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EK ZAM iÇiN
Toplu sözleşme masasında iki oturumda iradesi pazarlanan,  

123 TL’ye mahkum edilen, enflasyon farkı unutulan, 
göz göre göre iki yılı çalınan on binlerce memur hep bir ağızdan

EK ZAM talebini haykırdı.

Tük Eğitim-Sen ve
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı 

İsmail KONCUK; Ek Zam 
Mitingi’nde yaptığı konuşmasında

“Bizlere düşen, haksızlıklar 
karşısında asla pes etmemek, asla 
susmamaktır. Çünkü ülkemizin, 
bütün mazlumların, ezilen sessiz 

çoğunluğun Türkiye Kamu-Sen’in 
gür sesine ihtiyacı var. 

Onun için kenetleneceğiz. Onun 
için bir olacağız, onlar için 

susmayacağız.” dedi.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA 
KARARLARI YAĞMUR GİBİ GELİYOR

YARGI YANDAŞLARI 
ÜZÜYOR !

2’de

14’te

ŞUBE MÜDÜRÜ ATAMALARINI DURDURDUK

ÖĞRETMENLER GÜNÜ 
ANKETİ SONUÇLARI

7’de

10’da
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Toplumların içinde bulunduğu çağa 
ayak uydurabilmeleri için insan kaynağı-
nı iyi yetiştirmeleri yadsınamaz bir ger-
çektir. Türk milleti olarak Adriyatik’ten 
Çin Seddi’ne kadar dağılmış bulundu-
ğumuz coğrafyada meydana getirdiği-
miz kültür ve medeniyetin oluşumu ve 
devamı için eğitime ve ilim adamlarına 
göstermiş olduğumuz önem su götür-
mez bir gerçektir. Bu mirasın devamı ve 
yüksek medeniyet seviyesine uylaşabil-
mek için de eğitime ve insan kaynağımı-
za aynı önemi vermek zorundayız.

Türk Eğitim Sistemi kalitesinin yük-
seltilmesi ise hâlihazırda ortada duran 
ülkemizin pek çok sorununun çözümü-
ne doğrudan veya dolaylı katkı sağla-
yacaktır. Öğretmen açığı, derslik sayı-
sının yetersizliği, eğitim programlarının 
uygulamadan uzak hazırlanması, okul 
güvenliğinin yeterince sağlanamaması, 
okullaşma oranının artırılması noktasın-
da gerekli çabaların gösterilmemesi gibi 
yapısal problemler dururken; Türk Millî 
Eğitim sisteminin en önemli aktörü olan 
eğitim çalışanlarının her geçen gün; yıl-
dırma, kayırma, ahbap çavuş iliksisi ile 
yükselme durumlarının varlığı da ciddi 
problemler olarak karşımızda durmak-
tadır.

Türk Milli Eğitim sistemine yön verecek 
olan 19. Milli Eğitim Şurası geçtiğimiz 
günlerde gerçekleşti. Türk Eğitim-Sen 
olarak hem Türk milletinin evlatlarına 
yakışır bir eğitim sistemi hem de bu 
kutlu görevinin uygulayıcısı eğitim çalı-
şanlarının ihtiyacı olan yapısal değişiklik 
için bütün komisyonlarda hazırlamış ol-
duğumuz önerileri sunduk. Gerekli du-
rumlarda önerilerimizin nedenlerini de 
temelleriyle birlikte aktardık. Bizim bura-
daki ana düşüncemiz şunlardı:

Adaletli ve hukuka uygun bir insan 
kaynağı yönetimi sağlanarak atama, yer 
değiştirme, kariyer basamaklarında ob-
jektif ve adam kayırmadan uzak adaletli 
kriterlerin koyulması,

Eğirim çalışanlarının itibar ve özgüven 
artırımı konusunda yapılacak idari, mali 
ve toplumsal çalışmalar ile ücret, eylem 
ve söylem noktasında gerekli hassasi-
yetin gösterilmesi,

Okullarımızda çocuklarımızın ve eği-
tim çalışanlarının maruz kaldığı gevenlik 
sorunlarının ivedilikle çözülmesi,

Okullarımızda uygulanan ders prog-
ramı ve ders saatlerinin daha verimli ve 
işlevsel hale getirilerek; yamalıklı bohça-
ya dönen mevcut sistemin sorunlarının 
çözülüp anlık politikalarla değişikliğe 
uğramasından uzak bir yapıya kavuştu-
rulması,

Gibi dört kapsamlı ifade ile dile getir-
diğimiz hususlardı. Bunlardan bir kısmı 
şura komisyonlarında ve genel kurullar-
da kabul gördü büyük bir kısmı ise ka-
bul görmedi.Kabul görmemeside gayet 
doğaldı, çünkü çoğunluğu hükümet ta-
rafından belirlenen deleğelerden oluşan 
bir şura idi. Fakat biz doğruları her plat-
formda söylemeye devam edeceğiz.

Okul güvenliğini konu alan komis-
yonda teklif edilen çarpıcı bir madde 
vardı. “Ortaöğretim kurumlarında cinsel 
kimliğin farkındalığından başlayan karşı 
cinse ilgi kaynaklı güvenlik sorunlarının 
minimum seviyeye indirilmesi açısından 
zorunlu olan karma eğitim modeli özel 
öğretim ve destek kurumlarında yerel ve 
sosyal şartlar dikkate alınarak serbest 
ve demokratik eğitim modeli ile değiş-
tirilmesi gerekir.” Bu teklifi veren Şura’ya 
katılan velilerden birkaçı idi. Ama Eğitim 
Bir-Sen’in Genel Başkan yardımcısının 
yoğun kulislerine rağmen komisyon 
başkanı tarafından bırakın oylamayı 
müzakereye bile açılmadı.  Bu mantık 
ve zihniyetle Türk Milli Eğitim sisteminin 
nereye götürülmek istendiği gerçeği de 
ortaya çıkmış oldu. Ayrıca bu şurada 
gözden kaçan bir başka konu daha var-
dı: Karma eğitimin kaldırılması yönünde; 
Bakan’ın, Müsteşar’ın ve Talim Terbiye 
Kurulu’nun gündeminde olmamasına 
rağmen Eğitim Bir-Sen’in, hükümetin is-
teği dışında her komisyonda bunu gün-
deme getirmesi ikinci bir paralel yapının 
oluştuğunun açık bir göstergesiydi.

Türk eğitim sisteminin çözümü için; 
akıl, adalet, bilim, milli ve manevi değer-
ler ışığında; eğitim çalışanlarının huzu-
runu, mutluluğunu ve en önemlisi mes-
leki doyumunu sağlamadan bir kanıya 
varmak mümkün değildir. Sürekli per-
sonelini yeni bir sorun ile karşı karşıya 
bırakan, öğrencileri ve velileri günü birlik 
hesaplarla, bilimsel ve faydacı temelden 
yoksun uygulamalar ile cendereye so-
kan eğitim sisteminden beklenen per-
formansı almak mümkün değildir. Bu 
durumun düzelmesi öncelikle zamanın 
ruhunu değiştirmekle çözülebilir. Bunu 
başarmak için de önce kurumlarımızda, 
sonra iş kolumuzda, en sonunda da ge-
nel yetkide Türk Eğitim Sen’i ve Türkiye 
Kamusen’i görevli kılmalıyız. Gerçekleri 
anlatmak ve sendikamsı yapıların iç yü-
zünü anlatıp; satılmaya razı olmadığımızı 
göstermek için hep beraber çalışmalı-
yız.

Türk Eğitim Sistemi 
Nereye  Götürülmek 

İsteniyor ?

Sami ÖZDEMİR
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri

Köşe Yazısı

Eğitim Kurumları Yöneticilerinin değerlendirilmesi so-
nucu görevden alınmasına ilişkin açılan davalarda; Ada-
na 1. İdare mahkemesinden 20, Çanakkale İdare Mahke-
mesinden 10, Kayseri 1. ve 2. İdare Mahkemesinden 11, 
Kocaeli 1. ve 2. İdare Mahkemesinden 6, Şanlıurfa İdare 
Mahkemesinden 3, ve Zonguldak İdare Mahkemesinden 
4 adet olmak üzere toplam  54 adet yürütmeyi durdurma 
kararı verilmiştir. Ayrıca görev sürelerinin uzatılmamasına 
ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması istemi ilk baş-
ta yerel mahkeme tarafından reddedilen daha sonra bu 
kararlara  yapılan itirazlar üzerine Aydın Bölge İdare Mah-
kemesinden 5, İstanbul Bölge İdare Mahkemesinden 1 
ve Zonguldak Bölge İdare Mahkemesinden  10 itirazların 
kabulü ile yürütmeyi durdurma istemlerinin kabulüne ka-
rar verilmiştir. 

Türk Eğitim-Sen olarak, hem sendikal anlamda hem 
hukuki anlamda haksızlıklara ve hukuksuzluklara karşı 
mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir.

Yürütmeyi durdurma kararları ile ilgili haberleri 
www.turkegitimsen.org.tr  internet sitemizden  

görebilirsiniz.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA 
KARARLARI YAĞMUR GİBİ GELİYOR

YARGI YANDAŞLARI 
ÜZÜYOR !

MÜZE İNDİRİMİ EMEKLİ 
ÖĞRETMEN VE ÖĞRETİM 

ELAMANLARINA DA 
UYGULANMALIDIR

Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönergenin Müze ve 
Örenyeri Giriş Kartları Alımı ve Kullanımı” başlıklı 8. 
maddesi 3. fıkrasındaki;hükümlerine göre Emekli 
Öğretmenler ile Üniversite öğretim üyeleri indirim 
hakkından faydalanamamaktadır.

Türk Eğitim-Sen olarak  emekli öğretmenlerin ve 
Üniversite Öğretim üye/görevlilerinin  de indi-
rimden  yararlanabilmesi için   Milli 
Eğitim Bakanlığı ve Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı-
na yazılı başvuruda bu-
lunduk.
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Doğuştan veya sonradan 
herhangi bir nedenle bedensel, 
zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal 
yeteneklerini çeşitli derecelerde 
kaybetmesi nedeniyle toplumsal 
yaşama uyum sağlama ve 
günlük gereksinimlerini karşılama 
güçlükleri olan ve korunma, 
bakım, iyileştirme, danışmanlık ve 
destek hizmetlerine ihtiyaç duyan 
kişiye engelli denilmektedir.

Bu bakımdan sağlık, yalnızca 
hasta veya engelli olmamak 
değil fiziksel, ruhsal ve sosyal 
açıdan tam anlamıyla iyi 
olmak anlamı taşımaktadır. 
Bu değerlendirmelere göre 
ülkemizde 8 milyon dolayında 
engelli vatandaşımızın olduğu 
gerçeği ile karşı karşıya kalıyoruz 
ki, bu rakam ülkemizde her yüz 
kişiden on birinin çeşitli nedenlerle 
fiziksel, zihinsel, ruhsal ya da 
sosyal yönden kendi kendine 
yetemeyecek durumda olduğunu 
ortaya koymaktadır.

Ne yazık ki, bu denli yüksek 
oranda engelli vatandaşımız 
olmasına rağmen, sosyal hayatta 
ve çalışma alanında engelli 
vatandaşlarımızla aynı yoğunlukla 
karşılaşmıyoruz. Gerek fiziki 
ortamın ve yaşam alanlarımızın 
engelli vatandaşlarımızın rahat 
hareket etmeleri ve cemiyet 
hayatına katılabilmeleri için gerekli 
şartları taşımıyor olması, gerekse 
söz konusu vatandaşlarımızın 
çalışma hayatında yeterince yer 

edinmelerini sağlayacak özel 
eğitim ve istihdam imkânlarının 
sınırlı olması, bugün engelli 
vatandaşlarımızın toplumdan 
soyutlanmasına ve kaderleriyle 
baş başa kalmalarına neden 
olmuştur.

Cumhuriyetin ilk yılında, 
1924’te Mustafa Kemal Atatürk 
tarafından imzalanan Çocuk 
Hakları Beyannamesi’nde 
engelli çocuklara ilişkin haklar 
tanınmıştır. Engellilere yönelik 
ilk eğitim merkezi, 1924 yılında 
İzmir’de Mustafa Kemal Atatürk’ün 
bağışladığı Atlı Köşk’te faaliyete 
başlamıştır. 1960’lardan sonra 
Süleyman Demirel Hükümeti 
zamanında işverenlere %2 engelli 
çalıştırma kotası getirilmiş; 2022 
sayılı Kanun 1976 yılında Bülent 
Ecevit Hükümeti zamanında 
yürürlüğe konulmuştur. 2005 
yılında oy birliği ile çıkarılan 5378 
Sayılı Kanun ile bu kazanımlara 
günün şartlarına daha uygun yeni 
kazanımlar eklenmiştir.

Ancak Cumhuriyetin başından 
1980 yılına kadar engelliler 
vergiden muaf tutulmuşken, 
bugün vergi ödemektedirler. 
Engelli vatandaşlarımızın sosyal 
yaşama ve çalışma hayatına 
kazandırılması için çıkarılan 
kanunlarda belirlenen istihdam 
zorunluluğu alt sınır üzerinden 
uygulanmaktadır. 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nda belirtilen 
%3 engelli çalıştırma zorunluluğu 

engellilerin işe alınması için 
azami bir sınır teşkil etmemeli, 
aksine asgari bir sınır olarak 
belirlenmelidir. Kamu kurum ve 
kuruluşlarında istihdam edilen 
21 bin engelli memur varken, 
bir o kadar da engelli memur 
kadrosu açığı bulunmaktadır. 
Toplam kamu istihdamı ile 
kıyaslandığında  kanun gereği 
kamuda çalıştırılması gereken %3 
oranında engelli sayısı 93 bin 360 
kişi olmalıdır. Kamu istihdamında 
dahi engelli çalıştırma zorunluluğu, 
alt sınırdan uygulanırken özel 
sektörden engelli istihdamını 
artırmasını beklemek doğru bir 
yaklaşım olmayacaktır.

Engellilere; sosyal, kültürel 
ve ekonomik açıdan toplumsal 
hayat içerisinde hak ettiği yerin 
verilmesi, hayatını sürdürebilmeleri 
ve aktif bir şekilde çalışma hayatı 
içinde olabilmeleri için bir an 
önce bu düşmanca zihniyetin yok 
edilmesi ve göstermelik olmayan, 
gerçek çalışmaların yapılması 
gerekmektedir.

Ayrıca Devlet, öncelikli olarak 
tüm engelli vatandaşlarımızın 
kendi kendilerine yetecek 
ve her türlü ihtiyaçlarını 
karşılayacak düzeyde bir gelire 
kavuşturulmasını sağlamak 
zorundadır. Bununla birlikte fiziki 
alanları ve işyerlerini de engelli 
vatandaşlarımıza göre dizayn 
etmeli, engelli vatandaşlarımıza 
yeni engeller çıkarılmamalıdır. 
Bizler de engelliliği acınacak 
bir durum olarak görmekten 
vazgeçip her sağlıklı bireyin, bir 
gün engelli hale gelebileceği 
gerçeğini kabul ederek bu bilinçle 
hareket etmeliyiz.

Engelli vatandaşlarımız 
ise siyasette, sivil toplum 
örgütlerinde, sosyal yaşamda 
ve çalışma hayatında eşit 
bireyler olduklarını bilmeli, bu 
doğrultuda hayatın her alanında 
kendilerine yer edinmelidirler. 
Engelli vatandaşlarımızın, 
ülkemizde huzur ve refah 
içerisinde yaşamalarını sağlamak, 
ailelerine her türlü desteği vermek 
siyasi iktidarın asli görevidir. 
Zaten yapılması gerekenleri, 

bir lütufmuş gibi göstermek, 
engelli vatandaşlarımızı 
derinden yaralamaktadır. Engelli 
vatandaşlarımız, hiçbir iktidardan 
lütuf beklememekte; bir birey 
olarak toplumdaki yerlerini almak, 
çalışmak ve üretmek istemektedir.

Fiziksel engelleri ortadan 
kaldırmak, kişilerin zihinlerinde 
engelli vatandaşlarımıza 
karşı oluşturdukları engelleri 
aşmaktan çok daha kolaydır. 
Bu bakımdan engellilerimizin 
sorunlarını önemseyip, çağdaş 
hizmet modellerini geliştirerek 
engelli vatandaşlarımızı yalnızca 
tüketen değil, üreten ve bağımsız 
yaşayabilen insanlar haline 
getirilmesini hedeflemeliyiz. 
Unutulmamalıdır ki, her insan bir 
engelli adayıdır. Onları anlamak, 
onlarla bütünleşmek toplum 
kurallarının bir gereğidir.

Engelli kamu görevlilerimizi, 
sorunlarının çözümü için 
Türkiye Kamu-Sen çatısı altında 
birleşmeye davet ederken, 3 
Aralık Dünya Engelliler Günü’nün 
engelli vatandaşlarımızın her 
türlü sorununun çözüldüğü, 
önlerine konulan her türlü engelin 
kaldırıldığı uygulamalara vesile 
olacak uygulamalara imza atıldığı 
bir dönemin başlangıcı olmasını 
diliyorum.

İsmail KONCUK
Genel Başkan

Köşe Yazısı

ENGEL-LEMEYİN !
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TÜRKİYE KAMU-SEN
TÜRKMEN AİLEYE SAHİP ÇIKTI

Irak’ta yaşanan olaylar nedeniyle 
evlerini terk ederek Türkiye’ye 

gelen, yaşadıkları sıkıntılar 
nedeniyle ana haber bültenlerinde 

yer bulan ve küçücük bir dairede 15 
nüfusla hayatlarını devam ettirme 
gayretinde olan Türkmen ailesine 

Türkiye Kamu-Sen sahip çıktı.

Türkiye Kamu-Sen’in her alan-
da olduğu gibi milli hassasiyetler 
noktasında da üzerine düşeni 
yapma gayretinde olduğunu 
belirten Genel Başkanımız İsmail 
Koncuk, “Türk milleti Türkmen 
kardeşlerine sahip çıkmalıdır” 
dedi. Koncuk, “ Coğrafyamızda 
yaşanan hoş olmayan olaylar 
ve bilhassa İslam dünyasında 
Suriye’de, Irak’ta yaşanan ve 
canımızı acıtan olaylar sonrasın-
da birçok sığınmacı Türkiye’ye 
geldi. Tabii Türkmenler bizim için 
ayrı değerlendirilmeli. Elbette 
ırkı, etnik kökeni ne olursa olsun 
ülkemiz bütün sığınmacılara 
kucak açmalıdır ama Irak’ta ve 
Suriye’de yaşayan Türkmenlerin 
en az bu coğrafyada, Anadolu’da 
yaşayan diğer vatandaşlarımız 
kadar yaşama hakları vardır. 
Telafer’de, Musul’da, Kerkük’te 
yaşayan bu insanlar bizim akra-
balarımız, kan kardeşlerimizdir, 
din kardeşlerimizdir. Daha düne 
kadar bu insanlarla aynı vatan 
coğrafyasındayken sınırların 

yeniden çizilmesiyle beraber bu 
kardeşlerimiz Anadolu coğrafya-
sının dışında kalmanın bedelini 
canlarıyla mallarıyla ödüyorlar 
bugün.

Biz Türkiye Kamu-Sen olarak 
bugün, hem bu ailemizin durumu 
dikkat çekmek, hem de Türkmen 
kardeşlerimizin yaşadıkları sıkıntı-
ları gündeme getirmek amacıyla 
buradayız.

Devletimizin, sağlık kuruluş-
larımızın bu kardeşlerimize el 
uzatması gerekirken hiç kimsenin 
ulaşmadığını, Kızılay’ın birkaç 
defa yemek getirdiğini daha 
sonrasında düzenli bir yardım 
yapmadığını duyuyoruz.  Bu 
insanların çalışma izinleri  yok 
ve bir yerde çalışma imkanı dahi 
bulamıyorlar. Bu insanlar bu 
şartlar altında ne yapacaklar? 
Küçücük çocuklarıyla gayri sıhhi 
bir ortamda  15 Türkmen karde-
şimiz kalıyor. Ben buradan ülkeyi 
yönetenlere ve vatandaşlarımıza, 
Türkmen kardeşlerimiz başta 

olmak üzere bütün sığınmacılara 
yardım yapılması gerektiğinin 
altını çiziyoruz.

Türkmen kardeşlerimize yö-
nelik yeni bir hassasiyet oluşma-
sını sağlamak amacıyla bugün 
burada kendilerini ziyaret ettik. 
Biz Türkiye Kamu-Sen olarak 
elimizden gelen yardımı yapa-
cağız ama esas olan yetkililerin 
organize bir biçimde bu yardım-
ların devamlılığını sağlamasıdır. 
Biz bu kardeşlerimize bizden ne 
istersiniz dedik ama  Türk mille-
tinin karakteristik özelliği olan bir 
şey talep etmeme örneğini bize 
gösterdiler. Türk milleti gururlu 
bir millettir.  Bu bağlamda, tüm 
illerimizde sayılarının kaç oldu-
ğunu bile bilmediğimiz Türkmen 
kardeşlerimizi kendi kaderine 
terk etme sorumsuzluğunu Türk 
milleti yapmamalıdır ve kardeş-
lerine sahip çıkmalıdır. Türkiye 
Cumhuriyeti devleti bu insanlara, 
kardeşlerine sahip çıkmalıdır.” 
dedi.

Türkmen ailesi adına konuşan 
baba Abdülkadir Hassan ise, 
Türkiye Kamu-Sen’in ziyaretinden 
duyduğu mutluluğu dile getirirken 
duygularını gizleyemedi. Hassan, 
“Sağ olun var olun, ben hepinize 
çok teşekkür ederim. Bugün bizi 
çok mutlu ettiniz, cümlenizden 

Allah razı olsun, bize çok büyük 
hoşluklar getirdiniz” dedi.

Türkmen ailesinin reisi Abdül-
kadir Hassan Genel başkanımız 
İsmail Koncuk’a bir defter vererek 
bugünün anısına duygu ve 
düşüncelerini yazmasını istedi. 

Genel Başkan Koncuk defte-
re düştüğü notta; “Abdülkadir 
kardeşim Türkiye’ye hoş geldiniz, 
korkmayın bizler sizinle beraberiz, 
Allah yardımcınız olsun.” diyerek 
“Türkiye Kamu-Sen’in desteği her 
zaman sizin yanınızdadır” dedi.

KONCUK: TÜRK MİLLETİ KAN KARDEŞLERİ OLAN 
TÜRKMENLERE SAHİP ÇIKMALIDIR

HASSAN: BİZE BÜYÜK HOŞLUKLAR GETİRDİNİZ
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Kırıkkale Üniversitesi Rektör-
lüğü ve bağlı birimlerinin giriş ve 
çıkışlarında yapılan ve yüz tanı-
ma özelliği olan personel devam 
kontrol uygulamasının yasal da-
yanağının olmadığı, uygulama-
nın üniversite personelinin kişilik 
haklarını ihlal ettiği, kişisel verilerin 
izinsiz kayıt altına alındığı, bu uy-
gulamada personele herhangi bir 
belge verilmediğinden mesaiye 
gelmediği iddia edilen personelin 
bu iddianın aksini ispatlama imka-
nının olmayacağı ve söz konusu 
uygulamanın Anayasaya, Bir-
leşmiş Milletler Medeni ve Siyasi 
Haklar Sözleşmesi ile Avrupa İn-
san Hakları Sözleşmesine ve do-
layısıyla hukuka aykırı olduğu için 
iptalini talep etmiş olduğumuz da-
vada; Kırıkkale İdare Mahkemesi 
“Olayda, personelden kişisel veri 
alınması kapsamında olan “yüz 

tanıma sistemi” ile mesai takibi 
uygulamasının, kamusal alanda 
da olsa “özel hayatın gizliliği” il-
kesi kapsamında bulunduğunun 
anlaşılması karşısında; uygula-
manın sınırlarını usul ve esaslarını 
gösteren bir yasal dayanağının 
bulunmaması, toplanan verilerin 
ileride başka bir şekilde kullanıla-
mayacağına dair bir güvencenin 
mevcut olmaması göz önüne 
alındığında, yukarıda belirtilen te-
mel haklar ve Anayasal ilkelerle 
bağdaşmayan personel devam 
kontrol sistemiyle ilgili mal alımına 
ait sözleşmenin iptal edilmesi ve 
Kırıkkale Üniversitesi’nde görev 
yapan personelin yüz tanıma sis-
temi ile mesai takiplerinin yapılma-
sı yolundaki dava konusu işlemde 
hukuka uyarlık bulunmadığı so-
nucuna varılmıştır.” Gerekçesi ile 
işlemin iptaline karar vermiştir.

Biz de buradan soruyoruz:
 Adıyaman İl Milli Eğitim Müdür-

lüğü ne zamandan beri öğretmen-
lerin ve personelin yiyeceklerini, 
içeceklerini nereden alacaklarına 
karışmaktadır?

Adıyaman İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü kantincilerle ortaklığa mı 
soyunmuştur?

     Bizim bilmediğimiz bir ortaklık 
söz konusu ise Adıyaman İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nün bundan elde 
ettiği kar payı nedir?

Adıyaman’da eğitim çalışanlarına 
dışardan satın alma yasağı getiril-
mesi nasıl bir kafanın ürünüdür?

Bu yazıyla birlikte aklımıza 
“Adıyaman’da okul kantinleri iflas 
mı ediyor? sorusu gelmiştir. Zira 
böyle bir yazının yazılması için okul 
kantinleri ile ciddi bir birlikteliğin ve 
Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğünün kasasına okul kantinlerden 

para akışının olması, okul kantinle-
rinin de kan ağlaması gerekmek-
tedir.

Anlaşılan o ki; Adıyaman İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü eğitim çalışan-
larını yakın takibe almış; kim, neyi, 
nereden alıyor diye istihbarat 
toplamıştır. Bunun sonucu olarak 
da okul kantinlerini tercih etme-
diği görülen eğitim çalışanlarına 
demokrasilerde rastlanmayacak 
bir usulle okul kantinlerini tercih 
etmeleri hususunda baskı yapmak 
istemiştir.  

Adıyaman İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün başka uğraşacak 
işi gücü olmadığı anlaşılmaktadır. 
Her şey bitmiş, Adıyaman’da eğiti-
min tüm sorunları çözülmüş, öğret-
men sıkıntısı kalmamış, öğrencilere 
sağlıklı bir eğitim-öğretim ortamı 
sağlanmış, Adıyaman TEOG’da, 
üniversite sınavlarında muazzam 

başarılar elde etmiş olacak ki, sıra 
eğitim çalışanlarının içeceklerine 
gelmiştir. Merak ediyoruz; Adı-
yaman Milli Eğitim Müdürlüğü ne 
zamandan beri asli işlerini bırakıp, 
eğitim çalışanlarının midesine 
kafayı takmıştır? Adıyaman İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü oldu olacak okul 
kantinleri yerine, dışarıdan alışveriş 
yapan eğitim çalışanlarını kulak-
larından tuttuğu gibi kantinlere 
göndersin!

Bu yazıyla birlikte öğretmenlerin, 
personelin okul kantinlerinden 
alışveriş yapmaları hususunda zor-
lanması inanılır gibi değildir. Kimisi 
içeceğini evden getirir, kimisi en 
yakın marketten alır, kimisi de okul 
kantinlerini tercih eder. İnsanların 
hür iradelerine ipotek koymak, 
onları bir yerden alışveriş yapmaya 
mecbur kılmak hangi demokrasi-
de vardır? Adıyaman İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü bu talimata uygun 
davranmayan eğitim çalışanlarına 
nasıl bir yaptırım uygulayacaktır? 
Hangi mevzuata göre, hangi cezayı 
verecektir? Bu yazıyı imzalayan, bu 
yazının yayınlanmasına izin veren 
MEB yetkilileri bunları kamuoyuna 
açıklamalıdır.

Öte yandan Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın Adıyaman İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nün bu uygula-
masından haberi olup olmadığını 
da merak ediyoruz. Bu yazının 
gerekçesini Adıyaman İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü yetkililerinin herkesi 
ikna edecek bir şekilde açıklaması 
gerekmektedir. Aksi taktirde Adıya-
man İl Milli Eğitim Müdürlüğü bizim 
gözümüzde eğitim çalışanlarına 
yasaklar getiren, okul kantinleri ile 
iş birlikteliği yapan şaibeli bir kurum 
olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Adıyaman’da kantini olan bütün okul-
lara 18 Kasım 2014 tarihinde bir yazı gönderdi. İl Milli Eğitim Müdürü Vekili 
Kazım Çoban imzasıyla gönderilen yazıda aynen şöyle denildi: 

Okulunuzda görevli öğretmen ve personelin okul kantinleri dışında her-
hangi bir yerden çay ve benzeri içecekleri temin etmemesi, bu konunun 
okulunuzda görevli tüm personele imza karşılığı duyurulması hususunda;

Gereğini rica ederim.
                                                                                              Kazım Çoban
                                                                                 Milli Eğitim Müdürü V.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ’NDEKİ 
“YÜZ TANIMA” UYGULAMASINI İPTAL 

ETTİRDİK 

ADIYAMAN’DA EĞİTİM ÇALIŞANLARINA 
SATIN ALMA YASAĞI!

NEVŞEHİR’DE ELİM KAZA

Nevşehir’in Acıgöl ilçesin-
de bulunan Topaç İlköğretim 
Okulu’nda görev yapan ve 
TEOG sınavı için Acıgöl Ka-
rapınar İ. Şeker Ortaokuluna 
giden öğretmenleri taşıyan 
servis aracı ile Nevşehir Acıgöl 
yolunda karşı yönden gelen 
yolcu otobüsünün  çarpışması 
sonrasında 2’si öğretmen ol-
mak üzere 3 kişi hayatını kay-
betti, çok sayıda da yaralı var. 
Öğretmenleri taşıyan serviste 
11 öğretmenimiz, 1 öğretmen 
çocuğumuz ve 1 servis şoförü 
bulunmaktaydı. 

Okul Öncesi Öğretmenimiz 
Halime Eryılmaz ve servis 
şoförü Mustafa Şahin olay 
yerinde hayatını kaybetti. 
Nevşehir Devlet Hastanesinde 
acil tedavisi gerçekleştirilerek 
Kayseri’ye sevk edilen Sınıf 
Öğretmenimiz Melek Gürtemel 
de Kayseri’de vefat etmiştir. 

Bu elim olay nedeniyle tüm 
eğitim camiasına adına derin 
üzüntü duyuyoruz. Hayatını 
kaybeden Okul Öncesi Öğret-
menimiz Halime Eryılmaz’a, 
Sınıf Öğretmenimiz Melek 
Gürtemel’e ve servis aracı-
nın şoförü Mustafa Şahin’e 
Allah’tan rahmet, yakınlarına 
ve tüm eğitim camiamıza baş-
sağlığı; yaralılara da acil şifalar 
diliyoruz.
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Karma eğitimi tartışmaya açmak isteyen bir zihniyet söz ko-
nusudur. Okullarda ayırdığımız bu evlatlarımızı yarın çalışma 
hayatında nasıl bir araya getireceğiz?

Eğitim-Bir-Sen’in karma eğitim ile ilgili teklifi hakkında konuşan Genel 
Başkan Koncuk şunları söyledi: “Az önce haberlerde Eğitim-Bir-Sen 
temsilcisinin konuşmalarından, karma eğitimin kaldırılması ile ilgili teklifle-
rini farklılaştırdıklarını anladım. MEB yetkililerinin, bu önerinin gündem dışı 
olduğuna ilişkin açıklamalarından sonra Eğitim-Bir-Sen’in ‘karma eğitim 
ortadan kalksın’ şeklinde tekliflerini ‘kız okulu ise sadece kız öğrenci-
ler gitsin’ şeklinde revize ettiklerini; karma eğitimin kaldırılmasına yönelik 
tekliflerini biraz daha ehlileştirilmeye çalıştıklarını görüyorum. Eğitim-Bir-
Sen bir anlamda asıl teklifinden geri adım atmış gibi görünüyor. Kaldıki, 
burada asıl amaç karma eğitimi tartışmaya açmaktır. Bizim mevzuatımız 
müstakil kız ya da erkek okulu açmaya müsaittir. Hal Böyleyken böylesi 
gereksiz bir tartışmayı başlatmanın başka amacı var gibi görünüyor.

Bugün karma eğitimi tartışmaya açmak isteyen bir zihniyet söz ko-
nusudur. Ortada ise ciddi bir tezat vardır. Türkiye, başörtüsüyle de olsa 
kadınların çalışma hayatında erkeklerle birlikte omuz omuza bu müca-
delede olmasına karar verdi. Bu çok güzel bir karardır. Okullarda öğ-
retmenlerimiz, hastanelerde doktorlar, ebeler, hemşireler ve diğer tüm 
kamu kurumlarında çalışanlar isterlerse başörtüsüyle bu görevlerini ifa 
ediyorlar. Bu karar, çalışma hayatında kadın ve erkeğin herhangi bir kı-
yafet sınırlamasına tabi tutulmadan Türkiye’nin geleceği adına beraber 
çalışmaları, değer üretmeleri için alındı. Eğitim Bir Sen’in karma eğitim ile 
ilgili teklifi ise, bu iddiaya çok ters. Okullarda ayırdığımız bu evlatlarımızı 
yarın çalışma hayatında nasıl bir araya getireceğiz? Bu durum psikolojik 
olarak da birtakım sıkıntılar yaratır.”

Türkiye’de karma eğitim Cumhuriyet 
modeli bir eğitimdir. Karma eğitimin, 
yüce dinimiz İslam ile örtüşmeyen hiç-
bir tarafı yoktur

Türkiye’de karma eğitimin Cumhuriyet 
modeli bir eğitim olduğunu, bunun yüce 
dinimiz İslam ile örtüşmeyen hiçbir tarafı 
bulunmadığını bildiren Koncuk, “Türkiye’de 
İslamcı geçinen bir kısım çevrelerin İslamcı-
lıktan ne anladıklarını anlamak mümkün de-
ğildir. Hz. Peygamberimiz ‘İlim Müslümanın 
yitik malıdır. Onu nerede bulursa alsın’ diye 
buyuracak, biz ise tüm bunları bir kenara bı-
rakacağız ve okullarda kız ve erkek öğrenci-
leri ayıracağız. Yok böyle bir şey!

Öte yandan okullarda kız ve erkek öğren-
cilerin ayrılmasının cinsel birtakım problem-
leri de beraberinde getirme ihtimali uzman-
lar tarafından değerlendirilmelidir. Bakınız; 
Endüstri Meslek Liselerinde görev yaptım. 
Kız öğrenciler bu liselerde okumaya baş-
ladıktan sonra erkek öğrenciler, gerek ta-
vırlarında ve konuşmalarında gerekse kılık 
kıyafetlerinde daha özenli davranmaya baş-
ladılar. Bu, eğitim içinde değerlendirilmesi 
gereken bir konudur” diye konuştu.

Okul öncesinde değerler eğitimi verilmesi ve Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi dersinin ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda okutulması 
tekliflerinin komisyonda kabul edilmesini de değerlendiren 
Koncuk, din eğitiminden yana, din istismarına karşı olduğunu kay-
detti. Koncuk şunları söyledi: “Ben küçük yaşlarımda dahi imamlarımız 
tarafından verilen eğitime katılmış ve birçok duayı burada öğrenmiş bir 
insanım. Biz, din eğitimine karşı değiliz, dinin siyasallaştırılmasına kar-
şıyız. Din, bu milletin ortak paydasıdır. Biz, dini istismar ederek birtakım 
çıkarlar sağlama peşinden koşulmasından, yani dinin pazarlanmasın-
dan yana değiliz. Dini temel bilgilerin verilmesinde yanlışlık görmüyo-
rum. İlkokul 1, 2 ve 3’üncü sınıflarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 
verilmesinden yanayım. Hatta bu derslerde Aleviliğin doğru tanımla-
narak verilmesinden de yanayım. Şu anda birçok Sünni vatandaşımız 
Aleviliği, Alevi vatandaşımız da Sünniliğin ne olduğunu bilmiyor. Bun-
lar tezat şeyler gibi değerlendiriliyor ve insanlarda birbirine karşı bir 
sevgisizlik oluşabiliyor. Biz aynı derslik ortamında hem Aleviliği, hem 
Sünniliği anlatırsak, çocuklarımız çok farklı düşünmediklerini, çok fark-
lı anlayışlarda olmadıklarını anlayacaklardır. Ben Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi dersinin 1, 2, 3’üncü sınıflarda verilmesini, Hz. Peygamberimizin 
Hayatı ve Kuran-ı Kerim derslerini yanlış bulmuyorum. Ama şu da bilin-
melidir ki: Din kimsenin babasının malı değildir. Milletimize kimse böyle 

takdim etmesin. Bu millet 
yüzyıllardır Müslüman bir 
millettir. Bu ülke bir siyasi 
partiyle de Müslümanlaş-
mış bir ülke değildir” diye 
konuştu. 

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK, 
Ntv’ye katılarak, 19. Milli Eğitim Şûrası’nda alınan komisyon kararlarını değerlendirdi.

ATATÜRK BU ÜLKEYİ BİZE 
HEDİYE ETMEKTEN BAŞKA NE YAPTI?

KONCUK; Eğitim 
Fakültelerine mülakatla 
öğrenci alınması teklifini 
değerlendirdi.

“Biz şu anda zaten komisyon 
kararlarını konuşuyoruz. Bunlar 
elbette genel kurul aşamasında 
netleşecek. Benim bildiğim şu: 
Tüm Milli Eğitim Şûralarında 
alınan komisyon kararlarının 
büyük çoğunluğu genel kurulda 
kabul edilmiştir” diyen Koncuk, 
eğitim fakültelerine mülakatla 
öğrenci alınması teklifinin 
komisyonda kabul edilmesini de 
değerlendirdi.

Koncuk şunları söyledi:  
“Eğitim fakültelerine mülakatla, 
yani bir anlamda torpil ile 
öğrenci alınacak. Böyle bir şey 
olabilir mi? Üniversite sınavında 
başarılı olmuş öğrencileri 
heyet karşısına çıkaracaklar ve 
onları mülakata tabi tutacaklar. 
Mülakatın sakıncalarını yönetici 
atamalarında gördük. Ne kadar 
yandaş varsa okul müdürü 
yapılırken, bizim üyelerimiz, 
AKP’nin değirmenine su 
taşımayacak insanlar elendiler. 
Yarın eğitim fakültelerine de 
mülakatla öğrenci alırsanız, 
bu sistemde kimlerin başarılı 
olacağını tahmin etmek zor 
değil. Mülakat sistemine 
akademisyen unvanı olan bazı 
arkadaşlarımızın evet demesine 
de şaşırıyorum.”

Atatürk ile bir probleminiz mi var? 
Atatürk bu ülkeyi bize hediye etmek-
ten başka ne yaptı? İnkılap Tarihi ve 
Atatürkçülük dersinin adından neden 
rahatsızsınız?

Şûra’da TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 
dersinin adının değiştirilmesi ile ilgili teklif 
verildiğini de söyleyen Koncuk, “TC İnkılap 
Tarihi ve Atatürkçülük dersinin adının değişti-
rilmesini, bu dersin sosyal bilgiler dersi içinde 
yapılmasını öngören teklif bizim de gayretle-
rimizle kabul edilmedi. Ama Eğitim- Bir-Sen 
dediğimiz sendikanın temsilcileri bu dersin 
adının değiştirilmesi doğrultusunda oy ver-
di. İşte böyle bir sendikadan bahsediyoruz. 
Atatürk ile bir probleminiz mi var? Atatürk bu 
ülkeyi bize hediye etmekten başka ne yaptı? 
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin adın-
dan neden rahatsızsınız?

‘Rejim tartışması yapmıyoruz’ diyorlar ama 
sizin hayatınız rejim tartışması. Türkiye’ye, 
‘yeni Türkiye’ diye yaklaşan zihniyetin 
Atatürk’ü yok etmeye çalıştığını görmemek 
için gözlerimizin kör, kulaklarımızın sağır ol-
ması gerekir. Andımızın kaldırılmasını bunlar 
alkışladılar. İnkâr etmesinler. Düşüncelerini 
yiğitçe, delikanlıca söylesinler, el altıdan iş 
çevirmesinler” diye konuştu.
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ŞUBE MÜDÜRÜ  
ATAMALARINI DURDURDUK

MEMUR-SEN EK ZAMMA 
KARŞI GELİYOR, 

AÇIKÇA MEYDAN OKUYOR31 Ağustos 2013 tarih ve 28751 
sayılı Resmi gazete  “Kamu Kurum 
ve Kuruluşlarında Görevde 
Yükselme ve Unvan 
Değişikliği Esasları-
na Dair Genel Yö-
netmelikte Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Yö-
netmelik” yayımlanmıştır. 
Bakanlar Kurulunun bu 
çerçeve yönetmeliği doğrul-
tusunda Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından 12 Ekim 2013 tarihin-
de 28793 sayılı Resmi Gazetede 
“Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin 
Görevde Yükselme, Unvan Deği-
şikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle 
Atanması Hakkında Yönetmelik” 
yayınlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı-
nın söz konusu yönetmeliği doğ-
rultusunda 29 Aralık 2013 tarihinde 
ÖSYM’ ce yazılı sınav yapmıştır. Ar-
dından 10-28 /02/2014 tarihleri ara-
sında sözlü sınavları yapmıştır.Bu 
doğrultuda da atamalar 16.04.2014 
tarihinde sadece sözlü / mülakat 
puanı esas alınarak yapılmıştır.

Ancak atamalar yapılmadan 
önce Türk Eğitim-Sen tarafından 
sadece sözlü sınav puanı esas alı-
narak atama yapılması işlemi ve çe-
şitli maddelerin iptali için ilgili yönet-
melikler Danıştay nezdinde davaya 
konu edilmiştir. Bu doğrultuda Da-
nıştay 5. Dairesinin 2013/8367E ve 
Danıştay 2. Dairesinin 2013/10363E 
sayılı yürütmeyi durdurma kararları 
verilmiştir.  Her iki kararda da özetle, 
Şube Müdürlüğü atamaları için; sa-
dece sözlü sınavla atama yapılama-
yacağı, objektif olan yazılı sınavının 
değerlendirme dışı bırakılamayıp 
belirleyici olması gerektiğinden söz 
edilmiştir.

Türk Eğitim-Sen olarak 
22.07.2014 tarih ve 1122 sayılı yazı 
ile Milli Eğitim Bakanlığına başvu-
ruda bulunarak Danıştay 2. Dairesi 
tarafından yürütmesi durdurulan 
21/1. Madde kapsamında tek ba-
şına sözlü sınav sonuçlarına göre 
oluşturulan başarı sıralamaları esas 
alınarak yapılan şube müdürü ata-
malarının tümünün iptalini talep 
edilmiştir. Ancak, MEB yapılan ata-
maları iptal etmediği gibi sendika-
mızın başvurusuna yasal süre içeri-
sinde cevap vermemiş ve talebimiz 
zımmen reddetmiştir.

Türk Eğitim-Sen olarak sorumlu 
sendikacılık anlayışı gereği, yargı 
kararının uygulanması ve sadece 
sözlü sınavdan alınan puanların 

esas alınarak belirlenen başarı sı-
ralamasına göre atanan kişilerin 
atamalarının iptali için konu yargıya 
taşınmıştır.

Ankara 17. İdare Mahkemesinin 
25.11.2014 tarih ve 2014/1634E sa-
yılı kararı ile tek başına sözlü sınav 
sonuçlarına göre oluşturulan başarı 
sıralamaları esas alınarak yapılan 
şube müdürü atamalarının tümü-
nün yürütmesinin durdurulmasına 
karar vermiştir.

Yargı kararında aynen “Bu du-
rumda liyakat ilkesine aykırı şe-
kilde, atamanın yalnızca sözlü 
sınavda alınacak puana göre ya-
pılmasını öngören sistem çerçe-
vesinde 21.02.2014 tarihinde ger-
çekleştirilen sözlü sınav neticelerine 
dayanak olarak yapılan tüm atama 
işlemleri hukuka aykırı olup, iptal 
davasının konusunu, düzenleyici bir 
işlemin oluşturması halinde, verilen 
kararın bu düzenleyici işleme dayalı 
olarak tesis edilen bireysel işlemler 
üzerinde benzer şekilde hukuki etki 
ve sonuç doğurmamasının kaçınıl-
maz olması karşısında düzenleyici 
işleme yönelik olarak verilen karar, 
bu işlemi yayım tarihinden itibaren 
hüküm ifade edeceğinden, bu tarih 
itibariyle kazanılmış hak yaratacak 
bir işlemin varlığından söz edileme-
yeceği dikkate alındığında davacı 
sendikanın talebinin reddine ilişkin 
işlemde hukuka uyarlık bulunma-
maktadır.” Denilmektedir.

Yargı merciince açıkça Milli Eğitim 
Bakanlığına hukuk dersi verilmiştir. 
Bakanlığın Danıştay kararının sade-
ce yönetmelik hükümlerinin yürüt-
mesini durdurduğu, bireysel işlem-
lerin bu karardan etkilenmeyeceği 
yönündeki beyanlarına en güzel ce-
vap hem Türk Eğitim-Sen hem de 
yargı makamınca verilmiştir.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Baş-
kanı İsmail Koncuk Kamu Personeli Danışma Kuru-
lu (KPDK) toplantısında yaşanan bazı ilginç detayları 
kendi Facebook hesabında yaptığı açıklamalarla de-
ğerlendirdi. Koncuk hesabından yaptığı paylaşımda;

“27 Kasım tarihinde yapılan KPDK( Kamu Personeli Danışma 
Kurulu) da Türkiye Kamu Sen olarak çalışanların bir çok proble-
mini dile getirdik. Tabi ki, ek zam talebimizin haklılığını da anlattım. 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’ya, “bu işin sorum-
luluğu sizindir, aldığınız zam enflasyonun altında kaldı, sorumlulu-
ğunuzu yerine getirip, çıkıp ek zam değilse bile, oluşan enflasyon 
farkını talep etmeniz gerekir, bu işin vebali büyüktür” dedim.

“Aldığınız zam 123 TL, enflasyon ise 2014 yılında yüzde 10’u aşa-
cak, matematik ilmi ortada” dedim. Ahmet Gündoğdu ve TOÇ-BİR 
SEN Genel Başkanı Günay Kaya beni matematik ilmini çarpıtmakla 
itham ettiler, aldıkları zammın çok iyi olduğunu savundular. Memur-
Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, “15 Mayıs 2015 tarihinde 
yetkili sendikaların belli olacağını, orada kimin haklı olduğunu, me-
murların kimi tercih edeceğini göreceğiz” dedi. Ben de, “Memur-
Sen’in ek zam verilmesini istemediğini, zammın yeterli olduğunu 
tüm memurlara anlatırım,” dedim.

Bildiğiniz gibi, bu komik toplu sözleşme 2013 Ağustos ayında im-
zalandı, memurlar tam 730 gününü kaybettiler, 2014yılında sadece 
123 TL’ye mahkum bırakıldılar, enflasyon çok yüksek çıkmasına 
rağmen bu farkı da alamadılar, tüm bunlara rağmen Memur-Sen’in 
üye sayısı tam 50 bin kişi arttı. Memurların sendikal tercihlerini han-
gi saiklerle yaptığını, kamuda yaşanan rezillikleri, memurlara yönelik 
tehditleri elbette biliyoruz, bunu çok iyi bilen Sayın Gündoğdu artık, 
sendikal başarının hiçbir kıymeti harbiyesi olmadığını, memurların 
kendilerini tercih edeceğine inanmaktadır ki, açıkça meydan oku-
maktadır.

Biz Türkiye Kamu Sen olarak memurların kendi hür iradeleri ile 
sendikal tercihlerini yapmalarından, şahsiyetlerine sahip çıkma-
larından yanayız, hiçbir memur arkadaşımı çantada keklik olarak 
görmedik, bundan sonra da görmeyeceğiz. Memurlar kendi ge-
leceklerine sahip çıkmalıdır, sağlam bir sendikal mücadelenin tek 
şartı, kendine güven duyan memurların varlığının daha da güçlen-
mesidir. Allah hepimizin ferasetini artırsın.” dedi.
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, 28-30 Kasım tarihleri ara-
sında Antalya’da yapılan 1. Eğitim 
Kongresine panelist olarak katıldı. 
Genel Başkan’a Genel Sekreter 
Musa Akkaş ve Genel Mali Sekre-
ter Seyit Ali Kaplan eşlik etti. Genel 
Başkan İsmail Koncuk, “Sendika-
lar açısından 21. Yüzyılda eğitim 
felsefemiz ne olmalıdır” konulu bir 
konuşma yaptı.

Andımız kaldırılıyor. Bununla 
övünülüyor. Bu milletin adını bu 
coğrafyada ortadan kaldırmak-
la, bu ülkeyi yöneten insanların 
övünüyor olmasını anlamakta 
zorlanıyorum.

Koncuk yaptığı konuşmada şun-
ları kaydetti: “Bir milletin adının ol-
ması lazım. Soyu, sopu belli olma-
yan insanlar değiliz, tesadüfen de 
bir araya gelmedik. Bu toprak par-
çasını vatan yapmanın mücadele-
sini verdik. Bu coğrafyada tutun-
mak öyle kolay değil. Ortadoğu’yu 
yeniden şekillendirme gayretlerini 
görüyorsunuz. Suriye’yi, Irak’ı gö-
rüyorsunuz. Bir millet olamamanın 
bedelini ödüyorlar. Millet olamaz-
sanız o vatan coğrafyasına sahip 
çıkamazsınız. Etnik kökeni ne olur-
sa olsun bu milletin bir adı var, üst 
kimliği var. Biz bunu öğretemedik. 
Andımız kaldırılıyor. Bununla övü-
nülüyor. Bu milletin adını bu coğ-
rafyada ortadan kaldırmakla, bu 
ülkeyi yöneten insanların övünüyor 
olmasını anlamakta zorlanıyorum. 
Ders kitaplarındaki bayrak şiiri kal-
dırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Sayın 
Nabi Avcı’yı ziyaretimde, bayrak şii-
ri gündeme gelmiş ve Sayın Bakan 
bayrak şiirini sevdiğini söylemişti. 
Ben de ‘Sizden önceki bakan bay-
rak şiirini kaldırmıştı. Bayrak şiirine 

olan sevginizi görmek istiyoruz. 
Bayrak şiiri yeniden ders kitapları-
na konulmalıdır’ demiştim. Bugün 
bayrak şiiri hala ders kitaplarındaki 
yerini almadı. Bakınız; adını gizle-
yen, bayrak ile ilgili şiirleri kaldıran 
bir milli eğitim felsefesi olabilir mi?”

İlkokulda, ortaokulda, lisede 
ayırdığınız insanları çalışma ha-
yatında nasıl bir araya getire-
ceksiniz? Kadın ile erkeğin ayrı 
ortamlarda olmasına alışmış 
insanlar, çalışma hayatında hu-
zurlu, verimli ve kaliteli çalışma 
üretebilir mi?

Eğitim-Bir-Sen’in karma eğitimin 
kaldırılması önerisini eleştiren Kon-
cuk, “Bugünlerde bu işe taktılar. 
Memlekette her şey bitti, her boya-
yı boyadık, fıstık yeşili kaldı. ‘Karma 
eğitim kaldırılsın’ deniliyor. Böyle 
bir yaklaşım olabilir mi? Bakınız; 
başörtüsü yasağının kaldırılmasını 
sonuna kadar destekledik. Başör-
tüsü yasağı bir zulümdür. Başör-
tüsünün kamuda serbest olması 
talebini ortaya koyarken, ‘Kadın ile 
erkek hastanede, okullarda, iş yer-
lerinde omuz omuza, bir ve bera-
ber çalışsın’ dedik. Siz hem bunu 
savunacaksınız hem de okullarda 
‘kız ve erkekler ayrı okusun’ diye-
ceksiniz. Biz bu ülkeyi kadınıyla, 
erkeğiyle, başörtülüsüyle, başörtü-
süzüyle inşa ettik. Dolayısıyla kadın 
ve erkek, omuz omuza bu müca-
delede beraber olacağız. İlkokulda, 
ortaokulda, lisede ayırdığınız insan-
ları çalışma hayatında nasıl bir ara-
ya getireceksiniz? Kadın ile erkeğin 
ayrı ortamlarda olmasına alışmış 
insanlar, çalışma hayatında huzur-
lu, verimli ve kaliteli çalışma üretebi-
lir mi? Bu talep ne adına yapılmak-
tadır? Bir eğitim sendikasının böyle 
bir talep ortaya koymasının mantığı 

nedir? Karma eğitimin kaldırılması 
önerisi bilimsel değildir. Cephede 
kadın ile erkek birlikte savaşmıştır, 
Türk tarihinin her devresinde böyle 
olmuştur. Kadın ve erkeğin bir ve 
beraber olduğunu gösterelim, ça-
lışma hayatında da birlikte olduğu-
nu söyleyelim. Biz din eğitiminden 
yana ama din istismarının karşısın-
dayız. Din siyasallaştırılmamalıdır. 
Okullarımızda eğitim, kız ile erkek 
öğrenciler bir arada yapılır. Bunu 
aynen destekliyoruz. Öte yandan 
Kuran-ı Kerim derslerinin olması, 
Peygamber Efendimizin hayatının 
okutulması önemlidir. Çocuklarımız 
elbette dini ve milli kimliğini bera-
berce öğrenecek. Birinden birini 
ihmal etmeyeceğiz. Hz. Peygam-
berimiz, ‘Kişi kavmini sevmekle 
suçlanamaz.’ Vatan, millet sevgisi 
de böyledir. Dinimizde, ‘Milli kimli-
ğinizi yok edin’ diye bir emir yoktur. 
İslamcı geçinen bazılarının İslam’ın 
ne anlama geldiğini anladığından 
da şüpheliyim.”

Bu kurumda çalışanlar dahi 
kan davalı hale getirildi.

Türk milli eğitiminin bir felsefesi 
olduğuna inanmadığını kaydeden 
Koncuk, “Kendi içinde çatışan bir 
kurumun bir felsefesi olmaz. Bu 
kurum çatışıyor. Bu kurumda çalı-
şanlar dahi kan davalı hale getiril-
di. Çalışma barışının olmadığı bir 
kurumun felsefesini konuşmanın 
bir anlamı yok. İdealleri, hedefleri 
ortak olan insanlarla eğitim felsefe-
si oluşturabiliriz” dedi. Koncuk söz-
lerini şöyle sürdürdü: “Milli Eğitim 
Bakanlığının adında milli var ama 
Bakanlıkta milli olmakla uzaktan 
yakından alakası olmayan uygula-
malar yapılıyor. Hz. Peygamberimiz 
‘Ben güzel ahlakı tamamlamak 
üzere gönderildim’ diyor. Güzel 
ahlak; haktan yana olmak, alın te-
rine saygı duymak, emaneti ehline 
vermek demektir. Güzel ahlaktan 
bahsetmek için insanların hakkı-
na, hukukuna saygı duyduğunuzu 
göstermeniz gerekir. Diliniz başka 
bir şey söylerken, yüreğiniz başka 
bir şey söylerse; bu erdemli, ahlaklı 
olmak değildir.

AKP iktidarında 5 kez Milli Eğitim 
Bakanı değişti. Değişen Bakanlar-
la birlikte uygulamalar da değişti. 
Ömer Dinçer ile birlikte Teşkilat Ka-
nunu değişti. MEB Merkez Teşkila-
tında üst düzeyde görev yapanlar 
görevlerinden alındı. Nabi Avcı dö-
neminde de 4 yılını dolduran okul 
müdürleri, müdür başyardımcıları, 
müdür yardımcıları görevden alın-
dı; il milli eğitim müdürleri, ilçe milli 
eğitim müdürleri, il milli eğitim mü-
dür yardımcıları, MEB’de üst düzey 
yöneticilerin görevlerine son verildi.

Bir Bakanlık bürokratı ile konu-
şurken, ‘Sayın Başkan bu sistem 
böyle olduğu müddetçe haksızlık-
lar alır başını gider. Kimse de engel 
olamaz. Bir kere il mili eğitim mü-
dürleri vekaleten görevlendiriliyor. 
Bu insanların üzerinde öyle tazyik 
var ki, bu tazyiklere hayır dese ve-
kaleten görev yapıyor, yani ayağı 
yere sağlam basmıyor’ diyor. ‘Ben-
ce de’ dedim.

Bu ülkenin insanlarını anlayı-
şına, düşüncesine, sendikasına 
göre ayıracaksak, nasıl bir eği-
tim felsefesi oluşturacağız?

Bakınız; milli eğitim içinde öyle 
örgütler oluşmuş ki; birilerinin işine 
gelmez ise, o ilçe müdürü ile ilgi-
li her türlü şeyi oluşturuyorlar. Bu 
durum kadrolaşmaya, ayrımcılığa 
neden oluyor. Bütün il, ilçe milli eği-
tim müdürleri ve şube müdürleri bu 
ayrımcılığın oluşmasına bilerek ya 
da bilmeyerek destek oluyor. Bu 
durumda biz nasıl ahlaktan bahse-
deceğiz? Bu ülkenin insanlarını an-
layışına, düşüncesine, sendikasına 
göre ayıracaksak, nasıl bir eğitim 
felsefesi oluşturacağız? Sendikala-
rın çok önemli bir görevi var. O da 
çalışanların huzurunu sağlamaktır. 
Üyemi müdür yapmak gibi bir mü-
kellefiyetim yok. Hak eden insan-
ların -hangi sendikadan olursa ol-
sun- bu milletin geleceği adına bilgi 
birikiminden faydalanmamız lazım. 
Aksi taktirde bu görevlere hiç layık 
olmayan insanlar gelir ve bu anla-
yış ülkeye zarar verir, çalışma barışı 
bozulur.

GENEL BAŞKAN 1. 
EĞİTİM KONGRESİ’NE 

PANELİST OLARAK 
KATILDI
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Bu ülkeyi yönetenlerin göre-
vi insanları siyasal görüşlerine 
göre ayırmak değildir. Yönetici 
atama konusunu mutlaka ülke 
olarak sağlam bir zemine oturt-
mamız lazım.

Bir ülke iyi, adil bir yönetici atama 
sistemini oluşturamıyorsa o ülkenin 
hiçbir iddiası kalmaz. Bu barutun 
bittiği yerdir. Düşünün bir okulda 
100 öğretmen var. Konuşmasını 
bilmeyen, bilgi birikimi olmayan, 
kariyer ve liyakatten uzak bir kişiyi 
o okulun başına getirdiğinizde bu 
durum 100 öğretmene zulüm de-
ğil midir? Sadece eğitim alanında 
değil, tüm alanlarda bu kadar ka-
biliyetsiz insanları yönetici yapmak 
milletimiz adına bir kayıptır. Bunu 
Başbakana da, Bakan Avcıya da 
ilettim. Bu ülkeyi yönetenlerin gö-
revi insanları siyasal görüşlerine 
göre ayırmak değildir. Yönetici ata-
ma konusunu mutlaka ülke olarak 
sağlam bir zemine oturtmamız 
lazım. Aksi taktirde bu ülkede hu-
zur olmaz, çalışma barışı ortadan 
kalkar. Sevk ve idare kabiliyeti olan 
insanları anlayışı ne olursa olan 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
saygın bir vatandaşı olarak görece-
ğiz. Türk, Kürt, Arap, Çerkes, Alevi 
fark etmez, donanımlı insanları baş 
tacı yapmalıyız. Bunun tam tersini 
yapmak ırkçılıktır.”

Düz liseleri mi Anadolu lisesi 
yaptık, yoksa Anadolu liselerini 
mi fiilen ortadan kaldırdık? Bir 
okulun tabelasını değiştirmeyle 
mesele değişir mi?

Düz liselerin Anadolu lisesi ol-
masına da tepki gösteren Koncuk, 
“Tüm düz liseler Anadolu lisesi ya-
pıldı. Niye yapıldı? Hala bilmiyorum. 
Düz liseleri mi Anadolu lisesi yaptık, 
yoksa Anadolu liselerini mi fiilen 
ortadan kaldırdık? Bir okulun tabe-
lasını değiştirmeyle mesele değişir 
mi? Maalesef şu anda bu değişikli-
ğin neye hizmet ettiğini bilmiyoruz. 
Bu değişim eğitimin paydaşlarıyla 
da müzakere edilmedi. Bu yıl ço-
cuklarımızı yerleştirecek akademik 
liseler bulamadık. Kayıt kargaşasını 
hepiniz hatırlıyorsunuz. Bir planla-
ma yok” diye konuştu.

4+4+4 sistemini de eleştiren 
Genel Başkan Koncuk, “90 yıllık 
mücadelemiz bir kalemde silin-
di. Öğretmen dengesi bozuldu. 
MEB, bugün hala bozulan öğret-
men dengesini düzeltemedi. Sınıf 
öğretmenleri norm kadro fazlası 
oldu. Sınıf öğretmenleri yan alana 
geçmek zorunda kaldı. MEB bunu 
da hala çözemedi. Bir yerde sınıf 
öğretmeni fazlalığı oluşurken, bu 

kez branş öğretmeni ihtiyacı ortaya 
çıktı. Kısacası bu denge bozuldu. 
Bunun acısını daha da yaşayaca-
ğız” dedi.

Bazı arkadaşlar rotasyonla 
öğretmen verimliliğinin artaca-
ğını düşünüyor. Bu yaklaşımı 
hayretle karşılıyorum.

Rotasyon konusuna da değinen 
Koncuk, “MEB yetkilileri rotas-
yonla ilgili görüşlerimizi öğrenmek 
amacıyla bizi davet etti. O toplan-
tıda ‘Öğretmen dengesi ile ilgili bir 
problem oluşabilir mi?’ diye sor-
duk, ‘O yönünü düşünmemiştik’ 
dediler. Dibi görünmeyen suya gi-
rerseniz başınıza bela alırsınız. Be-
nim aynı okulda 20 sene çalışmam 
nasıl bir olumsuzluk getirebilir? Her 
sene öğrencim değişiyor. Bazı ar-
kadaşlar rotasyonla öğretmen ve-
rimliliğinin artacağını düşünüyor. 
Bu yaklaşımı hayretle karşılıyorum. 
Şunu da düşünelim: Mesela bir öğ-
retmen okuluna yakın bir ev almış. 
Rotasyona uğraması sonucunda 
evinden 30 km. uzaklıkta bulunan 
bir okula gidecek. Bu öğretmenin 
verimliliği nasıl artar? Herkes şunu 
bilsin ki; biz bu ülkeyi seviyoruz. 
Eğitim davasında kaybettiğimizde 
bu ülkenin geleceğinin kalmaya-
cağını biliyoruz. Bu dava, sendikal 
dava da değildir. Ülkemizi seven 
her insanın MEB’de yaşanan prob-
lemleri en aza indirmek gibi bir 
mecburiyeti vardır” diye konuştu.

Devlet okullarının bu kadar 
ihtiyacı varken, özel okullara 
ayrılan kaynağı da doğru bul-
muyorum. Bu durum, gariban 
çocuğunu yolda bırakmaktır.

Koncuk sözlerini şöyle tamamla-
dı: “Özel okullarda maaş politikaları 
gözden geçirilsin. Özel okullarda 
sömürü olmaması lazım. Öğretme-
nin ücreti kağıt üzerinde 5 bin TL 
iken, cebine giren ücret bin 500 TL 
olmamalıdır. Özel okullarda sendi-
kalaşmaktan korkmayın. Bırakın 
özel okullara uygun sendikalar 
girsin ki, çalışanların haklarının ta-
kipçisi olsunlar. Öte yandan devlet 
okulları bizim önceliğimizdir. Öyle 
okullar var ki, ders yapmak müm-
kün değildir. 4 tarafı denizlerle çev-
rili bir ülkeyiz ama ‘yüzücümüz yok’ 
diye kahrediyoruz. 3-5 okula yüz-
me havuzu yapmaktan bu kadar 
mı uzağız? Devlet okullarının bu 
kadar ihtiyacı varken, özel okullara 
ayrılan kaynağı da doğru bulmuyo-
rum. Bu durum, gariban çocuğunu 
yolda bırakmaktır.”

KONYA 1 NO’LU ŞUBE 
KADIN KOMİSYONU, MERKEZ 

KADIN KOMİSYONUNU 
ZİYARET ETTİ

Konya 1 No’lu Şube Kadın Komisyonu Yönetim 
Kurulu üyeleri, Genel Merkez Kadın Komisyonu 

Başkanı Firdes Işık’ı ziyaret etti. Misafir 
heyet ziyaretlerinde Genel Teşkilatlandırma 

Sekreteri Talip Geylan, Genel Eğitim ve Sosyal 
İşler Sekreteri Cengiz Kocakaplan ve Genel 

Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri M. Yaşar 
Şahindoğan ile de görüştü. 

Konya 1 No’lu Şube Kadın Kolları Komisyonu 
Berna Arslan ve Yönetim Kurulu’nun 

sendikamıza yaptığı ziyarette sendikal konularda 
fikir alış verişinde bulunuldu. Kadın çalışanların 

sendikalaşma oranının düşüklüğüne vurgu 
yapıldığı ziyarette, kadınlarımızın sendikal 
hayatta daha fazla yer alması ve kadınların 

sendikalaşmasının önündeki engellerin 
kaldırılması gerektiği dile getirildi.

Kadınlarımızın sendikamızın eylem ve 
etkinliklerinde de daha aktif rol üstlenmeleri, bu 
noktada Türkiye Kamu-Sen’in 6 Aralık tarihinde 
yapacağı yürüyüş ve mitingde kadınlarımızın ön 

saflarda olması gerektiği belirtildi.
Kadınların sendikal, siyasal ve sosyal hayatta 

‘ben de varım’ diyebilmesinin Türkiye’nin 
geleceği açısından da çok önemli olduğunun 
belirtildiği ziyarette, 8 Mart Dünya Kadınlar 

Günü’nde yapılacaklar da mercek altına alındı. 
Kadına yönelik şiddetten, kadın cinayetlerine, 

kadınların çalışma hayatında yaşadığı 
zorluklardan, kadınların toplumsal sorunlarına 
kadar birçok konunun da ele alındığı ziyaret, 

karşılıklı iyi dileklerle sona erdi.
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EK ZAM İÇİN HAYKIRDIK, 
MEYDANLARA SIĞMADIK!

Yaklaşık iki yıldır “tarihi başarı” diye 
yutturulmaya çalışılan toplu sözleş-
menin aslında tam bir hezimet olduğu 
bir kez daha bizzat memurlar tarafın-
dan tescillendi.

Türkiye’nin dört bir yanından olum-
suz hava koşullarına rağmen, hak 
için yollara düşen memurlar Türkiye 
Kamu-Sen çatısı altında gerçek tem-
silcilerinin kim olduğunu bir kez daha 
tüm ülkemize ilan ettiler.

Sabahın erken saatlerinden itiba-
ren Celal Bayar Bulvarında toplanan 
on binler, başta Genel Başkanımız 
İsmail Koncuk ve Sendikalarımızın 
Genel Başkanları olmak üzere yiğit-
lerin er meydanı Abdi İpekçi Parkına 
doğru harekete geçtiler.

Yürüyüş güzergahı boyunca va-
tandaşların alkışlarla destek verdiği 
kamu görevlileri “Memurun katili yan-
daş sendika, Kamu-Sen burada yan-
daşlar nerede?, 123 yetmez EK ZAM 
isteriz!” sloganlarıyla Ankara’yı inletti.

Ayağa kalkan Sakarya misali Toros 
Sokak üzerinden miting alanına doğ-
ru akın eden on binlerce inanmış yü-
rek, Hükümetten hakkını istedi.

Sloganlar, marşlar ve tezahüratlar 
eşliğinde büyük coşku ve alkışlarla 
kürsüye gelen Genel Başkanımız İs-
mail Koncuk, yurdun dört bir yanın-
dan gelen katılımcıları selamlayarak 
sözlerine başladı. Koncuk,, “Bozgun-
cuların oyuncağı olmuş, bölücülerin 
elinde esir düşmüş, yolsuzluklara 
kurban edilmiş politikaların, ayrım-
cılıkla harmanlandığı işyerlerinden, 
Vatan sevdasını, millet aşkını, ekmek 
mücadelesine katık edip, kar, kış de-
meden yollara düşen, dağlar aşarak, 
ovalar geçerek, kutlu mücadelemizin 
er meydanına koşan, çelik bakışlı, 
demir bilekli, mangal yürekli kardeş-
lerim, çok kıymetli basın mensupları, 
hoş geldiniz, şeref verdiniz.”  diyerek 
konuşmasına başladı.

Toplu sözleşme masasında iki oturumda iradesi pazarlanan, 123 TL’ye mahkum edilen, 
enflasyon farkı unutulan, göz göre göre iki yılı çalınan on binlerce memur hep bir ağızdan 

EK ZAM talebini haykırdı.
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Konuşmasının devamında Ge-
nel Başkan İsmail KONCUK; 
“Sizler bugün burada, sendikacılığın 
tarihini bir kere daha; yeniden yazı-
yorsunuz. Sizler bugün burada, hak 
aramanın, dik durmanın, onurun, 
namusun, şerefin kitabına imzanızı 
atıyorsunuz.

Sizler, diktatörlerin, tiranların, kapı 
kullarının, el etek öpen yalakaların kol 
gezdiği yerde, haksızlığa, hukuksuz-
luğa, yolsuzluğa gömülmüş bu di-
yarda, menfaat uğruna cümle âlemin 
dilini yuttuğu bu zamanda, “Bu dev-
ran böyle gitmez” diyen, alnı öpülesi 
babayiğitlersiniz.

Memurları, emeklileri enflasyona 
ezdirmedik deyip, ülkenin kaynağını 
ve kaymağını yandaş çevrelere da-
ğıtanları gördünüz. Günlerce, sözde 
sendikaların ve siyasetçilerin büyük 
bir nimetmiş gibi anlattığı, toplu söz-
leşme yalanını izlediniz.

Vatanın adım adım bölünmeye 
doğru götürüldüğünü, kardeşliğimi-
ze darbe vurulduğunu kaygıyla takip 
ettiniz.

Siz sustunuz. Onlar korktunuz 
sandı.

Siz beklediniz. Onlar sindiniz sandı.
Siz sabrettiniz. Onlar bittiniz sandı.
Korkmadınız, sinmediniz, bitmedi-

niz. Anlayamadılar. Bilmiyorlar ki, her 
Firavun’un bir Musa’sı, her Nemrut’un 
bir İbrahim’i vardı.

Bilmiyorlar ki,
“Sayılmayız parmak ile,
Tükenmeyiz kırmak ile,
Dışımızdan bakmak ile
Anlayamaz kimse bizi”
Anlamazlar, anlayamayacaklar.
Sizler buraya memurları toplu söz-

leşme masasında yüzüstü bırakıp ka-
çanların, kamu çalışanlarını bir tarafa 
atıp, sendikacılık yaptığını sananların, 
ayrımcıların, bölücülerin, zalimlerin 
Musa’sı, İbrahim’i olmaya geldiniz.

Allah hepinizden razı olsun!
Tarihi ve kritik bir dönemeçten ge-

çiyoruz. 12 yıllık yıkım politikaları me-
muru, işçiyi, emekliyi, dul ve yetimi 
bitirdi. Ülke güvenliğimiz, sınırlarımız 
delik deşik edildi. Milli kimliğimiz, milli 

ve manevi değerlerimiz alt üst edildi. 
Yargı fethedildi. Basın kuşatıldı. Hu-
kuk esir alındı.

Ormanlarımız, madenlerimiz, li-
manlarımız, fabrikalarımız özelleş-
tirme, yapılaşma, yapılanma kisvesi 
altında birilerine peşkeş çekildi. Ku-
rumlar darmadağın edildi. Milletin 
sesi kısıldı, mazluma kulak tıkandı, 
şehit yakınına, gaziye sırt çevrildi. Te-
röristler baş tacı edildi.

Cumhurbaşkanının oğlunun Milli 
Eğitim müfredatını belirlediği, eğitim 
sistemini düzenlediği, açılacak, ka-
panacak okullara karar verdiği bir 
dönem yaşıyoruz. Milli Eğitim Bakanı 
kim, belli değil. Ülkeyi Başbakan mı, 
Cumhurbaşkanı mı yoksa İmralı’daki 
katil mi idare ediyor, belli değil.

Yuh olsun memurun, işçinin, 
emeklinin, işsizin, şehidin, gazinin 
itibarı yerle bir olmuşken, bebek ka-
tillerine itibar kazandırma peşinde 
koşanlara, Yuh olsun iradelerini terö-
riste teslim edenlere, Yuh olsun şahsi 
çıkar ve makam uğruna yerlerde sü-
rünen, el etek öpenlere!

Yazıklar olsun, karaya ak diyenlere!
Değerli arkadaşlarım,
“Yoksulluğu bitireceğim.” diye ik-

tidara geldiler ama bugün resmi ra-
kamlara göre, 41 milyon vatandaşı-
mız iki günde bir, sofrasına bir kap et 
yemeği koyamıyor.

50 milyon kişi tüm ihtiyaçlarını 
borçlanarak karşılıyor.

60 milyon kişi, evden çıkıp bir haf-
talık tatile gidecek durumda değil.

38 milyon vatandaşımız hiçbir acil 
harcamasını yapamıyor.

58 milyon vatandaşımız, ev mas-
raflarını karşılayamıyor.

32 milyon vatandaşımız evini ısıta-
mıyor.

25 milyon vatandaşımız, eskiyen 
elbisesini değiştiremiyor.

Tam 31 milyon vatandaşımız ça-
tısı sızdıran, duvarları nemli, pence-
resi çürümüş evlerde oturuyor ama 
meydanlarda “Günde birkaç hurma 
ile açlığını bastıran bir Peygamber’in 
ümmetiyiz” diye bağıranlar, kendile-
rine tam 1,4 milyar liraya saray yap-
tırıyor.

Bin odalı saraylarda oturanlar, 
memurun halini nereden bilecek? 
Devlete aylık 700 bin lira elektrik pa-
rası ödetenler, soğuktan donanların, 
ellerini araba egzozlarında ısıtanların 
çilesini nereden bilecek?

Bin odalı saraylara kurulanlar, kira 
ve gıdayı çıktıktan sonra kalan 600 
lirayla ev geçindirmenin ne demek 
olduğunu nereden bilecek? Dünya-
ya saltanat penceresinden bakanlar, 

çatısı akan evde oturanın çilesini ne-
reden bilecek?

Damdan düşenin halini, damdan 
düşenler bilir.

Bizi damdan itenler, halimizi nere-
den bilecek?

“Kimsesizlerin kimsesi olacağım.” 
diye iktidara geldiler. Kimsenin sahip 
olmadığı servete ulaştılar. Saraylara 
taşındılar. Bütçeden kendilerine ay-
rılan kaynağı 200 milyon liradan 400 
milyon liraya çıkardılar.

400 milyon liraya saltanat uçağı 
aldılar.

“Fırat’ın kenarında bir koyun kay-
bolsa, hesabı bizden sorulur” diyen-
ler, 700 bin liralık saatlerin, kutu kutu 
paraların, para sayma makinelerinin 
hesabından niye kaçıyorlar?  Bun-
lar kuzunun hesabını vermek şöyle 
dursun, kuzuyu kurda elleriyle teslim 
ettiler.

2001’de yüzde 8,3 olan işsizlik 
yüzde 10,1 oldu.

Bugün her 5 gençten 1’i işsizdir.
350 bin öğretmenimiz atama bek-

liyor.
5 milyon gencimiz iş bulabilme 

umudunu KPSS’ye bağlamış.
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Kadınlarımız çalışma hayatının dı-
şındadır.

12 yıldır büyümenin bütün yükü, 
daha çok çalışıp daha az kazanan 
memurun, işçinin, çiftçinin omuzla-
rına bindirildi.

Pasta büyüdü ama çalışanın payı 
küçüldü.

3Y’yi; “yolsuzluk, yoksulluk ve 
yasaklar”ı bitereceğim diye iktidara 
gelenler, hayatımıza yıldırmayı, yık-
mayı, yağmayı ve yandaşlığı da so-
kup, 3 S’nin “saltanatın, sarayın ve 
servet”in esiri oldular.

Yaptıkları atamalar adaletsiz,
Terfiler liyakatsiz,
Memur mutsuz,
Emekli umutsuz.
Milletten toplanan vergilerden olu-

şan bütçe, denetlenmiyor.
Milletin bütçesinin bekçisi olan 

Sayıştay, devre dışı bırakılmış du-
rumdadır.

Bu denetimsizlik içinde,
En fazla ölümlü iş kazası bizde,
En fazla maden faciası bizde,
OECD içinde en uzun çalışma sü-

resi bizde,
En zayıf iş güvencesi bizde,
Taşeronlaşma bizde,
Sendikasızlaştırma bizde,
En kötü yaşam koşulları bizde,
En çok gecekondu bizde,
En düşük maaş bizde…
Ama “Dünyanın en büyük on ye-

dinci ekonomisiyiz” diye övünen ik-
tidar bizde.1993’de de on yedinciy-
dik, 2013’de de on yedinci olduk. 20 
yılda bir arpa boyu yol alamadığımızı 
gizlemeyi başaran iktidar da bizde. 
Kişi başına düşen gelirde, 1993’de 
dünyada kırk yedinci iken, 20 yılda 
tam 18 sıra geriletip, bizi altmış be-
şinciliğe düşüren iktidar da bizde.

Vatandaşına zırnık koklatma-
yanlar, milletin kaynaklarını yanda-
şa, uğursuza, saraylara, uçaklara 
peşkeş çekenler de bizde.Toplam 
gelirin yüzde 10’unu bile alamayan 
çalışanlar, toplam gelir vergisinin 
yüzde 62’sini veriyor.  Yani saltanatın 
bedelini memur, işçi, asgari ücretli 
ödüyor.

Hal böyleyken toplu sözleşme 
masasında üyesi olan memurun, 
emeklinin hakkını korumak yerine, 
satışa çıkaran sendikaların varlığı 
durumu daha da vahim hale getiri-
yor. Bunlar, önlerinde 23 gün süre 
varken, 2 günde toplu sözleşme 
imzaladılar. Toplam 5 saat masada 
kaldılar, “Tam 1150 talebi tek tek 
anlattık, tartıştık” dediler. Yüzleri hiç 
kızarmadan memurun, emeklinin 
gözünün içine baka baka gerçekleri 
çarpıttılar.  2014 yılı bütçesinde me-
murlara ayrılan paranın tam 3 milyar 
lirasını, Hükümete peşkeş çektiler.

Memurlarımız 1 yıldır, toplu söz-

leşme görüşmelerinde uğradığı bu 
ihanetin bedelini ödüyor.

İktidar ve malum konfederasyon 
iş birliği, memurları 123, emeklileri 
140 TL zamma mahkûm etti.   Toplu 
sözleşme sonunda kamu görevlile-
rinin hakkı olan enflasyon farkı öde-
mesi dahi gasp edildi. Bunlar sesini 
çıkaramadı.

123 lira toplu sözleşme görüşme-
lerinde Hükümetin ilk teklifi olan yüz-
de 3+ 3 maaş zammından bile daha 
düşük bir zam demek.  123 lira en 
düşük memur maaşına yüzde 6,6; 
ortalama memur maaşına yüzde 
5,2 artış demek.   Böyle olunca, me-
mur maaşları Hükümetin ilk teklifinin 
bile altında kaldı, memurların aylık 
zararı ortalama 200 lirayı aştı.

Emekli maaşı ve emekli ikramiyesi 
yönünden de zarara uğradık.Ne ya-
zık ki bu eziyet 2014 yılıyla da sınırlı 
değil. 2015 için de %3+%3 zam ka-
bul edildi.

Bütün bu yaşananlara rağmen 
toplu ihanete imza atan konfede-
rasyon hala durumdan son derece 
memnun. Allah için çıkıp bir açıkla-
ma dahi yapamıyor. “Memur maaşı 
eridi” diyemiyor.

Hatta bizim ek zam talebimize 
de, karşı çıkıyor. “Biz memurlara, 
emeklilere fazlasıyla zam aldık. 15 
Mayıs’ta memur kararını verecek” 
diyor.

27 Kasım tarihinde yapılan 
KPDK’da Türkiye Kamu Sen olarak 
çalışanların birçok problemini dile 
getirdik.

Tabi ki, ek zam talebimizin haklılı-
ğını da anlattım.

Memur Sen Genel Başkanı Ah-
met Gündoğdu’ya, “Bu işin so-
rumluluğu sizindir, aldığınız zam, 
enflasyonun altında kaldı, sorumlu-
luğunuzu yerine getirip, çıkıp ek zam 
değilse bile, oluşan enflasyon farkını 
talep etmeniz gerekir, bu işin vebali 
büyüktür.” dedim.

“Aldığınız zam 123 TL, enflasyon 
ise 2014 yılında yüzde 10’u aşacak, 
matematik ilmi ortada.” dedim.

Ahmet Gündoğdu ve TOÇ BİR 

SEN Genel Başkanı Günay Kaya, 
beni matematik ilmini çarpıtmakla 
itham ettiler, aldıkları zammın çok iyi 
olduğunu savundular.

Ahmet Gündoğdu, “15 Mayıs 
2015 tarihinde yetkili sendikalar belli 
olacak, orada kimin haklı olduğunu, 
memurların kimi tercih edeceğini 
göreceğiz”, dedi.

Yunus Emre de diyor ki;
“İçin dışın mundar iken,
Dost neylesin senin ile
Gözün gönlün nefsi heva
Aşk neylesin senin ile”
Onlara en güzel cevabı, 15 

Mayıs’ta inşallah siz vereceksiniz ve 
memur neylesin senin ile diyecek-
siniz. İşte memur, işte meydan ben 
yine de buradan memurların kendi-
sine soruyorum: Aldığınız zamdan 
memnun musunuz?

Maaşınız harcamalarınıza yetiyor 
mu?

Toplu sözleşme masasında tarihi 
başarı mı kazanıldı?

İşte memur, emekli burada, sen-
dika burada, cevap ortada, hesap 
ortada; sen daha hangi hesap 
oyunlarının peşindesin?

Tarih, böyle bir rezalet, böyle bir 
ihanet görmedi.

Tarihte hiçbir sendika, işverenin 
teklifinden daha düşük zam isteme-
di.

Bunun adına ne sarı sendikacılık, 
ne de memuriyet sendikacılığı denir.

Bunların yaptığı olsa olsa memnu-
niyet sendikacılığı, bu sendikanın adı 
da Memnun-Sen olur.

Son bir yılda enflasyon yüzde 9,5 
oldu. Doğalgaza, elektriğe, suya 
yüzde 9 zam yapıldı. Gıda fiyatları bir 
yıl içinde yüzde 12,5 arttı.

Et ve ekmek yüzde 11, ulaşım 
yüzde 20, meyve yüzde 38 zamlan-
dı. Ailenin zorunlu harcamaları tam 
434 lira yükseldi.

Biz, Türkiye Kamu-Sen olarak 
2013 Ağustos ayından beri, ger-
çekleri dile getirdik, imzalanan toplu 
sözleşmenin defolu olduğunu, me-

murların haklarının gasp edildiğini 
ifade ettik.

Memnun konfederasyon ise 123 
lirayı anlata anlata bitiremedi ama bir 
yıl içinde gerçekler ortaya çıktı. Kim 
haklı, kim haksız belli oldu.  Dün ne 
dediysek, bugün de aynısını söylü-
yoruz.

Memurların haklarını masa başı 
oyunlarıyla budayan memnun kon-
federasyon ve yetkililer, bugün nere-
deler? Memuru unutup, haksızlığa, 
adaletsizliğe, yolsuzluğa, hırsızlığa 
destek verenler, bugün memurun 
karşısına ne yüzle çıkacaklar?

Hizmetlileri yok sayanlar, 4/C’lilere; 
vekil ebe, hemşire, imam ve aile 
sağlığı elemanlarına üvey evlat mu-
amelesi yapıp kadroya geçirmeyen-
ler, öğretmeni, sağlık çalışanını, mali-
yeciyi, adliye çalışanını unutanlar,

Postacıya, ormancıya, belediye 
çalışanına, diyanet çalışanına kör 
bakanlar, Emeklileri, ek gösterge 
sorunlarını, ek ödeme sorunlarını, 
ek dersleri, fazla mesaileri, döner 
sermayeleri bir kenara bırakıp, 2 
gün içinde memuru masada satıp 
kaçanlar, bugün memurun karşısına 
ne yüzle çıkacaklar?

Kış soğuğunun bastırdığı günler-
de oduna, kömüre, doğalgaza ge-
len zamları bile karşılamayan maaş 
artışına imza atan, bir eli yağda, bir 
eli balda yandaşlar, evini dahi ısıta-
mayan 32 milyonun karşısına ne 
yüzle çıkacaklar?

Memnun-Sen’den aldıkları des-
tekle bize toplu sözleşmenin dışına 
çıkamayız diyenler, toplu sözleşme 
dışında hâkim ve savcıların maaş-
larına 1155 TL, akademik persone-
le de 725 ile 835 lira arasında zam 
yaptılar.

Hâkim ve savcılarımızın, bilim 
adamlarımızın maaşlarının yüksel-
tilmesini elbette istedik  Akademis-
yenlerimizin yıllardır ihmal edildiğini 
her zaman söyledik. Yapılan zam-
dan da memnuniyet duyduk ama 
biz, bütün memurların ve emeklilerin 
sorunlarının çözülmesini istiyoruz.

Enflasyon hedefini yüzde 5,3’den 
yüzde 9,4’e yükselttiniz.

Memurları ve emeklileri bir kalem-
de açlığa mahkûm ettiniz.

Harcamalar 434 lira artarken ma-
aşlara 123 lira zam yaptınız.

Bu arada belli kesimlere de 725 
lira ile 1155 lira arasında zam yapıp, 
diğerlerini unuttunuz.

Böyle bir adalet olabilir mi?
Alınan zam ortadadır.
Altı da, üstü de 123 lira. Bunun 

nesini savunacaksın?
Aile yardımına zam yok!
Çocuk parasına zam yok!
Fazla çalışma ücretine zam yok!
Ek ödemeye zam yok!
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Ek derse zam yok!
Tazminatlara zam yok!
İkramiyelere zam yok!
Ama bunların toplu sözleşmesin-

de satış var, hezimet var, perişanlık 
var, ihanet var.İşte bunların bütçe-
si de, yandaşların sendikacılığı da, 
memurun zammı da koskoca bir 
sıfırdır. Paraları sıfırlama konusunda-
ki uzmanlıklarını memuru, emekliyi 
sıfırlamakta da kullanıyorlar. Memu-
run maaşı, her gün mum gibi eriyip 
gidiyor.

Ama AKP ile bu Memnun-Sen kol 
kola girmiş, “Enflasyon yüzde 9,5 
olacak ama sana bir yıl için 123 lira 
yeter de artar. 2015 yılında da yalnız-
ca yüzde 3+3 alacaksın.” diyor.

“Memuru masada unuttunuz” di-
yoruz, kızıyorlar.

Enflasyon farkı: Unuttular!
Hizmet kolları: Unuttular!
Yardımcı Hizmetliler: Unuttular!
Görevde yükselme: Unuttular!
Başta 4/C’liler olmak üzere kadro-

ya geçirilmeyen personel: Unuttular!
Sağlık çalışanları ve döner serma-

yeli kurumlarda çalışanlar: Unuttular!
Tüm ek ödemelerin emekliliğe sa-

yılması: Unuttular!
Vergi dilimlerindeki adaletsizlik: 

Unuttular!
KİT çalışanları: Unuttular!
Uzmanlar: Unuttular!
Disiplin affı: Unuttular!
2005’ten sonra göreve başlayan-

lara bir derece: Unuttular!
Üniversiteli işçiye kadro: Unuttu-

lar!
Emeklilikte yaşa takılanlar: Unut-

tular!
Taşeronlaşmaya çözüm: Unuttu-

lar!
Allah aşkına siz neyi unutmadınız?
Ben söyleyeyim:
Yandaşlığı, yalancılığı, yağmacılığı 

unutmadılar!
Adam kayırmayı, ayrımcılığı, bölü-

cülüğü unutmadılar!
Son olarak yönetici atamalarında 

yaşanan rezaleti hepimiz, ibretle ve 
hayretle takip ettik. Sürerek, tehdit 
ederek, görevden alarak memu-
ru sindirmeye çalışanları gördük. 
İsimlerini adalet koyanların, adaleti, 
hakkaniyeti, liyakati nasıl katlettikle-
rine şahit olduk. “Sendikacıyız, hak 
arıyoruz” diyenlerin, nasıl kul hakkı 
yediklerini gördük.

Bu anlayış, bu zihniyet, memurla-
rın ve emeklilerin yıllarını çaldı, gele-
ceğini kararttı. 2014 yılının tamamı 
için aldıkları 123 lira zammı anlata 
anlata bitiremeyen, 2015 yılında tam 
bir skandala imza atan ve yüzde 3+3 
sefalet ücretine “Evet” diyen,İktidarın 
bir emri ile süt dökmüş kediye dö-
nen,

Meydanlara inemeyen,
Masaya yumruğunu vuramayan,
Memurun önüne çıkamayan, ka-

muya bir virüs gibi yerleşmiş asalak 
sendikacılar, bu hezimetin baş mi-
marıdır.

Biz memura, emekliye yüzde 12 
ek zam istiyoruz.

Biz “Memurun çalınan 730 günü 
telafi edilsin” diyoruz.

“Hiç olmazsa gelecek yılları kur-
taralım. 2015 yılında yüzde 3+3 
memurun, emeklinin sefaletidir.” di-
yoruz.

“Verdiğiniz sözleri yerine ge-
tirin, Kamu Personeli Danışma 
Kurulu’nda kabul ettiğiniz maddeleri 
uygulayın.

Kamuda ayrımcılık yapılmasına 
itirazımız var.

Liyakatsiz yönetici atamayın.
Ahbap çavuş ilişkilerine, kirli oyun-

lara son verin.
Memurları ötekileştirerek, kamu 

görevlilerinin arasına nifak tohumları 
saçmayın.

Bölmeyin, parçalamayın, işi ehline 
verin, emanete ihanet etmeyin.

Sevin, sevindirin, kucaklayın.” di-
yoruz.

Peki, siz ne yapıyorsunuz?
Cumhurbaşkanlığının bütçesini iki 

katına çıkarıyor, yüzde 100 zam ya-
pıyorsunuz.

1,4 milyar liraya saray yapıyorsu-
nuz.

Milletvekili maaşlarına tam 1000 
lira zam yapıyorsunuz.

PKK’yla terör pazarlığı yapıyorsu-
nuz.

Apo’yla ihanet pazarlığı yapıyor-
sunuz.

IŞİD’le rehine pazarlığı yapıyorsu-
nuz.

PYD’yle yardım pazarlığı yapıyor-
sunuz.

Öyleyse, yuh olsun memurla 
maaş pazarlığı yapmaktan kaçan-
lara!

Ülkenin çivisini çıkartanlara karşı 
susmak, bizim fıtratımızda yok.

Evlerine ekmek götüremedikleri 
için canına kıyan insanların, çöplük-
lerden yiyecek toplayan çocukların 
olduğu, soğuktan bebeklerin don-
duğu bir ülkede,

Yolsuzlukları, hırsızlıkları, adalet-
sizlikleri, toplu sözleşme hezimetini, 
saltanat saraylarını aklamaya dün-
yanın bütün beyaz boyaları dahi 
yetmez.

Bunlar aklanamayacaklar ama 
evvel Allah, haklanacaklar, haklarını 
bulacaklar.

Haksızlıklara boyun eğmek, hak-
sızlığı, hukuksuzluğu, yolsuzluğu sa-
vunmak, memurun da, emeklinin de 
fıtratında yok.

Ama ihanet, ayrımcılık, adam ka-
yırma bunların fıtratında var,

Namusu, şerefi, imanı, vicdanı 
olanlar, bu milletin kaynaklarına sa-
hip çıkmakla mükellef olduklarını 
bilirler.  Bu milletin hakkını korumak 
için toprağın altında yatanla, bu mil-
letin hakkını çalıp sırça köşklerde ya-
tanları ayırt etmek, hepimizin namus 
borcudur.

“Türk’üm, doğruyum, çalışkanım” 
diye başlayan yemininin esiri olanlar-
la, saltanatın, sarayların ve servetin 
esiri olanları ayırt etmek, hepimizin 
namus borcudur.

Memur, emekli ve aileleriyle birlik-
te, 20 milyon vatandaşımızın bir yıllık 
zam talebini bir kalemde saraylara, 
uçaklara, yandaşlara dağıtanlardan, 
yüzde 12 ek zam istemek, anamızın 
ak sütü kadar helaldir.

Bizim alnımız ak, onların sarayları 
karadır.

Bugün; iktidarın koltuğunun altına 
saklananların, şahsi menfaatleri için 
memuru satanların, adalet terazisini 
bozanların deliklerine sindiği, yürekli 
olanların “Artık yeter” diye haykırdığı 
gündür.

Bugün; yargıdan, denetimden 
kaçanların, milyonların vicdan mah-
kemesinde yargılandığı gündür.Bu-
gün; memurlarımızın hak için bütün 
engelleri aştığı gündür.

Bugün; memurlarımız; toplu 
sözleşme hezimetinin telafisi için 

Türkiye’nin dört bir yanından bura-
ya koştular. Bugün, tüm haksızlık-
lara karşı meydan okuyan ve tüm 
riyakârların günahlarını suratlarına 
çarpan bir Türkiye Kamu-Sen var.

Bizlere düşen, haksızlıklar kar-
şısında asla pes etmemek, asla 
susmamaktır.Çünkü tüm ülkemizin, 
bütün mazlumların, ezilen sessiz ço-
ğunluğun Türkiye Kamu-Sen’in gür 
sesine ihtiyacı var.

Onun için kenetleneceğiz. Onun 
için bir olacağız, onlar için susma-
yacağız.

Biz haksızlıklar karşısında susan 
dilsiz şeytanlardan olmayacağız.

Canım sağ oldukça rahmetli ba-
bam

Susarsam, hakkını helal etmesin
Ak sütün emziren ihtiyar anam
Susarsam hakkını helal etmesin.
Esir iken Kırım, Kerkük, Türkistan,
Bana zindan olur Maraş, Elbistan
İbni Sina, Dedem Korkut, Alpars-

lan
Susarsam hakkını helal etmesin
Uyutulmuş köy, nahiye, ilçe, il
Yüreğimi yetmiş yerden yara bil;
Mehmet Akif, Osman Batur, Şeyh 

Şamil
Susarsam hakkını helal etmesin.
Mühim değil güceneni, küseni
Allah sevmez haksızlığa susanı
Yozgat’ın Yerköy’lü Yetim Hasan’ı
Susarsam hakkını helal etmesin.
Buradan çıkıp memleketimizin 

dört bir yanında dağıldığınızda, hak-
sızlığa karşı durun, sesimizi gittiğiniz 
her yerde yankılandırın istiyoruz.

Sizlerden, asla pes etmemenizi, 
asla eğilmemenizi, asla susmama-
nızı istiyoruz.

Susacak mısınız?
Davamıza, devletimize, vatanımı-

za, haklarınıza sahip çıkmanızı isti-
yoruz.

Sahip çıkacak mısınız?
 “Sahipsiz vatanın batması haktır; 

Sen sahip çıkarsan bu vatan batma-
yacaktır.”

Hepinize saygılar sunuyorum.
Allah yar ve yardımcınız olsun! di-

yerek sözlerini noktaladı.
Ek zam mitingimize, Türkiye 

Kamu-Sen Eski Genel Başkanı Bir-
can Akyıldız, MHP Genel Başkan 
Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Reşat 
Doğru, İlksan Yönetim Kurulu Baş-
kanı Tuncer Yılmaz, Türkav Başkanı 
Sinan Yüksel, Ülkücü İşçiler Derne-
ği Genel Başkanı Hakan Kandemir 
çok sayıda davetli ve vatandaş ka-
tıldı.
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Ankete katılanların;
Yüzde 78.5’i erkek, yüzde 21.5’i 

kadın. Yüzde 79.8’i evli, yüzde 20.2’si 
bekar. Yüzde 66.6’sının çocuğu var, 
yüzde 33.4’ünün çocuğu yok. Yüzde 
36’sının 1, yüzde 48.6’sının 2, yüzde 
12.7’sinin 3, yüzde 2.7’sinin de 4 ve 
üzerinde çocuğu var. Yüzde 85.2’si 
öğretmen, yüzde 8.6’sı müdür yar-
dımcısı, yüzde 1’i müdür baş yardım-
cısı, yüzde 5.2’si müdür olarak görev 
yapmaktadır.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 
49.7’Sİ 2.140-2.300 TL ARASINDA 

ÜCRET ALIYOR.

Ankete katılanların yüzde 49.7’si 
2.140-2.300 TL, yüzde 30.3’ü 2.301-
2500 TL, yüzde 18.8’i 2.501-3000 TL, 
yüzde 1.2’si de 3.001 TL’den fazla ka-
zandığını ifade etmiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 
63.6’SI EKONOMİK DURUMUNU 
“ORTA” ŞEKLİNDE TANIMLIYOR.

“Genel olarak ekonomik durumu-
nuzu nasıl tanımlarsınız?” sorusuna 
ankete katılanların yüzde 0.5’i çok iyi, 
yüzde 15.3’ü iyi, yüzde 63.6’sı orta, 
yüzde 20.6’sı da zayıf cevabını ver-
miştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 
35.3’ÜNÜN HANESİNDE İŞSİZ 
BİRİSİ YA DA BİRİLERİ VAR.

Ankete katılanların yüzde 35.3’ü 
hanesinde işsiz birisi ya da birileri ol-
duğunu belirtirken, yüzde 64.7’si ha-
nesinde işsiz birisi ya da birileri olma-
dığını ifade etmiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 
93.9’UNUN KREDİ KARTI VAR.
Ankete katılanların yüzde 93.9’unun 

kredi kartı var iken, yüzde 6.1’inin kredi 
kartı bulunmamaktadır.

ANKETE KATILAN VE KREDİ 
KARTINA SAHİP OLANLARIN 
YÜZDE 49.9’U HER AY KREDİ 

KARTI BORCUNUN TAMAMINI 
ÖDEYEMİYOR.

Kredi kartı olanların yüzde 50.1’i 
her ay kredi kartı borcunun tamamını 
ödeyebildiğini belirtirken, yüzde 49.9’u 
ödeyemediğini ifade etmektedir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 
81.4’Ü SON 5 YIL İÇİNDE BANKA 

KREDİSİ ÇEKMİŞ, YÜZDE 

14.8’İ DE BANKALARIN KARA 
LİSTESİNDE.

Ankete katılanların yüzde 81.4’ü son 
5 yıl içinde bankalardan kredi çektiğini 
belirtirken, yüzde 18.6’sı çekmediğini 
söylemiştir.

Son 5 yıl içinde bankalardan kre-
di kartı çektiğini belirtenlerin yüzde 
21.2’si 1 kez, yüzde 30.2’si 2 kez, 
yüzde 23’ü 3 kez yüzde 10.4’ü 4 kez, 
yüzde 15.2’si de 5 ve üzeri kez kredi 
çektiğini belirtmiştir.

“Kredi ödemelerinizi aksattığınız-
dan dolayı bankaların kara listesinde 
misiniz?” sorusuna yüzde 14.8’i evet, 
yüzde 85.2’si hayır cevabını vermiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 
24.8’İNİN BANKALARA 50.001 
TL’DEN FAZLA BORCU VAR.

Ankete katılanlara “Bankalara ne 
kadar borcunuz bulunmaktadır?” so-
rusunu yönelttik. Buna göre ankete 
katılanların yüzde 12.7’si bankalara 
herhangi bir borcum bulunmuyor der-
ken; yüzde 4.4’ü 1.500 TL’den az, yüz-
de 5.2’si 1.501-2500 TL, yüzde 3.1’i 

2.501-3500 TL, yüzde 4.9’u 3.501-
5000 TL, yüzde 8.7’si 5.001-10.000 
TL, yüzde 12.7’si 10.001-20.000 TL, 
yüzde 10.5’i 20.001-30.000 TL, yüzde 
13’ü 30.001-50.000 TL, yüzde 24.8’i 
de 50.001 TL’den fazla cevabı ceva-
bını vermiştir.

Ankete katılanların yüzde 81.1’i alış-
verişlerini genelde kredi kartı ile, yüzde 
18.9’u da nakit yaptığını belirtmiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 
22.3’ÜNÜN AY SONUNDA 

ELİNDE HİÇ PARASI KALMIYOR.

 “Ödeme ve harcamalarınızı yap-
tıktan sonra ay sonunda elinizde ne 
kadar paranız kalıyor?” sorusuna an-
kete katılanların yüzde 22.3’ü hiç pa-
ram kalmıyor derken; yüzde 17’si 100 
TL’den az, yüzde 15.8’i 101-200 TL, 
yüzde 13.9’u 201-300 TL, yüzde 13.5’i 
301-500 TL, yüzde 9.3’ü 501-700 TL, 
yüzde 8.2’si 701 TL’den fazla demiştir.

“Süper loto, şans topu, at yarışı v.b. 
şans oyunları oynar mısınız?” sorusu-
na ankete katılanların yüzde 1.3’ü her 
gün, yüzde 28.2’si ara ara, yüzde 3.8’i 
sık sık derken; yüzde 66.7’si de hiç oy-
namam cevabını vermiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 
2.5’İ TEFECİYE BORÇLANMIŞ. 
TEFECİYE BORÇLANANLARIN 

YÜZDE 75.5’İ DE BORCUNU 
ZAMANINDA ÖDEYEMEMİŞ.
Ankete katılanların yüzde 2.5’i te-

feciye borçlandığını söylerken, yüzde 
97.5’i tefeciye borçlanmadığını belirt-
miştir.

TÜRK EĞİTİM-SEN’DEN 
24 KASIM ÖĞRETMENLER 

GÜNÜ ANKETİ
Sendikamızın yaptığı 

24 Kasım Öğretmenler 
Günü anketinin 

sonuçlarını açıkladı.

Türk Eğitim-Sen, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesin-
de öğretmenlerin ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlarını 
tespit edebilmek amacıyla bir anket çalışması düzenledi. 
Türk Eğitim-Sen internet sitesi üzerinden 5-19 Kasım 2014 
tarihleri arasında düzenlenen ankete 23 bin 562 kişi katıldı. 
Anket sonuçları öğretmenlerimizin Türkiye’deki hal-i pür 
mealini görmek açısından son derece önemlidir.
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Tefeciye borçlandığını belirtenlere 
“Borcunuzu zamanında ödeyebildiniz 
mi?” sorusunu yönelttik. Buna göre 
yüzde 24.5’i evet derken, yüzde 75.5’i 
hayır cevabını vermiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 
32.8’İ BORÇLARI NEDENİYLE 

HERHANGİ BİR MALINI/
BİRİKİMİNİ KAYBETMİŞ.

Ankete katılanlara “Borçlarınız ne-
deniyle herhangi bir malınızı/birikimini-
zi kaybettiniz mi?” sorusunu yönelttik. 
Buna göre yüzde 67.2’si hayır kaybet-
medim derken; yüzde 18.8’i altın-dö-
viz v.b., yüzde 7.3’ü araba, yüzde 1.7’si 
ev, yüzde 1.2’si arsa, yüzde 3.8’i de di-
ğer cevabını vermiştir.

“Önümüzdeki birkaç yıl içinde her-
hangi bir yatırım yapmayı planlıyor mu-
sunuz?” sorusuna ankete katılanların 
yüzde 35.7’si evet, yüzde 64.3’ü hayır 
cevabını vermiştir.

“Son 10 yıl içinde herhangi bir ya-
tırım yaptınız mı?” sorusuna ankete 
katılanların yüzde 63.6’sı evet, yüzde 
36.4’ü hayır cevabı vermiştir.

Son 10 yıl içinde herhangi bir yatırım 
yaptığını ifade edenlere ne aldıklarını 
sorduk. Buna göre yüzde 52.6’sı ev, 
yüzde 38.5’i araba, yüzde 2.9’u arsa, 
yüzde 3.2’si altın, döviz v.b., yüzde 
2.8’i de diğer cevabını vermiştir.

“Yatırım yaptıysanız bunu ne şekilde 
edindiniz?” sorusuna yüzde 11.5’i bi-
rikim yaparak, yüzde 5.3’ü eşe-dosta 
borçlanarak, yüzde 74.8’i kredi kulla-
narak, yüzde 4.2’si miras yoluyla, yine 
yüzde 4.2’si de diğer cevabını işaret-
lemiştir.

ZAMLAR ÖĞRETMENLERİN 
BELİNİ BÜKTÜ.

“Kışın gelmesiyle birlikte son dö-
nemde doğalgaz, elektrik ve suya 
yapılan zam oranlarını nasıl değerlen-
diriyorsunuz?” sorusuna ankete katı-
lanların yüzde 90.2’si yüksek, yüzde 
8.5’i orta, yüzde 1.3’ü de düşük ceva-
bını vermiştir.

ENFLASYON FARKI 
VERİLMEYECEK OLMASI 

ÖĞRETMENLERİN DE 
BÜTÇESİNİ SARSACAK.

“Yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 
9,4 olarak revize edilmiştir. Enflasyon 
hedefi değişmesine rağmen son ya-
pılan toplu sözleşmeye göre 2014 yı-
lında enflasyon farkı verilmeyecektir. 
Bu durum memurun bütçesini nasıl 
etkileyecektir?” sorusuna ankete katı-

lanların yüzde 97.2’si olumsuz yönde 
etkileyecek, yüzde 2.1’i hiçbir değişik-
lik olmayacak derken, yüzde 0.7’si de 
diğer cevabını vermiştir.

ÖĞRETMENLERE GÖRE 
ENFLASYON FARKININ 

VERİLMEYECEK OLMASININ VE 
123 TL ZAMMIN SORUMLUSU 

YETKİLİ SENDİKA VE HÜKÜMET.
“Toplu sözleşme döneminde ça-

lışanlara 2014 yılında 123 TL, 2015 
yılında yüzde 3 artı 3 zam verilmesi-
nin, enflasyon farkı alınamamasının 
sorumlusu kimdir?” sorusuna ankete 
katılanların yüzde 14.7’si hükümet, 
yüzde 79.7’si yetkili sendika, yüzde 
1.5’i yetkili sendika dışındaki sendika-
lar, yüzde 3.3’ü eğitim çalışanları der-
ken; yüzde 0.8’i de diğer seçeneğini 
işaretlemiştir.

“Hâkim ve savcılara 1.155 TL zam 
yapılması planlanmaktadır. Memur-
lara verilen zam miktarı göz önüne 
alındığında bu durumu nasıl değer-
lendiriyorsunuz?” sorusuna ankete 
katılanların yüzde 44.6’sı memurlara 
haksızlık yapılmaktadır, yüzde 1.9’u 
olağan karşılıyorum, yüzde 52.2’si 
HSYK seçimleri öncesinde seçim ya-
tırımıydı derken; yüzde 1.3’ü diğer se-
çeneğini işaretlemiştir.

ANKETE KATILANLARIN 
YÜZDE 81.7’Sİ MESLEĞİNİ 

AB ÜLKELERİNDE YAPMAK 
İSTİYOR.

Ankete katılanların yüzde 81.7’si 
mesleğini Avrupa Birliği ülkelerinden 
birinde yapmak istediğini belirtmek-
tedir.

Bunun nedenlerini sorduğumuzda 
ise yüzde 53.8’i maaş ve özlük hakları 
daha iyi, yüzde 24.3’ü kişi başına dü-
şen milli gelirleri yüksek, refah seviye-
leri iyi, yüzde 12.7’si çalışma koşulları 
daha iyi, yüzde 7.5’i sendikal ve de-
mokratik faaliyetlerde daha özgürler 
derken; yüzde 1.7’si de diğer cevabını 
vermiştir. 

ANKETE KATILANLARIN 
YÜZDE 97.2’Sİ YÖNETİCİ 

ATAMALARININ HAKKANİYETE 
UYGUN YAPILMADIĞINI 

DÜŞÜNÜYOR.

Ankete katılanların yüzde 97.2’si 
Yönetici Atama Yönetmeliği ile birlik-
te okul müdürlerinin görev süresinin 
uzatılması sürecinin adil, objektif ve 
hakkaniyete uygun yapılmadığını dü-
şünmektedir.

Ankete katılanların yüzde 96.6’sı ilk 
defa ve yeniden görevlendirilecek okul 

müdürlerinin belirlenmesinde belirleyi-
ci olan sözlü sınav uygulamasını des-
teklemediğini belirtmektedir.

Ankete katılanların yüzde 93.1’i yö-
netici atamalarının tıpkı eskiden ol-
duğu gibi yazılı sınav esaslı olmasını, 
yöneticiliğin asli görev ve kazanılmış 
hak olduğuna dair düzenlemenin ya-
pılmasını istemektedir.

Ankete katılanların yüzde 96.8’i 
“Yönetici atama sürecinde bir sendi-
ka kayırılmış, yandaşlık yapılmış, isim 
listeleri elden ele dolaşmıştır” ifadesine 
katıldığını belirtmiştir.

ANKETE KATILANLARIN 
YÜZDE 85.1’İ OKULLARDAKİ 
KURSLARDA GÖREV ALMAYI 

DÜŞÜNMÜYOR.

Ankete katılanların yüzde 68.2’si 
dershanelerin kapatılmasını, bunun 
yerine okullarda kursların açılacak 
olmasını desteklemediğini belirtmek-
tedir.

Ankete katılanların yüzde 85.1’i 
okullardaki kurslarda görev almayı dü-
şünmediğini, yüzde 14.9’u da düşün-
düğünü belirtmiştir.

Kurslarda görev almayı düşünmedi-
ğini belirtenlere bunun nedenlerini sor-
duk. Buna göre yüzde 46’sı verilecek 
ücretin tatminkar olacağını düşünme-
diğini, yüzde 33.7’si bu kursların fay-
da sağlayacağı inancında olmadığını, 
yüzde 7.7’si kurs vermeye ayıracak 
zamanının olmadığını söylerken; yüz-
de 12.6’sı diğer cevabını vermiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 
78.6’SI ŞUBAT’TA EK ATAMA 

İSTİYOR

Ankete katılanların yüzde 78.6’sı 
2015 yılının Şubat ayında ek öğretmen 
ataması yapılması gerektiğini düşün-
mektedir.

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 58.1’İ 
İL İÇİ ROTASYONA KARŞI

Ankete katılanların yüzde 58.1’i öğ-
retmenlere getirilmesi planlanan il içi 
rotasyon uygulamasını desteklemedi-
ğini, yüzde 41.9’u desteklediğini belirt-
mektedir.

Rotasyon uygulamasını destekle-

meyenlere bunun nedenlerini sorduk. 
Buna göre yüzde 36.8’i rotasyonun 
adil ve hakkaniyete uygun olarak uy-
gulanacağını düşünmüyorum, yüzde 
25.8’i bazı ilçelerde mesafeler iki il ara-
sındaki mesafeden fazladır. Dolayısıy-
la aile bütünlüğü zedelenecektir, yüz-
de 15.2’si öğretmenin aidiyet duygusu 
olmayacak, kurum kültürü oluşmaya-
caktır, yüzde 14’ü öğretmen verimlili-
ğinin artacağına inanmıyorum, yüzde 
4.6’sı öğrencilerin sık sık öğretmen 
değiştirmesi pedagojik açıdan doğru 
değildir, yüzde 1.3’ü öğretmen-öğren-
ci ilişkisi zarar görecektir derken; yüz-
de 2.3’ü de diğer cevabını vermiştir.

Rotasyon uygulamasını destekle-
yenlere bunun nedenlerini sorduk. 
Buna göre yüzde 33.1’i MEB, rotas-
yonla öğretmenleri emekliliğe zorla-
yacak; böylece tayin konusundaki 
tıkanma aşılabilecektir, yüzde 25.6’sı 
iş verimliliği artacaktır, yüzde 25.5’i 
ilçe/köy ya da kenar mahallelerden 
merkeze gelmenin yolu olarak görü-
yorum, yüzde 15.8’i de diğer cevabını 
vermiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 
65’İ TEOG UYGULAMASINI 

BAŞARILI BULMUYOR
Ankete katılanların yüzde 65’i TEOG 

uygulamasını başarılı bulmazken, yüz-
de 27.8’i kısmen başarılı bulduğunu, 
yüzde 7.2’si de başarılı bulduğunu 
belirtmiştir.

ANKETE KATILANLAR 
ÖĞRETMENLERİN TOPLUMDAKİ 

İTİBARINI İYİ BULMUYOR
“Öğretmenlerin toplumdaki itibarını 

nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu-
na ankete katılanların yüzde 1.6’sı iyi, 
yüzde 27.4’ü iyi değil, yüzde 71’i de hiç 
iyi değil cevabını vermiştir.

“Cevabınız iyi değil ya da hiç iyi de-
ğil ise, size göre öğretmenlerin itibar 
kaybı yaşamasının nedeni en çok 
aşağıdakilerden hangisidir?” sorusu-
na ankete katılanların yüzde 56.9’u 
ülkeyi yönetenlerin öğretmenlere yö-
nelik tahkir edici sözleri ve bakış açısı, 
yüzde 20.7’si öğretmenlerin maddi, 
sosyal ve özlük haklarında iyileştirme-
ler yapılmaması, yüzde 13.8’i eğitim 
sistemindeki değişikliklerin doğurdu-
ğu başarısızlıkların öğretmenlere mal 
edilmesi, yüzde 3.4’ü kadrolaşma, 
yandaş kayırmacılığı, yüzde 1.9’u öğ-
retmenlik mesleğine yapılan yatırımın 
yetersizliği, yüzde 1.4’ü ücretli öğret-
men istihdamı, yüzde 0.6’sı öğret-
menlerin kendilerini geliştirmelerinin 
önüne engeller konulması derken; 
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yüzde 1.3’ü diğer seçeneğini işaretle-
miştir.

“Günün yorgunluğunu atmak, stres 
düzeyinizi azaltmak için herhangi bir 
aktivite yapıyor musunuz?” sorusuna 
ankete katılanların yüzde 43.1’i her-
hangi bir aktivite yapmıyorum derken; 
yüzde 22.5’i kitap okuyorum/müzik 
dinliyorum, yüzde 13.4’ü spor yapı-
yorum, yüzde 2.9’u sinema ya da ti-
yatroya gidiyorum, yüzde 1.4’ü sosyal 
kulüplere katılıyorum, yüzde 1.2’si alış-
veriş yapıyorum, yüzde 15.5’i de diğer 
cevabını vermiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 
77.1’İ CAN GÜVENLİĞİNDEN 

ENDİŞE EDİYOR

Ankete katılanların yüzde 77.1’i 
öğretmenlere yönelik şiddet olayları 
nedeniyle can güvenliğinden endişe 
ettiğini belirtmektedir.

Ankete katılanların yüzde 93.3’ü 
okulunun herhangi bir ihtiyacını gider-
mek için kendi cebinden para harca-
dığı zamanlar olduğunu ifade etti.

“Okullara yeterli ödenek ayrılmadığı 
için okul ihtiyaçlarının bir kısmının ve-
liler tarafından karşılanmasını doğru 
buluyor musunuz?” sorusuna ankete 
katılanların yüzde 30.9’u evet, yüzde 
69.1’i hayır cevabı vermiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 
26.8’İ EK İŞ YAPIYOR.

Ankete katılanların yüzde 26.8’i 
ek iş yaptığını belirtti. Ek iş yaptığını 
söyleyenlerin yüzde 28.1’i özel ders 
verdiğini, yüzde 9.8’i boya/badana, 
tamirat v.b. işleri yaptığını, yüzde 8.7’si 
alım-satım yaptığını, yüzde 4.1’i ders-
hanede ders verdiğini, yüzde 3.8’i 
pazarlamacılık yaptığını, yüzde 2.1’i 
taksicilik/şoförlük yaptığını, yüzde 1.8’i 
pazarcılık/işportacılık yaptığını, yüzde 
1’i özel okulda ders verdiğini belirtir-
ken; yüzde 40.6’sı diğer seçeneğini 
işaretlemiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 
90.4’Ü ÖĞRETMEN ETKİSİNİN 
AZALTILDIĞINI DÜŞÜNÜYOR.
Ankete katılanların yüzde 90.4’ü 

yapılan uygulamalarla okullarda öğ-
retmen etkisinin azaltıldığını düşün-
mektedir.

Ankete katılanlara “Size göre öğret-
menlik mesleğinin en avantajlı yönü 
nedir?” sorusunu da yönelttik. Buna 
göre yüzde 60.3’ü bilginizi öğrencilere 
sunmak, manevi tatmin, yüzde 14’ü 

çalışma saatleri, yüzde 13’ü iş güven-
cesi, yüzde 6.8’i belli bir gelire sahip 
olmak derken; sadece 0.7’si prestij 
seçeneğini işaretlemiştir. Bu soruya 
diğer cevabını verenlerin oranı ise yüz-
de 5.2’dir.

Ankete katılanlara “Görev yaptığınız 
okulda en büyük sorun nedir?” soru-
sunu yönelttik. Buna göre yüzde 28’i 
derslik açığı ve fiziki alt yapı yetersiz-
likleri, yüzde 17.7’si ödeneklerin yeter-
siz olması, yüzde 14.6’sı amirlerimin/
meslektaşlarımın tutum ve davranış-
ları, yüzde 14.4’ü kadrolaşma, yüzde 
3.9’u ücretli öğretmen istihdamı, yüz-
de 3.4’ü öğretmen açığı derken; diğer 
seçeneğini işaretleyenlerin oranı yüz-
de 18’dir.

ANKETE KATILANLARIN 
YÜZDE 84.6’SI EŞ ÖZRÜNÜN 

KALDIRILACAĞINDAN ENDİŞE 
EDİYOR.

“Öğretmenlerin Atama ve Yer De-
ğiştirme Yönetmeliği Taslağında eş 
durumu özrü zorlaştırıldı. Önümüzdeki 
yıllarda eş durumu özrünün tıpkı öğre-
nim özrü gibi kaldırılacağından endişe 
ediyor musunuz?” sorusuna ankete 
katılanların yüzde 84.6’sı evet cevabını 
vermiştir.

Ankete katılanların yüzde 87.1’i her-
hangi bir sendikaya üye iken, yüzde 
12.9’u herhangi bir sendikaya üye ol-
madığını belirtmiştir.

Herhangi bir sendikaya üye olma-
yanlara bunun nedenlerini sorduk. 
Buna göre yüzde 34’ü sendikaların 
çalışmasını yeterli bulmadığını söy-
lerken; yüzde 25.3’ü siyasi iktidarın 
çalışanlar ve sendikal faaliyetler üze-
rindeki baskıcı tutumu, yüzde 14.9’u 
sendika üyeliğinin bir fayda sağlaya-
cağına inanmıyorum, yüzde 11’i siyasi 
ve ideolojik görüşüme hiçbir sendika 
hitap etmiyor, yüzde 2’si sendikal ça-
lışmalara zaman ayıramıyorum, yüzde 
12.8’i de diğer seçeneğini işaretlemiş-
tir.

ANKETE KATILANLARIN 
SADECE YÜZDE 0.3’Ü  MEB’İN 

HİÇBİR KONUDA SINIFTA 
KALMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR.
“Size göre Milli Eğitim Bakanlığı en 

çok aşağıdakilerden hangisinden sı-
nıfta kaldı?” sorusuna ankete katılan-
ların yüzde 30.6’sı yönetici atamaları, 
yüzde 24.1’i eğitim çalışanlarına yö-
nelik ekonomik iyileştirmeler, yüzde 
23.8’i çalışanlara tarafsız ve adaletli 
davranma, yüzde 5’i PKK’nın okulları 

yakıp, yıkmasına karşı alınan önlem-
lerin yetersizliği, yüzde 4.5’i öğretmen 
atamaları, yüzde 3.9’u öğretmenlere 
yönelik şiddetin engellenmesi, yüzde 
3.6’sı TEOG yerleştirmeleri, yüzde 
4.2’si diğer derken; sadece yüzde 
0.3’ü Milli Eğitim Bakanlığının hiçbir 
konuda sınıfta kalmadığını düşün-
mektedir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 
95.1’İ NABİ AVCI’YI BAŞARILI 

BULMUYOR.

“Nabi Avcı başarılı bir Milli Eğitim 
Bakanıdır” ifadesine katılıyor musu-
nuz?” sorusuna ankete katılanların 
yüzde 95.1’i hayır katılmıyorum ceva-
bını vermiştir.

“Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı öğret-
menler ve eğitim çalışanları için olumlu 
icraatlarda bulunmuştur” ifadesine 
katılıyor musunuz?” sorusuna ankete 
katılanların yüzde 93.3’ü hayır katılmı-
yorum cevabını vermiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 
59.4’Ü, BAKAN AVCI’NIN  24 

KASIM’DA ÖĞRETMENLERİN 
MAAŞLARINDA VE ÖZLÜK 

HAKLARINDA İYİLEŞTİRMELER 
YAPILACAĞINI AÇIKLAMASINI 

İSTİYOR.

Öğretmenlere “Milli Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı’nın 24 Kasım Öğretmenler 
Gününde nasıl bir müjde vermesini 
isterdiniz?” sorusunu da yönelttik. 
Buna göre yüzde 59.4’ü öğretmen-
lerin maaşlarında ve özlük haklarında 
iyileştirmeler yapılacağını açıklamasını, 
yüzde 18’i eğitim çalışanlarına yönelik 
sergilenen yandaş kayırmacı ve hu-
kuksuz uygulamalardan dolayı özür 
dilemesini, yüzde 6.2’si eski yönetici 
atama sistemine geri dönüleceğini 
açıklamasını, yüzde 4.2’si özür grubu 
tayinlerinin yılda iki kez yapılacağını ve 
il/ilçe emrinin geri getirileceğini açık-
lamasını, yüzde 3’ü Şubat ayında ek 
öğretmen ataması yapılacağını açık-
lamasını, yüzde 2.4’ü okullara daha 
fazla ödenek ayrılacağını açıklamasını, 
yüzde 1.8’i öğretmenlere yönelik şid-
dete son verecek tedbirler alındığını 
açıklamasını, yüzde 0.7’si öğrenim 

özrünün geri getirileceğini açıklaması-
nı isterken; yüzde 4.3’ü de bu soruya 
diğer cevabını vermiştir.

ANKETE KATILANLARA GÖRE 
TÜRKİYE İÇİN EN BÜYÜK 

TEHDİT ADAM KAYIRMACILIK 
VE KADROLAŞMA

Ankete katılanlara “Size göre Tür-
kiye için en büyük tehdit nedir?” so-
rusunu yönelttik. Buna göre yüzde 
42.8’i adam kayırmacılık ve kadrolaş-
ma, yüzde 26.2’si PKK terörü, yüzde 
13.6’sı işsizlik ve ekonomik sorunlar, 
yüzde 10’u yolsuzluk, yüzde 2.7’si 
dünyada yalnızlaşma, yüzde 1.6’sı 
komşularımızla ilişkilerde yaşanan so-
runlar, yüzde 0.5’i IŞİD terörü derken; 
yüzde 2.6’sı diğer seçeneğini işaretle-
miştir.

Anket sonuçları ile ilgili açıklama 
yapan Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, MEB’in birçok konuda sınıfta 
kaldığını, özellikle yönetici atamala-
rında çok başarısız bir sınav verdiğini 
belirtti. Öğretmenlerin adam kayırma, 
kadrolaşma ile ilgili yaşadığı endişele-
rin çok haklı olduğunu bildiren Kon-
cuk, “Biz uzun süredir kadrolaşma 
tehlikesine dikkat çekiyorduk. Türkiye 
genelinde eylemler yaptık. Bugün ne 
yazık ki okulların yandaşlara emanet 
edilmesi, kul hakkı yenilerek makam-
ların doldurulması ibretlik bir tablodur. 
Artık okulların büyük kısmı ehil insan-
lar tarafından değil,  elinde ‘hamili kart 
yakınımdır’ olanlar, sırdaşlar, candaş-
lar, kapı kulları tarafından yönetilecek-
tir. Milli Eğitimin tek sorunu kadrolaş-
ma da değildir. Türkiye’deki ekonomik 
şartlar artık öylesine ağırlaşmaktadır 
ki, ücretlere yapılan zamlar çok yeter-
siz kalmakta, Milli Eğitim Bakanlığı yet-
kilileri ise bunu sadece seyretmekle 
yetinmektedir. Öyle ki öğretmenler AB 
ülkelerinde mesleklerini yapmak iste-
yecek noktaya gelmişlerdir. Tefeciye 
borçlu bir öğretmen profili oluşmuştur. 
Öğretmenlerin okullarında yaşadığı 
sorunlar görmezden gelinmekte, öğ-
retmenler can güvenliklerine yönelik 
derin kaygılar yaşamaktadır. Hele 
hele öğretmenlerin giderek itibarları-
nın azalması, öğretmenlerin pasifleş-
tirilmesi, öğretmenlik mesleğinin un 
ufak edilmesi son derece tehlikelidir. 
Hal böyleyken Nabi Avcı, olumsuz 
uygulamalarının neticesi olarak öğ-
retmenler nazarında başarısız bir Milli 
Eğitim Bakanı olarak addedilmektedir. 
Bakanlığın bu anket sonuçlarından 
bir ders çıkarması zorunluluktur. Biz 
eğitimciler; herkesi kucaklayan, öğ-
retmenlerin, eğitim çalışanlarının dert-
leriyle dertlenen, onların sıkıntılarına 
çözüm bulan, hakkaniyete, adalete 
uygun bir yapıyı tesis eden, hukuka 
saygılı bir Bakanlık anlayışına hasretiz. 
Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin 24 
Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, 
Başöğretmenimiz Atatürk’ü minnet ve 
rahmetle anıyoruz ” dedi.
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Genel Merkez yöneticilerimiz Ankara 6 No’lu Şube’ye bağlı Şereflikoçhisar İlçe 
Temsilciliği’nin düzenlediği 24 Kasım Öğretmenler Günü programına katıldı. Ankara 6 
No’lu Şube Başkanı Aytaç Çoşan, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Şereflikoçhisar İlçe 
Temsilcisi Erhan Oklu ve çok sayıda üyenin de katıldığı programda Genel Mali Sekreter 
Seyit Ali Kaplan, Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami Özdemir de hazır bulundular.

Türk Eğitim-Sen Yozgat Şube 
Başkanlığı, 23 Kasım 2014 Pazar 
günü,  24 Kasım Öğretmenler 
Günü münasebetiyle düzenlediği 
programda işyeri temsilcileri ve 
üyelerini bir araya getirdi. Yoğun 
bir katılımın gözlendiği programa, 
Genel Sekreter Musa AKKAŞ ve 
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri 
Talip GEYLAN da iştirak ettiler.

Programda Yozgat Şube Baş-
kanı Seyfi Bayrak’ın açış konuşmasından sonra Ge-
nel Sekreter Musa Akkaş da katılımcılara hitaben bir 
konuşma yaptı.

Genel Sekreter Musa Akkaş, katılımcıların Öğret-
menler Günü’nü kutlayarak başladı. Türk Eğitim-Sen 
üyelerinin yaşanan bu dönemde ciddi ve takdir edilesi 
bir duruş ortaya koyduklarını söyleyen Akkaş, “Ahlak-
sızlığın, adam kayırmacılığın, hak gaspının cüretkarca 
yaşandığı bu süreçte; tehditlere ve ahlaksız tekliflere 
karşı onurluca bir duruş ortaya koyan bütün üyelerimi-
zi yürekten kutluyorum. Kamu sendikacılığının tarihin-
de altın sayfalarda yerinizi alıyorsunuz. Bu dönemde 
sendikacılık yapmak, sivil toplumun sesi olmak her 
babayiğidin harcı değildir ve kesinlikle takdir edilmesi 
gereken bir tutumdur.” dedi.

Son dönemlerde Milli Eğitim Bakanlığı’nda yaşa-
nanlara da değinen Akkaş, özellikle yönetici atamala-
rında tarihte hiç görülmemiş bir tasfiyenin ve torpilin 
yaşandığını belirterek, “Milli Eğitim Bakanı ve Müste-
şarı kamuoyu önünde verdikleri sözlerini yemişler ve 
bu nedenle de itibar kaybına uğramışlardır. Tüm ülke 
genelinde mülakat ve değerlendirme süreçlerinde 
şahit olunan fotoğraflar göstermektedir ki, Milli Eğitim 
teşkilatları çetelerin kontrolündedir! Her türlü entrika, 
hukuksuzluk ve yandaş kayırmacılık tüm ülke genelin-
de eğitimde kol gezmektedir. Hiç kimse sorumluluk-
tan kaçamaz. En başta da koskoca eğitim camiasını 
çetelerin inisiyatifine terk eden Milli Eğitim Bakanı ve 
Müsteşarı yaşanan bu rezilliğin baş sorumlularıdır.

Program, aralarında üyelerimizin de bulunduğu ses 
ve saz sanatçılarının eğlenceli sunumlarıyla son buldu.

Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreterimiz 
Sami Özdemir şöyle konuştu: “ Bizleri bu 
soğuk kış gününde birlikte tutan ve bir ara-
ya gelmemize sebep olan ne bir beklen-
ti, ne bir makam ne de bir mevki.  Gönül 
birliğimiz, ülke sevdamız ve yaşadığımız 
sıkıntılar sonucunda daha güçlü, daha et-
kili, daha yetkili bir Türk Eğitim-Sen men-
supları olarak biz bugün buradayız. Birileri 
belki makam uğruna birilerine takla atabilir. 
Ama biz önce Allah’ın hak bildiği yolda yü-
rüyerek bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü 
savunan, milli ve manevi değerleri içinde 
özümseyen bir kuruluşun değerleriyiz. 
Allah’a binlerce şükür ki bundan da mut-
luluk duyuyoruz. Biz zamana ve şartlara 
göre yön ve şekil değiştiren, fikir değişti-
ren bir camia olmadık ve olmayacağız da.” 
dedi.

Genel Mali Sekreterimiz Seyit Ali Kaplan 
da konuşmasında şunları kaydetti: “Türk 
Eğitim-Senli olmak, Türk Eğitim-Sen’e gö-
nül vermek yüreklilerin işidir. Bu cesareti 

gösteren siz Türk Eğitim-Senli arkadaşla-
rımızı can-ı gönülden kutluyorum.

Sendikacılık denilince Türk Eğitim-Sen 
akla gelmektedir. Türk Eğitim-Sen sendi-
kacılıkta tarih yazmıştır. Eğitim çalışanları 
ile ilgili her konuda müdahil olmuş, iktidar-
ların yanlışlarına hukukun elverdiği kadar 
dur demiştir, demeye de devam edecektir.

Türk Eğitim-Sen bayrağına, ezanı-
na, vatanına, ülkü bütünlüğüne inanan 
Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin devamı 
için sonuna kadar mücadele edenlerin 
sendikasıdır.”

On iki yıldır kamu çalışanlarının, eğitim 
çalışanlarının güvencesine göz dikildiğini, 
657 sayılı kanundaki memur güvencesinin 
her fırsatta kaldırılmaya çalışıldığını belirten 
Kaplan, “memurun, eğitim çalışanlarının 
güvencesi Türk Eğitim-Sen ve Türkiye 
Kamu-Sen’dir. Şimdiye kadar iktidarın bu 
konudaki tüm girişimleri Türkiye Kamu-
Sen ve Türk Eğitim-Sen tarafından geri 
püskürtülmüştür.” dedi.

GENEL MERKEZ YÖNETİCİLERİMİZ 
ŞEREFLİKOÇHİSAR’DA

GENEL SEKRETER  
MUSA AKKAŞ: 
“MİLLİ EĞİTİMİ  

ÇETELER Mİ YÖNETİYOR?”

14 Mart 2014 tarih ve 28941 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6528 sayılı ka-
nun ile Mili Eğitim Bakanlığı’nda eşi görülmemiş bir kadro kıyımı yaşanmıştır. Binlerce 
yönetici kariyer, liyakat ilkeleri hiçe sayılarak görevlerinden alaşağı edilmiştir. Konu ile 
ilgili sendikamız gerek eylemlerle gerek basın açıklamaları ile yaşanan haksızlıkları, 
hukuksuzlukları, kadrolaşmayı kamuoyu gündemine taşımaktadır.

Bilindiği gibi söz konusu kanun, yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Ana-
yasa Mahkemesi’ne taşınmış ancak mahkeme bir karar vermemiştir. Türk Eğitim-
Sen olarak karar alma sürecinin hızlandırılması için Anayasa Mahkemesi Başkanı 
Haşim Kılıç’a gönderilmek üzere ülke genelinde mektup kampanyası başlattık. Şu-
belerimiz tarafından gerçekleştirilen mektup kampanyası büyük ses getirmiştir.

ŞUBELERİMİZ 
AYM BAŞKANI 
HAŞİM KILIÇ’A 

MEKTUP 
GÖNDERDİ
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Toplantıda bir konuşma yapan 
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-
Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 
öğretmenlik mesleğinin bir milletin 
hayatında asla vazgeçilemez bir 
meslek olduğunu vurgulayarak, 
“Mesele bunu anlayabilmektir, me-
sele millet olarak kavrayabilmekte-
dir.  Esasında öğretmenlik mesleği 
hala itibarlı bir meslektir. Ben öğret-
menlik mesleğinin altın gibi olduğu-
nu düşünüyorum. Bugün siyasi 
iktidarlar öğretmenlik mesleğinin 
kıymetini idrak edememiş olabilirler 
ama onların idraksizliği öğretmenlik 
mesleğini itibarsız kılmaz. Biz nasıl 
bir meslek erbabı olduğumuzu, 
hangi amaçla bu mesleği icra et-
tiğimizi yüreğimizin her zerresinde 
hissediyoruz. 34 yıllık öğretmenim. 
Dünyaya tekrar gelsem tüm olum-
suzluklara rağmen yine öğretmen 
olurum ve bundan şeref duyarım. 
Biz çocuklarımıza şekil vereceğiz, 
onların adeta ruhunu oluşturaca-
ğız, onları geleceğe hazırlayacağız. 
Hamura şekil veren heykeltıraş 
gibi öğretmenler de insana şekil 
veriyor. Böylesine kutsal bir görevi 
ifa etmek şereftir.” diye konuştu.

 Genel Başkan Koncuk sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Yüce Peygam-
berimiz ‘Ben güzel ahlakı tamam-
lamak üzere gönderildim’ diye 
buyuruyor. Hangi sendikanın üyesi 
olursak olalım, eğer Müslüman 
isek güzel ahlakla ahlaklanmak zo-
rundayız. Büyük şair Mehmet Akif 
Ersoy Hz. Ömer adaletini mısrala-
rında anlatırken, ‘Kenâr-ı Dicle’de 
bir kurt aşırsa bir koyunu, Gelir de 
adl-i İlâhî sorar Ömer’den onu!’ 
diyor. İşte Hz. Ömer adaleti böyle 
bir adalettir. 

Hz. Ömer o kapılan koyunun hesa-
bını veremeyeceğinden endişe 
ediyorken; ey Milli Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı, Milli Eğitim Müsteşarı 
Yusuf Tekin, Başbakan Ahmet 
Davutoğlu sizler binlerce insanın 
ahını nasıl taşıyacaksınız? Omuz-
larınız bu günahı taşımaya yetecek 
mi? Yazıklar olsun! Ne demişler; 
alma mazlumun ahını çıkar aheste 
aheste.”

Her kim bir insanı korkuta-
rak, ezerek üye yapıyorsa, o 
insan, alçakların en alçağıdır.

“Zulmedeni adam yerine 
koymam. Çünkü insan zulmet-
mez. Benim yüce dinim zulmü 
lanetlerken, Müslümanım diyen 
birinin insanlara zulmetmesi kabul 
edilemez” diyen Koncuk, hiç kim-
senin korkutularak üye yapılma-
ması gerektiğini ifade etti. Koncuk, 
“Bunlar hayatlarının merkezine 
kendi egolarını, menfaatlerini almış-
lar. Her kim bir insanı korkutarak, 
ezerek üye yapıyorsa, o insan, 
alçakların en alçağıdır. Bu bize asla 
yakışmaz. Bizim dimdik durabilen, 
karakterli insanlara ihtiyacımız 
var. Korkaklarla, sadece kendisi 
için yaşayanlarla bu ülke nereye 
gidecek? Bütün eğitim çalışanla-
rına, devlet memurlarına sesleni-
yorum: Dimdik durun. Kimseden 
korkmayın, çekinmeyin. Biz devlet 
memuruyuz. İş güvencemiz var. 
Bunlar korkak adamların üzerine 
gidiyorlar. Cesur adamların yanına 
dahi yaklaşamazlar. Türkiye Kamu-
Sen’nin böyle yürekli insanlardan 
oluştuğunu biliyorum. Hala 450 bin 
üyemiz varsa, Türkiye Kamu-Sen 

büyüyerek yoluna devam ediyorsa, 
bundan ders çıkarması gereken 
çok kişi var” diye konuştu.

 1 Ağustos 2015 tarihinde 
toplu sözleşmelerin başlayacağını 
hatırlatan Koncuk, kamu çalışan-
larının sendikal tercihlerini ortaya 
koyarken dikkatli olmasını istedi. 
Koncuk; ya satılmaya, iki yılımızı 
daha kaybetmeye razı olacağız 
ya da adam gibi mücadele eden 
sendikalara üye olacağız” dedi.

Koncuk sözlerini şöyle sürdürdü: 
“2013 yılındaki kadar elimiz güçlü 
değil. Çünkü 2014 yılında yerel 
seçimler vardı, Cumhurbaşkanlığı 
seçimi vardı, 2015 yılının Haziran 
ayında genel seçimler var. 1 Ağus-
tos 2015 tarihinde yapılacak toplu 
sözleşmelerde genel seçimler 
de bitmiş olacak. Kısacası 2015 
yılındaki toplu sözleşme elimizin 
en zayıf olduğu dönem yapılacak. 
Dolayısıyla tüm kamu çalışanları 
şu soruya cevap vermelidir: Ya 
satılmaya, iki yılımızı daha kaybet-
meye razı olacağız ya da adam 
gibi mücadele eden sendikalara 
üye olacağız. Türkiye Kamu-Sen 
kanının son damlasına kadar 
mücadele eder.”

2013 yılında yapılan toplu söz-
leşme ile ilgili çarpıcı açıklamalarını 
sürdüren Koncuk, “2013 yılında 
toplu sözleşme 1 Ağustos’ta baş-
ladı ve 30 Ağustos tarihinde sona 
erecekti. Türkiye Kamu-Sen olarak 
bir eylem planı ortaya koyduk. 
Teşkilatlarımızı Ankara’ya getirecek 
ve birkaç gün Ankara’da sabahla-
yacaktık. Biz 

eylem yapmayalım diye Memnun-
Sen Genel Başkanını ikna etmişler, 
o da kuzu kuzu 123 TL’nin altına 
imzayı atmış. Ama işi bizden iyi 
biliyormuş, helal olsun! Çünkü üye 
sayısı 50 bin arttı. Türkiye Kamu-
Sen’in üye sayısı ise 3 bin arttı. 
Takdir kamu çalışanlarının. ‘Sendi-
ka ne işe yarar?’ diye soruluyor. İşe 
yaramayacak adamlara yetkiyi ve-
rirseniz, tabi sendika işe yaramaz. 
Öyle bir toplu sözleşme düzeneği 
var ki, birçok kamu çalışanı bunu 
bilmiyor; ‘Siz o masada yok muy-
dunuz?’ diye soruyor. Bakınız toplu 
sözleşmede yetkili konfederasyo-
nun genel başkanının ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik’in imzası yeterlidir.  Diğerleri-
nin itirazı hiçbir sonuç doğurmaz. 
Hükümet böyle bir kanun çıkardı.”

 

YA SATILMAYA RAZI OLACAĞIZ YA DA MÜCADELE 
EDEN SENDİKALARA ÜYE OLACAĞIZ

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Düzce Şubesi’nin 24 Kasım Öğretmenler Günü 
münasebetiyle düzenlediği toplantıya katıldı. Genel Başkan’a Türk Eğitim-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri  
Talip Geylan ve Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz Kocakaplan eşlik etti. Toplantıda Türk Eğitim-Sen  

Düzce Şube Başkanı Osman Çakmak ve şube yönetim kurulu, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı diğer sendikaların  
şube başkanları ve şube yönetim kurulları ile üyelerimiz de hazır bulundu.
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25.11.2014 günü 
saat 12.30’da  Milas 
Atapark’ta düzenlenen 
basın açıklamasına 
Türk Eğitim-Sen Genel 
Sekreteri  Musa Akkaş, 
Türk Eğitim-Sen Genel 
Mevzuat ve Toplu Söz-
leşme Sekreteri  Meh-
met Yaşar Şahindoğan, 
Türk Eğitim Sen Muğla 
Şube Başkanı Mürsel 
ÖZATA,Türk Eğitim-
Sen İzmir 1 No’lu Şube 
Başkanı Merih Eyyup 
Demir, Türk Eğitim Sen 
Milas İlçe Temsilcisi Ad-
nan Karaağaç, Eğitim 
Sen Milas İlçe Temsilci-
si Mustafa Ali Demirci, 
MHP Milas İlçe Başkanı 
Murat Yıldırım, Milas 
Ülkü Ocakları Başkanı 
Mustafa Kalyoncu ve 
sendika üyeleri katıldı.

Türk Eğitim-Sen 
olarak görevini kötüye 
kullananların cezalandı-
rılması için girişimlerde 
bulunduklarını belir-
ten Akkaş, Muğla’da 
yapılan müdürlük 
mülakatlarında görevli 
komisyon üyesi olan 
aynı zamanda Milas 
İlçe Milli Eğitim Müdürü 
İradet Genç ile Muğla 
İl Milli Eğitim Müdürü 
Tamer Kırbaç hakkın-
da savcılık makamına 
irtikâp ve görevi kötüye 
kullanma suçlaması 
ile suç duyurusunda 
bulunulduğunu söyledi.  
Musa Akkaş; idari 
soruşturma başlatıl-
ması için de Milli Eğitim 
Bakanlığına girişimde 
bulunduklarını ifade 
ederek şunları aktardı; 
“Biz bu olayı kamuo-

yuna açıkladığımızda 
Milli Eğitim Bakanı Nabi 
Avcı’nın milli eğitimi 
kirleten Muğla İl Milli 
Eğitim Müdürü Tamer 
Kırbaç ile Milas İlçe Milli 
Eğitim Müdürü İradet 
Genç’i derhal görevden 
almasını talep etmiştik. 
Aradan geçen sürede 
bu zat-ı muhteremler 
hala makamlarında 
oturmaktadır. Bizim 
tek arzumuz adaletin 
tecelli etmesi, makam-
ları kirleten bu kişilerin 
görevden alınması, 
okul yöneticiliğinde 
adrese teslim atamalar 
yerine; hak edenle-
rin, emek verenlerin 
yöneticilik koltuğuna 
oturmasıdır.”diyerek 
sözlerini tamamladı.

Basın açıklamasının 
ardından İlçe Kayma-

kamı Fuat GÜREL’i 
makamında ziyaret 
eden heyet daha sonra 
ilçeden ayrıldı.

Türk Eğitim-Sen 
Genel Sekreteri  Musa 
Akkaş, Türk Eğitim-Sen 
Genel Mevzuat ve Top-
lu Sözleşme Sekreteri  
Mehmet Yaşar Şahin-
doğan, akşam 17.00’de 
Türk Eğitim Sen Muğla 
Şubesince düzenlenen 
işyeri temsilcileri istişare 
toplantısına katıldılar. 
Muğla Öğretmene-
vinde gerçekleştirilen 
istişare toplantısına çok 
sayıda iş yeri temsil-
cisi katıldı. Toplantıda 
eğitim çalışanlarının 
sorunlarıyla ilgili olarak 
sendikamızın yapmış 
olduğu çalışmalar ve 6 
Aralık mitinginin önemi 
üzerinde duruldu.

MİLAS`DAKİ YÖNETİCİ ATAMA
REZALETİNE MİLAS`TA TEPKİ KOYDUK

Amasya Şube 21 Kasım 2014 
tarihinde Öğretmenler Günü prog-
ramı düzenledi.  Türk Eğitim-Sen 
Genel Sekreteri Musa Akkaş ve 
Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme 
Sekreteri M. Yaşar Şahindoğan’ın 
da katıldığı programın açılış 
konuşmasını yapan Amasya Şube 
Başkanı Kamil Terzi; çalışan, 
emekli ve ataması yapılmayan tüm 
öğretmenlerin öğretmenler günü-
nü kutlayarak, birlik ve beraberlik 
mesajı verdi.

Programda bir konuşma yapan 
Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme 
Sekreteri M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN 
da şunları kaydetti: ”Milli Eğitim 
Bakanlığı’nda yaşanan yönetici 
kıyımından maalesef Amasya’da 
nasibini almıştır. Türk Eğitim-Sen 
olarak bu hukuksuz kıyımın he-
sabını meşru zeminlerde soraca-
ğız. Kimsenin yaptığı yanına kâr 
kalmayacak, Amasya Milli Eğitim 
Müdürü ve diğer sorumlular da 

yaptıkları kıyımın, haksızlığın hesa-
bını yargı önünde verecekler.”

Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri 
Musa AKKAŞ da yaptığı konuş-
mada şöyle konuştu: ”Son 12 
yılda tüm memurların olduğu gibi 
öğretmenlerin de birçok ekonomik 
ve sosyal hakkı kayba uğramış-
tır. Öğretmenler toplumda itibar 
kaybına uğratılmıştır. Türk Eğitim-
Sen bu Öğretmenler Günü’nün 
öğretmenin kaybettiği itibarının 
iadesi ve bunun bir başlangıç 
olması için 81 ilin valisine mektup 
göndermiştir.

Memur Sen’in hükümetle anla-
şarak imzaladığı toplu sözleşme 
memur, hizmetli, öğretmen ve 
emeklilere adeta ekonomik zulme 
dönüşmüştür. Bir sendikanın 
yüzde 10’a varan enflasyon farkını 
unutmasını kabul etmek müm-
kün değildir. Türkiye Kamu-Sen, 
emekli ve memurlar için 2015 yılın-
da yüzde 12 ek zam talep ediyor. 

Yüzde 12 ek zam yapılması için, 
emeklilikte rahat bir nefes almak 
için, 800 puan ek gösterge artışı 
talebimiz için, nöbetlere 6 saat 
ek ders ödenmesi için, atanama-
yan öğretmen kalmaması için, 
4/C’lilere kadro için, vergi dilimine 
takılmamak için, tüm haksızlıklara 
son verilmesi için, ülkemizin ve 
değerlerimizin kimseye peşkeş 
çekilmemesi için 6 Aralık 2014 
tarihinde Ankara Tandoğan’da 
miting yapacağız. Tüm Türkiye 
Kamu-Sen üyelerini mitingimize 
davet ediyoruz.”

Edebiyat Öğretmeni Süleyman 
Soydaş’ın sunduğu program 

Edebiyat 
Öğretmeni 
Olcay 
GÖK-
ÇE’nin şiir 
okuması, 
müzik 
öğretmeni 
Cuma KÖROĞLU’nun sazıyla 
sözüyle söylediği türkülerle devam 
etti. Programda emekli olan üye-
lere teşekkür plaketi takdim edildi. 
Büyük beğeni alan programda 
hizmetli, memur, emekli, 4/C’liler 
ve öğretmenler gönüllerince 
eğlendi.

AMASYA ŞUBESİ ÖĞRETMENLER  
GÜNÜ PROGRAMI DÜZENLEDİ

Türk Eğitim Sen olarak Muğla-Milas’ta 
yönetici görevlendirme mülakatlarında 

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İradet 
GENÇ’in mülakat komisyonuna yaptığı 

baskılar ve bu baskı neticesinde 
objektiflikten ayrılmayacağını beyan 

eden Ali ÖĞÜTVEREN’in baskılar 
karşısında görevinden feragat etmesi 

ile kamuoyu gündemine gelen Yönetici 
Atama rezaletini protesto etmek amacıyla 
Milas’ta bir basın açıklaması düzenledik.
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı 
İsmail Koncuk, Kayseri 1 ve 
2 No’lu Şubelerin düzenlediği 
24 Kasım Öğretmenler Günü 
programına katıldı. Genel 
Başkan’a Genel mevzuat ve 
Toplu Sözleşme Sekreteri M. 
Yaşar Şahindoğan ile Genel Dış 
İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami Öz-
demir eşlik etti. Toplantıda Kayseri 
1 ve 2 No’lu Şube Başkanları ve 
şube yönetim kurulu üyeleri, Türki-
ye Kamu-Sen İl Temsilcisi, Türkiye 
Kamu-Sen’e bağlı diğer sendi-
kaların şube başkanları ve şube 
yönetim kurulu üyeleri ile üyelerimiz 
de hazır bulundu.

 Toplantıda bir konuşma yapan 
Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, tüm öğretmenlerimizin 
Öğretmenler Gününü kutladı ve 
Başöğretmenimiz Atatürk ile şehit 
öğretmenlerimizi rahmet ve min-
netle andı. Koncuk şunları söyledi:  
“Ben öğretmenlik mesleğinin itibar 
kaybeden bir meslek olduğunu 
düşünmüyorum. Çünkü öğretmen-
lik, peygamberlik mesleğidir. Bu 
nedenle öğretmenlik mesleğinin 
itibarının azalması mümkün değil-
dir. Şayet öğretmenlik mesleği bu 
ülkede itibar kaybeden bir meslek 
sınıfı içinde zikrediliyorsa, bu ülkeyi 
yönetenlerin esamesinin okunma-
ması gerekir. Öğretmenlik mes-
leğinin kıymetini bilmeyen siyasi 
irade aslında kendi itibarını ayaklar 
altına aldığının ne zaman farkına 
varacak? Böylesine önemli bir 
mesleğin başarısız kılınması Türki-
ye Cumhuriyeti Devletini büyük bir 
kaosu beklediğinin işaretidir.”

 Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın, 
‘Şimdi geriye doğru baktığımız 
zaman, Türk eğitim sisteminin de 
daha doğrusu bize dayatılmak 
istenen birçok eğitim sisteminin 
de bir ‘mankurtlaştırma’ olduğunu 
görüyoruz’ şeklindeki sözlerini de 
eleştiren Koncuk, “Sayın Bakan, 
sen o ‘mankurtlaştıran’ dediğin 
sistemin ürünü değil misin? 60 
yaşındasın. Seni de, Başbakanı da, 
Cumhurbaşkanını da yetiştiren bu 
sistem değil mi? Siz bu millete sizin 
iktidarınızdan önce bu eğitim sis-
teminden mezun olmuş insanlara 
topyekün hakaret ettiğinizi, onları 
mankurt olmakla suçladığınızı 
anlayamıyor musunuz? 10 yılda 
mı eğitim sistemi bu hale geldi? 
Bundan önce yapılanları red mi 
edeceksiniz? Ben 33 yıllık öğret-
menim. Benim emeğimi, buradaki 
arkadaşlarımızın alın terini red mi 
edeceksiniz? Onların adam gibi 
öğrenci yetiştirme mücadelesini 
red mi edeceğiz? Bu tüm öğret-
menlerimize, sizin iktidarınızdan 
önce bu mesleği icra edenlere, 
MEB Teşkilatı’nda emek veren, alın 
teri dökenlere bir hakarettir. Sizi 
tüm öğretmenlerimizden, iktidarı-
nızdan önceki tüm nesillerden özür 
dilemeye davet ediyorum. Man-
kurtlaşma iddialarını reddediyor, 
kendilerine iade ediyorum” diye 
konuştu.  

Öğretmenlerin Türkiye’nin 
dinamikleri olduğunu kaydeden 
Koncuk, “Eğer öğretmenler birta-
kım gayri ahlaki anlayışlara, yanlış 
stratejilere sadece günü kurtarmak 
adına teslim oluyorsa ve sadece 
kendisi için yaşayan insanlar haline 
gelmişse o zaman yandık demek-
tir” diye konuştu. Koncuk sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Sizin iradenizden 
başka bu ülkenin geleceğini düzel-
tecek başka bir mekanizma yok. 
Bu kadar önemli bir görev ifade 

ediyorsunuz.
Dünya malı dünyada kalır. 

Önce insan gibi, adam gibi 
omuzlarımıza yüklenmiş olan 
bu sorumluluğu yerine getire-
lim. Ama okul yöneticisi, şube 
müdürü olmak için tüm değer-
leri ayaklar altına alan insanlar 
görüyorum. Bir öğretmenin bu 

kadar küçük hesaplar içinde olma-
sı asla kabul edilemez. Bu nedenle 
800 bin öğretmene sesleniyorum: 
Şahsiyetine sahip çıkın. Dimdik 
durun. İnandığınız değerlerle ya-
şayın. Sorumluluklarınızın bu milleti 
geleceğe taşımak olduğunu bilin 
ve buna göre davranın.

“Zulüm ile adap olunmaz. Birinin 
bilerek hakkını gasp ediyorsanız, 
hangi makamda olursanız olun –ister 
Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan 
olun- bu sizi kurtarmaz. Ben Bakan 
Avcı’ya ‘Cennet var ama cehennem 
de var’ diye seslenmiştim. Orada 
Milli Eğitim Bakanına, müsteşara, 
öğretmene, hizmetliye ayrı davra-
nılmayacak. Orada torpil de yok, 
mülakat komisyonları da yok. Neyse 
halin o çıkar falın.

Binlerce insanın alın teri çalındı. 
Sayın Bakan, Sayın Başbakan bunu 
size anlattım.  Başbakan’a ‘ Yüce 
dinimiz işi ehline veriniz diyor. Bu 
mevzuatla işi nasıl ehline vereceğiz? 
İşi ancak yağcıya veririz. Bu ülkeye 
yazık olur’ dedim. Peki liyakati, 
kabiliyeti, becerisi olmadığı halde 
makamlara getirdiğiniz insanlarla ne 
yapacaksınız? Bunun bedelini nasıl 
ödeyeceksiniz? Bu dünyada, milletin 
parasıyla lüks saraylarda yaşayabilir, 
lüks makam araçlarına binebilirsiniz 
ama vallahi bunlar sizi kurtarmaz. Bu 
yaptıklarınızın bedelini soracak ilahi 
bir irade var.” dedi. 

GENEL BAŞKAN BAKAN AVCI’YA  
“SİZİ TÜM ÖĞRETMENLERDEN ÖZÜR DİLEMEYE 

DAVET EDİYORUM” DEDİ
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Meselenin sadece para olmadı-
ğını kamu çalışanlarının iş güven-
cesinin tehdit altında olduğunu 
kaydeden Genel Başkan Koncuk 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer bu 
iktidar, 2015 genel seçimlerinde 
iktidar olma yetkisini devam etti-
rirse, Anayasa’nın 128. maddesini 
değiştirecekler. Anayasa’nın 128. 
maddesi devlet memurluğunu 
tanımlayan maddedir ve ‘Devletin 
asli ve sürekli işleri memurlar eliyle 
görülür’ der. Bu madde ortadan 
kalkarsa, devlet memurluğu kavra-
mı da tamamen ortadan kalkar.

Bakınız; Türkiye Kamu-Sen 
olarak Türkiye-AB Karma İstişare 
Komitesi üyesiyiz. Cumhurbaş-
kanlığı seçimleri öncesinde -Sayın 
Erdoğan Cumhurbaşkanlığı aday-
lığını ilan etmeden önce-  Türkiye-
AB Karma İstişare Komitesi 
üyesi olarak kendisiyle yemekli 
bir toplantıda bir araya gelmiştik. 
Toplantıda 8 büyük örgüt olarak 
görüşlerimizi ifade etmiştik. Söz 
konusu toplantıda bir konuşma 
yaptım. Sayın Başbakan’a 17 Aralık 
tarihinden sonra yapılan düzenle-
melerin, kanunların bazı insanları 
kamudaki görevlerinden almaya 
yönelik olduğunu, bunun yüzbin-
lerce kamu çalışanının tepkisine yol 
açtığını söyledim.

Sayın Erdoğan da ‘Canlı örnek 
ver’ dedi. Ben de Torba Yasayı 
örnek verdim. Torba Yasa’nın o 
dönemdeki 100. Maddesi-şimdi 

97. Madde olarak çıktı-  tüm kamu 
çalışanlarının yargı hakkını elinden 
alıyordu. Mesela; meslekten atıldı-
nız. Dava açtınız. Şu anki mevzuata 
göre davayı kazandığınızda idare 
30 gün içerisinde yargı kararını 
uyguluyor. Oysa Torba Yasa’da yer 
alan o madde, kazandığınız davayı 
iki yıl içinde uygulama zorunluluğu 
getiriyordu. Yani davayı kazandı-
nız, yargı işinize dönmenize karar 
verdi ama idare bu kararı iki yılda 
uygulama hakkına sahip. Sadece 
bu mu? İdare kararı uygulamadığı 
taktirde ceza davası da açılamıyor. 
‘Sadece disiplin soruşturması açılır’ 
hükmü var, onu da zaten kendi 
adamları yapıyor. Bu aynı zamanda 
memuru iş güvencesiz bırakmaktır. 
İş güvencemizi biz yargıyla destek-
liyoruz. Yargı yoksa iş güvencemizi 
sağlama alacak başka bir meka-
nizma yok. Bunu anlattım. Sayın 
Erdoğan da ‘Dünyanın neresinde 
işçi-memur ayrımı var’ dedi. Ben 
bunun üzerine ‘Yanlış anladınız. 
Ben burada yargı kararının işlevsiz 
hale getirilmesinden bahsediyo-
rum’ dedim. O da ‘Anladım’ dedi. 
Kendisi ‘anladım’ deyince neyi 
kastettiğini fark ettim.

Ne demek istiyor? Demek iste-
diği şu: Memur ile işçi arasındaki 
en büyük fark iş güvencesidir. Biz 
memuru da işçi gibi yapmak istiyo-
ruz. Yani memurların iş güvencesini 
ortadan kaldırmak istiyoruz. Ama 
Anayasayı değiştirecek sayısal 
güce sahip olamadığımız için ka-

nun yoluyla iş güvencesini dolaylı 
olarak ortadan kaldırmak istiyoruz.

O konuşmada seçimlerin yakın 
olduğunu da hatırlattım. Bunun 
ardından bu madde Torba Yasada 
97. Madde olarak yer aldı ve sade-
ce emniyet teşkilatında çalışanlar 
ile daire başkanı ve üstü kadro-
larda olanları içine aldı. Anayasa 
Mahkemesi de bunu iptal etti.

Şunu söylemek istiyorum: 
Kafalarında iş güvencesiz çalışan 
modeli var ve karşısında direne-
bilecek bir sendikal güç görmek 
istemiyorlar. Bu nedenle Türkiye 
Kamu-Sen’in gücünün aşağı çe-
kilmesi lazım. 450 bin üyeli Türkiye 
Kamu-Sen bunlara büyük geliyor. 
Tüm mevzuatı Türkiye Kamu-Sen’e 
zarar vermeye yönelik oluşturdular. 
Ama gücünüz yetmez. Biz devlet 
memurlarının hala feraset sahibi 
olduklarını düşünüyoruz. Türkiye 
Kamu-Sen’in mücadelesi sizlerin 
desteğiyle devam edecek. Bundan 
şüphe duymuyorum. Bize nasıl bir 
gelecek hazırlandığının farkına va-
rılması lazım. Eğer bu kirli senaryo 
ve yandaş sendikanın gayretleri 
başarılı olursa, kamu çalışanlarının 
devlet memurluğu unvanı ellerin-
den alınacak, insanlar taşeron bir 
çalışma hayatına mahkûm edile-
cek. Sadece siz değil, evlatlarınız, 
torunlarınız da aynı akıbetle karşı 
karşıya kalacak.”

Taşeronlaşmanın artmasına 
dikkat çeken Koncuk, “Kime oy 
verirseniz verin ama önce ken-
di geleceğinize oy verin” dedi. 
Koncuk şunları kaydetti: “Evlat-
larımızı nasıl bir çalışma hayatının 
beklediğini görmeyenlerin durumu 
kara bulutları görüp de yağmur 
yağacağını anlamayanlara benzi-
yor. Bakınız; 2002 yılında taşeron 
firmalarda çalışanların sayısı 15-20 
bin idi. Bugün sadece kamuda 
taşeronlaşma 661 bindir. Taşeron 
firmalarda çalışanların sayısı beledi-
yeleri dahil ettiğinizde 1 milyon 200 

bin, özel sektörü dahil ettiğinizde 
2.5 milyona ulaşıyor. Çocuklarımızı 
taşeron bir çalışma hayatı bekliyor. 
Eğer biz bunu Türkiye’nin en aydın 
kesimi dediğimiz insanlara anlata-
mazsak, kime anlatabiliriz? Bunlar 
bizim Cumhuriyet tarihi boyunca 
elde ettiğimiz en önemli kazanım-
larımızdır.

Kime oy verirseniz verin ama 
önce kendi geleceğinize oy verin. 
Memuru düşman gibi görenlere 
dostça yaklaşmak asla akıllı insan-
ların işi değildir. Bu noktada Türkiye 
Kamu-Sen’in elinin güçlenmesi la-
zım. 700 bin, 800 bin üye sayısına 
ulaşarak kurulan bu tezgâhı ve bu 
tezgâhın parçası olan o yandaş 
sendikayı tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarında etkisiz kılmalısınız. 
Bunlar kamuda yetkili olduğu 
sürece, vallahi sizin için huzur yok, 
memurlar için de gelecek yok.

Memurculuk oynamıyoruz. Sen-
dikacılık oynamıyoruz. Sendikacılık 
ciddi bir iştir. Sendikacılık, 3-5 tane 
yandaşın okul müdürü, başhekim, 
il müdürü, şube müdürü yapılması 
davası hiç değildir. Ne kadar yürekli 
olduğunuzu biliyoruz. Bu nedenle 
Türkiye Kamu-Sen küçülmeden 
büyümeye talip bir sendikadır. 6 
Aralık’ta Ankara’da yürüyüş ve mi-
ting yapacağız. Hepinizi Ankara’ya 
davet ediyorum. Demokratik tep-
kimizi ortaya koyacağız. ‘İnsana, 
insan gibi davranın’ diyeceğiz. 
‘Ayrımcılık yapmayın, alın teri 
çalmayın’ diyeceğiz. ‘Bu pastadan 
benim çocuğum adına düşen 
payı istiyorum’ diyeceğiz. Bunları 
söylemek bir sendikanın varoluş 
sebebidir.”

“KİME OY VERİRSENİZ VERİN  
AMA ÖNCE KENDİ GELECEĞİNİZE OY VERİN”

Türkiye Kamu-Sen üyeleri Çankırı’da 24 Kasım Öğretmenler 
Günü vesilesiyle biraraya geldi. Toplantıya Türkiye  

Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 
Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş,  

Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci,  
Türk Eğitim-Sen Genel Mali Sekreteri Seyit Ali Kaplan,  
Türk Eğitim-Sen Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri  
Sami Özdemir, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların  
Çankırı Şube Başkanları ve Şube Yönetim Kurulları ve 

üyelerimiz katıldı.  
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Bilecik Şubesi tarafından 24 
Kasım Öğretmenler günü müna-
sebetiyle Şube Yönetim Kurulu, 
ilçe temsilcileri ve işyeri temsilci-
lerinin katılımı ile istişare toplantısı 
yapıldı. Toplantıya Türk Eğitim-Sen 
Genel Merkezini temsilen Genel 
Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri 
Cengiz KOCAKAPLAN ve Genel 
Mali Sekreter Seyit Ali KAPLAN 
katıldı.  İl Milli Eğitim Müdürü İsmail 
ALTINKAYNAK’ın da katıldığı top-
lantıda; Türk Eğitim Sen Eskişehir 
1 ve Eskişehir 2 No’lu şubelerin 
başkan ve yönetim kurulu üyeleri, 
Kütahya Şube Başkanı ve yöne-
tim kurulu üyeleri ile TÜRKAV Bile-
cik ve Eskişehir şube başkanları 
hazır bulundu.

Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü 
İsmail ALTINKAYNAK da bir se-
lamlama konuşması yaptı.

Genel Merkez Yöneticileri Cen-
giz KOCAKAPLAN ve Seyit Ali 
KAPLAN’da katılımcılara hitaben 
birer konuşma yaptılar.

Genel Eğitim ve Sosyal İşler 
Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN 
şunları kaydetti: “Bütün meslek-
taşlarımın Öğretmenler Gününü 
kutluyorum. Başöğretmen  Mus-
tafa Kemal ATATÜRK’ü ve görevi 
başında şehit olan tüm öğret-
menlerimizi rahmet ve minnetle 
yad ediyorum. Eğitim çalışanları 
arkadaşlarımada mutlu, başarılı ve 
en çok ihtiyacımız olan huzurlu bir 

çalışma hayatı diliyo-
rum.

Değerli arkadaşlarım, 
Memur düşmanı bir 
iktidar var. 12 yıldır 
iş güvencemizi 
elimizden almak 
için hamleler yapılıp 
duruyor. 17-25 Aralık 
rüşvet ve yolsuzluk 
operasyonu sırasında 
zamanın Başbakanı, şimdiki 
Cumhurbaşkanı, Pakistan ziyareti 
dönüşü uçakta gazetecilerle soh-
bet ederken, bir gazeteci Başba-
kana soruyor: ‘Sayın Başbakan, 
bu polis memurları, eğer çete 
mensubuysa, neden görevden 
almıyorsunuz da sadece yerlerini 
değiştiriyorsunuz?’ Başbakan da 
‘Bu 657 ile yapılamaz. Değişirse 
yapabilirsiniz. Bir anonim şirkette 
bunu yaparsın. İhbarı, kıdemini 
verir kapının önüne koyarsın. Niye 
devlet diyorlar? Kapağı attın mı bir 
daha atamazlar. Akşam beşi bek-
le, emekliliği bekle . Bunun üze-
rinde çalışacağız. Bazı gelişmeler 
bize ufuk kazandırıyor. Anayasal 
ve diğer mevzuat değişiklikleriyle 
yapılabilir’ şeklinde cevap veriyor. 
Yani ilk fırsatta Anayasa’nın 128. 
Maddesinin değiştirilerek, iş gü-
vencesini ortadan kaldıracaklarını 
ifade ediyor. Kamu çalışanları hala 
bu siyasi iktidarın ve taşeronu olan 
sendikanın değirmenine ne kadar 
su taşıyacaktır?  Kamu çalışanla-

rının da sendikal tercihlerini 
buna göre yeniden değer-

lendirmesi gerekmektedir.
1 Ağustos 2015 tarihinde 2016 

ve 2017 yıllarını kapsayan toplu 
sözleşme yapılacaktır. Beceriksiz 
yetkili konfederasyon tarafından 
2014 ve 2015 yıllarımız  çalındı, 
peşkeş çekildi. 2016 ve 2017 yıl-
larımızı çaldırmayalım. Bunun yolu 
da Türkiye Kamu Sen ve bağlı 
sendikaların yetkili olmasından 
geçmektedir.”

Türk Eğitim-Sen Genel Mali 
Sekreteri Seyit Ali KAPLAN da 
yaptığı konuşmada İslam’ın ilime 
ve öğretmene verdiği değeri 
anlatarak, Peygamberimizin Bedir 
Savaşı’nda alınan 72 esire ve 
10 Müslümana okuma-yazma 
öğretmesi karşılığında serbest bı-
raktığını söyledi. Seyit Ali Kaplan, 
Hz. Ali’nin ‘Bana bir harf öğretenin 
40 yıl kölesi olurum’  sözlerini 
hatırlatarak, İslam’da ilme ve ilim 
adamına verilen değeri anlattı.

Yüce Türk milleti içinde ilim ada-
mı olan öğretmenin öneminin çok 
önemli olduğunu belirten Seyit 

Ali KAPLAN, Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün dönemin millet-
vekillerine zam yapılması konusu 
kendisine iletildiğinde ‘Milletvekili 
maaşları öğretmen maaşlarını 
geçmesin’ dediğini ve o yokluk 
yıllarında bile öğretmenlerin alım 
güçlerinin bugünkünden çok daha 
yüksek olduğunu ifade etti.

Bugün ise öğretmenin itibarının 
yerle bir edildiğini, iş güvencesinin 
elinden alınmaya çalışıldığını, yıl-
lardır milli eğitim camiasına hizmet 
eden okul yöneticilerinin hakkının 
gasp edildiğini, hizmetli, memur 
gibi çalışanların hakkının verilme-
diğini, ek ders ücret yönetmeliği 
ve rotasyon tehditleri ile öğret-
menlerde huzur bırakılmadığını, 
Cumhuriyetin hiçbir döneminde 
görülmeyen bir ayrımcılığın ve hak 
gaspının bu dönemde yaşandığını 
söyleyen KAPLAN, “Bu hak gasp-
çılarına, kul hakkı yiyenlere, eğitim 
çalışanlarına adeta zulmeden 
yönetim anlayışına karşı şimdiye 
karşı mücadele ettik. Bundan 
sonra da mücadelemiz devam 
edecektir.” dedi.

BİLECİK ŞUBESİ 
İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

Türk Eğitim-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Söz-
leşme Sekreteri Mehmet Yaşar Şahindoğan’ın 
kardeşi Faruk Şahindoğan Hakk’ın rahmetine 
kavuşmuştur.

Faruk Şahindoğan’ın cenazesi 10.12.2014 ta-
rihinde (Bugün) öğle namazına müteakip Keskin 
Kırıkkale Merkez Çarşı Camiinden kaldırılacaktır. 
Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi olarak merhu-
ma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Türk 
Eğitim-Sen camiasına baş sağlığı diliyoruz.

MEVZUAT VE TOPLU 
SÖZLEŞME SEKRETERİMİZ 

MEHMET YAŞAR 
ŞAHİNDOĞAN’IN KARDEŞİ 

VEFAT ETTİ
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“Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 
Görevde Yükselme ve Unvan Deği-
şikliği Esaslarına Dair Genel Yönet-
melikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Yönetmelik” 31 Ağustos 2013 tarih 
ve 28751 sayılı Resmi gazete  yayım-
lanarak yürürlüğe girmiştir. Bakanlar 
Kurulunun bu çerçeve yönetmeliği 
doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından 12 Ekim 2013 tarihinde 
28793 sayılı Resmi Gazetede “Millî 
Eğitim Bakanlığı Personelinin Gö-
revde Yükselme, Unvan Değişikliği 
Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atan-
ması Hakkında Yönetmelik” yayın-
lamıştır. 

Anılan yönetmelik doğrultusunda 
29 Aralık 2013 tarihinde ÖSYM’ ce 
yazılı sınav yapmış, ardından 10-28 
/02/2014 tarihleri arasında sözlü 
sınavlar yapılmıştır. Bu doğrultuda 
da atamalar 16.04.2014 tarihinde 
sadece sözlü / mülakat puanı esas 
alınarak yapılmıştır. 

Ancak atamalar yapılmadan önce 
Türk Eğitim-Sen tarafından sadece 
sözlü sınav puanı esas alınarak ata-
ma yapılması işlemi ve çeşitli mad-
delerin iptali için ilgili yönetmelikler 
Danıştay nezdinde davaya konu 
edilmiştir. Bu doğrultuda Danıştay 5. 
Dairesince 2013/8367E ve Danıştay 
2. Dairesince 2013/10363E sayılı yü-
rütmeyi durdurma kararları verilmiş-
tir.  Her iki kararda da özetle, Şube 
Müdürlüğü atamaları için; sadece 
sözlü sınavla atama yapılamayacağı, 
objektif olan yazılı sınavının değer-
lendirme dışı bırakılamayıp belirleyici 
olması gerektiğinden söz edilmiştir.

Türk Eğitim-Sen tarafından 
22.07.2014 tarih ve 1122 sayılı yazı 
ile Milli Eğitim Bakanlığına başvuru-
da bulunarak Danıştay 2. Dairesi ta-
rafından yürütmesi durdurulan 21/1. 
Madde kapsamın da tek başına 
sözlü sınav sonuçlarına göre oluş-
turulan ve başarı sıralamaları esas 
alınarak yapılan şube müdürü ata-
malarının tümünün iptali talep edil-
miştir. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı-
na yapılan atamalar iptal edilmediği 
gibi Türk Eğitim-Sen’in başvurusuna 
yasal süre içerisinde cevap verilme-
yerek talep zımmen reddedilmiştir.

Yargı mercilerince, sadece sözlü 
sınav sonucu esas alınarak yapıla-

cak atamalar biçimi hukuka aykırı 
görülmüş ve yürütmesi durdurul-
muş ise yürütmesi durdurulan mad-
de uyarınca yapılan atamalarında 
iptali gerekmektedir. Yapılan atama-
ların yapılış biçiminin yargı mercile-
rince yürütmesi durdurulmuş oldu-
ğundan tesis edilen işlem temelden 
sakattır ve iptali gerekmektedir.  Bu 
noktada yargı mercilerince atama 
usulünün hukuka aykırı olduğuna 
karar verilmiş olmasına rağmen bu 
kararının yok sayılması açıkça yargı 
kararını tanımamaktır. 

İYUK “madde 28- 1. (Değişik: 
4001 – 10.6.1994) Danıştay, bölge 
idare mahkemeleri, idare ve vergi 
mahkemelerinin esasa ve yürüt-
menin durdurulmasına ilişkin karar-
larının icaplarına göre idare, gecik-
meksizin işlem tesis etmeye veya 
eylemde bulunmaya mecburdur. Bu 
süre hiçbir şekilde kararın idareye 
tebliğinden başlayarak otuz günü 
geçemez.” İYUK 52. madde “(De-
ğişik: 3622 – 5.4.1990) Temyiz veya 
itiraz yoluna başvurulmuş olması, 
hâkim, mahkeme veya Danıştay ka-
rarlarının yürütülmesini durdurmaz” 
Denilmektedir.

Anayasamızın “Mahkemelerin 
bağımsızlığı” başlıklı 138. maddesi; 
“….Yasama ve yürütme organları ile 
idare, mahkeme kararlarına uymak 
zorundadır; bu  organlar ve idare, 
mahkeme kararlarını hiçbir suretle 
değiştiremez ve bunların yerine geti-
rilmesini geciktiremez.” Şeklindedir. 

Yargı kararları yasal süresi içeri-
sinden herhangi bir tereddüte ma-
hal vermeyecek şekilde idarece 
uygulanmak zorundadır. Bu konuda 
idarenin herhangi bir takdir yetkisi 
bulunmamaktadır. Yargı mercilerin-
ce verilen iptal kararları, iptal edilen 
işlemi hiç tesis edilmemiş gibi geriye 
iade etmekte ve hukuk aleminden 
silmektedir.

Ancak, tüm bu hükümlere rağ-
men Milli Eğitim Bakanlığı yapılan 
atamaları iptal etmeyerek hukuka 
aykırı davranmaktadır. Yine; yargı 
kararına binaen yapılan hukuka ay-
kırı atamaları iptal etmeyerek hak 
etmediği bu kadroları işgal eden 
kişilerin ücret almaları da sağlan-
maktadır. Devlet bu nedenle açıkça 

zarara uğratılmakta, ayrıca bu kad-
rolara atanma şartlarına haiz kişile-
rinde başvuruları engellenmektedir.

Danıştay 3. Dairesinin 22.11. 1978 
gün ve E. 1978/1158, K. 1978/1213 
sayılı kararında “Yürütmenin durdu-
rulması müessesesi, iptal davası ile 
o kadar sıkı sıkıya bağlıdır ki, dokt-
rinde de tartışmasız kabul edildiği 
gibi, yürütmenin durdurulması kararı 
aynen, iptal kararının hüküm ve so-
nuçlarını doğurur” denilmektedir.  

Danıştay 3. Dairesinin 09.03.1978 
gün ve E. 1978/151, K. 1978/199 
sayılı kararı da özetle İdare hukuku 
ilkelerine göre; iptal kararları, iptali 
istenen idari tasarrufu ve ona bağlı 
işlemleri tesis edildikleri tarihten iti-
baren ortadan kaldırarak tasarrufun 
tesisinden önceki hukuki durumu 
ortaya koyar. Diğer bir deyimle iptal 
edilmiş olan işlemi, hukuk âleminde 
hiç doğmamış hale getirir. Bir iptal 
davasında verilmiş bulunan yürüt-
menin durdurulması kararı da aynı 
niteliktedir. Yani ortada henüz bir 
iptal kararı bulunmadığı halde, ip-
tali istenen idari tasarrufu ve onun 
sonucu olan işlemleri durdurur, bu 
tasarruf ve işlemlerin tesisinden ve 
icrasından önceki hukuki durumun 
yürürlüğünü sağlar denilmektedir.

 Danıştay 5. Dairesinin 28.05.1991 
gün ve E. 1990/1559, K. 1991/972 
sayılı kararı da özetle Hukuk devleti 
ilkesi gereğince, idarenin maddi ve 
hukuki koşullara göre uygulanabilir 
nitelikte olan bir yargı kararını aynen 
ve geciktirmeksizin uygulamaktan 
başka seçeneği bulunmamaktadır, 
denilmektedir. 

Yargı mercilerince şube müdürü 
olarak atanma usulünün hukuka 
aykırılığına karar verilmiş olması ya-
pılan atamaları temelden sakatladı-
ğından yapılan atamaların tümünün 
iptali gerekmektedir. 

Bu gerekçeler ile Türk Eğitim-Sen 
tarafından;  22.07.2014 tarih ve 1122 
sayılı yazı ile Milli Eğitim Bakanlığına 
başvuruda bulunarak Danıştay 2. 
Dairesi tarafından yürütmesi durdu-
rulan 21/1. Madde kapsamın da tek 
başına sözlü sınav sonuçlarına göre 
oluşturulan ve başarı sıralamaları 
esas alınarak yapılan şube müdürü 

atamalarının tümünün iptali talebinin 
reddine ilişkin işlemin iptali için idari 
yargıya başvurulmuş, yargı kararını 
uygulamayan ilgili/ilgililer hakkında 
suç duyurusunda bulunulmuş ve 
Kamu Denetçiliği Kurumuna müra-
caat edilmiştir. 

Türk Eğitim-Sen’nin yargı kararının 
uygulanması amacı ile açılan davası 
Ankara 17. İdare Mahkemesini ta-
rafından görüşülmüş ve 25.11.2014 
tarih ve 2014/1634E sayılı kararı ile 
tek başına sözlü sınav sonuçlarına 
göre oluşturulan başarı sıralamaları 
esas alınarak yapılan şube müdürü 
atamalarının tümünün yürütmesinin 
durdurulmasına karar vermiştir. 

Yargı kararında aynen “Bu du-
rumda liyakat ilkesine aykırı şekilde, 
atamanın yalnızca sözlü sınavda alı-
nacak puana göre yapılmasını öngö-
ren sistem çerçevesinde 21.02.2014 
tarihinde gerçekleştirilen sözlü sınav 
neticelerine dayanak olarak yapılan 
tüm atama işlemleri hukuka aykı-
rı olup, iptal davasının konusunu, 
düzenleyici bir işlemin oluşturması 
halinde, verilen kararın bu düzenle-
yici işleme dayalı olarak tesis edilen 
bireysel işlemler üzerinde benzer 
şekilde hukuki etki ve sonuç do-
ğurmamasının kaçınılmaz olması 
karşısında düzenleyici işleme yö-
nelik olarak verilen karar, bu işlemi 
yayım tarihinden itibaren hüküm 
ifade edeceğinden, bu tarih itibariyle 
kazanılmış hak yaratacak bir işle-
min varlığından söz edilemeyeceği 
dikkate alındığında davacı sendika-
nın talebinin reddine ilişkin işlemde 
hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” 
Denilmektedir.

Yargı merciince açıkça Milli Eğitim 
Bakanlığına hukuk dersi verilmiştir. 
Bakanlığın Danıştay kararının sade-
ce yönetmelik hükümlerinin yürüt-
mesini durdurduğu, bireysel işlem-
lerin bu karardan etkilenmeyeceği 
yönündeki beyanlarına en güzel ce-
vap hem Türk Eğitim-Sen hem de 
yargı makamınca verilmiştir. 

Hukuk Köşesi

Av. Emrah AYTEKİN

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ATAMALARINDA  
YARGI KARARLARI YOK SAYILAMAZ
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Afyon Şube Başkanlığı, Cumhuriyet Bayramı’nda Cumhuriyet Yürü-
yüşü düzenledi. Sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı yürüyüş, Yoğurt 
Pazarı’nda başlayıp Anıtpark önünde basın açıklaması ile sona erdi.

AFYON ŞUBE CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ 
DÜZENLEDİ

Adana 1 No’lu Şube, 11 Kasım 2014 tarihinde Adana Çukurova Beledi-
yesi Konferans Salonu’nda Ulu Önder Atatürk’ü anma gecesi düzenledi.

Adana 1 No’lu Şube Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri İlyas Adıbelli’nin  ko-
ordinasyonunu yürüttüğü geceye Adana 1 No’lu Şube Başkanı Selahattin 
Dolğun, Adana 2 No’lu Şube Sekreteri H. Ömer Volkan Çiçek, Adana 3 
No’lu Şube Başkanı Rıfat Çelik, Türk Eğitim-Sen üyesi Türkiye Kuvayi Milli-
ye Mücahitler Derneği Genel Sekreteri  Zeynel Girente, Adana Büyükşehir 
Belediyesi ASKİ Daire Başkanı  Abdülaziz Keleş, Türk Eğitim-Sen üyesi 
tarihçi-araştırmacı yazar Çetin Öztürk ve birçok davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Adana 1 Nolu Şube Başkanı Se-
lahattin Dolğun, yaptı. Ayrıca yazar Çetin Öztürk de programda Atatürk’ü 
anlatan bir konuşma yaptı.

Program Adana 1 No’lu Şube Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri İlyas Adıbel-
li’inin oluşturduğu Adana 1 No’lu Şube üyelerinden oluşan müzik toplulu-
ğu mini bir konser verdi. Müzik topluluğunu solist Onur Özsolak, kanunda 
Zekayi Gökkaya, udda Erdoğan Kara, gitarda Ergül Kara’dan oluşmuştur. 
Gecenin medya yönetmenliğini Adana 1 No’lu Şube  Sekreteri D. Mehmet 
Girgeç yaptı.

ADANA 1 NO’LU ŞUBE ATATÜRK’Ü ANMA 
GECESİ DÜZENLEDİ

Antalya 1 No’lu Şube’ye bağlı Elmalı İlçe Temsilciliği Öğretmenler 
Günü etkinliği düzenledi. 

Etkinlikte konuşma yapan Elmalı İlçe Temsilcisi Emin İçöz, okşayan 
elin kıymetinin bilinmeyip tekmeleyen ayağın öpüldüğü bir dönemde dik 
ve vakur duruşlarıyla sendikamıza güç katan Türk Eğitim Sen’ in çok 
değerli üyelerini selamlıyorum dedi.  

  Antalya 1 No’lu Şube Başkanı Bünyamin Seçme; kamu çalışanının 
hak ettiği maaş zammını alamadığını, iki yılın boş yere heba edildiğini, 
toplu sözleşmede malum sendikanın kamu çalışanını hak ettiği ölçü-
de temsil etmediğini, 2015 Yılı Mayıs ayının 15 inde en çok üyesi olan 
sendikanın iki yıllığına 2016 - 2017  yıllarını kapsayan toplu sözleşme 
yapacağını ve aynı hatanın yeniden yaşanmaması gerektiğini söyleye-
rek, “Bunun için malum sendikadan istifa edilerek kamu çalışanına hak 
ettiği zammı alacak ve kamu çalışanını hak ettiği gibi temsil edecek olan 
sendikaya üye olunmalıdır” dedi.

Seçme, dik duruşun tek adresi olan Türk Eğitim Sen’e katılmaları için 
tüm eğitim çalışanlarını davet ederek sözlerini tamamladı.

ELMALI İLÇE TEMSİLCİLİĞİ ÖĞRETMENLER 
GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ

İzmir 1 No’lu Şube’ye bağlı Ödemiş İlçe Temsilciliği tarafından 15 Ka-
sım Cumartesi günü yaklaşık 1200 kişiye aşure dağıtıldı. 

Aşure dağıtımı, Ödemiş Öğretmenevi önünde yapıldı. Burada bir ko-
nuşma yapan İzmir 1 No’lu Şube Basın ve Dış İlişkiler Sekreteri Tuncay 
Ünsal, “Aşure demek birliktelik demektir, beraberlik demektir, hoşgörü 
demektir, saygı demektir, sevgi demektir. Bu aşure kazanlarının içeri-
sinde sadece tahıllarımız değil, sevgimiz ve kardeşliğimiz de vardır. Ül-
kemizin son zamanlarda yaşadığı bu üzücü durumlar içerisinde herkesi 
barışa çağırıyoruz. Sendika olarak bugün aşure günü düzenledik. 1200 
kişilik aşuremizi 2 saat içerisinde değerli Ödemişlilere ikram ettik. Çok 
bereketli ve çok güzel bir gün oldu. Katkı veren arkadaşlarımıza teşek-
kür ediyorum.” dedi.

ÖDEMİŞ İLÇE TEMSİLCİLİĞİ AŞURE DAĞITTI

Kırşehir Şube Başkanı Bilal TÜRK, Türkiye Kamu-Sen Kırşehir 
Temsilciliği’ne bağlı diğer sendika şube başkanları ile birlikte Kırşehir’e yeni 
atanan Vali Sayın Necati ŞENTÜRK’ü  makamında ziyaret etti. Ziyarette 
Kırşehir’in genel sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Sayın 
Valiye Kırşehir’e hoş geldiniz denilerek, yeni görevinde başarılar dilendi.

KIRŞEHİR ŞUBE VALİLİK ZİYARETİNDE 
BULUNDU



TÜRK EĞİTİM-SEN www.turkegitimsen.org.tr

26

Burdur Şubesi, 16 Kasım Cumartesi günü iş yeri temsilcileri istişare top-
lantısı düzenledi. Toplantıya Şube Başkanı Orhan AKIN, Şube Sekreteri 
Mustafa YÜKSEL, Şube Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Erhan DEMİRCİ 
ve Şube Mevzuat Sekreteri Onur Ruhi BEKEN katıldı. Toplantı açılış konuş-
masını Burdur Şube Sekreteri Mustafa YÜKSEL yaptı.

Şube Başkanı Orhan AKIN da eğitimde son zamanlarda yaşanan sıkıntı 
ve aksilikleri iş yeri temsilcileri ile paylaşarak, müdür atamalarında yaşanan 
ayrımcılıklar hakkında iş yeri temsilcilerini bilgilendirdi.

BURDUR ŞUBESİ, İŞ YERİ TEMSİLCİLERİ 
İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Elazığ Şube, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bayrağımıza yapılan 
saygısızlıkları protesto etti. 

Elazığ Şube Başkanı Talat Efe, öğretmenevi önünde Türk bayrağının 
önemi hakkında bir açıklama yaparak, Türk bayrağına yapılan saygı-
sızlıkları kınadı. Eylemde Elazığ Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve Şube 
Kadın Komisyonu Üyeleri tarafından vatandaşlara bayrak, çocuklara da 
bayraklı balon dağıtıldı.

ELAZIĞ ŞUBE TÜRK BAYRAĞI EYLEMİ 
DÜZENLEDİ

Giresun Şube, 14 Kasım tarihinde Merkez İş Yeri temsilcileri ile istişare 
toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda okullarda yaşanan sorunlar konu-
şuldu. Eski Giresun Şube Yönetim Kurulu Üyesi Alper Aydın da iş yeri 
temsilcilerine ‘Sendika’ konulu seminer verdi.

Sakarya Şube,  1. İlçe Temsilcileri Kurulu Toplantısı düzenledi. Toplan-
tıda eğitimin sorunları ele alındı, şubemizin yapacağı faaliyetler görüşül-
dü ve Mayıs dönemindeki yetki çalışmaları ile ilgili yapılacak çalışmalar 
hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

GİRESUN ŞUBE İŞ YERİ TEMSİLCİLERİ 
İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLEDİ

SAKARYA ŞUBE 1. İLÇE TEMSİLCİLERİ 
KURULU TOPLANTISI DÜZENLEDİ

İzmir 3 No’lu Şube 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kahvaltıda 
bir araya geldi.

Yoğun katılımın olduğu toplantıda konuşan İzmir 3 No’lu Şube Başka-
nı Adnan SARISAYIN şunları söyledi: ”24 Kasım, Ulu Önder Atatürk’ün 
Millet Mektepleri başöğretmenliği unvanı aldığı gündür. Bu vesileyle tüm 
öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum. Öğretmenlik ger-
çekten önemli bir meslektir. Bütün insanları yetiştiren öğretmenlerimiz-
dir. Birçok şeyi unuturuz ama öğretmenlerimizi asla unutmayız, unut-
mamalıyız. Ama ülkeyi yönetenler öğretmenleri unuttular. Öğretmenlik 
mesleği itibar kaybederken, bu itibarı yeniden ayağa kaldırmak adına 
bir çalışmaları da olmadı. Bundan on yıl önce öğretmenler toplumda 
en itibarlı kişilerdi. Bugün geldiğimiz noktada tüm kamu çalışanlarına 
saldırılar olduğu gibi öğretmenlerimize de saldırılar oldu. Bütün bunlar 
belki geçmişte hiç yaşamadığımız olaylardı ama bugün bunları fazlasıyla 
yaşıyoruz. Ayrımcıların, benim adamım olsun kim olursa olsun diyenlerin 
kirli elleri okullarımıza kadar ulaştı. Yıllarca emek vermiş, alın teri dök-
müş, Türk milli eğitimini bir yere getirmek için fedakârca çalışmış okul 
yöneticilerimizin büyük çoğunluğu görevden alındı. Uyduruk değerlen-
dirmelerle, milli eğitim teşkilatında oluşmuş çetelerin gayretleri ile yıllarca 
liyakatle çalışmış bu arkadaşlarımızın alın terleri hiç hesaba katılmadı. 
Büyük oranda tek özelliği yandaşlık yapmak olan, liyakatsiz kabiliyetsiz 
insanlara okullar teslim edildi. Yüce Allah, ‘İşi ehline veriniz’ diyor. ‘Bu 
anlayışla işi nasıl ehline vereceğiz? İnsanların alın teri çalınıyor.” 

İZMİR 3 NO’LU ŞUBE 24 KASIM 
ÖĞRETMENLER GÜNÜ KAHVALTI 
ETKİNLİĞİNDE BİRARAYA GELDİ
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24 Kasım Öğretmenler günüde Hatay Şube’ye bağlı Dörtyol Temsil-
ciliğimiz tarafından öğretmenlerimize yönelik bir ahde vefa gecesi dü-
zenlendi. Geceye Kurucu Şube Başkanı Yaşar GÖKCAN, Hatay 2 No’lu 
Eski Şube Başkanı Fahri DEMİREL, Hatay 2 No’lu Şube Başkanı Ahmet 
AKÇA ile Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar TOKSOY’da katıldı. 

Gecede Dörtyol Temsilciliğimizin kuruluşunun 20. Yılı büyük bir he-
yecan ve coşkuyla kutlandı. Kutlamada 20 yıl önce sendikanın kurulu-
şunda görev alan kurucu üyelerimize teşekkür plaketi takdim edildi. 20 
yıl öncesinde sendikanın kuruluşu ile ilgili bilgilerin verildiği bir de slayt 
gösterisi yapıldı. Gecede bir konuşma yapan Şube Sekreteri Yaşar GÜ-
RAKAN, “Nice 20. Yılları kutlamamızı temenni ediyorum. Dik duruşlu, 
eğilmeyen, bükülmeyen, her türlü yalana ve dolana inanmayan yiğit öğ-
retmenlerimi tebrik ediyor, öğretmenler günü kutluyorum.”dedi. 

Gecede emekli olan üyelerimize de teşekkür plaketi takdim edildi. 
Gece, müzik-eğlence programı ile devam etti. Geceye öğretmenler bü-
yük bir katılım gösterdi.

Isparta Şube, iş yeri temsilcileri istişare toplantısı yaptı. Şube Başka-
nı Ali Balaban başkanlığında yapılan toplantıya ilçe temsilcileri ve SDÜ 
temsilcileri katıldı.

Toplantıda, eğitimde son zamanlarda yaşanan sıkıntılar ele alındı. İş 
yeri temsilcileri, okul yöneticiliğinde yaşanan ayrımcılık ve mülakat so-
nuçları hakkında bilgilendirildi. 

İşyerlerinde yaşanan sıkıntıları paylaşan iş yeri temsilcileri toplantıda 
şunları söyledi: “Ülkemiz ve eğitim çalışanları sıkıntılı bir süreçten geçi-
yor. Bu sıkıntılı günlerde ve süreçte birbirimize daha sıkı kenetlenmemiz 
gerekiyor. İlişkileri sağlamlaştırmak ve herkesin birbirini daha iyi tanıması 
için bu tür toplantı ve çeşitli etkinliklerin yapılması önemlidir. Bizler ilçele-
rimizde ve işyerlerimizde üyelerimizin sorunları ve sıkıntıları ile yakından 
ilgileniyoruz. Onların iyi ve kötü günlerinde her zaman yanlarında bulu-
nuyoruz. Bu durumları şube yönetimimizle de paylaşıyoruz. Şube yö-
neticilerimiz de sorunların çözümü konusunda elinden geldiğince çaba 
sarf ediyor.” 

Toplantıda şube yöneticileri de kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili çeşitli 
bilgiler aktardılar. 

HATAY 2 NOLU ŞUBE’YE BAĞLI DÖRTYOL 
TEMSİLCİLİĞİMİZ AHDE VEFA GECESİ 

DÜZENLENDİ

ISPARTA ŞUBE, İŞ YERİ TEMSİLCİLERİ 
İSTİŞARE TOPLANTISI YAPTI

Mardin Şube 5 Kasım 1994 yılında Savur Başkavak’ta görev yaparken 
3 arkadaşıyla birlikte şehit edilen Yeşilli’li öğretmen Mehmet Zeki ÖDÜK’ün 
kabri başında onun ve tüm şehit öğretmenlerin ruhuna Yasin-i Şerif okudu. 

Mardin Şube Başkanı Bahattin BİÇER, şehitlerini unutan toplumların ge-
leceğinin olmayacağını belirtti. Bahattin BİÇER yaptığı konuşmada şunları 
kaydetti:  “Şehitlerimize gereken önemi gerçekten toplum olarak verme-
meye başladık, bu da bizim için sonun başlangıcı demektir. Şehit öğret-
men Mehmet Zeki  abimizin hikayesini okudukça tüylerimiz diken diken 
oluyor. Onu unutmak cesaretimizi unutmaktır, onu unutmak kahramanlığı-
mızı unutmaktır. Allah tüm şehit öğretmenlerimizin mekânını cennet eylesin, 
şehit öğretmenlerimizi unutturmayı nasip etmesin. Şehit öğretmenlerimiz 
bize hem bu dünyada hem de ahirette kılavuz olmaya devam edecektir.” 

MARDİN ŞUBE, ŞEHİT ÖĞRETMENLERİ 
UNUTMADI

Muğla Şube Başkanı Mürsel Özata, Şube Sekreteri İlker Koçar, Şube 
Teşkilatlandırma Sekreteri Mehmet Ali Enil, İşyeri Temsilcileri Semih Şa-
hin, İlkay Şahin ve Birsen Gülay, Muğla Şehit Aileleri ve Yardımlaşma 
Derneği’ni ziyaret etti.

Ziyarette Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma Ve Dayanışma Derne-
ği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akkuş ile Yönetim Kurulu üyeleri 
Sezai Kanlıyer ve Metin Gülay, dernek hakkında bilgi verdiler. 

Güncel konuların da konuşulduğu ziyarette 19 Eylül Gaziler Günü 
dolayısıyla ‘’ BİZ BU VATAN İÇİN KANIMIZI DÖKTÜK, GEREKİRSE YE-
NİDEN KANIMIZI VERMEYE HAZIRIZ’’ sloganıyla kan bağışı kampan-
yasına  katkıda bulunan üyelere  teşekkür belgeleri verildi.

MUĞLA ŞUBE, ŞEHİT AİLELERİ DERNEĞİ’Nİ 
ZİYARET ETTİ
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Kahvaltıda Türkiye’de özellikle kadınların sendikalara katılımının çok 
düşük olduğu  dile getirildi ve bunun sebepleri üzerinde duruldu. Top-
lantıda, önümüzdeki dönemlerde kadın çalışanların sendikalara katılımı-
nı artırmak için daha etkin çalışmanın yapılmasının gerekliliği konusunda 
fikir birliğine varıldı. Konya 2 No’lu Şube Kadın Kolları Başkanı Zühal 
KÜÇÜKSARVAN’ın teşekkür konuşması ile kahvaltı sona erdi.

KONYA ŞUBELERİ KADIN KOLLARI 
KAHVALTIDA BİRARAYA GELDİ

Manisa Şube’ye bağlı Gölmarmara Temsilciliği üyeleri 25 Kasım ta-
rihinde geleneksel olarak düzenlenen Öğretmenler Günü yemeğinde 
buluştu. 

İlçe Temsilcisi Nadir SAĞLAM, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler 
Gününü kutladı. Sendika tarafından hazırlanan hediyeler öğretmenle-
rimize takdim edildi. Kahvaltıda ilçeye yeni gelen üyeler ile eski üyeler 
kendilerini tanıttı.                                                                                                                                   

Şanlıurfa Şube 13 ilçe ve üniversite başkanlarıyla aylık çalışmalar ile ilgili 
genel bir değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda alan çalışmalarının 
verimliliği ve sendikal sorunlar konuşuldu.

GÖLMARMARA TEMSİLCİLİĞİ 
GELENEKSEL ÖĞRETMENLER GÜNÜ 

YEMEĞİ DÜZENLEDİ

ŞANLIURFA ŞUBE İLÇE VE İŞ YERİ 
TEMSİLCİLERİ İSTİŞARE TOPLANTISI YAPTI

Muş Şubesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği düzenledi.   Muş 
Şube Başkanı Ümit ÇOLAK şunları kaydetti: “Sadece üyelerimizden 
aldığımız güçle gerek yerel düzeydeki gerekse ülke genelindeki eğitim-
cilerin sıkıntılarının çözümü noktasında sendikacılığın gereğini yerine 
getirmeye çalışıyoruz. 6 Aralık’ta Ankara’da yapacağımız eylem bunun 
en büyük  göstergesi olacaktır. Ama tüm sorunların masaya yatırılarak 
çözülebileceği yer toplu sözleşme masasıdır. O yüzden bu haklı müca-
delemizde 2015 yılında sizlerin desteğiyle yetkili olarak o masaya otur-
mamız son derece önemlidir.” 

MUŞ ŞUBESİ ÖĞRETMENLER GÜNÜ 
ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ
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Afyonkarahisar Şube üyelerin-
den Ufuk KÖSE’nin kızı doğmuş-
tur.

Ağrı 1 No’lu Şube Sekreteri Ali-
ekber KASAR’ın” Mehmet Akif” 
adında oğlu olmuştur.

Ağrı 1 No’lu Şube Teşkilatlanma 
Sekreteri Hilmi TÜMKAYA’nın “Al-
per Tunga” adında oğlu olmuştur.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden 
Erhan ARI’nın oğlu olmuştur.

Bursa1 No’lu Şube üyelerinden 
Tuba - Onur GÜVEN   çiftinin “Elif” 
isminde kızları olmuştur.

Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden 
Neslihan DURMAYAZ’ın çocuğu 
olmuştur.

 Bursa 2 No’lu Şube üyelerin-
den Abdurrahim Zor’un çocuğu 
olmuştur.

 Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden 
Metehan OCAK’ın çocuğu olmuş-
tur.

İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden 

Gökhan KARMIŞ’ın oğlu olmuştur.
İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden 

Mehmet CAVAŞ’ın oğlu olmuştur.
Hatay 1 No’lu Şube üyelerinden 

Gülşah ALTAŞ’ın bir kız çocuğu ol-
muştur.

Karaman Şube üyelerinden Öz-
ge-Hakan AKTAŞ çiftinin “ Almila” 
adında kız çocuğu olmuştur.

Kayseri 1 No’lu Şube üyesi Ha-
kan TUNÇ’un çocuğu olmuştur.

Kayseri1 No’lu Şube üyesi Vol-
kan ÇOBAN›ın çocuğu olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Maide ORMAN ‘ın “Aslı “  adında 
kızı olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Senem BOCUTOĞLU ATAY ‘ın  
“Melek Leal  “adında kızı olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Tuba YAMAN’ın “Şerife Büşra” 
adında kızı olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Emine BOYRAZ KÜTÜKOĞLU 
‘nun “Kerem” adında oğlu olmuş-
tur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden  
Dilek ÖZER’in “Kaan” adında oğlu 
olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden   
Oğuz GÜNAY ‘ın “Bilge Ela” adın-
da kızı olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden  
Berna - Alpaslan TAŞAR çiftinin  
“Nurettin Alp” adında oğlu olmuş-
tur

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden  
Halil İbrahim SÜNER ‘İN  “Furkan” 
adında oğlu olmuştur.

Kırşehir Şube üyelerimizden Dü-
riye-Ergün PEHLİVAN çiftinin ço-
cukları olmuştur.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden 
Özge TASA’nın kızı olmuştur.

Manisa Şube üyelerimizden 
Kübra-Eren GÖK çiftinin  “Mete-
han” adında oğlu olmuştur.

Manisa Şube üyelerimizden İb-
rahim BAŞAR’ın “Metin” adında 
oğlu olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden 
Yasemin ÇOLAK’ın  “Asude Züm-

ra” adında kızı olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden 

Alper BEŞİR’in  “Tunahan” adında 
oğlu olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden 
Hanife KILINÇ’in  “Alya” adında kızı 
olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden 
Eren AVŞAR’ın  “Ensar” adında 
oğlu olmuştur.

Ordu Şube üyelerinden Nedim 
EREN’in  “Esmanur” adında  kız 
çocuğu olmuştur.

Ordu Şube üyelerinden Orhan 
ENGİN ‘in çocuğu olmuştur.

Ordu Şube üyelerinden Nihat 
BAYBURTLUOĞLU’nun çocuğu 
olmuştur.

Ordu Şube üyelerinden Mehmet 
GÜLER’in çocuğu olmuştur.

Ordu Şube üyelerinden Murat 
YALÇIN’ın çocuğu olmuştur.

Ordu Şube üyelerinden Ümit 
DİNLER’in çocuğu olmuştur.

Ordu Şube üyelerinden Hayati 
TÜRKMEN’in çocuğu olmuştur.

YENİ DOĞANLAR

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
İSMAİL TOKLU ‘nun oğlu evlen-
miştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Huriye EŞMEKAYA evlenmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Bilal 
GÜLER evlenmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Ali 
ÖZTÜRK’ün oğlu üyemiz Erdeniz 
ÖZTÜRK ve üyemiz Meral ÖZ-
TÜRK evlenmiştir. 

Ordu Şube üyelerinden Kenan 
ÖZDEMİR evlenmiştir.

SÜNNET

Konya 2 No’lu Şube üyelerin-
den İSMAİL TOKLU ‘nun oğlu ev-
lenmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Huriye EŞMEKAYA evlenmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Bilal 
GÜLER evlenmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Ali 
ÖZTÜRK’ün oğlu üyemiz Erdeniz 
ÖZTÜRK ve üyemiz Meral ÖZ-
TÜRK evlenmiştir. 

Ordu Şube üyelerinden Kenan 
ÖZDEMİR evlenmiştir.

EVLENENLER

ÇARE TÜRK EĞİTİM-SEN
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VEFAT

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Yakup TÜRKMENELİ’NİN annesi 
vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Huriye KOCATÜRK’ÜN abisi vefat 
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Sermet Sıtkı UYAR’IN annesi vefat 
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Cavidan Gülnar ÇELİĞ’İN babası 
vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Murat KARACAN’NIN annesi vefat 
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Selami AKTAY’IN kızkardeşi vefat 
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Ahmet BOZKURT’UN babası vefat 
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube Yönetim 
Kurulu Üyemiz Fikri KÖŞELİ’NİN 
babası vefat etmiştir.

Afyonkarahisar Şube üyelerin-
den İbrahim KIR’ın annesi vefat 
etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Erson 
KÖMÜRCÜOĞLU’nun annesi ve-
fat etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Keziban 
ELİKÜÇÜK’ün babası vefat etmiş-
tir.

Aydın Şube üyelerinden Müslü-
me ÖZŞAHİN’in eşi vefat etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Özlem 
GÜNER’in babası vefat etmiştir.

Aydın Şube Denetleme Kurulu 
Üyesi Turgay GÜLER’in annesi ve-
fat etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Ahmet 
KARAASLAN’ın annesi vefat et-
miştir.

Aydın Şube üyelerinden Meh-
met KÖYSÜREN’in annesi vefat 
etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Nevin 
BAŞARAN’ın kardeşi vefat etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden  
Ali SEZEN’in annesi vefat etmiştir.

Bursa 2 No’lu şube üyelerinden 
Ayşe DOĞRUER’in annesi vefat 
etmiştir.

 Bursa 2 No’lu şube üyelerinden 
Sadullah KÖROĞLU’nun annesi 
vefat etmiştir.

Bursa 2 No’lu şube üyelerinden 
Erhan ARSLAN’ın babası vefat et-
miştir.

 Bursa 2 No’lu şube üyelerinden 
Esra SARI’nın annesi vefat etmiştir.

  Bursa 2 No’lu şube üyelerinden 
Şerafettin YELTEKİN’in babası ve-
fat etmiştir.

Çanakkale Şube üyelerinden   
Savaş YALÇIN’ın  babası vefat et-
miştir.

Çanakkale Şube üyelerinden   
Lütfi ATAY’ın babası vefat etmiştir.

Çanakkale Şube üyelerinde   Yu-
suf EĞİLMEZGİL’İn  kardeşi  Meh-
met EĞİLMEZGİL vefat etmiştir.

Çanakkale Şube üyelerinden   
Hasan RUMELİLİOĞLU’nun  ba-
bası vefat etmiştir.

İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden 
Mustafa ÇOBAN›ın babası vefat 
etmiştir.

İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden 
Recep GÜZEL’in babası vefat et-
miştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyesi Nur-
doğan GÖK’ün babası vefat etmiş-
tir.

Kayseri 1 No’u Şube üyesi Mu-
harrem MIZRAK’IN kardeşi vefat 
etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyesi Asu-
man CÜCER’in annesi vefat etmiş-
tir.

Kayseri 2 No’lu Şube üyelerin-
den Muharrem MIZRAK’ın karde-
şi  vefat etmiştir.

Kayseri 2 No’lu Şube üyelerin-
den Davut ÖZCAN›ın babası vefat 
etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden 
Ömer KARASU’nun ablası vefat 
etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden 
Özlem TAŞÇI’nın babası vefat et-
miştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden 
Çetin AKIN’ın kardeşi vefat etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden 
Gülay YAPICI’nın ağabeyi vefat et-
miştir.

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

Konya 2 No’lu Şube Başkanı 
HASAN KARAYILAN’ın amcası 
vefat etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube Dış İliş-
kiler ve Basın Sekreteri Osman 
KÖSE’nin babası vefat etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Mustafa KOÇAK ’ın babası vefat 
etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
TURGUT YAMAN’ın annesi vefat 
etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Hasan KARAÇAY ‘ın babası vefat 
etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Naile TAŞKAYA’nın babası  Osman 
BALKAN vefat etmiştir.

Manisa Şube üyelerinden Mus-
tafa GÜVENÇİN babası vefat et-
miştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden 
Fatma TAŞPINAR’ın ablası vefat 
etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden 
Mehmet Kayhan ERBU’nun baba-
sı vefat etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden 
Mine ÖZKAN’nun babası vefat et-
miştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden 
Mehmet Avni AKSAN’ın babası ve-
fat etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden 
Mehmet ERİŞİK’in annesi vefat et-
miştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden 
Hasan Ferit GÜLLÜ’nün babası 
vefat etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Server 
BUKA’nın ve Hüsne ÇÖTEN›in ba-
baları vefat etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden  Mensu-
re BAŞ’ın babası vefat etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden  Rafet 
ÇİMEN›in babası vefat etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden  İbrahim 
KABLAN’ın annesi vefat etmiştir.

Ordu Şube  üyelerinden Sela-
hattin ÇAKIR›ın oğlu vefat etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Fezail 
KALAFAT’ın annesi vefat etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Cemile 
ŞAHİN›in eşi vefat etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Yahya 
Cumhur TAPCI’nın ağabeyi vefat 
etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Ayvaz 
KÖROĞLU’nun babası vefat et-
miştir.

Ordu Şube üyelerinden Kahra-
man Karagöz’ün abisi vefat etmiş-
tir.
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BU YUMRUK; 
Hakkı temsil ediyor,

Hak için fedakarca yürütülen ahlaklı 
mücadeleyi temsil ediyor,
Ahlaksız tekliflere karşılık, 

şahsiyeti muhafaza etmek için sergilenen 
imanî mücadeleyi temsil ediyor,

Sünepe tehditler karşısında, 
“Gözümün gördüğü hiçbir şeyden 

korkmam” diyen  
Hz. Hamza’nın cesaretini temsil ediyor,

“Önemli olan her devrin adamı olmak değil, 
her devirde adam olmaktır” ilkesiyle  

kale gibi dikilen onurlu duruşu  
temsil ediyor..,

Evet, bu yumruk;
Yiğit Genel Başkan’ ın  
çelikleşmiş bileğinde, 

450.000 Türkiye Kamu-Sen üyesi 
gönüldaşın hayat bulmuş 
iradesini temsil ediyor !

www.turkegitimsen.org.tr


