra da katılarak kardeş sendikanın 
90. Yılını kutladılar.

Uluslararası Avrasya Eğitim 
Sendikaları Birliği 9. Temsilciler 
Kurlu İstişare Toplantısı sonun-
da aşağıdaki sonuç bildirgesinin 
kamuoyu ile paylaşılmasına karar 
verilmiştir.

UAESEB 9.TEMSİLCİLER KURULU İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

ÖSYM, KPSS SORULARINI 
KAMUOYUNA AÇIKLAMALIDIR
Kamuoyunda 5-6 Temmuz 

tarihleri arasında yapılan KPSS’de 
kılavuzda ilan edilen test kapsamla-
rına uyulmadığı, sınavın genel kültür 
kısmının tarih testleri ağırlığının 
yaklaşık yüzde 45 olup, bunun yüz-
de 20’sinin Atatürk İlke ve İnkılap-
larından sorulması öngörülürken, 
Atatürk İlke ve İnkılaplarından 
soru sorulmadığı yönünde iddialar 
dolaşmaktadır. ÖSYM, bu iddiaların 
ardından bir açıklama yayınlaya-
rak, Atatürk İlke ve İnkılaplarından 
10 soru sorulduğunu belirtmiştir. 
Ancak bu açıklama başta adaylar 
olmak üzere hiç kimseyi tatmin 
etmemiştir.

Bilindiği gibi KPSS’nin güvenirlili-
ğine 2010 yılında gölge düşmüştü. 
Sendikamız 2010 yılındaki KPSS’de 
yaşanan kopya skandalını belgeleri 
ile birlikte açıklamış ve o dönemde 
Eğitim Bilimleri Testi iptal edilmiş-
ti. Daha sonra ÖSYM’nin yaptığı 
diğer sınavlar hep tartışma konusu 
olmuştu. 2012 yılında yapılan 
KPSS’de de benzer iddiaları Türk 
Eğitim-Sen olarak gündeme taşı-
mıştık. Ayrıca 2011 yılında yapılan 
YGS’de de şifre skandalı yaşanmış, 
öğrenciler, veliler günlerce eylem 
yapmıştı. İşte tüm bunların ardından 
daha şeffaf olması gereken ÖSYM, 
ne yazık ki kapalı kapılar ardında 
iş çeviren bir kuruma dönüştü ve 

sınav sorularının tamamını yayınla-
mama kararı aldı. Bu kararı defa-
larca eleştirdik, bunun ÖSYM’nin 
kurumsal kimliğini zedeleyeceğini 
söyledik. Ancak ÖSYM hatalarının 
ortaya çıkmasından o kadar kor-
kuyordu ki, soruları yayınlamamak 
işine geliyordu.

Bugün geldiğimiz noktada yine 
adayların kafasında onlarca soru 
işareti bulunmaktadır. Sınavla 
ilgili iddialar son derece vahimdir. 
ÖSYM her ne kadar Atatürk İlke ve 
İnkılaplarından 10 soru sorulduğu-
nu, mevzuat hükümlerine aykırılık 
olmadığını söylese de, adaylar 
bunun aksini iddia etmektedir. Öte 
yandan tarih alanından çıkan so-
ruların bir kısmının tek bir kitaptan 
alındığı şeklinde iddialar da bulun-
maktadır. Bu iddia ispatlanması 
durumunda, ÖSYM’nin insanların 
zekâsıyla alay ettiği anlamına gele-
cektir. Sorular yayınlanmadığı için 
tamamen varsayımlar üzerinden 
hareket ediyoruz. Dolayısıyla şayet 
tarih sorularının tek bir kitaptan alın-
dığı iddiası doğruysa, bunun amacı 
nedir? O yayınevi ile ÖSYM’de soru 
hazırlayan komisyonun nasıl bir 
ilişkisi vardır? Bu, soruların daha 
önceden yüzbinlerce kişiye ulaştığı 
anlamına gelmeyecek midir? Böyle 
bir durumda 2014 KPSS meşru olur 
mu?

Bir yanda adayların iddiaları, di-
ğer yanda ÖSYM’nin kimseyi tatmin 
etmeyen açıklaması… Gerçeğin 
ortaya çıkması sadece ve sadece 
ÖSYM’nin tutumuna bağlıdır. Şayet 
ÖSYM, KPSS’de Atatürk İlke ve 
İnkılaplarından soru sorulduğunu 
belirtiyorsa, o halde soruların tama-
mını da korkmadan, çekinmeden 
açıklamalıdır. Sorular açıklanmadığı 
müddetçe ÖSYM zan altında kala-
caktır. Zira KPSS’de Türkiye Cum-
huriyeti Devleti’nin kurucusu Büyük 
Atatürk ile ilgili sorulara yer verilme-
diğini düşünmek bile istemiyoruz. 
Bu, Türk milletine büyük bir hakaret 
olur. Şayet, KPSS’de Cumhuriyeti-
mizin kurucusu Atatürk, O’nun ilke 
ve inkılapları ve Cumhuriyet tarihine 
yer verilmediyse, ÖSYM’nin tüm 
yetkilileri istifalarını hazırlamalıdır.

Uzun lafın kısası; 2014 yılında 
yapılan KPSS’ye LEKE bulaşmıştır, 
ŞAİBE karışmıştır. BUNU TEMİZ-
LEMENİN YOLU ÖSYM’NİN HEM 
SINAV SORULARININ TAMAMINI 

AÇIKLAMASINDAN HEM DE 
TARİH SORULARININ TEK BİR 
KİTAPTAN ÇIKTIĞI YÖNÜNDEKİ 
İDDİAYI BÜYÜK BİR TİTİZLİK VE 
KARARLILIKLA İNCELEMESİN-
DEN GEÇMEKTEDİR.

ÖSYM, bu soruları açıklamadığı 
müddetçe 2014 KPSS’nin üzerin-
den şaibe gölgesi kalkmayacak, 
adaylar bu sınavın güvenirliliğini, ge-
çerliliğini sorgulayacak, ÖSYM’nin 
yapacağı diğer sınavlara da yine 
şüpheyle yaklaşacaktır. ÖSYM’nin 
tüm bu iddialara masa başı açıkla-
malarla cevap vermek yerine, ciddi 
bir araştırmayla yaklaşması gerek-
mektedir. Şayet ihmal varsa, hata 
varsa sorumlular en ağır şekilde 
cezalandırılmalı, gerçekler halının 
altına süpürülmemelidir. ÖSYM 
artık kara kutu olmaktan kendini 
kurtarmalıdır. Milyonlarca adayın 
geleceği ÖSYM’NİN İŞ BİLMEZ 
YÖNETİCİLERİNE FEDA EDİLEME-
YECEK KADAR DEĞERLİDİR.
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Afyon Şubesi, 16.05.2014 tarihinde yapılması planlanan ancak 
Soma faciası nedeniyle ertelenen 10. Geleneksel Voleybol Turnuva-
sı 26.05.2014 tarihinde Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Spor 
Salonu’nda düzenledi. 

   Turnuva Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve Ali Çağlar Anadolu Lise-
si arasında yapıldı. Final maçında karşılaşmanın setlerini  3-2 alan 
Cumhuriyet Anadolu Lisesi turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuva 
ikinciliğini Ali Çağlar Anadolu Lisesi, üçüncülüğünü ise Osman Gazi 
Anadolu Lisesi aldı.

Burdur Şube Başkanı Orhan AKIN, Şube Teşkilatlandırma Sekre-
teri Arif AKIN ve Üniversite İdari Personel Temsilcisi Mehmet YÜZ-
BAŞIOĞLU; 19.Türkiye Korolar Şenliğinde başarılı olan Burdur Güzel 
Sanatlar Lisesi’ni ziyaret etti.

Burdur Şubesi üyesi Serpil DİKİCİ yönetimindeki Çoksesli Batı Mü-
ziği Korosu, dalında üstün sanat yeteneğiyle vermiş olduğu konser 
ile dinleyicilerin ve Değerlendirme Kurulu’nun beğenisini kazanarak, 
SAHNE HAKİMİYETİ KORO DİSİPLİNİ VE GÖRÜNÜMDE BAŞARI 
ödülü kazandı. 

Burdur Şubesi; başta Serpil DİKİCİ olmak üzere, okul yönetimini 
ve koroda emeği geçen herkesi tebrik ederek, korodaki öğrencilere 
kitap hediye etti.

AFYONKARAHİSAR ŞUBESİ 10.BAHAR 
VOLEYBOL TURNUVASININ FİNALİNİ 

DÜZENLEDİ

BURDUR ŞUBESİ  19. TÜRKİYE KOROLAR 
ŞENLİĞİ’NDE BAŞARILI OLAN GÜZEL 

SANATLAR LİSESİNE TEBRİK ZİYARETİNDE 
BULUNDU

Türk Eğitim-Sen Denizli Şubesi tarafından  düzenlenen “Dostluğa 
ve Kardeşliğe Smaç” isimli voleybol turnuvası sona erdi.

Üçler’deki Nalan Kaynak Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu’nda  
oynanan final  karşılaşmalarıyla  tamamlanan turnuvada Merkez 
Ortaokulu’nu 2-1 yenen Milli Eğitim Müdürlüğü  şampiyon oldu.  Tur-
nuvada üçüncülüğü ise Yardım Sevenler İlköğretim Okulu’nu 2-0 ye-
nen Nalan Kaynak Okulu kazandı. Final maçlarının tamamlanmasının 
ardından açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen Denizli İl Temsilcisi ve 
Türk Eğitim-Sen Denizli Şube Başkanı Turgay DEMİRTAŞ, turnuva-
ya eğitimcilerden oluşan 38 takımın katıldığını belirterek “Eğitimci 
arkadaşlarımız arasında birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla  
düzenlediğimiz turnuva tamamlandı. Bir ay süren   turnuvamıza gös-
terdikleri ilgiden dolayı tüm eğitimci arkadaşlarıma teşekkür ediyo-
rum” dedi. Demirtaş, “Dostluğa ve Kardeşliğe Smaç” adını verdikleri 
turnuvayı geleneksel hale getireceklerini de sözlerine ekledi.

Turnuvada ilk üçe giren takımlara kupa verildi. Final maçlarını Milli 
Eğitim Müdür Yardımcıları Mustafa ÖZEVCİMEN ve Reşat ERDO-
ĞAN,  Milli Eğitim Teftiş Kurulu Başkanı Erol AL da izledi.

DENİZLİ ŞUBESİ’NDEN DOSTLUĞA VE 
KARDEŞLİĞE SMAÇ VOLEYBOL TURNUVASITürkiye Kamu-Sen Antalya İl Temsilciliği üyeleri, Diyarbakır’ın Lice 

İlçesinde 2’nci Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki askeri alanda Türk 
bayrağının indirilmesini protesto etti. Kent merkezindeki Kazım Özalp 
Caddesi’nde toplanan Türkiye Kamu-Sen Antalya İl Temsilciliği, Türk 
Eğitim-Sen’e bağlı Şube Başkanları ve üyeleri, Türk bayrakları ve Ata-
türk posterleri taşıyarak sloganlar attı. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve 
Genelkurmay Başkanı’na tepki gösteren grup, ‘Çankaya, hükümet 
istifa’ sloganı attı. Basın açıklaması yapan Türkiye Kamu-Sen İl Tem-
silcisi ve Türk Eğitim-Sen Antalya 1 No’lu Şube Başkanı Bünyamin 
SEÇME Ak Parti hükümetinin Türk bayrağının indirilip yere atılma-
sının sorumlusu olduğunu söyledi. Sendika üyeleri daha sonra el-
lerindeki bayraklarla slogan atarak, Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. 
Yürüyüşe vatandaşlar da alkış ve ıslıklarla destek verdi. Meydandaki 
Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunan, İstiklal Marşı’nı oku-
yan grup, daha sonra terör örgütü aleyhinde slogan attı ve dağıldı.

   TÜRKİYE KAMU-SEN ANTALYA İL 
TEMSİLCİLİĞİ LİCE’DE TÜRK BAYRAĞININ 

İNDİRİLMESİNİ PROTESTO ETTİ
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Giresun Şube Başkanlığı tarafından 10.06.2014 tarihinde Atatürk 
Meydanı’nda Lice’de indirilen Türk bayrağı için protesto eylemi ve 
basın açıklaması yapıldı.

İstiklal Marşı’nın da okunduğu eyleme bazı sendika temsilcileri, si-
vil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da katılarak destek verdi.

Ellerinde Türk bayrakları ve attıkları “Ne mutlu Türk’üm diyene”, 
“Bayrağa uzanan eller kırılsın” sloganlarıyla Atatürk Meydanı’nda 
toplanan Türk Eğitim-Sen üyeleri ile vatandaşlar, Diyarbakır Lice’de 
2’nci Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda Türk bayrağının indirilmesini 
protesto ettiler.

Giresun Şube Başkanı Arif ÇETİNKAYA yaptığı basın açıklamasın-
da, “Bugüne kadar terörle müzakere edilmeyeceği, mücadele edile-
ceği uyarılarımızın hükümet tarafından dikkate alınmaması sonucun-
da PKK’lı teröristler Diyarbakır 2. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 
asılı bulunan Türk bayrağını indirmişlerdir” ifadesinde bulundu.

İstanbul 6 No’lu Şube Yönetim Kurulu, 15 Mayıs mutabakat me-
tinlerinin onayından sonra gündem değerlendirmesi yapmak üzere 
Tuzla’da toplandı 

Şube Başkanı Sami Çelik toplantıda yıl içerisinde yapılan çalış-
maları anlattı. Çelik; okulların gezildiğini, öğretmen odalarının ziya-
ret edildiğini, sendikamızın çalışmalarını anlatan afişlerin, broşürlerin 
bırakıldığını bildiren Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: “ Tüm müdür ve 
müdür yardımcılarını da ziyaret ettik. Stajyer öğretmenlere hoşgeldin 
yazısı yazdık. Stajyer öğretmenleri kurslarda ziyaret ettik. Atama ile 
gelen öğretmenlere hayırlı olsun mektubu yazdık. Tüm eğitim çalı-
şanlarının sorunları ile ilgilendik. Şubemiz, çalışan sayısına göre iyi 
durumdadır. Bu başarımızı devam ettirmemiz gerekmektedir. Mil-
li eğitim müdürleri ile kurucu müdürler sarı sendikanın üyelerinden 
atanmaktadır. Ancak bu durum bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. 
Gelecekte bugünkü haksızlıkların hesabının sorulacağından emin ol-
malısınız. Gelecek yıl için şimdiden çalışmalıyız.”

2008 yılında vefat eden, Türkiyem şiiriyle gönülleri fetheden Şair-
Yazar Dilaver CEBECİ’yi anma etkinlikleri Türk Eğitim-Sen İstanbul 3 
No’lu Şube Başkanlığı’nca organize edilerek gerçekleştirildi.

Rahmetli Dilaver CEBECİ ilk olarak 28 Mayıs 2014 Çarşamba günü 
saat 11.00’da Çengelköy Kabristanlığı’ndaki kabri başında dualarla 
anıldı.

Akşam saat 20.00’da ise Üsküdar Gençlik Merkezi’nde Anma 
Programı tertip edildi. 3 bölümden oluşan anma programının ilk bö-
lümü Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Dilaver  CEBECİ’nin 
hayatının anlatıldığı kısa belgesel gösteriminin ardından Türk Eğitim-
Sen İstanbul 3 No’lu Şube Başkanı Ali İhsan HASANPAŞAOĞLU, 
Dilaver CEBECİ’nin eşi Ayla CEBECİ, Türkiyem şiirini besteleye-
rek milyonlara duyuran sanatçı Mustafa YILDIZDOĞAN ve Türkiye 
Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK konuklara hitap ederek 
duygu ve düşüncelerini paylaştılar.

2. bölümde ise Oturum Başkanlığını MHP MYK Üyesi Hayrettin 
NUHOĞLU’nun yaptığı, Ayhan İNAL, Kevser BAYRAKTAR ve İbra-
him OKUR’un konuşmacı olduğu panele geçildi. Konuşmacılar Dila-
ver CEBECİ’yi çeşitli yönleriyle konuklara anlattılar.  

3. bölümde ise Türk Eğitim-Sen İstanbul 3 No’lu Şube 
Başkanlığı’nca düzenlenen Üsküdar Liselerarası Dilaver CEBECİ 
Şiirlerini Güzel Okuma Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere 
hediyeleri verildi. 1.ye dizüstü bilgisayar, 2.ye tablet bilgisayar ve 3. 
olan öğrenciye dijital fotoğraf makinesi hediye edilirken öğrencileri 
yarışmaya hazırlayan öğretmenleri de unutulmadı ve onlara da plaket 
takdim edildi.

Panelistlere de plaket takdim edilen gecenin finalinde ise vefa duy-
gusu göstererek geceye katılan Mustafa YILDIZDOĞAN sahneye çı-
karak konuklarla birlikte canlı olarak Türkiyem şarkısını söyledi.

GİRESUN ŞUBESİ LİCE’DE İNDİRİLEN 
TÜRK BAYRAĞI İÇİN PROTESTO EYLEMİ 

DÜZENLEDİ

TÜRK EĞİTİM-SEN İSTANBUL 6 NOLU 
ŞUBE’DE İSTİŞARE TOPLANTISI

İSTANBUL 3 NO’LU ŞUBE TÜRKİYEM’İN 
ŞAİRİ DİLAVER CEBECİ ANDI
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Kahramanmaraş Şubesi 11. Geleneksel Voleybol Turnuvasının 
Finalini gerçekleştirdi. Turnuvada Kahramanmaraş  Şube Başka-
nı Mustafa GÖKHAN, “Geleneksel voleybol  turnuvamız 5 Mayıs’ta 
başlayan  uzun bir maratondan sonra bugün sonuçlanmıştır. Hede-
fimiz, eğitim camiasının kaynaşmasını sağlamaktı. Burada görüyo-
rum ki hedefimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Burada birbirimize 
tahammül ediyor, ekip olma güzelliğini yaşıyoruz. Gerek voleybol il 
temsilciliğimiz, gerek hakemlerimiz ve Çukurova Elektrik Anadolu 
Lisesi personeli zorluklara göğüs gererek bu hedefe ulaşmamızda 
büyük katkılar sağladı. Herkese ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz” 
diye konuştu.

 Turnuvada en centilmen takım seçilen Döngele İlköğretim 
Okulu’nun ödülünü Sümbüllü Ortaokulu Müdürü  Abdullah SELÇUK 
verdi. Turnuva 3.sü Ayşe Gümüşer  İlköğretim Okulu’na ödülünü 
Voleybol İl Temsilcimiz  İsmail GENÇOĞLAN verdi. Turnuva 2.si Piri 
Reis İlköğretim Okulu ödülünü Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi Mü-
dürü Cemil ŞAHİN verdi. Turnuvanın şampiyonu Karadere Harman-
cık Ortaokulu’nun ödülünü Türk Eğitim-Sen Kahramanmaraş Şube 
Başkanı Mustafa GÖKHAN verdi.

Karaman Şube Yönetim Kurulu, Karaman Valisini ziyaret etti. Daha 
önce de ziyaret edilen Vali’ye çalışmalar anlatıldı, Karaman eğitimi 
üzerindeki gözlemler paylaşıldı. Karaman Türk Eğitim-Sen Şube 
Başkanı Ziya HOTAMIŞLI: “Sendika olarak varlık sebebimiz Türk 
milli eğitiminin çağdaş, düşünen, sorgulayan, araştıran, proje üreten, 
planlayan, sonuç alan, sorumluluk bilinci yerleşmiş, kendi ayakları 
üzerinde durabilen, milli ve manevi duyarlılığı üst düzeyde bir eğitim 
sistemi ve Türk gençliğidir.” dedi.

İzmir 3 No’lu Şube Babalar Gününde, 13 Mayıs 2014 tarihinde 
Soma’da meydana gelen maden faciasında kaybettiğimiz şehitleri-
mizi anmak için Soma’ya giderek şehitliği ziyaret etti. Maden şehitle-
rimiz için dualar okudu, şehit ailelerini ziyaret etti.

İzmir 4 No’lu Şube, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi çalışanlarıyla   
üniversitede yetkili sendika olmasını kutlamak için yemekli toplantıda 
biraraya geldi.  Toplantıya Şube Başkanı Necdet BALPINAR, Şube 
Yönetim Kurulu üyeleri, işyeri temsilcileri ve kadın komisyonu üyeleri 
ve kardeş sendika temsilcileri de katıldılar.

KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ GELENEKSEL 
VOLEYBOL TURNUVASININ 11’İNCİSİNİ 

DÜZENLEDİ

KARAMAN ŞUBESİ, KARAMAN VALİLİĞİ’Nİ 
ZİYARET ETTİ

İZMİR 3 NO’LU ŞUBE’DEN BABALAR GÜNÜNDE 
ANLAMLI ZİYARET

 İZMİR 4 NO’LU ŞUBE KUTLAMA YEMEĞİ 
DÜZENLEDİ

Diyarbakır Lice’de bayrağımızı gönderden indirmeye cesaret eden 
terör örgütüne karşı Muğla Şubesi Fethiye Temsilciliği Sınırsızlık 
Meydan’ındaki sendika binasında eylem düzenledi. Türkiye Kamu-
Sen Muğla İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Muğla Şube Başkanı 
Mürsel ÖZATA, “Rengini sayısız şehidimizin kanından alan, varlığı-
mızın ve bağımsızlığımızın sembolü bayrağımıza yapılan bu saldırıyı 
lanetliyor, bu rezalete seyirci kalan tüm kişi, kurum ve kuruluşları kı-
nıyoruz” dedi.

MUĞLA ŞUBESİ DİYARBAKIR’DA TÜRK 
BAYRAĞININ İNDİRİLMESİNİ PROTESTO ETTİ
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Türk Eğitim-Sen Kayseri 2 No’lu Şubesi ve Turan Derneği tarafın-
dan Irak Türkleri için oturma eylemi yapıldı.

   Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen eylemde bir açıklama 
yapan Kayseri 2 No’lu Şube Başkanı Ali İhsan Öztürk, 2005 yılında 
yaptıkları imza kampanyasıyla Irak Türkleri’ne yönelik gerçekleştiri-
len katliam ve zulümleri gündeme getirdiklerini, o günden bugüne 
kadar değişen bir şey olmadığını, Iraklı Türkleri için durumun daha 
da vahim hale geldiğini bildirdi. ÖZTÜRK, ‘’Artık söz zamanı bitmiştir, 
eylem zamanı gelmiştir. Irak Türkleri, Türkmen kardeşlerimiz yalnız 
değildir. Irak’taki Türk kardeşlerimiz için ne gerekiyorsa, bir an önce 
yapılmalıdır. Bu asil Türk Milleti, geçmişte ne olduğunu göstermiştir, 
gelecekte de gösterecektir. Biz Türk Milleti olarak ne yapılması gere-
kiyorsa, yapmaya hazırız’’ dedi. 

  Eylemde Türk Eğitim-Sen Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Ayşe AY-
GÜL, Turan Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ünal DEMİREZEN de 
birer konuşma yaptılar.  

Türkiye Kamu-Sen Kırıkkale İl Temsilciliği, diğer sivil toplum kuru-
luşlarının da katılımıyla Diyarbakır Lice’de Türk bayrağının indirilme-
sini protesto etti. Türkiye Kamu-Sen Kırıkkale İl Temsilcisi ve Türk 
Eğitim-Sen Şube Başkanı A. Yücel KARABACAK Diyarbakır’da Türk 
Bayrağı’nın gönderden indirilmesini sert dille eleştirip, şöyle konuştu: 

“Asrın yaşamak hakkını vermez sana kimse; Sen asrını üstünde 
izin varsa benimse; Bayrakları Bayrak yapan üstündeki kandır. Top-
rak uğrunda ölen varsa vatandır.

Bayrak, bir milletin varlığının ve bağımsızlığının sembolü, tarihinin 
hatırasıdır. Bayrağın değeri, yapıldığı kumaşla değil, dalgalanması 
için ödenen bedelle ölçülür. Türk bayrağı dışında rengini, milletinin 
kanından almış başka bir bayrak yoktur. Askeri olarak bayrak ve san-
cağına hakaret edilmesine göz yummak, en büyük milli şerefsizlik 
olarak kabul edilmiş, tarihte bayrağa hakaret, padişaha ve devlete 
hakaret suçu ile ayni derecede tutulmuştur. Bayrağın kutsallığı, savaş 
meydanında en yüksek derecesini bulur, bayrağı yere düşürmemek 
için en yüksek rütbeli askerlerin dahi en küçük bir tereddüt gös-
termeden şehitliği göze aldıkları görülürdü. Zira bayrağın düşmesi, 
mağlubiyetle eş değerdir.”

KAYSERİ 2 NOLU ŞUBE IRAK TÜRKLERİ İÇİN 
OTURMA EYLEMİ DÜZENLEDİ

TÜRKİYE KAMU-SEN KIRIKKALE  
İL TEMSİLCİLİĞİ BAYRAK MİTİNGİ 

DÜZENLEDİ

Türk Eğitim-Sen Kocaeli 2 No’lu Şube, 28 Nisan 2014 tarihinde 
Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirilen Fehmi Rasim 
ÇELİK’i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Koca-
eli 2 No’lu Şube Başkanı Mustafa KILIÇ ve Yönetim Kurulu üyelerinin 
gerçekleştirdiği ziyarette, şube bölgesinde eğitim-öğretim alanında 
karşılaşılan sorunlar dile getirildi ve bu sorunlara çözüm noktasında 
sendikanın katkılarının esirgenmeyeceği bildirildi.

Türk Eğitim-Sen Konya 2 No’lu Şube Kadın Kolları Başkanlığı 17-
18-19-20 Mayıs tarihlerinde Efes-Selçuk-Kuşadası-Bodrum-Marma-
ris-Dalyan-Fethiye-Ölüdeniz-Saklıkent-Antalya-Side kültür gezileri 
düzenledi.

9 Haziran Pazartesi günü, PKK’lı teröristler Diyarbakır’ın Lice ilçesin-
deki 2. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda asılı bulunan Türk bayrağının 
indirmesiyle ilgili olarak Türkiye Kamu-Sen Kütahya İl Temsilciliği lider-
liğinde Bayrağa Saygı Mitingi gerçekleştirildi. Mitinge TÜRKAV, siyasi 
parti temsilcileri, Türk Ocağı Kütahya Şubesi, Kütahya Ülkü Ocakları, 
Atatürkçü Düşünce Derneği ve Kütahya halkı katıldı.

Mitingde söz alan   Türkiye Kamu-Sen Kütahya İl Temsilcisi ve Türk 
Eğitim-Sen Kütahya Şube Başkanı Mehmet KARABEKİR Türk Bay-
rağının değerini anlattı ve yapılan saldırıyı kınayıp lanetlediğini belirtti.

   KOCAELİ 2 NO’LU ŞUBE, İL MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİ

KONYA 2 NO’LU ŞUBESİ KADIN KOMİSYONU  
KÜLTÜR GEZİLERİ DÜZENLEDİ

KÜTAHYA ŞUBESİ LİCE’DE TÜRK BAYRAĞININ 
İNDİRİLMESİNİ PROTESTO ETTİ
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Muş’ta 5 yıldızlı otelleri kıskandıran bir 
Öğretmen Evi inşaa edildi. Ancak belediye, 
Öğretmenevi’nin bahçesine halka açık tu-
valetler yapınca Türk Eğitim-Sen Muş Şu-
besi tepki gösterdi.

 Muş Şube Başkanı Ümit ÇOLAK konuy-
la ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“İlimizde 5 binin üzerinde eğitim çalışanı 
görev yapmaktadır. Bu sayının büyük bir 

çoğunluğunu da öğretmenler oluşturmaktadır. İlimizde genel anlam-
da bulunan konut sıkıntısı, özellikle tayin ve ilk atama dönemlerinde 
öğretmenleri de fazlasıyla mağdur etmektedir. Bu durum karşısında 
gerekli adımlar atılarak ilimizde bulunan öğretmen evi ihtiyacı çok 
ciddi bir maliyet karşılığında giderilmiştir. Milyonlarca liraya mal olan 
yeni öğretmen evi; 74 adet odası, konferans salonu, 2 adet devlet 
büyüklerinin kalabileceği kral dairesinin yanında süit odaların da yer 
aldığı oldukça lüks bir yapı olarak inşa edilmiştir.

Henüz açılışı dahi yapılmayan bu öğretmen evinin bahçesine Muş 
Belediyesi tarafından büyük bir tuvalet inşaatı başlatılmıştır. Elbet-
te ki belediyenin önemli görevlerinden biri vatandaşın ihtiyaçlarını 
imkânlar ölçüsünde gidermektir. Fakat öğretmen evi bahçesine bü-
yük bir tuvalet yapmanın akılla mantıkla izahı olamayacağı gibi bu 
davranış eğitim camiasına yapılan büyük bir hakarettir.”   

Türkiye Kamu-Sen Tekirdağ İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Te-
kirdağ Şube Başkanı Muzaffer DOĞAN yaptığı basın açıklamasında 
şöyle konuştu:

  “Diyarbakır’ın Lice ilçesindeki 2. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 
asılı bulunan Türk bayrağını indirmişlerdir. Askeri bölgenin içine girip 
bayrağımızı indiren hainlere güvenlik güçlerimiz herhangi bir müda-
halede bulunmamıştır. 

Bayrak, bir milletin varlığının ve bağımsızlığının sembolü, tarihinin 
hatırasıdır. Bayrağın değeri, yapıldığı kumaşla değil, dalgalanması 
için ödenen bedelle ölçülür. Türk bayrağı dışında, rengini milletinin 
kanından almış başka bir bayrak yoktur. Askeri olarak bayrak ve san-
cağına hakaret edilmesine göz yummak, en büyük milli şerefsizlik 
olarak kabul edilmiş, tarihte bayrağa hakaret, padişaha ve devlete 
hakaret suçu ile aynı derecede tutulmuştur. Bayrağın kutsallığı, savaş 
meydanında en yüksek derecesini bulur, bayrağı yere düşürmemek 
için en yüksek rütbeli askerlerin dahi en küçük bir tereddüt gös-
termeden şehitliği göze aldıkları görülürdü. Zira bayrağın düşmesi, 
mağlubiyetle eş değerdedir.” 

MUŞ ÖĞRETMENEVİ BAHÇESİNDE İNŞAAT

TÜRKİYE KAMU-SEN TEKİRDAĞ İL 
TEMSİLCİLİĞİ’NİN LİCE’DE BAYRAĞIMIZIN 

İNDİRİLMESİNE İLİŞKİN BASIN 
AÇIKLAMASI

Türkiye Kamu-Sen Malatya İl Temsilciliği bünyesinde Malatya’da 
gerçekleştirilen konut projesi tüm hızıyla sürerken Kamu-Sen üyeleri 
kura çekimi için bir araya geldi. Kamu-Sen üyelerine özel indirimler 
ve avantajlarla hazırlanan konut projesinin önemli ölçüde ilerlemesi 
sonucunda 19.06.2014 tarihi itibariyle üyelerin katılımıyla kura çekimi 
gerçekleştirildi. Alaca İnşaat yetkilileri ve Türkiye Kamu-Sen’e bağlı 
sendikaların katılımıyla Kamu-Sen Barguzu Evleri alanında gerçek-
leştirilen  kura çekiminde açılış konuşmasını yapan Türk Eğitim-Sen 
Malatya Şube Başkanı Ekrem ŞENOL, üyelerimize özel avantaj ve 
ayrıcalıklarla hazırlanmış konut projesinin başarılı bir şekilde sona 
yaklaştığını vurgulayarak konuyla ilgili haklı gururu tüm üyeler adına 
paylaştıklarını belirtti. Açılış sonrası 57 daire kura çekimi ile sahiple-
rini buldu.

  TÜRKİYE KAMU-SEN MALATYA İL 
TEMSİLCİLİĞİ KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ 

DÜZENLEDİ
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Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Özlem 
ÖZKAN’ın oğlu olmuştur.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Aytaç 
BARUT’un Yahya Emir adında oğlu olmuştur.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Elif –
Erhan ÖZDEMİR çiftinin “Zeynep” adında 
kızları olmuştur.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Selver 
EROL’un “Elif” adında kızı olmuştur.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Zeliha 
KAHRAMAN’ın kızı olmuştur.

 Afyonkarahisar Şube  üyelerinden Kübra 
-Hasan TOSUN çiftinin kızlaı olmuştur.

Burdur Şube üyelerinden Gülten-Gökhan 
ÇELİK çiftinin ‘Zeynep Alya’ adında kızı 
olmuştur.

Burdur Şube üyelerinden Uğur KARCI’nın 
‘Mert’ adında oğlu olmuştur.

Denizli Şube üyelerinden Nilay-Hasan 
DAYAR çiftinin erkek çocukları olmuştur.

İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Kadir 
ÇATAKDERE’ nin “Çağan’’ adında bir oğlu 
olmuştur.

Kırşehir Şube üyelerinden Tuba TAŞ 
BARAN’ın çocuğu olmuştur.

Kırşehir Şube üyelerinden Murat ULUĞ’ 
un çocuğu olmuştur.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Tevfik 
GÜNER’in çocuğu olmuştur.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Derya 
-Turhan Haluk PEKCAN çiftinin “ARAS” 
adında oğlu olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Kamile 
Tuğba Gülcü’nün oğlu olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Meryem 
Selcen SAĞ’ın “Mehmet Kutay” adında oğlu 
olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Tuba 
Aybike KARAKAYA’nın çocuğu olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden  Aysun – 
Serkan OKAY çiftinin “ Kayra ” adında oğlu 
olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden  F. Bilge 
– Ömer YALAVAÇ çiftinin “ Zeynep ” adında 
kızı olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden  Veli 
GÖZLÜCE’nin “ Muhsin Emin ” adında oğlu 
olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden  Kutlay 
DURAN’ın “Beril ve Ceylin ” adında ikiz kızı 
olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden  Beyza – 
Ali BOZDEMİR çiftinin “ Aras ” adında oğlu 
olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden  Sibel – 
Bülent ÇETİN çiftinin “ Bartu ” adında oğlu 
olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden  Canan 
KISTAK’ın  “Esila Derin” adında kızı olmuştur.

YENİ DOĞANLAR

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

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Ebru- 
Mustafa DEMİR çiftinin oğlu sünnet 
olmuştur.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Fatma 
Burçin-Kubilay ÇABUK çiftinin oğlu 
sünnet olmuştur.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Esin 
TAŞPINAR’ın oğlu sünnet olmuştur.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden 
Nurettin ERKUŞ’un oğlu sünnet olmuştur.

Manisa şubesi üyelerimizden Hakkı - 
Elif KARAKÜLAH çiftinin oğulları “Furkan 
ve Necdet Burak” sünnet olmuştur.

SÜNNET 

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Musa 
BAYRAKÇI’nın oğlu evlenmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Serhat 
YILDIRIM evlenmiştir.

İstanbul 6 No’lu Şube üyelerinden Cemil 
BOZKUR evlenmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Remzi 
KILIÇ’ın oğlu evlenmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Mehmet 
KILIÇKAYA’nın kızı evlenmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Zübeyde 
KÜÇÜK evlenmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Beyazidi 
Kadir KARABACAK evlenmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Ömer DURGUT’un kızı Selma DURGUT 
evlenmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Faik 
UÇAN’ın kızı evlenmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Dilek 
AKÇAKAYA evlenmiştir. 

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Nazlı 
Pınar ÇÖZER ile İsa KABAKÇIOĞLU 
evlenmiştir. 

EVLENENLER

ÇARE TÜRK EĞİTİM-SEN
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VEFAT

Afyonkarahisar Şube  üyelerinden 
Mehmet DERİNÖZ’ün annesi vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Ali 
KENDİRLİ’NİN babası vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Ayhan 
GÖÇER’İN babası vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Ali 
PAMUK’UN abisi vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Bekir 
BOZDEMİR’İN kardeşi vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Hatice 
CAN’IN babası vefat etmiştir

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Müzeyyen YAŞAR’IN babası vefat etmiştir

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Aliye 
Şeyda DEVECİ’NİN babası vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Melahat 
SEV’İN abisi vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Kazım 
KAYA’NIN annesi vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Osman 
ÇEVİK’İN annesi vefat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden  Gülseren 
SARITAŞ’ın babası vefat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Savaş 
ULUS’un babası vefat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Necati 
AKILLIOĞlu’nun ablası vefat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Adem 
ESER’in babası vefat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Tarık 
ÖRNEK’in babası vefat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden İbrahim 
AKSOY’un ablası vefat etmiştir.

Afyonkarahisar Şube  üyelerinden Musa 
ÇİLENTİ’ nin babası vefat etmiştir.

Afyonkarahisar Şube  üyelerinden Ali 
SAMSA’nın annesi vefat etmiştir.

Ankara 2 No’lu Şube üyeleinden Şükrü 
GÖRKEM’in abisi vefat etmiştir.

Ankara 2 No’lu Şube üyeleinden Enver 
KÖRPE’nin babası vefat etmiştir.

Burdur Şube üyelerinden İrfan GÖRKEN’in 
babası vefat etmiştir.

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

İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden İfeet U. 
ŞAKAR’ın babası vefat etmiştir.

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

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Yüksel 
BAYKAL’ın annesi vefat etmiştir.

 Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Musa 
TOPALOĞLU’nun annesi vefat etmiştir.

 Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Mustafa 
ERARSLAN’ın babası vefat etmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden Cemile-Oktay 
BAHAR’ın anneleri vefat etmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden Erdal 
ASLANHAN’ın babası vefat etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Mehmet 
ŞAHİNOĞLU’nun babası vefat etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Ahmet 
ÖZÜMSÜYER’in babası vefat etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Dilek 
ERKAN’ın abisi vefat etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Mesut 
EREN’in babası vefat etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Deniz 
IRK’ın kardeşi, vefat etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Mehmet 
GÜNDÜZ’ün babası vefat etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Ahmet 
APAPAK’ın annesi vefat etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Handan 
GÜMÜŞCAN’ın  babası vefat etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Serdar 
SELEN’in annesi vefat etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Ahmet 
İNAL’ın annesi vefat etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Mehmet 
Sedat DERVİŞOĞLU’nun kardeşi vefat 
etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Deniz 
PAÇAL’ın babası vefat etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Sadi 
ERİŞ’in babası vefat etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Hasan 
GÜNGÖR’nın annesi vefat etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Cumali 
GENÇ’in babası vefat etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Rahim 
GENÇ’in babası vefat etmiştir.

Yozgat Şube üyelerinden Emrullah 
YILMAZ’ın annesi vefat etmiştir.

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

Allah’tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

VEFAT EDEN ÜYELERİMİZ

Süleyman GÖK
BURDUR ŞUBESİ

Üyemiz 1969 doğumlu Süleyman GÖK, 
1993 yılında Şanlıurfa Ceylanpınar Ceylan 
ilköğretim Okulunda çalışmaya başladı. 
1998 yılında Muğla Kavaklıdere Lisesi’ne 
Coğrafya Öğretmeni olarak atandı. 1999 
yılında Korkuteli, 2000 yılında İzmir Kız Li-
sesi, İzmir Hoca Ahmet Yesevi Lisesi’nde 
görev yaptı. 2005 tarihinden bu yana Bu-
cak Endüstri Meslek Lisesi’nde çalışmakta 
idi. Evli ve üç çocuk babası olan Süleyman 
GÖK 11/06/2014 tarihinde geçirmiş oldu-
ğu kalp krizi sonucu Hakkın rahmetine ka-
vuşmuştur. Merhuma Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı 
dileriz

Sibel ÇÖZELİ
OSMANİYE ŞUBESİ

Osmaniye ili Kadirli ilçesi 100. Yıl Orta-
okulu Rehber Öğretmeni Sibel Çözeli, ge-
çirdiği rahatsızlık sonucu hakkın rahmeti-
ne kavuşmuştur. 

Üyemiz 27/11/1980 doğumlu Sibel Çö-
zeli 27/09/2002 tarihinde Adıyaman Reh-
berlik ve Araştırma Merkezinde çalışmaya 
başladı.

04/07/2011 tarihinden itibaren ise Os-
maniye ili Kadirli ilçesi 100. Yıl Ortaokulu 
Rehber Öğretmen olarak çalışmakta iken 
uzun zamandır tedavi gördüğü hastalığına 
yenik düşerek 24 Mayıs 2014 cumartesi 
günü vefat etmiştir.

Evli ve 2 çocuk annesi olan merhumeye 
Allah’tan rahmet,kederli ailesine ve yakın-
larına başsağlığı dileriz.




