
ZARARLA KAPATTI
’ÜMEMUR

2014 yılı enflasyonu %8,17 olarak gerçekleşince,  Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin  yaptığı 
çalışmayla, memurların 2014 yılı başında aldığı 123 liralık zammın yıllık enflasyon karşısında eriyip gittiği 

resmen kabul edilmiş oldu.

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Mer-
kezi, yaptığı çalışmayla kamu görevlilerinin 2014 
yılında yalnızca enflasyon farkından dolayı yaşa-
dığı zararı hesapladı.  Eğer yetkili konfederasyon, 
geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen toplu sözleşme gö-
rüşmelerinde 123 TL’ye imza atmayıp, enflasyon 
farkını unutmasaydı ve Hükümetin teklifi olan 
%3+3’e bile razı olsaydı, şu anda memurlar çok 
daha fazla zam alacaktı. Kaldı ki %3+3 Hüküme-
tin ilk teklifiydi ve eğer toplu sözleşme görüşme-
leri 23 gün erkenden bitirilmeyip gerçek anlamda 
pazarlık yapılsaydı bu oran %4+4 ya da %5+5 de 
olabilirdi.

2013 yılında yapılan toplu sözleşme görüşme-
lerinde sözde yetkili konfederasyonun memurla-
rın ve emeklilerin “enflasyon farkı” hakkının gasp 
edilmesine göz yumması ve yalnızca 123 liralık bir 
zammı kabul etmesi, memurların ve emeklilerin 
2014 yılı enflasyonunun altında kalmasına neden 
oldu.  

              Devamı 4. sayfada

TÜRK EĞİTİM-SEN ONURLU 
MÜCADELEYLE UMUTLU GELECEĞE 

TEK YÜREK BULUŞMASI’NIN BİRİNCİSİ 
VE İKİNCİSİ ANTALYA’DA YAPILDI 16’da
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YÖNETİCİ GÖREVLENDİRMEDE 
YÜRÜTMEYİ DURDURMA 

KARARLARI DEVAM EDİYOR…
Bilindiği üzere, 31.12.2014 tarih ve 29222 (4. Mükerrer) sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 2014/7140 
sayılı ve 29.12.2014 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer 
alan “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmeleri 
Sona Eren İşçilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici 
Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar” ile 
01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (C) bendi uya-
rınca istihdam edilen personelin çalıştırılmasına ilişkin usul ve 
esaslar belirlenmiştir. Bahsi geçen Bakanlar Kurulu’nun “Üc-
retler” başlıklı 7. Maddesinde ek ödeme hakkının kapsam 
dışında bırakıldığı görülmektedir.

Türk Eğitim Sen olarak Danıştay nezdinde açtığımız dava-
da, ilgili Esaslar’ın “Ücretler” başlıklı 7. Maddesinde ek öde-
me hakkına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin 
iptalini talep ettik.

İlgili dava dilekçesi için www.turkegitimsen.org.tr

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin 
Görevlendirilmesine ilişkin Yönetmelik kapsamında Okul Mü-
dürlerinin değerlendirmesi sonucu görevden alınmasına ilişkin 
açılan davalarda yürütmeyi durdurma kararları yağmur gibi 
devam ediyor.

Zonguldak Türk Eğitim Sen üyesi Mus-
tafa ÖZTÜRK’ün Zonguldak İdare 
Mahkemesi’nce verilen Yürütmeyi Dur-
durma Kararına karşı Milli Eğitim Bakan-
lığının Zonguldak Bölge İdare Mahke-
mesine yaptığı itiraz reddedilmiştir.

İzmir Türk Eğitim-Sen üyesi Mustafa 
SARI’ya 74,5 puan verilerek görev 
süresinin uzatılmamasına ilişkin işlemin 
yürütmesinin durdurulması istemi ilk başta yerel mahkeme tarafından redde-
dilmiştir. Bu karara yapılan itiraz üzerine İzmir Bölge İdare Mahkemesi Birinci 
Kurulu’nun 2014/1978 YD itiraz nolu kararı ile yerel mahkeme kararının kaldırılma-
sına ve dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına hükmedilmiştir.

 Antalya 2. İdare Mahkemesinden 3 yürütmeyi durdurma, Eskişehir 1. ve 2. 
İdare Mahkemesinden 6 yürütmeyi durdurma, Isparta İdare Mahkemesinden 9 
yürütmeyi durdurma, İzmir 1. ve 2. İdare Mahkemesinden 6 yürütmeyi durdurma, 
Zonguldak İdare Mahkemesinden 1 yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Verilen 
yürütmeyi durdurma kararlarının gerekçelerinde; dava konusu işlem nedeniyle 
davacının görev unvanı ve görev yeri değişeceği, bu değişikliklerin silsile halinde il 
düzeyindeki kadroları etkileyeceği dikkate alındığında, dava konusu işlemin, uygu-
lanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğinin anlaşıldığı belirtilmiştir.

Görev süresi uzatılan müdürleri ile ilk 
kez ve yeniden görevlendirilen müdür-
lerde yaşanan torpil, adam kayırmacılık, 
hak gaspı okul müdür yardımcılığı ve 
müdür başyardımcılığı görevlendirmele-
rinde de yaşanmaya devam etmektedir. 
Kendinden olmayanı ötekileştiren, kad-
rolaşmayı milli eğitimin her kademesinde 
yerleştiren anlayış ülke çapında dalga 
dalga yayılmaya devam etmektedir.

Sendikamıza bu konuda gelen 
belgeleri kamuoyuyla sık sık paylaşı-
yoruz. Bu kez de haksızlıkların adresi 
Kırıkkale. Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı 
Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görev-
lendirilmelerine ilişkin Yönetmeliğin 23. 
Maddesi doğrultusunda okul müdürleri 
tarafından norm kadrosu boş bulunan 
Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardım-
cılıkları kadrolarına görevlendirilmesini 
istediği kişilerin isimleri İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne bildirilmeye başlanmıştır. 
Kırıkkale il milli eğitim müdürlüğünce 
müdür yardımcıları görevlendirmeleri için 

liste hazırlanmış ve okul müdürlüklerine 
mail yolu ile bildirilmiştir. Okullara gönde-
rilen mail ekinde yer alan listede isimleri 
yer alan kişilerden müdür yardımcısı 
olarak görevlendirilmek istediklerine dair 
dilekçe alınması söylenmiştir.

Kısacası; Kırıkkale il milli eğitim mü-
dürlüğü görevlendirilecek olan müdür 
yardımcılarını önceden belirlemiş ve 
daha sonra yaptıkları hukuksuzluğun 
kılıfını uydurmak için başvuru dilekçesi 
alınması konusunda okul müdürlüklerine 
mail göndermiştir.

Artık; yaşanılan adam kayırmacılık 
çığır atlamış açıkça, çekinmeden yapılan 
torpil mail yolu ile okullara gönderilmiştir. 
Pervasızlığın ve hukuk tanımazlığın bu 
kadarı “pes” dedirtmiştir.

Herkes bilmelidir ki; Türk Eğitim-Sen 
olarak bu işin de peşini asla bırak-
mayacağız. İlgililer hakkında adli ve 
idari soruşturmalar sendikamızca talep 
edilecektir.

4/C LİLERE “EK ÖDEME” İÇİN  
DANIŞTAY’A DAVA AÇTIK

AYM`NiN, 30 YIL KARARI  
RESMi GAZETE`DE

KIRIKKALE MEM NE YAPTIĞINI 
BİLİYOR MU?

Anayasa Mahkemesi, 5434 sayılı Kanun’un, 6270 sayılı 
Kanun’un 1. maddesiyle değiştirilen 89. maddenin dördüncü 
fıkrasında yer alan; “….verilecek emekli ikramiyesinin hesa-
bında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler….Dikkate alınmaz” 
hükmünün iptaline karar vermiştir. Kararın gerekçesinde 
“Kanun koyucu, Anayasa’nın 60. maddesi uyarınca sosyal 
güvenliği sağlama görevini yerine getirirken, anılan yetkiye 
dayanarak emekli ikramiyesi ile ilgili keyfi ya da bu haktan 
yararlananlar arasında eşitsizliğe neden olacak düzenle-
meler yapamaz.” ifadeleri yer almıştır. Söz konusu bu karar 
07/01/2015 tarih ve 29229 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlan-
mıştır.

Bu çerçevede, kamu çalışanlarının 30 yılın üstündeki çalış-
malarını, bu süreden sonra verilen emekleri hiçe sayan  ka-
nun hükmünün iptali ile, konu hakkındaki adaletsizlik  yüksek 
mahkeme kararı ile ortadan kaldırılmıştır.
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Yeni ümitlerle, yeni beklentilerle 
yeni bir yıla giriyoruz. 2015 yılının 
tüm milletimize sağlık, mutluluk 
ve huzur getirmesini temenni 
ediyorum. Geride bıraktığımız 
yıla dönüp baktığımızda hiç de 
hatırlamak istemeyeceğimiz 
siyasi, ekonomik ve sosyal 
olayların birbiri ardına yaşandığını 
görüyoruz.

Uzun yıllardan beri kamu 
görevlilerimizin iş güvencelerinin 
zayıflatılmasına yönelik girişimlerin 
2014 yılında da sürmüş olması 
ve çıkarılan kanunlarda yer 
alan, memurların idarenin keyfi 
tutumuna karşı hukuki korunma 
yollarının kapatılması girişimleri, 
önümüzdeki dönemde sendikal 
mücadelemizin, memurlarımızın 
güvencelerinin korunması 
yönündeki saldırıları bertaraf 
etmek üzerine yoğunlaşacağını 
göstermektedir. Bununla birlikte 
Milli Eğitim Bakanlığı başta 
olmak üzere birçok kamu kurum 
ve kuruluşunda, adeta sosyal 
bir soykırıma ulaşan yönetici 
atamalarında, tayinlerde ve 
terfilerde yaşanan skandal 
uygulamalara karşı verdiğimiz 
sendikal ve hukuki mücadele, 
2014 yılına damga vuran bir başka 
olay olmuştur. Bu noktada, bazı 
sözde büyük sendikaların bu 
tür girişimlere karşı takındıkları 
vurdumduymaz tavır, bu 
mücadelede önümüze çıkan 
en büyük engel olmaktadır. Bu 
bakımdan kamu görevlilerimizin 
üye olarak destek verdikleri 
örgütlerin ideolojik ve sendikal 
yaklaşımlarını daha dikkatle analiz 
etme zorunluluğu bir kez daha 
gün yüzüne çıkmaktadır.

Elbette ki, 2014 yılının en 
üzücü olayı, Türkiye tarihinde 
yaşadığımız en ağır maden 
faciası olarak kayıtlara geçen 
ve 301 işçimizin ölümüyle 
sonuçlanan Soma olmuştur. 
Soma’da yaşanan bu dramın 
acıları tazeyken, Ermenek’te 
yaşanan maden kazası; güvensiz, 
güvencesiz ve düşük ücrete 
dayalı taşeronlaşmanın, insana 
değer vermeyen ve yalnızca 
kâra odaklanan özelleştirmenin 
geldiği boyutu gözler önüne 
sermiştir. Yitirdiğimiz yüzlerce 
can ve tedbirsizlikten dolayı her 

gün yaşadığımız türlü iş kazaları; 
çalışanı ve çalışan için yapılan 
yatırımları, ücretleri, sosyal hakları 
maliyet artırıcı unsur olarak 
gören anlayışın değişmesi ve 
insan odaklı sosyal bir düzenin 
oluşturulması zorunluluğunu bir 
kez daha ortaya koymuştur.

Bunun yanında 2014 
yılı, imzalanan hatalı toplu 
sözleşmenin olumsuz etkilerinin 
en ağır şekilde hissedildiği yıl 
olmuştur. 2014 yılının tamamında 
yalnızca 123 lira zam alan 
memurlarımız, yıllık bazda 
gerçekleşen %9,5’lik enflasyon 
karşısında kayba uğramışlardır. 
Konfederasyonumuz Ar-Ge 
Merkezince yapılan çalışmalarda 
kamu görevlilerinin aylık kaybının 
41 ile 600 lira arasında olduğu 
hesaplanmıştır. Bu gerçeklerden 
yola çıkarak gündeme taşıdığımız 
%12 ek zam talebi kamuoyunda 
büyük bir karşılık bulurken 6 
Aralık günü Ankara’da yaptığımız 
muhteşem yürüyüş ve mitingimiz, 
son dönem sendikacılık tarihine 
geçecek bir yoğunluğa sahne 
olmuştur. Memurların eriyen 
maaşlarının telafisi için verdiğimiz 
bu mücadeleye, toplu sözleşmeyi 
imzalayarak hükümetin ilk 
teklifinden dahi düşük bir zammı 
kabul eden sendikadan herhangi 
bir destek gelmemekte, alınan 123 
liralık zammın yeterli olduğu ifade 
edilmektedir. Geride bıraktığımız 
yılda %12 oranında kayba uğrayan 
memurlarımız, 2015 yılında da 
%3+%3 maaş zammı alacaklardır. 
Artan enflasyon, %10’u aşan 
işsizlik, 2015 yılında 150 milyar 
doları bulacak olan borç ödeme 
zorunluluğu, ekonominin yeni 
bir açmazın içinde olduğunu 
gösterirken, vergilerde 
yapılan artışlar ve kamuda 
uygulanacağı iddia edilen tasarruf 
uygulamaları, ek zam talebimizin 
karşılanmaması durumunda, 
memurlarımızı 2015 yılında daha 
da zor günlerin beklediğinin 
habercisidir.

İktidar bir taraftan tasarruf 
gibi popülist terimlerle yapılacak 
zamlara kılıf üretip, yaşanması 
muhtemel ekonomik krizin 
bedelini vatandaşın omuzlarına 
yüklemeyi planlarken, diğer 
taraftan saraylara, saltanat 

uçaklarına, lükse ve ihtişama 
yatırılan milyarlarca dolarla, uluslar 
arası arenada saygınlık ve itibar 
kazanacağını iddia etmektedir.

Her türlü olumsuzluğu 
sırtlamak zorunda kalan ve 
kaynak yetersizliği gerekçesiyle 
%3+%3 zamma mahkûm edilen 
çalışanların varlığına rağmen, 
milyarlarca doları bulan israf, 
kaynaklarımızın nasıl hovardaca 
heba edildiğinin en güzel ispatı 
olmuştur.

2014 ve 2015 yılları, 
yetkilendirilmiş bir konfederasyon 
tarafından imzalanan şaibeli 
bir toplu sözleşme yoluyla 
kaybedilmiştir.  2015 yılında 
yeni bir yetki süreci ve 2016 ile 
2017 yıllarını kapsayan toplu 
sözleşme görüşmeleri bizleri 
beklemektedir. Memurların ve 
emeklilerin heba edilecek bir tek 
günü dahi yoktur. Bu bakımdan 
bu yılın Mayıs ayı ortasında son 
bulacak olan yetki süreci, hayati 
derecede önem taşımaktadır. 
Uygulanan politikalar ve bu yanlış 
politikalara destek veren yandaş 
sivil toplum örgütlerinin etkinliği 
hesaba katıldığında, memurlarımız 
sendikal tercihlerini değiştirmediği 
takdirde, önümüzdeki yıllarda 
%3+%3 maaş zammını dahi arar 
hale geleceklerdir.

Yine geçtiğimiz yıl, Ayn-El Arap 
(Kobani) çerçevesinde ülkemizde 
yaşanan gerginlik ve hayatını 
kaybeden onlarca vatandaşımız, 
ülkemiz gündemini uzunca bir 
süre işgal eden konulardandır.  
Yaşanan terör eylemleri; komşu 
ülkelerin iç işlerine karışma ve 
Büyük Ortadoğu Projesi’ni hayata 
geçirme boyutuna varan yanlış 
politikaların bir ürünü ve sonucu 
olarak ülkemizi esir almıştır. Sözde 
açılım palavraları eşliğinde terörist 
başına özgürlük konusunun 
dahi tartışılmaya başlandığı bu 
dönemde toplum mühendisliği, 
paralel yapı üzerinden 
yürütülen bir algı operasyonu 
çerçevesinde gerçekleştirilmekte, 
asıl paralel devlet, ülkemizin 
Güneydoğu’sunda özerkliğini 
ilan eden ve alan hâkimiyetini ele 
geçiren PKK aracılığıyla hayat 
bulmaktadır. Bu bakımdan 2014 
yılı, “cambaza bak” oyunuyla 
toplumdan gizlenen gerçeklerle, 

ülkemizin bölünmenin eşiğine 
getirildiği bir döneme işaret 
etmektedir.

17-25 Aralık olarak tarihe geçen 
büyük yolsuzluk operasyonu 
ile birlikte, ülkemizdeki ahlaki 
çöküşün geldiği boyut göz önüne 
serilirken, geçtiğimiz yıl kamu 
görevlilerinin yanında medya, yargı 
ve iş dünyası üzerindeki siyasi 
baskı da ortaya çıkmıştır.

Bu kapsamda ele alındığında 
2015 yılının geride bıraktığımız 
yıldan çok daha zorlu geçeceğini 
söylemek mümkündür. 
Gerçekleştirilecek olan milletvekili 
seçimleri öncesinde terör 
örgütüne verilen tavizler, komşu 
ülkelerde alevlenen çatışmaların 
yansımaları, teröristlerle kapalı 
kapılar ardında yapılan gizli 
pazarlıklar ve ortaya çıkacak 
ekonomik sıkıntılar içinde yargıya 
yapılacak müdahalelere, kamu 
yönetiminin tek adam anlayışına 
uygun olarak yeniden dizayn 
edilmesi çalışmalarına, gündem 
değiştirmek adına oluşturulacak 
yeni algı operasyonlarına, toplumu 
oyalama amaçlı yeni ve içi boş 
tartışma konularına hazırlıklı olmak 
zorundayız.

Bu bakımdan bizlere düşen, 
yeni yılda toplum mühendisliğinin 
esiri olmadan, ülkenin gerçek 
gündemini yakalamak ve perde 
arkasında dönen dolapları 
görmek olacaktır. Türkiye Kamu-
Sen olarak memurlarımız adına 
yürüttüğümüz mücadeleyi, gerçek 
gündem ve gerçek hedefimizden 
sapmadan sürdüreceğiz. Her türlü 
olumsuzluğa rağmen umutsuz 
değiliz. Biliyoruz ki, karanlığın en 
yoğun olduğu dönem, güneşin 
doğmaya en yakın olduğu zaman 
dilimidir.

Dileğimiz 2015 yılının ülkemiz, 
milletimiz ve İslam ülkeleri 
üzerindeki karanlıkların dağıldığı, 
aydınlık günlerin doğduğu bir 
dönemin başlangıcı olması 
yönündedir. Gayret bizden, takdir 
Allah’tandır.

İsmail KONCUK
Genel Başkan

Köşe Yazısı

ÜLKEMİZ VE İSLAM ÂLEMİ ÜZERİNDEKİ KARA 
BULUTLARIN DAĞILMASI DİLEKLERİMİZLE
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2014 yılı enflasyonu 
%8,17 olarak 

gerçekleşince memurların 
2014 yılı başında aldığı 
123 liralık zammın da 

yıllık enflasyon karşısında 
eriyip gittiği resmen kabul 

edilmiş oldu.
Türkiye Kamu-Sen Araştırma 

Geliştirme Merkezi, yaptığı çalışmayla 
kamu görevlilerinin 2014 yılında 

yalnızca enflasyon farkından dolayı 
yaşadığı zararı hesapladı.  Eğer 

yetkili konfederasyon, geçtiğimiz 
yıl gerçekleştirilen toplu sözleşme 

görüşmelerinde 123 TL’ye imza 
atmayıp, enflasyon farkını unutmasaydı 
ve Hükümetin teklifi olan %3+3’e bile 
razı olsaydı, şu anda memurlar çok 

daha fazla zam alacaktı. Kaldı ki %3+3; 
Hükümetin ilk teklifiydi ve eğer toplu 

sözleşme görüşmeleri 23 gün erkenden 
bitirilmeyip gerçek anlamda pazarlık 
yapılsaydı bu oran %4+4 ya da %5+5 

de olabilirdi.

MEMURLAR 

2014 YILINI

“İş bilmeyen, hesap 
yapamayan, bir yıl sonrasını 
dahi öngöremeyen sözde 
sendikaların memurlar adına 
hayati konularda karar verici 
noktaya getirilmiş olması son 
derece acıdır. Bu sendikalar 
şayet toplu sözleşmeyi kapalı 
kapılar ardında imzalamasa-
lardı dahi biz uyarı görevimizi 
yerine getirir ve 123 liranın 
Hükümetin teklifinden bile 
daha düşük bir zamma işaret 
ettiğini söylerdik. Sözde 
yetkili konfederasyonun bu 

hatası, memurlarımızın bütün 
meslek yaşamlarını ve hatta 
emekliliklerini dahi etkileye-
cek boyuttadır. Çünkü 2014 
yılında enflasyon farkından 
dolayı yaşanan bu kayıp, 
bundan sonra da maaşları-
nın düşük kalmasına neden 
olacaktır.

Bizim, memurların zarara 
uğramaması hassasiyetiyle 
yaptığımız haberlerden dahi 
kendilerine paye çıkararak 
Türkiye Kamu-Sen’i suçla-

maya çalışanlar, memurları 
uğrattıkları zararın hesabını 
vermek, pişkinliklerinin be-
delini ödemek zorundadırlar.

Bu noktada 2015 yılının 
yeni bir toplu sözleşme 
sürecine sahne olacağı 
düşünüldüğünde, memurla-
rımızın bugünkü kayıplarının 
ve ellerinden uçup giden 
730 günün hesabını yaparak 
sendikal taraflarını belirleme-
leri, hayati derecede önem 
kazanmıştır.” 

Toplu sözleşme masasında yapı-
lan bu hatanın 2014 yılında memur 
maaşlarına getirdiği zararlara ilişkin 
açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen 

Genel Başkanı İsmail Koncuk ise 
“Kapalı kapılar ardında memur-

ları pazarlayan konfederasyonun, 
‘tarihi toplu sözleşme yaptık’ yalanı, 

artık herkes tarafından tepkiyle 
karşılanmaktadır.” dedi.  Toplu 
sözleşmenin imzalandığı ilk 
günden beri memurları bu 
konuda uyardıklarını hatırlatan 
Koncuk şöyle konuştu:

ZARARLA 
KAPATTI

2013 yılında yapılan toplu 
sözleşme görüşmelerinde sözde 
yetkili konfederasyonun memur-
ların ve emeklilerin “enflasyon 
farkı” hakkının gasp edilmesine 
göz yumması ve yalnızca 123 
liralık bir zammı kabul etmesi, 
memurların ve emeklilerin 2014 
yılı enflasyonunun altında kalma-
sına neden oldu.

Yetkili konfederasyon eğer 
memurların enflasyon farkından 
faydalanma hakkını toplu söz-
leşme görüşmelerinde korumuş 
olsaydı, memurların %3+%3 
zam alması durumunda, 2014 yılı 
sonunda maaşlarına %2,17 daha 
enflasyon farkı eklenecekti. Baş-
ka bir deyişle 2014 yılının Ocak 
ayında 123 TL zam alan ve yıl 
boyunca maaşına bir daha artış 
yapılmayan memurlar, 2014 sonu 
itibarı ile ortalama %5,2 yerine en 
az %8,17 zam alacaklardı.

Yetkili konfederasyonun 
aceleci tavrı ve yeterince pazarlık 
yapılmaması sonucunda imzala-
nan toplu sözleşme sonucunda 
en düşük dereceden maaş 
alan bir hizmetlinin eline 2013 
yılı sonunda sosyal yardımlarla 
birlikte 1753 TL geçerken, 123 

TL’lik zamla birlikte maaşı 1881 
TL’ye yükseldi. Eğer Hükümetin 
ilk teklifi bile kabul edilmiş olsaydı 
aynı hizmetli, enflasyon farkı da 
dâhil olmak üzere 152 TL maaş 
zammı alacak ve maaşı 1905 
TL’ye yükselecekti.  Memur-
Sen’in iktidara şirin gözükmek 
için attığı bu imza, hizmetlinin 
2014 yılında aylık 24 TL zarar 
etmesine neden oldu.

Toplu sözleşmede yapılan yan-
lış nedeniyle 2013 yılı sonunda 
1960 TL dolayında maaş alan bir 
memur ise 2130 TL yerine 2088 
TL maaş ile yetinmek zorunda 
kaldı. Memur-Sen’in hatasının 
bedeli, lise mezunu bir memur 
için aylık 42 TL oldu.

Benzer şekilde sosyal yardım-
larla birlikte 2013 yılı sonunda 
2057 TL maaş alan bir hem-
şirenin maaşı 2236 TL yerine 
2180 TL’de kaldı. Böylece yetkili 
konfederasyonun toplu sözleş-
melerde yaptığı yanlışın faturası 
bir hemşireye aylık 56 TL olarak 
yansıdı.

Memur-Sen’in yaptığı hatanın 
faturası, memurun maaşı yüksel-
dikçe daha da büyüyor ve tam 
bir trajediye dönüşüyor. Öyle ki, 

2013 yılı Aralık ayı itibarı ile 2521 
TL maaş alan bir müdürün maaşı 
2014 yılı için 2651 TL olarak be-
lirlendi. Oysa %3+3 ve enflasyon 
farkı kabul edilmiş olsaydı bile, bu 
müdürün maaşı 2014 sonu itibarı 
ile en az 2740 TL’ye yükselecekti.  
Böylece Memur-Sen’in iş bilmez-
liğinin, bir müdür için aylık 89 TL 
zarara yol açtığı ortaya çıkıyor.

Eğer bu hata yapılmamış, 
memurlar için gerçek anlamda 
bir toplu pazarlık yapılmış olsaydı, 
2013 Aralık ayında 3300 TL 
maaş alan bir avukat ise 3431 TL 
yerine 3587 TL maaş alabilecek-
ti. Yapılan hata, bir avukata aylık 
156 TL’ye mal oldu.

2013 sonunda 3540 TL maaş 
alan bir mühendisin zararı ise ay-
lık 175 TL’ye ulaştı. Memur-Sen’in 
hatası nedeniyle bir mühendis 
3847 TL maaş alacağına ancak 
3672 TL maaş alabildi.

2013 yılında 3632 TL maaş 
alan bir hekimin eline 3765 TL 
geçiyor. Eğer toplu sözleşme 
faciası yaşanmamış olsaydı bu 
pratisyen tabibin maaşı 3947 TL 
olacaktı. Böylece Memur-Sen’in 
hatası bir doktora aylık 182 TL 
zarar getirdi.
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Türk Eğitim-Sen 9 No’lu 
Şube’nin, Çatalca Belediyesi 
ile ortaklaşa düzenlediği anma 
programı Arif Nihat Asya’nın 
doğduğu yer olan Çatalca’nın 
İnceğiz Köyü’ndeki tarihi camii de 
Mevlit okunması ve Kur’an Tilave-
ti ile başladı. Daha sonra  İnceğiz 
köyünde şairin adına yaptırılan 
bayrak anıtına çelenk konuldu.

05 Ocak 2015 tarihinde Ça-
talca İlçesi Halk Eğitim Merkezi 
Konferans Salonunda yapılan 
program ise saygı duruşu ve İs-
tiklal Marşı’nın okunmasıyla baş-
ladı. Programda Türkiye Kamu-
Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel 
Başkanı İsmail Koncuk, Çatalca 
Kaymakamı Dr. Nevzat Taşdan, 
Çatalca Belediye Başkanı Cem 
Kara, şair ve yazar Yavuz Bülent 
Bakiler, Türk Eğitim-Sen Genel 
Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri 
Cengiz Kocakaplan, Türkiye 
Kamu-Sen İl Temsilcisi Hanefi 
Bostan, Türk Eğitim-Sen İstanbul 
Şube Başkanları, öğrenciler ve 
üyelerimiz katıldı.

Anma programında Türk 
Eğitim-Sen 9 No’lu Şube Baş-
kanı Enver Demir bir konuşma 
yaptı. Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkan İsmail 
Koncuk da konuşma yaparak, 
şunları kaydetti: “Türk Edebi-
yatında eserleriyle kıymetli bir 
yer edinmiş, aynı zamanda milli 
hayatımız bakımından da büyük 
eserler vermiş bir şairden bah-
sediyoruz. Türkiye’ye, Türkçeye 

sevdalı bir şairden bahsediyoruz. 
Biz şairlerimize ne kadar önem 
veriyoruz, o tartışmalı bir konu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
bastırdığı ders kitaplarında daha 
önceden var olan Bayrak Şiiri, 
Eski Bakan Ömer Dinçer tarafın-
dan kaldırıldı. Ne adına kaldırıldı? 
Bunları düşünmek istemiyorum. 
Bağımsızlığımızın sembolü olan, 
rengini şehitlerimizin kanından 
almış sembolümüzü öğrenciler 
okumasın diye ders kitaplarından 
kaldırmanın izahı yok. Eğer böyle 
yaparsanız birileri bu coğrafyada 
o şehit kanıyla oluşmuş bay-
rağımızı maalesef gönderden 
indirmeye, çiğnemeye kalkar. 
İstiklal Marşımızın stadyumlarda 
yuhalandığı bir devir yaşıyoruz. 
Arif Nihat Asya’yı anacaksak, 
Türkiye’de Arif Nihat Asya’nın 
görmek istemediği manzara-
ların neler olduğunu görmemiz 
lazım. Eğer bunları söylemekten 
çekiniyorsak, bunu geleceğimiz 
açısından risk olarak görüyor-
sak, Arif Nihat Asya’yı, Mehmet 
Akif Ersoy’u hiç anmayalım. Bu 
nedenle Arif Nihat Asya’yı anacak 
insanların, onun bayrak sevgisi-
nin binde biri kadar bayrak sevgi-
siyle donanmış olması gerekir ki, 
Arif Nihat Asya’nın adını anmaya 
hakları olsun.

Bir millet hem adıyla, hem 
sembolleri ve tarih boyunca edin-
diği milli ve manevi değerleriyle 
hayatını devam ettirir. İşte bayrak 
şairimiz, bu değerleri ömrü 

boyunca savunmuş, her alanda 
eserler vermiştir. Milli ve manevi 
hayatımızı anlatan çok güzel 
eserler vermiş bir şairden bahse-
diyoruz. Arif Nihat Asya milletin 
kendisi adeta; milletin varlığıyla 
kendi düşüncelerini eş değer 
tutan eserler vermiş bir şair. 
Buradan Milli Eğitim Bakanlığı’na, 
siyasilere bir kez daha talepte 
bulunuyorum. Seçim döneminde 
iktidarın bayraklı reklamı vardı. 
Herkes bayrağı kurtarmaya ça-
lışıyordu. Bu reklamları yapıyor-
sanız, ders kitaplarına da bayrak 
şiirini koyma yürekliliğini gösterin.”

Koncuk konuşmasını şu söz-
lerle tamamladı: “Birazdan Yavuz 
Bülent Bakiler’i dinleyeceğiz. 
Arif Nihat Asya’yı, Yavuz Bülent 
Bakiler’in ağzından dinlemek bir 
başka güzel. Hocamızı dinle-
mek büyük bir şans. Keşke çok 
daha büyük bir salonda binlerce 
insana Arif Nihat Asya’yı anlatma 
imkânı bulabilseydik.”

Genel Başkan İsmail 
Koncuk’un konuşmasının ardın-
dan gazeteci, şair ve yazar Yavuz 
Bülent Bakiler, Arif Nihat Asya’yı 
ve onunla ilgili anılarını anlatan bir 
panel verdi.

Programda şiir dinletisi de 
yapıldı. Arif Nihat Asya’nın şiirlerini 
güzel okuma yarışmasında birinci 
olan öğrenciler şiirlerini okudu, 
dereceye giren öğrencilere de 
ödülleri verildi.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-
Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 
şube müdürlüğü atamaları ile ilgili 
twitter’dan önemli açıklamalar yaptı. 
“MEB Türk Eğitim-Sen’in 1709 şube 
müdürü atamasının iptali kararına 
Bölge İdare Mahkemesine itiraz 
etmiş. Hem de 3 ayrı itiraz dilekçesi 
vermişler. 1. itirazlarında unuttuk-
ları itiraz konularını ancak 2. ve 3. 
itirazlarında hatırlamışlar demek ki. 

Anlaşılan MEB işi şansa bırakmak 
istememiş. Kendi kazandıkları idare 
mahkemesi kararlarını da emsal 
göstermişler ama bunlar yargıyı 
şaşırtmaya yönelik emsal kararlar. 
Çünkü kazandıkları davaların hepsi 
mülakata yönelik açılan davalar, 
bizim kazandığımız dava ise yönet-
meliğin yürütmesinin durdurulması 
üzerine kazandığımız bir davadır, 
MEB’in kazandığını söylediği dava-

larla alakası yoktur. MEB’in böyle-
sine alakasız davalara sarılması da 
yakışık almamıştır. Yargı ne yapılmak 
istendiğini anlayacak kadar olaya 
vakıftır. Tabi Türk Eğitim-Sen olarak 
bu davaların bizim kazandığımız 
dava ile yakından uzaktan alakası 
olmadığını da yargıya bildireceğiz, 
biz de işi şansa bırakacak değiliz. 
Bu işin arkasında kim var dersiniz? 
Hepinizin tahmin ettiği üzere B planı 
olan müsteşar. Bu işin bu kadar 
içinden çıkılmaz hale gelmesinin tek 
sorumlusu Müsteşar Yusuf Tekin’dir.  
İnanıyorum ki, Bölge İdare Mahke-
mesi de bu hukuksuzluk karşısında 

beklenen cevabı verecek ve tüm 
şube müdürü atamaları iptal edile-
cektir. İptal edildiğinde kimlerin yüzü 
kızaracak ya da kızaracak kadar 
sorumluluk hissedebiliyorlar mı, hep 
birlikte göreceğiz. İptal edilmemesi 
ise yargının kendi kararını tanıma-
ması anlamına gelecektir. Hiçbir yar-
gı adamının bu kadar açık bir hatayı 
yapacağını düşünmek istemiyorum. 
Tabi ki buranın yeni Türkiye olduğu 
gerçeğini de unutmamak lazım. Yeni 
Türkiye’de olmazı, oldurmakla gö-
revli nice insancıklar bulunmaktadır.”

BAYRAK ŞAİRİMİZ ARİF NİHAT ASYA
ÖLÜMÜNÜN 40`INCI YILINDA ANILDI

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE 
MEB’İN İTİRAZI
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Türk Eğitim-Sen 
Sakarya Şubesi’nin 28 Aralık 2014 tarihinde düzenlediği İstişare Toplantısı’na katıldı.

GENEL BAŞKAN : “SENDİKACILIK 
OYUN DEĞİLDİR, CİDDİ BİR HAKTIR”

Toplantıda bir konuşma 
yapan Genel Başkan İsma-
il Koncuk, şunları kaydetti: 
“Türkiye’de çalışma hayatı he-
pimizi yakından ilgilendiriyor. 
Elbette sizler olayları farklı de-
ğerlendirmeli ve bunun tedbirini 
almalısınız. Çünkü sizler, sade-
ce problemleri ortaya koyan 
değil, bunun tedbirlerinin de ne 
olduğunu söyleme cesaretine 
sahip insanlarsınız. Şu anda 
Türkiye’de yaşanan olayları dü-
şündüğümüzde Türkiye Kamu-
Sen’in sendikal mücadelesinin 
dünden çok daha önemli hale 
geldiğini görüyoruz. Toplumun 
dinamikleri vardır. Bunu bir evin 
sigorta kutusuna benzetiyo-
rum. Ev ısındığı zaman sigor-
ta atmazsa yangın çıkar. Sivil 
Toplum Kuruluşları da aynı o 
binalardaki sigortanın görevini 
yapan kuruluşlardır. Şöyle bir 
baktığımızda; birçok STK’nın 
maalesef görevlerini yapmak 
bir yana, mevcut ortamdan 
nasıl nemalanırım, kesemi na-
sıl doldururum hesabı yaptığını 
ya da altımdaki koltuğu ne ya-
parım da korurum endişesiyle 
yanlışlıklara göz yumduğunu 
görüyoruz.

Türkiye’de sivil toplum kuru-
luşlarının bu ülkede yaşanan 
onca olumsuzluk karşısında bu 
kadar sessiz kalmaları, hatta 
yapılanları alkışlamaları bizleri 
kaygılandırıyor. STK’lar bu ül-
kenin dinamikleridir. Mesleki 
gruplar olarak akademisyenler, 
öğretmenler ve din adamla-
rı  da toplumun dinamikleridir. 
Eğer toplumda yanlış giden 
hususları toplumun dinamikleri 
olarak vasıflandırdığımız insan-
lar düzeltmek adına bir tavır or-
taya koyamıyor ve yanlışa yanlış 
diyemiyorsa, o toplumu kendi-
ne getirebilecek başka hiçbir 
mekanizma yoktur. Sivil top-

lum kuruluşlarının adeta teslim 
olduğu bir dönemde Türkiye 
Kamu-Sen’in ve mensuplarının 
duruşu, tavrı dünden çok daha 
önemli hale geldi. Bu nedenle 
sizlerin olayların idrakinde ol-
ması ve bunu topluma lanse 
etmeniz, toplumu uyarıcı vazife 
içinde olmanız çok önemlidir. 
Bu kadar ilkesizliğin, ahlaksız-
lığın içinde yaşadıklarımızı göz 
önüne getirdiğimizde; sizin gibi 
insanların tavrı gelecek için 
ümit vermektedir. Bu noktada 
sizleri tebrik ediyorum.”

Koncuk sözlerini şöyle sür-
dürdü: “ Çalışma hayatı siyasi 
iktidarın tehdidi altındadır. Bunu 
görmeyen göz kör, duymayan 
kulak sağır, anlamayan insan 
idraksizdir. Kamu çalışanları-
nın da artık sendikal tercihlerini 
kendileri bakımından, çalışma 
hayatı bakımından hatta evlat-
larımızın geleceği bakımından 
ortaya koyması gerekir.

İmam müftüyü kızdırmamak 
için, öğretmen ‘okul müdürü 
ders programımı bozar, nöbet 
yerimi değiştirir’ ya da doktor, 
hemşire ‘hastanedeki birimim 
değişir’ endişesiyle  bir sendi-
kal tercih ortaya koyuyorsa, bu 
iktidar da devlet memurluğu-
nun köküne kibrit suyu döker. 
Bunu bilmek zorundayız. Günü 
kurtarmak yetmez. Biz, Türkiye 
Kamu Sen olarak, ‘Geleceğinizi 
kurtarın’ diyoruz. Sendikacılık 
oyun değildir, ciddi bir haktır. 
Ya bu hakkı kullanırsınız ya da 
sizin kullanılma iradenizi birile-
rinin eline teslim edersiniz. Bu-
nun adı da sendikacılık olmaz. 
Kimse bizden böyle bir anlayış 
ile sendikacılık yapmamızı bek-
lemesin.”

Genel Başkan’a Genel Mali Sekreter Seyit Ali Kaplan ve Ge-
nel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz Kocakaplan eşlik 
etti. Toplantıda Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi, Türkiye Kamu-
Sen’e bağlı sendikaların şube başkanları, il temsilcileri, ilçe yö-
netim kurulu üyeleri ve işyeri temsilcileri katıldı.
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DENİZLİ ŞUBESİ İSTİŞARE 
TOPLANTISI YAPILDI

NÖBETİN ÜCRETLİ 
OLMASI VE ÜCRETLERDE 
İYİLEŞTİRME İÇİN SORU 

ÖNERGESİ VERİLDİ

Türk Eğitim Sen Denizli Şubesi  
tarafından 28 Aralık 2014 tarihin-
de istişare toplantısı düzenlendi. 
Toplantıya Türk Eğitim Sen Genel 
Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekre-
teri Mehmet Yaşar ŞAHİNDOĞAN, 
Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi ve 
Türk Eğitim Sen Şube Başkanı 
Turgay DEMİRTAŞ,Şube yönetim 
kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri,kadın 
kolları temsilcileri ve çok sayıda üye 
katıldı.

Toplantının açılışında bir  konuş-
ma  yapan Türkiye  Kamu Sen De-
nizli İl Temsilcisi ve Türk Eğitim Sen 
Şube Başkanı Turgay Demirtaş, 
“Son bir yılda enflasyonun yüzde 
9,5 olduğunu belirterek,  doğalga-
za, elektriğe, suya yüzde 9 zam ya-
pıldı. Gıda fiyatları bir yıl içinde yüz-
de 12,5 arttı. Et ve ekmek yüzde 11, 
ulaşım yüzde 20, meyve yüzde 38 
zamlandı. Ailenin zorunlu harcama-
ları tam 434 lira yükseldi. Memnun 
konfederasyon ise 123 lirayı anlata 
anlata bitiremedi ama bir yıl içinde 
gerçekler ortaya çıktı.” Diyerek 2013 
yılında yapılan toplu sözleşmeye 
tepki gösterdi.

Türk Eğitim Sen  Genel Merkez 
Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekre-
teri Mehmet Yaşar ŞAHİNDOĞAN 
da yaptığı konuşmada, “ Memur-
larımız 1 yıldır, toplu sözleşme gö-
rüşmelerinde uğradığı bu ihanetin 
bedelini ödüyor. İktidar ve malum 
konfederasyon iş birliği, memur-
ları 123, emeklileri 140 TL zamma 
mahkûm etti. Toplu sözleşme so-
nunda kamu görevlilerinin hakkı 
olan enflasyon farkı ödemesi dahi 
gasp edildi. Bunlar sesini çıkara-
madı. 123 lira toplu sözleşme gö-
rüşmelerinde Hükümetin ilk teklifi 
olan yüzde 3+ 3 maaş zammından 
bile daha düşük bir zam demek.  
123 lira en düşük memur maaşına 
yüzde 6,6; ortalama memur maaşı-
na yüzde 5,2 artış demek.   Böyle 
olunca, memur maaşları Hüküme-
tin ilk teklifinin bile altında kaldı, me-
murların aylık zararı ortalama 200 
lirayı aştı. Emekli maaşı ve emekli 
ikramiyesi yönünden de zarara 
uğradık.Ne yazık ki bu eziyet 2014 
yılıyla da sınırlı değil. 2015 için de 
%3+%3 zam kabul edildi.Bütün bu 

yaşananlara rağmen toplu ihanete 
imza atan konfederasyon hala du-
rumdan son derece memnun. Allah 
için çıkıp bir açıklama dahi yapamı-
yor. “Memur maaşı eridi” diyemi-
yor. Hatta bizim ek zam talebimize 
de, karşı çıkıyor. Memuru masada 
mağdur eden bu konfederasyona 
gereken cevabı yine biz, kamu ça-
lışanları verecektir” dedi.

ŞAHİNDOĞAN, konuşmasının 
devamında, memur ve hizmetlile-
rimizin görev tanımlarının yasa ve 
yönetmeliklerde net olarak yapıl-
maması nedeniyle keyfi uygulama-
lara maruz kaldıklarını söyleyerek 
memur ve hizmetli görev tanımının 
yapılması için mücadele ettikleri-
ni söyledi. Eğitim öğretime hazırlık 
ödeneğinin ayrım yapılmaksızın tüm 
eğitim çalışanlarına ödenmesi ge-
rektiğini belirten ŞAHİNDOĞAN,bu 
konuda en son 19. MEB Şurasına 
teklif götürdüklerini, ancak çoğun-
luğu tek tip kafa yapısına sahip şura 
katılımcıları tarafından bu haklı ta-
lebin kabul edilmediğini belirterek 
mücadeleye bu ödemeler tüm eği-
tim çalışanlarına yapılıncaya kadar 
devam edeceklerini söyledi.

4/C li çalışanların sorunlarına da 
değinen ŞAHİNDOĞAN,burada te-
mel problemin kadro olduğunu  4/c 
lilere kadro verilmesi için mücadele 
ettiklerini,mücadelede belli bir aşa-
maya da geldiklerini ancak siyasi 
iktidarın kadro verme noktasında 
hala ayak sürüdüğünü söyledi.

Yaklaşan yetki sürecine de dik-
kat çeken ŞAHİNDOĞAN,15 Mayıs 
2015 te belirlenecek yetkiye göre 
2016-2017 toplu sözleşmelerinin 
imzalanacağını,eğer memuru ma-
sada satanların yeniden yetkili ol-
ması halinde iş güvencemiz dahil 
pek çok konuda yeni hezimetlere 
hazır olmamız gerektiğini söyle-
di.ŞAHİNDOĞAN,” Eğer hakla-
rımızı korumak ve genişletmek 
istiyorsak,iş güvencemize sahip 
çıkmak istiyorsak, yandaş sendika-
nın toplu sözleşmesiyle geriletilen 
ücretlerimizin insanca yaşayabile-
ceğimiz bir seviyeye yükseltilmesini 
istiyorsak, kayıplarımızın telafisini 
istiyorsak mutlaka Türkiye Kamu 
Sen’i yetkili kılmalıyız “dedi

Milliyetçi Hareket Partisi Manisa 
Milletvekili Erkan AKÇAY tarafın-
dan 15.10.2014 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na 
Öğretmenlerin okulda yürüttük-
leri nöbet hizmetleri karşılığında 
6 saat ek ders ücreti ödenmesi 
ve araştırma görevlilerinin yanı 
sıra diğer akademisyenlerin ve 
öğretmenlerin ücretlerinde de 
iyileştirme yapılması konusunda 
soru önergesi verilmiş olup, veri-
len soru önergesinde öğretmen-
lerin, asli bir nitelik taşımayan ve 
sorumluluğu son derece geniş 
olan nöbet hizmetinin karşılığı ola-
rak ek ücret alamama durumu, iç 

hukuka ve uluslararası mevzuata 
aykırı nitelik taşıdığı gibi hakkani-
yet anlayışına da bütünüyle aykırı 
olduğu ve bu durumun Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından göz ardı edil-
diği ve öğretmenlerimizin mağdur 
edilmekte olduğu bir vakıa olma-
sı belirtilmiştir. Ayrıca 666 sayılı 
KHK’da ek ödeme ile ilgili düzen-
leme yapılırken öğretmenler ve 
akademisyenlerin ek ödemelerin-
de herhangi bir artış yapılmayarak 
bu meslek mensuplarının mağdur 
edildiği dolayısıyla ücretlerinde iyi-
leştirme yapılması konusu sorul-
muştur.
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“ALLAH VAR, KAYGI YOK”
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK, Türk Eğitim-Sen Yalova Şubesi’nin düzenlediği 
istişare toplantısı’nda “Sanal korkular yaratmadan doğruları elbette hukuk içerisinde, demokratik kurallar çerçevesinde  

ortaya koyacağız. Doğruları yaptığımız sürece hiç kimseden korku duymuyoruz. Bizim bu ülkeye ihanet etmek,  
saltanat oluşturmak ya da kendi nefsimiz için yaşamak gibi bir kaygımız yok. O halde ölümden öte yol da yok.  

Hayır ve şer Allah’tan gelir diye inanıyor muyuz? ‘Rızık Allah’tandır’ sözüne inanıyor muyuz? O zaman mesele yok. 
Allah var, kaygı yok. Bu mücadele bu zeminde yoluna devam edecektir. ” diyerek 
sendikal mücadelede korkmadan hep doğruların yanında yer alacaklarını belirtti.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, Genel Mali Sekreter Se-
yit Ali Kaplan ve Genel Eğitim ve 
Sosyal İşler Sekreteri Cengiz Koca-
kaplan ile birlikte Türk Eğitim-Sen 
Yalova Şubesi’nin düzenlediği isti-
şare toplantısına katıldı. Toplantıya 
Yalova İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-
Sen Yalova Şube Başkanı Musta-
fa Deviren, Yalova Şube Yönetim 
Kurulu, Türkiye Kamu-Sen’e diğer 
bağlı sendikaların Yalova Şube 
Başkanları, il temsilcileri, Yalova Be-
lediye Başkanı Vefa Salman, Yalova 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi 
Eruslu ve üyelerimiz katıldı.

26  Aralık 2014 tarihinde Top-
lantıda bir konuşma yapan Türkiye 
Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Ge-
nel Başkanı İsmail Koncuk sözlerine 
Osmanlıca tartışmaları ile başladı. 
Koncuk şunları kaydetti: “Biz baş-
kaları gibi Osmanlıca’nın Türkçe 
olduğunu kimseden gizlemeden 
söyleyeceğiz. Alfabe değiştirmek-
le, dil farklı bir dil olmaz. Maalesef 
böylesine yanlış bir zeminde, ca-
hilce söylenen sözleri duymak bizi 
eğitimcileri kahrediyor. ‘Türkçe ağ-

zımda anamın ak sütü gibidir’ diyen 
Yahya Kemal Beyatlı şiirlerini Türk-
çe yazdı; ‘Süleymaniye’de Bayram 
Sabahı’ şiirini Türkçe yazdı. Yunus 
Emre Türkçeyle düşüncesini, felse-
fesini bu millete asırlar önce anlattı, 
hala feyz almaya devam ediyoruz. 
Hacı Bayram Veli, Hacı Bektaş-ı Veli 
Türkçe düşündü, Türkçe seslendi. 
Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Türk-
çe seslendi. Türkçe bir aşiret, kabile 
dili değildir. Türkçe, on bin yıllık tarihi 
macerası olan Türk milletinin ken-
disini ifade ettiği bir dildir. Asırlardır 
sevdamızı, Düşüncelerimizi, inanç-
larımızı, felsefemizi Türkçe ifade et-
tik. Bu milletin kökleri çok derinde-
dir. Bizim dilimiz imparatorluk dilidir. 
Türkçe dünyanın en zengin dillerin-
den biridir. Allaha şükür Türkçe ile 
felsefe de, bilim de yaparız. Esasen 
bu cahilce tartışmalara Kaşgarlı 
Mahmut yüzyıllar öncesinde Divanü 
Lügati’t-Türk  ile iyi bir cevap ver-
miş ama demek ki Divanü Lügati’t-
Türk’ten bile feyz almayanlar hala 
var. Öğretmenlerimizin, akademis-
yenlerimizin, aydınlarımızın, memur-
larımızın görevi bunları milletimize 
anlatmaktır.”

“Sendikal tercihlerimizi ortaya ko-
yarken, gelecekte bizi olumlu ya da 
olumsuz nasıl etkileyeceğini hesap 
etmeliyiz” diyen Koncuk sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Eğer bir güç değil-
seniz, yaptırımınız kalmadıysa, ses-
lerinizi, ellerinizi birleştirerek yanlışa 
yanlış diyemiyorsanız birçok kötülü-
ğü yaşamaya hazır olun. Bu neden-
le geleceğimizi tehdit edenlere karşı 
nasıl bir mücadele içinde oluruz, 

kimlerle bu mücadeleyi başarabiliriz 
sorularını cevaplayacak bir sendikal 
tercihi ortaya koymak zorundayız. 
‘Hastane başhekimi birimimi değiş-
tirir’, ‘Okul müdürü günlük planımı 
bozar, nöbet günümü boş günüme 
verir’ şeklinde bir sendikal tercih 
olabilir mi? Böyle bir sendikal ter-
cih olursa, geleceğimiz de olmaz. 
Sadece o günü düşünerek bir yere 
varamayız.” dedi.

Genel Başkan İsmail Koncuk ko-
nuşmasına şöyle devam etti: “Sa-
nal korkular yaratmadan doğruları 
elbette hukuk içerisinde, demok-
ratik kurallar çerçevesinde orta-
ya koyacağız. Türkiye Kamu-Sen 
olarak hep bunu yaptık. Doğruları 
yaptığımız sürece hiç kimseden 
korku duymuyoruz. Biz doğruyu 
yapıyoruz. Bizim bu ülkeye ihanet 
etmek, saltanat oluşturmak ya da 
kendi nefsimiz için yaşamak gibi bir 
kaygımız yok. O halde ölümden öte 
yol da yok.

Ne demişler; ‘Duvara dayanma 
çöker, insana dayanma ölür.’ Ken-
dimize güveneceğiz. Kendi irademi-
ze güveneceğiz. Kendi yüreğimize, 
bileğimize güveneceğiz. En önem-
lisi de Allah’a güveneceğiz. Kadere 
iman ediyor muyuz? Hayır ve şer 

Allah’tan gelir diye inanıyor muyuz? 
‘Rızık Allah’tandır’ sözüne inanıyor 
muyuz? O zaman mesele yok. Al-
lah var, kaygı yok. Bu mücadele bu 
zeminde yoluna devam edecektir. 
Kimsenin kaygısı olmadan devam 
edecektir.”

Koncuk sözlerini şöyle tamam-
ladı: “Geçmişi iyi bilelim. Bu dev-
ran böyle gider zannetmesinler, bu 
koltuklar baki kalır zannetmesinler. 
Kimleri gördük, Allah ömür verdikçe 
kimleri göreceğiz. Bu nedenle sağ-
lam durun.

Bunlar korkak adamlardır. Sade-
ce kendi nefsi için yaşayan insan-
lar cesur olabilir mi, ilkeli davranış 
olabilir mi? ‘Bu koltuklar altımızdan 
bir gün gider’ korkusuyla yaşarlar. 
Sendikacılıkta da böyledir. Bunlar 
büyüdüklerini zannediyorlar. Esa-
sında küçülüyorlar. Ben biliyorum 
ki; yatağa yattıklarında ‘Ağababala-
rımız gittiğinde halimiz nice olacak?’ 
korkusu yaşıyorlar. Ama bizlerin 
böyle bir korkusu yok. Yastığa ba-
şımızı koyduğumuzda, Allah’a şükür 
gönül huzuruyla uyuyoruz. Çünkü 
haksızlık, namussuzluk yapmadık. 
Haksızlık yapanlar, yarattıkları hak-
sızlık denizinde er veya geç boğu-
lacaklar.”
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Türkiye Kamu-Sen’in düzenlediği 
“Eğitim Seminerleri” tüm hızıyla devam ediyor.

İstanbul Anadolu Yaka-sı’nda 
düzenlenen eğitim seminerimi-
zin açılışında bir konuşma ya-
pan Türkiye Kamu-Sen Genel 
Başkanı İsmail Koncuk, eğitim 
seminerimizin hayırlı olmasını 
dilerken, gündeme ilişkin değer-
lendirmelerde bulundu.

Türkiye Kamu-Sen’in gün-
dem belirleyen bir konfede-
rasyon olduğunun altını çizen 
Genel başkan İsmail Koncuk, 
“Bugün Türkiye’de kamu ça-
lışanları ve emekliler için ek 
zam konuşuluyorsa bu iradeyi 
Türkiye Kamu-Sen ortaya koy-
muştur” dedi. Koncuk, “Türki-
ye Kamu-Sen Genel Merkezi 
olarak teşkilatlarımızın bilgi ve 
becerilerini artırmayı son de-
rece önemli sayıyoruz. Maddi 
kaynaklarımızı ve zamanımızı 
bu uğurda harcıyoruz. Bu se-
minerlerden zaman içinde tüm 
üyelerimizin de istifade etmesi-
ni sağlamayı amaçlıyoruz. Bu-
günde İstanbul Anadolu yaka-
sında seminerlerimize devam 
ediyoruz.

Biz hep birlikte mücadele-
ye devam edeceğiz. Allah’a 
şükür dimdik ayaktayız ve her 
alanda varız. 450 bin üyeyle 
ülkemizin en etkili Sivil Toplum 
Kuruluşuyuz. Konfederasyon 
olarak gündem belirliyoruz. 
Mesela, Ek zam ile ilgili şeyler 
bugün konuşuluyorsa bu bizim 
ortaya koyduğumuz iradeyle 
olmaktadır. 6 Aralık’ta yaptığı-
mız eylemimiz ses getirmiştir. 
Hükümet verir ya da vermez 
o onların ayıbıdır. Siz yıllardır 
kamu çalışanları ve emeklile-
rimizi enflasyona ezdirmedik 
iddiasındaysanız bu iddianızı 
2014 yılı itibariyle ek zam yapa-
rak göstermeniz gerekir.

Bütün kamu çalışanları ve 
emekliler AKP iktidarın kendi-
lerine nasıl baktığını bu ek zam 
konusuyla daha iyi anlayacak-
tır. Bu ülkenin

Başbakan’ı “Biz memurları-
mıza yüzde 17 zam yaptık” gibi 
akla, mantığa ve matematik 
ilmine uygun olmayan bir ifa-
de kullanıyorsa memurlarımız 
ve emeklilerimiz bunu bir kere 
daha düşünmelidir. Kamu çalı-
şanlarına yapılan zam ortalama 
5,2’dir. Hatta kamu çalışanları-
nın maaşlarına göre düşünül-
düğünde bazı memurlarda bu 
zam yüzde 2’lere kadar düş-
mektedir. Kaldı ki, son aylarda 
2 milyon 600 bin kamu çalışa-

nının 2 milyon 100 bini yüzde 
20’lik vergi dilimine girmiştir. 
Bu birçok kamu çalışanının 
ödediği vergi miktarının 120 ile 
200 TL arasında fazla ödemesi 
sonucunu doğurmuştur. Alınan 
zam 123 TL ödenen vergi ise 
bu zammın çok üzerindedir. 
Bütün bunları bu milletin gö-
zünden kaçıracak, sonrasında 
çıkıp “Biz kamu çalışanlarına 
yüzde 17 zam yaptık” diye-
ceksiniz. Böyle bir ifade olabi-
lir mi? Bir ülkenin Başbakan’ı 
doğru olmayan bir ifadeyi nasıl 
söyler? Yapılan zam bellidir, 
memurların ve emeklilerin alım 
gücünün geldiği noktada belli-
dir.” dedi.

Türkiye Kamu-Sen yöneti-
cilerinin ve üyelerinin meydanı 
boş bırakmayacağını söyleyen 
Genel Başkan İsmail Koncuk, 
“Yanlış yapanların ipliğini paza-
ra çıkarmak boynumuzun bor-
cudur” dedi. Koncuk, “Türkiye 
Kamu-Sen sorumluğunu her 
platformda yerine getirmekte-
dir. Sözünü söylemekten çe-
kinmeyen, endişe duymayan, 
doğruları savunmaktan kork-
mayan bir Türkiye Kamu-Sen 
var. Yanlış yapanların ipliğini 
pazara çıkarmak boynumuzun 
borcudur. O koltuklarda otu-
ranlar bir gün elbette yaptıkları 
yanlışları en acı şekilde anla-
yacaklar. Koltuk insana değer 
vermez, insan yaptıklarıyla o 
koltuğu değerli hale getirir. O 
makamlara layık olmayan in-
sanları oturtursanız o koltuğun 
kendilerine değer kattığını sa-
nırlar. Biz susmadık, yanlış ya-
panları görmezden gelelim de-
medik. Bu ülkenin bir geleceği 
var ise, dünya görüşü ne olursa 
olsun  işinin ehli, liyakatli, kabili-
yetli insanları o makamlara taşı-
makla mümkün olacaktır.

Bu ülkenin her insanı saygı-
değerdir, kıymetlidir. Bir sendi-
ka var ve o sendikanın Şube 
Başkanlarından birisi geçtiği-
miz gün bir yazı yazmış ve bu 
yazıda, “İktidarın misyonuna 
uygun davranmayan kimsenin 
yönetici olma hakkı yoktur” 
diyor. Bunlar nasıl sendikacı 
ben anlam veremiyorum. Sen 
kimsin ki böyle bir yazı yaza-
biliyorsun. Bu ülke 77 milyon 
insandan oluşmaktadır ve 
kanun önünde herkes eşittir, 
anayasanın amir hükmüdür 
bu.

Akp’nin misyonuna devlet 
memurları neden uymak zo-
rundaymış, soruyorum? Artık 
tamamen şımarmış durum-
dalar. Buradan sesleniyorum, 
bunlar suçtur. Hiçbir memu-
run siyasal iktidarın misyonu-
na uymak gibi bir zorunluluğu 
yoktur. Devlet memurluğu ka-
nun ve yönetmeliklerle tanım-
lanmıştır. Sendikacı geçinenler 
ayaklarını denk alsınlar. Tür-
kiye Kamu-Sen’in yöneticileri 
bu insanlara meydan bırak-
mamalıdır. Kamu çalışanlarına 
kendilerine kurulan tuzakları 
anlatın, devlet memurluğunu 
ortadan kaldırmaya çalışan 
bir siyasal iktidar var. Ya bun-
lar varlığını devam ettirecek 
ya da devlet memuru varlığını 
kaybedecek. Türkiye Kamu-
Sen’in mücadelesine üyemiz 
olsun ya da olmasın, tüm in-
sanların, evlatlarının geleceğini 
düşünen ana babaların des-
tek olması gerekmektedir.

Ben tekrar seminerimizin 
hayırlı ve uğurlu olmasını dili-
yor, “Katılımlarınızdan dolayı 
teşekkür ediyor, başarılar di-
liyorum. Yolunuz açık olsun.” 
diyerek sözlerini noktaladı.



TÜRK EĞİTİM-SEN www.turkegitimsen.org.tr

10

GENEL BAŞKAN, ATAMASI YAPILMAYAN 
ÖĞRETMENLERE DESTEK VERDİ

Genel Başkan İsmail Koncuk, 
Türk Eğitim-Sen’in yıllardır ataması 
yapılmayan öğretmenlerin mücade-
lesine destek verdiğini söyleyerek, 
ataması yapılmayan öğretmenler ile 
birlikte yaptığımız eylemleri hatırlattı. 
Koncuk, dün ve bugün olduğu gibi 
yarında ataması yapılmayan öğ-
retmenlerin yanlarında olacaklarını 
vurguladı.

Genel Başkan Koncuk, özellik-
le son yıllarda sınıf öğretmenleri ile 
branş öğretmenlerinin bölünmüşlü-
ğünden duyduğu rahatsızlığı da dile 
getirerek, “Bölük pörçük olmanız 
ataması yapılmayan öğretmenle-
rin eylem gücünü azaltıyor. Bizim 
için tüm öğretmenlerimiz önemlidir. 
Hiçbir öğretmenimizi ayırmıyoruz. 
Ancak ne yazık ki son birkaç yıldır 
sınıf ve branş öğretmenlerinin sos-
yal medya üzerinde tartıştıklarına, 
bölündüklerine şahit oluyoruz. Bu 
durum bizi üzüyor. Hep birlikte mü-
cadele etmeliyiz. Önemli olan öğret-
men atama sayısını artırmaktır” diye 
konuştu.

Koncuk ataması yapılmayan öğ-
retmenlerin probleminin çözülmesi 
için de önerilerini sıraladı. Koncuk 
şöyle konuştu: “Etüt öğretmenliği 
konusunu gündeme getirmiştim. 
Türkiye’de etüt öğretmenliği ihtiyacı 
var. Her branştan öğretmenimiz var. 
Bu noktada ataması yapılmayan 
öğretmenlerimizi etüt öğretmeni ola-
rak değerlendirebiliriz. Öte yandan 
Hükümet çok iddialı bir giriş yaptı 
ve ‘Dershaneleri kapatıyorum’ dedi. 

Okullarda kurslar açtı, dersleri de 
mevcut öğretmenlere verdi. Mevcut 
öğretmenler zaten kendi dersleri-
ne hazırlanıyor. Okul kapandıktan 
sonra 22:00’a kadar kurs faaliyeti 
devam ediyor. Gün içinde yorulan 
öğretmenlerle saat 22:00’a kadar 
ders yapacağız? Hafta sonu dinlen-
meyen bir öğretmen, hafta içi ders-
lerini nasıl yapacak? Öğretmenler 
bu yükün altına girer ama verimi 
düşer. O halde kurslara yönelik öğ-
retmen alımı neden yapılmasın? 
50 bin dershane öğretmeni ekarte 
edildi. Dolasıyla kurslar için 50 bin 
öğretmen istihdam edilebilir. Elbet-
te bunların dışında başka projeler 
de geliştirebiliriz. Türkiye’de yıllardır 
derslik başına düşen öğrenci sayısı 
azaltılamadı. 100 bin, 200 bin öğret-
men ataması yapsanız da, dersliği-
niz yoksa bunun bir anlamı olmaz. 
İktidar açtığı derslik sayılarını belirtse 
de, ülkemizde hala birleştirilmiş sınıf 
uygulaması yapılan okullarımız var.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın öğretmen atamaları ile 
ilgili sözlerini de eleştiren Koncuk 
şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, ‘Öğretmenlik hakkını ka-
zanan herkese öğretmenlik olmaz. 
Bütçeye göre atama yapılır’ diyor. 
Sayın Erdoğan 2002 yılında seçim 
meydanlarında ‘Bu sisteme bakın 
hele ülkede 72.000 öğretmen açığı 
var. Sen sınavla öğretmen seçiyor-
sun, hangi akla hizmet ediyorsunuz! 
Bırak da öğretmenlerimiz okul seç-
sin göreve başlasın, önüne neden 

engel koyuyorsunuz! İnşallah biz 
hükümetimizi kurduğumuzda bütün 
öğretmenleri göreve başlatacağız 
ve öncelikli olarak eğitim sorununu 
çözeceğiz’ demişti. Şu anda ata-
ması yapılmayan öğretmen sayısı 
350 bine ulaştı. Dolayısıyla şımarık 
ve ayakları sağlam yere basmayan 
bir iktidar anlayışı var. Kırmızı halı mı 
serdik size bizi yönetin diye? Atama-
sı yapılmayan öğretmen problemini 
çözeriz, işsize iş buluruz, terörü çö-
zeriz diye iktidar olmadınız mı? Neyi 
çözdünüz? ”

Ataması yapılmayan, işsiz gezen 
gençlerimizin sorununun çözümü 
için bu işe kafa yoran insanlara ih-
tiyaç olduğunu dile getiren Koncuk, 
“Maalesef böyle insanların sayısı 
çok az. Oysa bu iradeyi kullanma-
mız lazım. Bunun öğretmenlere iş 
bulmaktan öte, Türkiye’nin kaynak-
larıyla yetişmiş insanların enerjilerinin 
heba edilmesi olarak düşünülmesi 
lazım. Bu çocuklarımızın potansiyeli 
Türkiye’nin geleceği açısından boşa 
gidiyor. Dolayısıyla bu konuyu hep 
gündemde tutmaya çalıştık, muha-
taplarımıza sert eleştiriler yönelttik.”

Siyasetçinin bu ülkenin oyuna 
muhtaç insanlar olduğunu da söy-
leyen Koncuk, “Bunu kullanabiliyor 
musunuz? Yandaş, yağcı olursan 
seni kullanırlar. Sendikacılıkta da bu 
böyledir. Görüyorsunuz, adamlar 
yetkili sendika. Memuru satıyor, üye 
buluyor. İnsanlar bunlara korkudan 
üye oluyorlar. İşte bu anlayış bize 
topyekûn kaybettirir. Dolayısıyla biz 

sendika olarak mücadelemizden 
vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Çok ciddi eylemler gerçekleşti-
rilmediği müddetçe Haziran ayına 
kadar ek atama yapılacağını düşün-
mediğini kaydeden Koncuk, atama-
sı yapılmayan öğretmenlerin Mart 
ya da Nisan ayında Türk Eğitim-Sen 
koordinatörlüğünde eylem yapması 
durumunda buna her türlü desteği 
vereceklerini söyledi.

Hukukun ayaklar altına alındığı-
nı, devlet memurluğu kavramının 
kaldırılmak istendiğini belirten Kon-
cuk, “Eyalet sistemi oluşturulursa, 
Türkiye’de çalışma hayatı biter; iş 
güvencesi ortadan kalkar. En büyük 
zararı da hepimiz görürüz” dedi.

Ataması yapılmayan öğretmenle-
rin sorununun Türk Eğitim-Sen için 
ilke meselesi olduğunu da kayde-
den Koncuk, “Saray yapacaksın 
sonra para yok diyeceksin. Bütçe 
kadar atama yapılırsa, bütçe kadar 
da saray yaptır o zaman. Türkiye gibi 
bir ülkenin buna hakkı var mı?” diye 
konuştu.

Ataması yapılmayan öğretmenle-
re bu meseleyi gündemde tutmala-
rını tavsiye eden Koncuk, “Mart ya 
da Nisan ayı gibi büyük bir eylem 
gerçekleştirebilirsiniz. İllerinizde de 
basın açıklamaları, eylemler yapa-
bilirsiniz. Biz Türk Eğitim-Sen olarak 
ataması yapılmayan öğretmenlere 
desteğimizi her zaman sürdürece-
ğiz” dedi.

Ataması yapılmayan öğretmenler Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk’u 
ziyaret etti. Şubat ayında yapılacak 15 bin ek atamaya ilaveten Haziran ayına kadar 40 bin atama daha 
yapılmasını isteyen ve sosyal medya üzerinden bir araya gelen ataması yapılmayan öğretmenler Genel 

Başkanımız İsmail Koncuk’tan destek istedi.
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız, Türk Eğitim-Sen İstanbul 6 No’lu 
Şube Başkanı Sami Çelik aleyhine manevi tazminat davası açtı. Davanın nedeni ise 

Sami Çelik’in, yönetici görevlendirmelerinde yaşanan haksızlıkları, torpili, adam 
kayırmaları, ahlaksızlıkları, kul hakkı yenmesini görmezden gelen Muammer Yıldız’a 

görevini hatırlatmasıdır.
Şöyle ki, tüm 

Türkiye’de olduğu gibi 
İstanbul’da da yönetici 
değerlendirmelerinde 
büyük adaletsizlikler 
yaşanmıştır. Ahlaktan, 
haktan, hukuktan 
uzak bir anlayışla 
yapılan bu değerlen-
dirmeler neticesinde 
kariyeri, bilgisi, birikimi 
ile fark yaratan okul 
yöneticileri ekarte 
edilmiş, yerlerine 
büyük bir kısmı tek 
özelliği yandaşlık olan, 
bir yerlerden gelen 
talimatları sorgusuz, 
sualsiz yerine getiren 
insanlar getirilmiştir.

İşte İstanbul 6 No’lu 
Şube’de kendilerine 
bağlı ilçelerde yaşanan 
yönetici görevlendir-
me rezaletlerini dile 
getirmiştir. İstanbul 6 
No’lu Şube Başkanı 
Sami Çelik bir basın 

açıklaması yaparak, 
1890 kişinin 70 puanın 
üzerinde aldığını, 
bunların 82’sinin 100 
tam puan aldığını, 100 
tam puan alanların 
hepsinin aynı yandaş 
sendikanın mensupla-
rından olduğunu, ayrı-
ca 80 puanın üzerinde 
alanların da yüzde 
98’inin yine aynı sendi-
kanın mensuplarından 
oluştuğunu belirterek, 
bu adaletsizlikler kar-
şısında görevini yerine 
getirmeyen İstanbul 
Milli Eğitim Müdürü 
Muammer Yıldız’ın isti-
fa etmesini istemiştir.

Sami Çelik’in sözle-
rinden rahatsız olduğu 
anlaşılan İstanbul 
Milli Eğitim Müdürü 
Muammer Yıldız şube 
başkanımıza suç 
duyurusunda bulun-
muştur.

Buradan soruyoruz:
Görevini yerine 

getirmeyenlere gö-
revini hatırlatmak ne 
zamandan beri suç 
olmuştur?

Siz değil miydiniz 
mülakatlarda ada-
letli davranılacağını 
söyleyen, komisyonları 
uyardığınızı, tarafsız 
komisyon seçeceği-
nizi bildiren. Bugün 
gelinen noktayı içinize 
sindirebiliyor musu-
nuz?

İstanbul’da yaşa-
nan rezilliği görmüyor 
musunuz?

Vicdanlara seslenen 
insanlar hakkında suç 
duyurularında bulun-
mak hangi anlayışa 
sığar? Bu nasıl bir 
tahammülsüzlüktür?

Biat kültürünü red-
deden, haksızlıkları en 

yüksek perdeden dile 
getiren, susmayan, 
susturulamayan Türk 
Eğitim-Sen teşkilat-
larına yönelik yapılan 
saldırılar bizleri haklı 
davamızda yolumuz-
dan çeviremeyecektir. 
Bu suç duyuruları olsa 
olsa Türk Eğitim-Sen 
camiası için bir şeref 
olur. Türkiye’de adam 
kayırmaya, kadrolaş-
maya, hak yemeye 
karşı dik bir duruş ser-
gileyen sendikamız ve 
yöneticilerimiz onurlu 
ve ilkeli mücadele-
lerini dün ve bugün 
olduğu gibi yarın da 
sürdürecektir. Bundan 
kimsenin kuşkusu 
olmasın. Türk Eğitim-
Sen olarak İstanbul 6 
No’lu Şube Başkanı-
mız Sami Çelik’in de 
her zaman yanında 
olacağımızın bilinmesi-
ni istiyoruz.

Okul ve Kurum 
Müdürlüğünde dört 
yıllık görev süresini 
dolduranlar, Milli Eği-
tim Bakanlığına Bağlı 
Eğitim Kurumları 
Yöneticilerinin Görev-
lendirilmelerine İlişkin 
Yönetmeliğin ekinde 
yer alan “Görev 
Süreleri Uzatılacak 
Eğitim Kurumu Mü-
dürleri Değerlendirme 
Formu” üzerinden 
değerlendirilmiştir. 
Ancak değerlen-
dirmeler hukuk ve 
hakkaniyet anlayışı 
ile bağdaşmayan bir 
anlayışla yapılmış; 
tecrübeli, liyakat sahi-
bi, çalışkan okul mü-
dürlerinin görevinin 
son bulmasına neden 
olmuştur. Bu neden-
le, ülke genelinde 
mağduriyet yaşamış 
olan okul ve kurum 
müdürleri; şahısları-
na 75 altında puan 
verilmesi işleminin ve 
bu sebeple Müdür 
olarak görev yaptıkları 
okulda görev süre-
lerinin uzatılmaması 
işleminin yürütmesi-
nin durdurulması ve 
devamında iptali tale-
bi ile konuyu yargıya 
taşımıştır. Nitekim, bir 
çok ilde yürütmeyi 
durdurma kararları 
verilmiştir.

Ülke genelinde 
yargı kararlarının 

uygulaması noktasın-
da farklılıklar olmuş; 
bazı idareler ilgili 
kişileri görev yaptıkları 
kurumlara iade etme-
den değerlendirmeye 
tabi tutmuş, değer-
lendirme yaparken 
yargı kararlarının 
gerekçelerini yok 
sayarak yeniden 
düşük puan takdiri 
yapmıştır. Yargı ka-
rarı uyarınca yapılan 
değerlendirmede 75 
puan üstünde puan 
alanların ise başka 
eğitim kurumlarına 
atanacakları konu-
sundaki şikayetler 
Genel Merkezimize 
ulaşmıştır.

Söz konusu bu 
şikayetlere ilişkin suç 
duyurusu başvuru 
dilekçe örnekleri 
Genel Merkezimizce 
hazırlanmıştır.

Aldıkları yargı kararı 
uygulanırken, eski 
görev yerine başla-
tılmayarak ve yargı 
kararları doğrultu-
sumda değerlen-
dirme yapılmayarak 
mahkeme kararını 
şeklen uygulayıp, 
aslında uygulama-
yan yöneticilerle ilgili 
üyelerimizin yapa-
cağı suç duyurusu 
dilekçesi için www.
turkegitimsen.org.tr 
adresini ziyaret ediniz. 

Antalya Büyükşehir 
Belediyesi sınırları içerisin-
de yapılan il içi atamada 
, sürekli görev yolluğu 
ödenmesi istemiyle yapılan 
başvurunun reddine ilişkin 
idari işlemin iptali istemiyle 
açılan davada,  Antalya 
3.İdare Mahkemesi, 6245 
sayılı Harcırah Kanunu’nun 
3.maddesindeki “Me-
muriyet Mahalli” tanımını; 
büyükşehir belediyelerinin 
bulunduğu illerde, il mülki 
sınırları içinde kalmak kay-
dıyla memur ve hizmetlinin 
asıl görevli olduğu veya 
ikametgahının bulunduğu 
ilçe belediye sınırları içinde 
kalan ve yerleşim özel-
likleri bakımından bütünlük arz eden yerler 
şeklinde tanımlanmasından yola çıkarak, 
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 

yapılan  atamalarda memuriyet mahallinin 
değiştiği gerekçesiyle görev yolluğu verilmesi 
gerektiğine ve aksi yönde yapılan idari işlemin 
iptaline karar vermiştir.

İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ 
MUAMMER YILDIZ`I KINIYORUZ

Yargı Kararını 
Uygulamayan Yöneticiler 

İçin Suç Duyurusu 
Dilekçesi

Antalya İdare Mahkemesi’nden 
Büyükşehirde Yolluk Kararı
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İlahiyat Profesörü Nadim Macit 
hocamız, Siyasal İslamcılığı tanım-
larken şu ifadeleri kullanır: “Siz, 
İslam’ın önüne siyasetinizi koyarsa-
nız, bir süre sonra siyasetinizi din 
gibi görürsünüz. Sizin gibi düşün-
meyen ve sizin gibi değerlendir-
meyenleri; yani sizin siyasetinizin 
dışında duranları, aynı zamanda din 
dışı olarak kabul edersiniz”.

İslam’ın, aktüel siyasete alet 
edilmesi ve bunun doğurduğu 
problemler, Müslüman toplumların 
asırlardır süre gelen yarasıdır.

Asırlar önce yaşananlar, bugün 
sadece formatı değişerek devam 
ediyor. Müslümanlar, başka Müs-
lümanları DİN adına ötekileştiriyor, 
dışlıyor ve hatta katlediyor.

Dün, iki cihan güneşi Hz. Pey-
gamberimizin kanından canından 
gelen Hz. Hüseyin’i katleden 
hastalıklı KAFA, bugün de yine DİN 
adına Müslümanın kellesini kesiyor.

Her ikisinin de ortak özelliği: 
DİN adına kendi SİYASETLERİNİN 
davasını gütmek.

İşte Suriye’de, Irak’ta şahit olduk-
larımız;

İşte IŞİD, El- Kaide melaneti!
Bu karakterin, politik sahadaki 

nevileri de aynı özellikleri taşır. Belki 
bunlar kendileri gibi düşünme-
yenlerin kafalarını kesmezler. Ama 
onlar da farklı keskin reflekslerle 
tavırlarını ortaya koyarlar: Eleş-
tirenleri şiddetle tahkir ederler, 
dinin bütün enstrümanlarını politik 
propagandalarına alet ederler, 
ibadet mekanlarını ve mukaddes 
değerleri siyasetlerinin vazgeçilmez 
aracı olarak kullanırlar, memleket 
dahilindeki bütün dini grupları, din 
hizmeti veren kurumları, din gö-
revlilerini ve din görevlisi adaylarını 
kendi siyasetlerinin zorunlu gönüllü 
memuru olarak görürler.

Bunları eleştiremezsiniz; aksi 
halde münafık, fasık ve hatta küfür 
olarak zan altında bırakılırsınız.

İşin garibi, cehaletin tam kuşat-
ması altındaki geniş kalabalıklar da 
bir süre sonra gerçeği bu şekilde 
algılamaya başlarlar. Bunlara oy 
vermediklerinde, söyledikleri gibi 
eylemediklerinde, siyasetlerine 
hizmet etmediklerinde GÜNAH 
işledikleri zannına kapılırlar.

…

Allah ıslah etsin.
***
Bugün ülkemiz, İslam’ı referans 

olarak aldığını iddia eden ideolojik 
geleneğin omurgasını oluşturduğu 
bir iktidar tarafından yönetiliyor.

Hükümet eden parti, bütün ikti-
dar alanlarına hakimiyet arzusunu 
taşıyor ve bunu da her vasıtayı, her 
yöntemi kullanarak gerçekleştir-
meye gayret ediyor. Hatta elinde 
bulundurduğu DEVLET GÜCÜNÜ 
acımasızca bu hedefi doğrultusun-
da seferber ediyor.

Ekonomi, eğitim, bürokrasinin 
her kademesi, spor, medya, STK 
örgütlenmesi, sosyal hayatın her 
zerresi…,

Tek bir saha yok ki, AKP ikti-
darının nüfuzunun baskısı altında 
olmasın.

Sadece nüfuz yerleştirmek mi?
Tabii ki hayır!
İktidarın hedefi, sadece nüfuzunu 

gerçekleştirme değil; İstiyorlar ki, 
yaşayış, düşünce, dünya görüşü, 
anlayış ve algı karakteri açısından 
herkes ONLAR gibi olmalı!

Onlara BİAT etmeli!
İktidar, aynı zamanda kendisine 

biat etmeyenleri de teslim alıyor, 
teslim olmayanlara da nefes aldır-
mamaya azmediyor.

Kimi okuyucular bu iddianın 
abartılı olduğunu düşünebilir.

Burada siyasi mülahaza ve politik 
tartışmalara girmeden; ve kesinlikle 
Hükümetin tutumunu siyasi bir 
değerlendirmeye tabi tutmadan; 
sadece çalışma hayatında, çalışma 
hayatının sadece bir kısmında ve 
sadece son birkaç aydır yaşa-
nanlara örnekler vererek tespitleri 
vurgulayacağım.

***
Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Ka-
rarnamelerde Değişiklik Yapılması-
na Dair Kanun’un 13 Haziran 2014 
tarihinde kabul edilmesiyle birlikte 
Milli Eğitim Bakanlığı’nda adeta bir 
deprem yaşandı.

Düzenlemeyle birlikte, görevinde 
4 yılını doldurmuş binlerce yönetici-
nin görevi sonlandırıldı.

Öncelikle görev süresi yeniden 
uzatılacak okul müdürlerinin değer-

lendirmeleri yapıldı.
Milli Eğitim Müdürlüklerinde 

oluşturulan sözde değerlendirme 
komisyonlarının marifetleriyle; 
ahlak, vicdan, insaf ve insani tüm 
değerler katledilerek, sipariş listeler 
üzerinden okul yöneticileri sırala-
maya tabi tutuldu. Bölgelerinde en 
başarılı olan, personelinin tamamı-
nın takdir ve tasvip ettiği, öğrenci 
ve velileri tarafından muhabbetle 
sahip çıkılan ve her zaman mahal-
linde eğitim camiasının yıldızı olan 
nice okul müdürü ahlaksızca tahkir 
edildi, “Başarısız” addedilerek 
görevinden alındı.

Sanırım bu meslektaşlarımıza; 
“Kaşını beğenmedim, gözünden 
rahatsız oldum, babanı da sevmez-
dim…” diyerek görevden alsalardı 
daha ahlaki olurdu!

İnsanların haysiyetini, gururunu, 
kariyerlerini böylesine seviyesizce 
rencide etmeyi tartacak hiçbir ölçü 
yoktur.

Yazık!
***
Eğitim kamuoyu biliyor ki, tüm 

bunlar milli eğitim de PARALEL bir 
çete üzerinden ahlaksızca yürütül-
mektedir.

***
Sürecin ikinci aşamasında da ilk 

defa ve yeniden atanacak okul mü-
dürleri için Milli Eğitim Müdürlükleri 
bünyesinde oluşturulan mülakat 
komisyonları marifetiyle değerlen-
dirmeler yapıldı.

Amma ne değerlendirme!
Ahlakın sükut ettiği, insafın rafa 

kaldırıldığı, vicdanların kör olduğu 
bir sürece daha şahit olundu.

Koca koca adamlar(!), şube 
müdürlükleri uğruna, ellerine tu-
tuşturulan listelere onay vermekten 
başka bir iş yapamadıkları komis-
yonlarda, sözde değerlendirmeler 
yaptılar.

Mevzuat bilgisi, birikim, tecrübe, 
liyakat, beceri, kabiliyet…

Muhteremler için bunların hepsi 
hikaye!

Varsa yoksa BİAT.
Mezhebin, meşrebin, itikadın, 

ideolojin, dünya görüşün, dur-
duğun yer, hatta daha önce bu 
tayfaya karşı sergilediğin marjinal 

tavırların dahi hiç önemi yok!
Biat etmişsen, bunlar için mu-

tebersin; yoksa nefes almaya dahi 
hakkın yok!

Hemen hemen tüm yurt gene-
linde mülakat komisyonları, siyasi 
iktidarın saha memuru olan sözde 
bir sendikanın üyelerinden oluş-
turuldu. Bu sözde komisyonların 
sözlü sınava tabi tutuğu adaylardan 
atanmaya yetecek yüksek puanı 
alanların da neredeyse tamamı yine 
aynı sözde sendikanın üyeleri.

Örneğin, İstanbul ilinde her biri 
beş kişiden oluşan dokuz komis-
yonun 45 üyesinin 44’ü ebs isimli 
örgütün üyesi!

Bu komisyonların gerçekleştirdiği 
değerlendirme sonuçları ise sürpriz 
olmadı.

Örneğin;
Bağcılar’da 90 ve üzeri puan 

alan 28 adaydan 27’si ebs isimli 
örgütün üyesi,

Kartal’da 85 ve üzeri puan alan 
26 adayın tamamı ebs isimli örgü-
tün üyesi,

Maltepe’de 85 ve üzeri puan alan 
19 adaydan 18’i ebs isimli örgütün 
üyesi,

Adalar, Pendik, Sultanbeyli ve 
Tuzla’da 100 puan alanların tama-
mı, 80 ve üzeri puan alan adayların 
%98’i yine aynı örgütün üyesi!

Vay be!
Bu verilerden iki sonuç çıkar:
Ya eğitim camiasının üstün zekalı 

tüm eğitimcileri aynı örgütün çatısı 
altında toplanmış; ya da milli eğitimi 
idare eden zavallılar sürüsü, kos-
koca camiayı bir örgütün çetevari 
istilasına teslim etmişler!

Yuh olsun!
***
Şimdi şahit olduğumuz bu rezil-

likleri, IŞİD’in yaptıklarıyla mukayese 
ettiğimizde ağır mı kaçar?

Tabii ki, ülkemizdeki hiç kimseyi; 
caniler sürüsü olan bir kanlı terör 
örgütüyle aynı kefede değerlendir-
mek gibi çiğliğimiz olamaz.

PARALEL ÇETE
Talip GEYLAN

Genel Teşkilatlandırma Sekreteri

Köşe Yazısı
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Lakin;
Her ağzını açtığında dinden, 

imandan, maneviyattan, değerler-
den bahseden bu güruhun yaptık-
ları da izaha muhtaç değil midir?

Hem din, diyanet, ahlak diye-
ceksin;

Hem de kul hakkı yiyecek, insan-
ların haysiyetini un ufak edecek, 
biat etmeyene nefes aldırmaya-
caksın!

Bu yapılanlar, -ilkesel anlamda- 

Nadim Hoca’nın tasnifine uymuyor 
mu?

Farzı muhal;
Bağdadi denilen müptezel, IŞİD 

adlı bir terör örgütünün başında 
değil de; Türkiye’de bir siyasi 
partinin başında, bürokraside etkin 
bir konumda ya da siyasi iktidarın 
tetikçiliğini yaparak devletin imkan-
larını kullanan sözde bir STK’nın 
başında olsaydı; inanın o da 
bunların yaptığından fazlasını yap-
mayacaktı. Bağdadi de görevden 

alacak, kendisine biat etmeyenlere 
görev vermeyecek, sürgüne tabi 
tutacak; velhasıl, o da milli eğitimde 
bugün yaşanılan zulümü gerçek-
leştirecekti.

Ya da;
Bugün çalışma hayatımızda 

hak yiyen, kul hakkını gasp eden, 
insanları ötekileştiren bu tayfanın 
mihmandarları, Suriye’de ya da 
Irak’ta bir terör örgütünün başında 
olsalardı, acaba onlardan farklı ne 
yaparlardı merak ediyorum.

Çünkü, mantalite aynı: “Ben 
hakkı temsil ediyorum. Benden 
olmayan batıldır, dolayısıyla katli 
vaciptir!”

Birisi kafa keserek katli vacip 
hükmünü ifa ediyor; diğeri de 
görevden alarak, göreve getir-
meyerek, iş vermeyerek, sürgüne 
tabi tutarak, teslim alarak, nefes 
aldırmayarak hükmü ifa ediyor.

Allah şerlerinden esirgesin.

Sendikamız tarafından 4/C’li personelin hizmet söz-
leşmesinde geçen “..bu sözleşme 01.08.2009 tarihin-
den 31.12.2009 tarihine kadar geçerlidir..” ibaresine 
dava açılmış, süreç içerisinde tepkilere bağlı olarak 
4/C’li personelin her yıl yenilenen sözleşmelerinde çalış-
ma süresi bir önceki yıla göre biraz daha yükseltilmiştir. 
Danıştay 11. Dairesinin 2010/3811 E. Sayılı dosyası ile; 
2009/15759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında geçen  “.bir 
mali yılda 11 ayı geçmemek üzere..” ibaresinin iptali iste-
miyle açtığımız dava devam etmekte iken, bir sonraki yıl 
için yılda 11 ay 28 gün olarak belirlenmiştir. Son olarak 

da, 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 Mükerrer Sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Kanun’un 66. Maddesi ile 657 
sayılı Kanunun 4/C maddesinde yapılan değişiklikle, 
4/C’li personelin yaşlılık veya malullük aylığı almaya 
hak kazanıncaya kadar istihdam edilebileceklerine 

ilişkin yasal düzenleme getirilmiş, bu konuya ilişkin 
esasların Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlı-
ğının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca belirleneceği 
düzenlenmiştir.

Türk Eğitim Sen olarak, Devlet Personel Başkanlığı 
ve Maliye Bakanlığına gönderdiğimiz 24.12.2014 tarihli 
yazılarda, 4/C’li personelin hizmet sözleşmelerinin 2015 
yılında kesintisiz devam edip etmeyeceğine ilişkin belir-
sizliğin bir an önce giderilmesini talep etmiştik. Bu girişi-
mimiz neticesinde, Devlet Personel Başkanlığı tarafından 
ilgili kurumlara gönderilen 29.12.2014 tarih ve 7422 sayılı 
yazıda, 4/C’li personelin 2014 yılında imzalanan hizmet 
sözleşmelerinin 31.12.2014 tarihine kadar uygulanacağı, 
01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere yeni sözleş-
me imzalanacağı, 4/C’li personelin yaşlılık veya malullük 
aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdamları yasal 
yükümlülük olduğundan, bundan sonra yeni bir sözleş-
me imzalanmadan mevcut sözleşmeleri ile yaşlılık veya 
malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam 
edilecekleri belirtilmiştir. Böylelikle, uygulamada zaten 
her yıl yenilenen sözleşmelerle yılda 11 ay 28 gün geçi-
cilikten uzak şekilde çalışan 4/C’li personelin kesintisiz 
istihdamının yolu açılmıştır.

Türk Eğitim Sen olarak 4/C’li personelin hakları için 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azim ve ka-
rarlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Ek ödeme 
hakkı başta olmak üzere, diğer yoksun kaldıkları mali ve 
özlük haklarının yasal düzenlemede yerini alması, kamu-
daki personel statüsüne bağlı ayrımların ortadan kalk-
ması ve çalışma koşullarının eşitlenmesi için çabalarımızı 
sürdüreceğiz. 

Bilindiği üzere, Türk Eğitim Sen olarak 4/C’li 
personelin çalışma koşullarının diğer kamu personeli ile aynı 

seviyeye yükseltilmesi, mali ve özlük haklara ilişkin mağduriyetlerinin 
giderilmesi için her platformda sesimizi duyurmaya çalışmaktayız. Yetkili 
makamlarla yaptığımız yazışmalarda, ülke genelinde gerçekleştirdiğimiz 

eylemlerimizde ve açtığımız davalarda sürekli bu taleplerimizi 
yineleyerek hak mücadelesi vermekteyiz.

TALEBİMİZ KARŞILIK BULDU: 

4/C SÖZLEŞMELERİ 
FESHEDİLMEYECEK

www.turkegit imsen.org .tr
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M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN
Genel Mevzuat ve Toplu

Sözleşme Sekreteri

YANDAŞA PEŞKEŞ ÇEKİLEN 
MAKAMLAR VE DİBE VURAN EĞİTİM…

Köşe Yazısı

Kamuoyunun ve eğitim çalışanla-
rının yakından takip ettiği üzere yak-
laşık altı aydır güzel ülkemizin eğitim 
kurumlarında büyük bir kaos yaşanı-
yor. Devleti tamamen ele geçirmeye 
çalışan ve kendine biat etmeyene 
hayat hakkı tanımayan zihniyet ka-
nun, kural, ahlak gibi normları da 
hiçe sayarak eğitimin üstüne bir 
karabasan gibi çökmüş durumda. 
Kamuoyunda MEB yasası olarak 
bilinen Millî Eğitim Temel Kanunu İle 
Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanunu 14 Mart 2014 ta-
rih ve 28941 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe girmesinden 
sonra yaşananlar akıl ve vicdan sa-
hibi herkesi isyan ettirecek noktaya 
ulaşmıştır.

Görev süresini uzatma ile ilgili ya-
şanılan değerlendirme sürecinde bir 
sendika adeta pazar kurarak yöne-
ticilikleri satışa çıkarmış, insanlardan 
kendilerine biat etmelerini, ahlaki ve 
etik değerlerden vazgeçmelerini be-
del olarak koymuştur. Çok şükür ki 
bu süreçte ahlaktan, erdemden vaz 
geçmeyen, onurlu arkadaşlarımız 
dimdik durmuşlar, makam, mevki 
tüccarlarına prim vermemişlerdir. Bu 
dönemde az da olsa nefislerine ve 
makam mevki isteklerine uyarak saf 
değiştirenler olmuş, kişiliklerinden ve 
duruşlarından taviz vererek koltukla-
rını korumuşlardır. Ancak onlar için 
görev süresi uzatımı yeni sıkıntıların 
başlangıcı olmuştur. Bu müdürler 
kendi istedikleri kişilerle çalışma 
şanslarını da yeni yönetmelik gere-
ği Milli Eğitim Müdürlerine devret-
mişler, müdürün kimle çalışacağına 
Milli Eğitim müdürünün karar verdiği 
kişilik sahibi yöneticilerin asla kabul 
edemeyeceği durumlar yaşanmaya 
başlanmıştır.

Görev süresini uzatma ile ilgili yapı-
lan değerlendirmelerde değerlendir-
meyi yapanlar yandaş bir sendikanın 
üyelerinden oluşturulmuş ve yine o 
yandaş sendikanın üyeleri açıkça kol-
lanmış, diğer sendika üyelerinin başa-
rısına bakılmaksızın hakları yenilmiştir. 
Bu komisyon üyelerinin sendika üyelik 
bilgilerini Türk Eğitim Sen olarak vali-
liklerimizden istemiştik. Bu konudaki 
bilgi talebimize cevap veren 19 il valili-
ğinin gönderdiği bilgilere baktığımızda 
bile bu garip ve kabul edilemez durum 
açıkça görülecektir.

Dört yılını dolduran mevcut mü-
dürleri değerlendirmek için 19 ili-

mizde oluşturulan değerlendirme 
komisyonlarında 570 kişi görev(!) 
yapmış olup bunlardan 425 kişi Eği-
tim Bir Sen üyesi,126 kişi sendikasız 
ya da sendikası bilinmeyen kişiler-
den oluşmaktadır. Bu komisyonlarda 
sadece 16 Türk Eğitim Sen üyesi,1 
Eğitim-iş üyesi ve 2 Metesen üyesine 
görev verilmiştir. Haliyle komisyonla-
rın yapısı neredeyse tamamen ma-
lum sendika üyelerinden oluşunca 
yapılan değerlendirmeler “sözde de-
ğerlendirme “ olmuş, malum sendi-
ka üyelerinin liyakatine bakılmaksızın 
yüksek puan alması, farklı sendika 
üyelerinin de ne kadar liyakatli olur-
larsa olsunlar düşük puanlanması 
ve görev sürelerinin son bulması 
sağlanmıştır. Bu komisyonların ça-
lışma yöntemleri ile ilgili dedikodu 
ve şaibeler nerdeyse sağır sultan 
tarafından bile duyulmuştur. Malum 
sendika şubelerinin tüm ayarlamaları 
yaptıktan sonra listeleri değerlendiri-
cilerin önüne koydukları, bunlara uy-
gun değerlendirme yapmayanlara ya 
değerlendirmeyi değiştirttikleri daha 
da direnen olursa onu değerlendiri-
ciler arasından çıkarttırdıkları yaşa-
nan örneklerle görülmüştür.

Bu gayrı ciddi, gayrı ahlaki ve ta-
mamen keyfi değerlendirmelerde 
şubelerimizden bize gelen verilere 
göre 4048 Türk Eğitim Sen üyesi de-
ğerlendirmeye tabii tutulmuş, bun-
lardan 2953 kişiye 75 puanın altında 
verilerek yöneticiliği sonlandırılmış, 
ancak 1095 Türk Eğitim Sen üyesi 
yöneticilik görevine devam edebil-
miştir. Bunun anlamı Türk Eğitim Sen 
üyesi yöneticilerin % 73’ünün okul 
yöneticiliklerinden tasfiye edildiğidir.

Türk Eğitim Sen üyeleri tasfiye edi-
lirken malum sendika üyeleri de bu 
değerlendirmelerde açıkça kollan-
mıştır. Malum sendika üyelerinden 
7510 kişi değerlendirilmiş, bunlardan 
5491 kişiye –büyük çoğunluğu da 
90-100 aralığında olmak üzere- 75 
puanın üstünde puan verilmiştir. 
Malum sendika üyelerinin yöneticilik 
görevinin uzatılması değerlendirme-
lerinde başarı oranı yaklaşık %73.1 
olarak gerçekleşmiştir.

Bu rakamlar ve oranlar malum 
sendikanın üyesi yöneticilerin açık-
ça korunduğunu, Türk Eğitim Sen 
üyesi yöneticilerin ise adeta biçildi-
ğini göstermektedir. Türk Eğitim Sen 
üyelerinin yürüttükleri okul yöneti-
cilikleri, malum sendika üyeleri için 
boşaltılmış, onlara adeta “buyurun” 

denmiştir.

Bu haksız ve adaletsiz değerlen-
dirmelerle oluşan kıyım karşısında 
gerek genel merkezimizin, gerekse 
şubelerimizin ortaya koyduğu haklı 
tepki eylemleri, bu eylemlerin kamu-
oyunda geniş yankı bulması ve de-
ğerlendirme sürecinde yaşanan re-
zaletlerin iyice deşifre olması üzerine 
malum sen ve Milli eğitim müdürlük-
leri bünyesindeki tetikçileri ilk defa ve 
yeniden yönetici atamalarında başka 
bir taktik geliştirerek eğitim çalışan-
larının karşısına çıkmıştır. Bir çok yer-
de az da olsa Türk Eğitim Sen üyele-
rine de mülakatlarda gerekli olan 70 
barajının üstünde puanlar verilmiş ve 
mülakatta başarılı gibi görünmeleri 
sağlanmıştır. Ancak ildeki boş eğitim 
kurum sayısı ile mülakatı kazanan 
aday sayısına bakıldığında 70 pua-
nı geçen Türk Eğitim Sen üyelerinin 
görevlendirilme şansı bulunmadığı 
da açıkça görülmektedir. Çünkü bu 
mülakatlarda malum sen üyelerinin 
genellikle 90-100 puan aralığında 
puanlarla başarılı olmaları sağlan-
mış ve istedikleri okullara atanmaları 
böylelikle garanti edilmiştir.

İlk defa ve yeniden yönetici gö-
revlendirmelerinde ortaya çıkan 
tablo da önceki tablodan çok da 
farklı olmamıştır. Burada mülakata 
8519 Türk Eğitim Sen üyesi girmiş, 
bunlardan 5638’i 70’in altında puan 
verilerek elenmiş, büyük bir çoğun-
luğu 70 civarında puanlarla olmak 
üzere 2396 Türk Eğitim Sen üyesi 
ise mülakatta 70’in üzerinde puan 
alarak- güya- başarılı olmuşlardır. 
Mülakatta başarılı olan Türk Eğitim 
Sen üyelerinin büyük çoğunluğunun 
atanma şansı bulamayacağı apaçık 
ortadadır.

Gelelim ilk defa ve yeniden yöne-
tici atamalarında malum sendikanın 
durumuna. Malum sendika üyelerin-
den 16357 kişi mülakata girmiş ve 
bunlardan-büyük çoğunluğu 90-100 
aralığında puanlarla olmak üzere- 
11721 kişi mülakatta başarılı kılınmış-
tır. Malum sendika üyelerinden 3982 
kişi ise 70’in altında puan alarak 
başarısız olmuştur. Burada şunu da 
belirtmek gerekir ki, malum sendika 
üyelerinden başarısız olanların bü-
yük bölümü yönetici görevlendirme 
süreci içinde çeşitli sendikalardan 
ayrılarak malum sendikaya üye olan 
kişilerdir.

Bu sayısal veriler açıkça göster-
mektedir ki gerek yöneticilik görev 

süresi uzatımı, gerekse ilk defa ve 
yeniden müdür görevlendirme süre-
cinde bariz, açık ve tereddütsüz bir 
şekilde ortada olan bir kıyım yaşan-
mış, liyakat, adalet ve eşitlik gibi de-
ğerler ayaklar altına alınmıştır. Malum 
sendika üyeleri hem değerlendirici 
olarak haksızlığa imza atmışlar, hem 
de değerlendirmelerde hak etme-
dikleri halde başarılı gösterilerek hak 
eden insanların haklarını ellerinden 
almışlardır.

Ancak şu unutulmasın ki; Türk 
Eğitim Sen, hiçbir üyesinin hakkını 
kimsede bırakmaz. Sonuna kadar 
takip eder ve hak gaspçılarından 
alır. Nitekim hem bu hukuksuzluk-
lara zemin oluşturan yasal düzenle-
meler, hem de keyfi ve objektiflikten 
uzak uygulamalar yargıya taşınmıştır. 
Yargıdan peş peşe gelen kararlar bu 
hukuksuzlukların tescili niteliğinde 
olup, yandaşın uykularını kaçırmaya 
başlamıştır. Üyelerimiz, hakları gasp 
edilen yönetici arkadaşlarımız emin 
olsunlar; Türk Eğitim Sen hukuk yo-
luyla bunların hesabını mutlaka gö-
recektir.

Bu yaşanılanlar sadece okul ve 
eğitim kurumu yöneticilikleri mese-
lesi olarak da görülmemelidir. Çün-
kü eğitim kurumunun nasıl sevk ve 
idare edildiği, yönetici konumunda 
olanların liyakat ve başarıları doğ-
rudan eğitimi de etkilemektedir. Bu 
kaos ve hukuksuzlukların yaşandığı 
bir sistemden eğitimde başarı bek-
lemek olsa olsa hayal görmek olur. 
İyice yapboz tahtasına dönen ve son 
12 yıllık dönemde her geçen gün bi-
raz daha dibe vuran eğitimimiz bu 
yaşanılanlardan da büyük yara ala-
caktır. Yandaşlığın ve biat etmenin 
geçer akçe haline geldiği bir camia-
nın ne huzuru kalır ne de mutluluğu. 
Nitekim eğitim camiasında huzur-
suzluk had safhaya ulaşmıştır. Milli 
Eğitimi yönetenler artık bu gerçeği 
görmeli ve eğitim camiasında hu-
zuru yeniden tesis etmelidir. Yoksa 
eğitimimizin dibe vuruşu hızlanarak 
devam edecektir.
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Görev süresi uzatılan 
müdürler ile ilgili torpil, 
adam kayırmacılık ve hak 
gasplarına gün geçmiyor ki 
yenisi eklenmesin.

Sendikamıza bu konuda 
gelen belgeleri kamuo-
yuyla sık sık paylaşıyoruz. 
Bu kez de haksızlıkların 
adresi İstanbul ilinin Beykoz 
İlçesidir. 

İstanbul ili Beykoz ilçesi 
bünyesinde Okul ve Kurum 
Müdürlüğünde dört yıllık 
görev süresini dolduranlar, 
Milli Eğitim Bakanlığına 
Bağlı Eğitim Kurumları 
Yöneticilerinin Görevlendi-
rilmelerine İlişkin Yönetme-
liğin ekinde yer alan “Görev 
Süreleri Uzatılacak Eğitim 
Kurumu Müdürleri Değer-
lendirme Formu” üzerinden 

değerlendi-
rilmiştir.

Ancak de-
ğerlendirme-
ler hukuk ve 
hakkaniyetle 
bağdaşma-

yan bir anlayışla yapılmış; 
tecrübeli, liyakat sahibi, 
çalışkan okul müdürlerinin 
görevinin son bulması-
na neden olmuştur. Bu 
nedenle değerlendirme 
yapan Beykoz İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Kazım 
BOZBAY, Beykoz İlçe 
Milli Eğitim Şube Müdürü 
Ahmet GÜNER hakkında, 
görevi kötüye kullanma ve 
irtikap suçlaması ile  Türk 
Eğitim-Sen’in dört üyesi ve 
Türk Eğitim-Sen İstanbul 
3 No’lu Şube Başkanı Ali 
İhsan HASANPAŞAOĞLU 
suç duyurusunda bulun-
muştur.

Bu iddialar hakkında ön 
inceleme yapılmış ve maarif 
müfettişlerince;

-Beykoz İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Kazım BOZBAY’ın 
şube müdürü Necla 
ÇAĞLAYAN’ın okul müdür-
lerinin değerlendirilmesi ile 
ilgili Ek-1 formlarının, Necla 
ÇAĞLAYAN tarafından 
doldurulmasına engel 
olduğu, formda Necla 
ÇAĞLAYAN’ın doldurması 
gereken bölümü doldur-
duğu, bu fiiliyle görevinin 
gereklerine aykırı hareket 
etmek suretiyle, kişilerin 
mağduriyetine sebep oldu-
ğu, bu nedenle “soruştur-
ma izni verilmesi” gerektiği,

-Beykoz İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Ahmet 
GÜNER’in Şube Müdürü 
Necla ÇAĞLAYAN’ın okul 
müdürlerinin değerlendiril-
mesi ile ilgili Ek-1 formun-
daki, Necla ÇAĞLAYAN’ın 
doldurması gereken 
bölümü doldurduğu, 
okul müdürlerinin değer-
lendirilmesinde objektif 
davranmadığı, bu fiilleriyle 
görevinin gereklerine aykırı 

hareket etmek suretiyle , 
kişilerin mağduriyetine se-
bep olduğu anlaşılmış olup, 
bu nedenle “soruşturma 
izni verilmesi” gerektiği,

Beykoz Kaymakamlığı 
tarafından hakkında ön 
inceleme yapılan bu kişilere 
isnat edilen fiiller Maarif 
Müfettişlerince sübuta 
erdirilmiş olmasına karşın 
Kaymakam tarafından 
soruşturma izni verilmesi 
yönünde yeteri kadar delil 
olmadığı gerekçesi ile “So-
ruşturma İzni Verilmemesi” 
yönünde karar verilmiştir.

Sendikamız üyeleri 
ve İstanbul 3 nolu Şube 
Başkanımız tarafından 
yapılan şikayetin konu-
sunun okul müdürlerinin 
tecrübe, başarı ve liyakatin 
hiçe sayılarak değerlendi-
rilmiş olması durumunun 
yanında, soruşturma esna-
sında İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü Necla ÇAĞLAYAN 
‘ın verdiği ifadelerden 
değerlendirme formunun 

kendine ait olan kısımlarının 
doldurulmasının Beykoz 
İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Kazım BOZBAY ve İlçe 
Milli Eğitim Şube Müdürü 
Ahmet GÜNER tarafından 
engellendiğinin ortaya çık-
ması üzerine soruşturma 
boyut değiştirmiştir.

Yine soruşturma 
esnasında İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Necla 
ÇAĞLAYAN’ın ifadelerin-
den henüz değerlendir-
meler tamamlanmadan 
kimlerin başarılı kimlerin 
başarısız olduğuna ilişkin 
listelerin yer aldığı puanla-
malarında bu listeye göre 
yapıldığı gerçeği de gün 
yüzüne çıkmıştır.

Türk Eğitim-Sen olarak 
bu skandalın peşini bırak-
mayacağız, ilgililer hak-
kında yapılması gereken 
tüm hukuki girişimlerde 
bulunulacak, sendikamız 
daha önce olduğu gibi bu 
tip hukuksuzlukların takip-
çisi olacaktır.

Okul ve Kurum Müdürlüğünde dört yıllık gö-
rev süresini dolduranlar, Milli Eğitim Bakanlığına 
Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görev-
lendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer 
alan “Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu 
Müdürleri Değerlendirme Formu” üzerinden de-
ğerlendirilmiştir. Ancak değerlendirmeler hukuk 
ve hakkaniyet anlayışı ile bağdaşmayan bir anla-
yışla yapılmış; tecrübeli, liyakat sahibi, çalışkan 
okul müdürlerinin görevinin son bulmasına ne-
den olmuştur. Bu nedenle, ülke genelinde mağ-
duriyet yaşamış olan okul ve kurum müdürleri; 
şahıslarına 75 altında puan verilmesi işleminin 

ve bu sebeple Müdür olarak görev yaptıkları 
okulda görev sürelerinin uzatılmaması işleminin 
yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali 
talebi ile konuyu yargıya taşımıştır. Nitekim, bir 
çok ilde yürütmeyi durdurma kararları verilmiştir.

Ülke genelinde yargı kararlarının uygulaması 
noktasında farklılıklarının olduğu, bazı idarele-
rin ilgili kişileri görev yaptıkları kurumlara iade 
etmeden değerlendirmeye tabi tuttukdukları, 
değerlendirme yapılırken yargı kararlarının ge-
rekçelerinin yok sayılarak yeniden düşük puan 
takdiri yapıldığı, konusundaki şikayetler Genel 
Merkezimize ulaşmıştır.

Bu nedenle; yargı kararlarının yasaya uygun 
biçimde önceki konumlarına döndürülerek 
uygulanmasının ve değerlendirmelerin yargı 
kararlarındaki gerekçeler doğrultusunda somut 
ve belgeye dayalı olarak yeniden yapılmasının 
sağlanması uygulamanın bu şekilde yapılma-
ması halinde tüm ilgililer hakkında yargı kararını 
uygulamamaktan suç duyurusunda buluna-
cağımızın bilinmesi hususunda valiliklere yazılı 
başvuruda bulunduk.

BEYKOZ KAYMAKAMI SUÇLULARI 
“NE ADINA” KORUYOR

Yürütmeyi Durdurma Kararlarının 
Uygulanması Konusunda 

Valilikleri Uyardık
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Birincisi 11-14 Aralık, İkinci-
si 18-21 Aralık 2014 tarihlerinde 
düzenlenen toplantılarda Türkiye 
Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Ge-
nel Başkanı İsmail Koncuk, Genel 
Merkez Yöneticileri, İlksan Yöne-
tim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, 
Azerbaycan Türk Kadınlar Birliği 
ve Azerbaycan Türkiye Evi Genel 
Başkanı Tenzile Rüstemhanlı, Şube 
Başkanları, Şube Yönetim Kurulu 
Üyeleri, İlçe Temsilcileri ve İlçe Yö-
netim Kurulu Üyeleri hazır bulundu.

Bu Şura için ‘Dağ fare doğurdu’ 
diyebiliriz. Daha çok siyasi şova 
yönelik birtakım malzemelerin ko-
nuşulduğu, tartışıldığı bir şura oldu.

Toplantıların açılışında bir ko-
nuşma yapan Türkiye Kamu-Sen 
ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı 
İsmail Koncuk, 19. Milli Eğitim Şura-
sı için, “Dağ fare doğurdu” diyerek 
şunları kaydetti: “Geçen hafta bura-
da yine bu kürsüde 19. Milli Eğitim 
Şurası yapıldı. Şuralar, şüphesiz 
önemli günlerdir. Ancak bu Şura, 
umduğumuz sonuçları doğurmadı. 
Çünkü Şura’da aykırı seslerden kor-
karsanız, sadece büyük çoğunlukla 
kendi yandaşlarınızı buralara çıka-
rırsanız arzu ettiğiniz sonucu elde 
edemezsiniz. Bu Şura için ‘Dağ fare 
doğurdu’ diyebiliriz. Daha çok siya-
si şova yönelik birtakım malzemele-
rin konuşulduğu, tartışıldığı bir şura 
oldu. Gönül isterdi ki, bu Şura’da, 
eğitim çalışanlarının ekonomik, 
sosyal tüm problemleri konuşulsun. 
Bilhassa Türkiye’nin geleceği ile ilgili 
bir durum olduğu için, öğretmenlik 
mesleğinin itibar kaybını önleyici 
hangi tedbirler alınacağı ana gün-
dem maddelerinden birisi olması 
gerekirken, maalesef itibar konusu 
hiç gündeme gelmedi.

Eğitim hayatımızın en önemli ens-
trümanı olan öğretmenleri Milli Eği-
tim Şurası’nda yok sayarsanız, bu 
mesleğe hak ettiği değeri vermek 
adına bir tavır ortaya koymazsanız, 
MEB şuralarında arzu edilen so-
nuçların çıkması mümkün olmaz. 
Bu Şura, 5-6 gününüzün heba 
olduğu bir toplantı olur. Yine de 
arkadaşlarımızın gayretleri ile bazı 
maddi şeyler çıktı ama biliyoruz ki, 
18. MEB Şurasında alınan benzeri 

kararlar şu ana kadar hayata geç-
medi.”

Bir sendika karma eğitimi tartışa-
caksa, delikanlıca, ‘karma eğitimin 
kaldırılmasını istiyorum’ diyebilmeli-
dir.  Bunlar böyle yapamadı. Bunlar 
komisyon çalışmaları sırasında bir 
başkasının verdiği teklife sarıldılar. 
Başlangıçta kendileri adına teklif 
bile veremediler.

Karma eğitimin kaldırılması yö-
nündeki tartışmalara değinen Kon-
cuk, şöyle konuştu: “Şura’da karma 
eğitim konusu tartışıldı. Karma eği-
timin kaldırılması, Eğitim-Bir-Sen’in 
gündeme getirdiği bir konuydu. 
Bu önceden planlanmış bir şey mi 
bilmiyorum. Yani Eğitim-Bir-Sen 
ile Hükümet ya da MEB arasında 
‘Karma eğitimi tartışalım. Bunun-
la ilgili bir karar alalım’ şeklinde bir 
mutabakat var mıydı, yok muydu 
bilmiyorum. Ama Eğitim-Bir-Sen’in 
bugüne kadar ki stratejilerini de-
ğerlendirdiğimizde, böyle önemli bir 
konuda Hükümetle hiç konuşma-
dan, sadece kendi iradeleriyle ikti-
darı zora sokacak bir konuyu gün-
deme getireceğini sanmıyorum.    

Bir sendika karma eğitimi tartışa-
caksa, delikanlıca, ‘karma eğitimin 
kaldırılmasını istiyorum’ diyebilmeli-
dir.  Bunlar böyle yapamadı. Bunlar 
komisyon çalışmaları sırasında bir 
başkasının verdiği teklife sarıldılar. 
Başlangıçta kendileri adına teklif 
bile veremediler. Önce Türkiye’yi 
ayağa kaldırıyorsunuz ama sizin 
resmi olarak gerekçelerinizi anlatan 
bir teklifi komisyonda gündeme ge-
tiremiyorsunuz. Ancak bir televiz-
yon programında ben bunları söy-
ledikten sonra bir şeyler yapmaya 
çalıştılar ama olmadı. Bir müfettiş 
karma eğitimin kaldırılmasını teklif 
etmiş. Çok çirkin, çok enteresan bir 
teklif. Teklifte; ‘Ortaöğretim kurum-
larında cinsel kimliğin farkındalığıyla 
başlayan karşı cinse ilgi kaynaklı 
güvenlik sorunlarının minimum se-
viyeye indirilmesi açısından zorunlu 
olan karma eğitim modeli özel öğ-
retim ve destek kurumlarında yerel 
ve sosyal şartlar dikkate alınarak 
serbest ve demokratik eğitim mo-
deliyle değiştirilmesi gerekir’ denili-
yor.
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Bu zihniyeti anlamıyoruz. Bizim 
okullarımızı, çocuklarımızı nasıl bir 
gözle görüyorsunuz? O zaman 
ben de aynı cinsle eğitim yapılan 
okullarda şunlar şunlar olabilir di-
yebilirim. Zaten sonra, ‘Biz karma 
eğitime karşı değiliz, sadece kız ve 
erkek çocukların gidebileceği okul-
ların olmasını arzu ediyoruz’ dediler. 
Bu zaten herkesin ortak bakış açı-
sıdır. Her şeye rağmen kız çocuk-
larını okula göndermek istemeyen 
bazı vatandaşlarımızın çocuklarını 
okula çekmek, kız çocuklarımızın 
okullaşma oranlarını artırmak ama-
cıyla kızlara özgü okullar olabilir. Bu 
konuşulabilir. ‘Lakin bu zaten MEB 
Temel Kanununun 15. Maddesinde 
var. Siz nasıl sendikasınız ki, kanun-
da olan bir şeyden haberdar değil-
siniz, çevir kazı yanmasın hesabı 
tepki olunca sözünüzü çevirdiniz.

Bunu biz de ifade ettik. Kabul 
eden olur, etmeyen olur. Bu top-
lumda herkesin düşüncelerine 
saygı duymak zorundayız. Düşün-
celerimiz, dünyaya bakış açımız 
ne olursa olsun, herkes bizim gibi 
düşünmek zorunda değil. Hayata 
farklı bakan insanların da ihtiyaç-
larına cevap vermek bu devletin 
görevidir. Bundan dolayı bu yapıla-
bilir. Ama artık bunun en aza indi-
ğini düşünüyorum. Çünkü çocuklar 
başörtüsüyle okullara girebiliyor. Bir 
kısım muhafazakar insanlarımızın 
da bu kaygısı bir anlamda ortadan 
kaldırılmış oldu.

Bir şey daha var: Karma eğitim 
elbette tartışılabilir. Ama karma eği-
timi lekelemek için bir şeyler söyle-
yeceksiniz, ondan sonra ‘biz karma 
eğitime karşı değiliz diyeceksiniz.’ 
Ben buna kızıyorum. Delikanlı olun. 
‘Karma eğitime karşıyız, biz Cum-
huriyet döneminde eğitim adına 
ortaya konulan her şeye karşıyız’ 
deyin.”

Kadın çalışma hayatının içinde 
olsun diyeceğiz ama okullarda ayır-
dığınız insanları yarın çalışma haya-
tında nasıl bir araya getireceksiniz? 
Başörtülü de olsa, başörtüsüz de 
olsa kadınlarımızın çalışma haya-
tındaki varlığını mutlaka artırmamız 
lazım.

Koncuk sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Biz kimsenin fikirlerini duymaktan 
rahatsız olmayız ama bir şey var: 
Çalışma hayatında kadının olmasını 
istiyor muyuz? Yıllardır başörtüsü 
yasağı nedeniyle bu ülkede birçok 
kadın çalışma hayatının dışında 
kaldı mı? Kadın çalışma hayatının 
içinde olsun diyeceğiz ama okullar-
da ayırdığınız insanları yarın çalışma 
hayatında nasıl bir araya getirecek-
siniz? Başörtülü de olsa, başörtü-
süz de olsa kadınlarımızın çalışma 
hayatındaki varlığını mutlaka artır-
mamız lazım. Bunları da düşünme-
miz lazım.”

Bugün bu coğrafyada alnımız dik 
gezebiliyorsak, hür bir şekilde nefes 
alabiliyorsak, bunu Atatürk ve silah 
arkadaşlarının, aziz şehitlerimizin 
verdiği mücadeleye borçluyuz.

19. Milli Eğitim Şûrası’nda TC. 
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi-
nin adının değiştirilmesi ile ilgili tek-
lif verildiğini de söyleyen Koncuk, 
“Bugün bu coğrafyada alnımız dik 
gezebiliyorsak, hür bir şekilde ne-
fes alabiliyorsak, bunu Atatürk ve 
silah arkadaşlarının, aziz şehitleri-
mizin verdiği mücadeleye borçlu-
yuz.” dedi. Koncuk şöyle konuştu: 
“Şura’da T.C. İnkılap Tarihi ve Ata-
türkçülük dersinin adının değişti-
rilmesini, bu dersin sosyal bilgiler 
dersi içinde yapılmasını öngören 
teklif bizim de gayretlerimizle kabul 
edilmedi. Bunu teklif eden sendika 
Eğitim-Bir-Sen’dir. Yapılmak iste-
nen belli. Cumhuriyeti kaldırmaya, 
Atatürk’ün getirdiği tüm değerleri 
yok etmeye çalışan bir anlayışla 
karşı karşıyayız. Atatürk’ü seversin 
sevmezsin; ‘eksiği, yanlışı vardır’ 
dersin, demezsin. Ama Atatürk’ün 
yaptığı bir şey var: Ulu Önder Ata-
türk, yedi düvelin çizmesi altında 
ezilen Anadolu coğrafyasını bize 
vatan etmiş. Bugün bu coğrafyada 
alnımız dik gezebiliyorsak, hür bir 
şekilde nefes alabiliyorsak, bunu 
Atatürk ve silah arkadaşlarının, aziz 
şehitlerimizin verdiği mücadeleye 
borçluyuz.”

Buradan haksızlık yapan yöne-
ticilere sesleniyorum: Vali, kayma-
kam, milli eğitim müdürü olabilir-
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siniz ama adam olmadıktan sonra 
bunların hiçbir kıymeti yoktur.

Yönetici atamalarında yaşanan 
hak gasplarını eleştiren Koncuk, 
şöyle konuştu: “Türk milli eğitimin-
de yanlış şeyler oldu. En önemlisi 
yönetici atama konusunda yaşa-
nan hak gasplarıdır. Eğitim-öğretim 
davasına tüm ömrünü vakfetmiş 

çok değerli arkadaşlarımız sade-
ce bu iktidarın adamı olmadığı için 
bu görevlerinden alaşağı edildi. 
Bu durum ülke geleceği açısından 
da bizleri karamsarlığa sürüklüyor. 
Bizim adamlarımızın yerine onlar-
dan daha kaliteli, bilgili, donanımlı 
insanları seçebilecek bir metot or-
taya konulsaydı, ‘bizim adamımız 
gitti ama daha iyisi geldi’ derdik. 

Ama öyle olmadı. Hiçbir özelliği ol-
mayan insanlar masa başı ilişkileri 
kapalı kapılar ardındaki anlaşmalar 
sonucunda yönetici oldu. Listeler 
havada uçuştu, fişçilik oldu. Bunla-
rın hepsini takip ediyoruz. Buradan 
haksızlık yapan yöneticilere sesleni-
yorum: Vali, kaymakam, milli eğitim 
müdürü olabilirsiniz ama adam ol-
madıktan sonra bunların hiçbir kıy-
meti yoktur.

Okul müdürlüğü görevlendirme-
lerinin yürütmesi durduruluyor. An-
cak bazı yerlerde yargı kararlarının 
şeklen uygulandığını görüyoruz. 
Eğer yargı kararı dikkate alınmak-
sızın bu kadrolara yeni görevlendir-
meler yapılıyorsa, yargı kararı uygu-
lamama suçu işlenmektedir.

Sadece şube müdürleri ile ilgili 
değil, okul müdürleri ile ilgili yargı 
kararlarının da gelmeye başladığını 
ifade eden Koncuk, “Okul müdürlü-
ğü görevlendirmelerinin yürütmesi 
durduruluyor. Ancak bazı yerlerde 
yargı kararlarının şeklen uygulan-
dığını görüyoruz. Eğer yargı kararı 
dikkate alınmaksızın bu kadrolara 
yeni görevlendirmeler yapılıyorsa, 
yargı kararı uygulamama suçu iş-
lenmektedir. Yargı niye yürütme-
yi durdurdu? Yargı, ‘Şu kişiye 50 
puan vermişsin ama neye göre ver-
mişsin? Bunu belgele’ diyor. Bu ki-
şilerin görevlendirmeleri 50 puanın 
neye göre verildiği belgelenemediği 
için iptal ediliyor. Eğer bu yargı kara-
rına rağmen değerlendirmeler yine 
keyfi yapılıyorsa, bunu yapanlarla 
ilgili suç duyurusunda bulunalım 
ve onlar hakkında idari soruşturma 
açılmasını isteyelim. Şube başkan-
larımız, ilçe temsilcilerimiz tüm bun-
ları takip etmelidir. Türk Eğitim-Sen 
Genel Merkezine ulaşan bilgileri hiç 
atlamıyoruz ve gereken hukuki yolu 
takip ediyoruz.

İl müdürleri ile ilgili de şikâyetler 
var. Bu şikâyetlerin adresi Milli Eği-
tim Bakanlığı’dır. Biliyorsunuz, Milli 
Eğitim Bakanlığı’nda teftiş sistemi 
değişti. MEB’de teftiş sisteminde 
görevli olan müfettişlerimiz, illerde 
sadece il müdürlüğünün soruştur-
malarını yapıyor. İl müdürlüğü dı-
şındaki çalışanların soruşturmaları 
valilik bünyesinde gerçekleştiriliyor” 
diye konuştu.

Bilhassa 17-25 Aralık’ın birinci 
yıldönümü konuşulmalıdır. Hırsız-
lık, ahlaksızlık unutturulmamalıdır. 
Bunları insanların beyinlerine nak-
şetmek zorundayız.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Şu anda ülkemizin içinde bulundu-

ğu durum, ‘hangi kelimelerle ortaya 
konulursa insanların anlayabileceği 
bir ortam oluşur’ diye düşünüyo-
ruz. Söylemediğimiz cümle kalmadı 
ama Türkiye, maalesef yaşanan-
lara gözünü, kulağını kapatmış. 
Yaşananları anlamak istemeyen 
çok ciddi bir kitle var. Bunların bir 
kısmının Türkiye’nin ‘aydın kesimi’ 
dediğimiz insanlardan oluşması da 
hepimizi kaygılandırması gereken 
bir durumdur. Toplumun dinamik-
leri olarak nitelendirdiğimiz insanlar; 
öğretmenler, din adamları, akade-
misyenlerdir. Toplumun dinamikleri 
dediğimiz bu kitle sadece günü ya-
şayan ve menfaati ön plana koyan 
bir kitle haline gelmişse, o toplumda 
yaşanan yanlışları düzeltebilecek 
başka mekanizma bulunmamak-
tadır. Bu nedenledir ki, bilhassa 
17-25 Aralık’ın birinci yıldönümü 
konuşulmalıdır. Hırsızlık, ahlaksızlık 
unutturulmamalıdır. Bunları insan-
ların beyinlerine nakşetmek zorun-
dayız. Birtakım medya kuruluşlarına 
düzenlenen operasyonları üzülerek 
görüyoruz. Bu yaşananlar bir anlam 
ifade etmelidir. Olayları farklı şekilde 
değerlendirebilirsiniz. Bazıları bu 
olayları evrensel hukuk, insan hak-
ları çerçevesinde değil de, kendi işi-
ne geldiği gibi değerlendirebilir. Bu 
doğru bir yaklaşım değildir. Bir ül-
kede insan haklarından, hukuktan, 
demokrasiden uzaklaşan bir gö-
rüntü sergileniyorsa - ucu kime do-
kunuyorsa dokunsun- ilkeli insanlar 
isek, bundan rahatsız olduğumuzu 
belirtmek zorundayız.”

Devlet memuru kavramının de-
vam etmesi için adam gibi bir 
sendikal mücadele yapılamıyorsa, 
yapılamayacaksa; bu iktidar 2015 
genel seçimlerinde bir dört yıllık 
daha vize alırsa ve bu anlayışla yo-
luna devam ederse devlet memuru 
kavramı bitecek.

Kamu çalışanlarının iş güvence-
sinin tehlikede olduğunu belirten 
Koncuk, “Sadece ekonomik ve 
sosyal haklar değil, özlük haklar 
yönüyle de sıkıntılar yaşanmakta-
dır. Kamu çalışanlarının Cumhu-
riyet tarihi boyunca elde ettiği en 
önemli kazanım iş güvencesidir. 
Devlet memuru kavramının devam 
etmesi için adam gibi bir sendikal 
mücadele yapılamıyorsa, yapıla-
mayacaksa; bu iktidar 2015 genel 
seçimlerinde bir dört yıllık daha vize 
alırsa ve bu anlayışla yoluna devam 
ederse devlet memuru kavramı bi-
tecek. Bu dava ‘okul müdürlüğü, 
şube müdürlüğü elimden gitti, şu 
kişi geldi’ noktasını çoktan aşmış-
tır. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti bizim anladığımız anlamda 
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devlet olmaktan hızla uzaklaşıyor.” 
diye konuştu.

Koncuk sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Sayın Cumhurbaşkanı ‘Avrupa 
Birliği’ne girmek gibi bir derdimiz 
yok’ diyor. Bugüne kadar Avrupa 
Birliği’ne üye olmak için her şeyi 
yapıyordunuz. Avrupa Birliği’ne üye 
olmak gibi bir derdiniz yoksa Av-
rupa Birliği Bakanlığı’nı şekil olsun 
diye mi kurdunuz? Bizim burada 
görmemiz gereken bir şey var: 
Türkiye’nin geleceği, birilerinin sal-
tanatını devam ettirmesinden daha 
az önemli görülüyor. Hukuk bitiyor. 
Yarın çiftçi toprak davasında bile 
mahkemede adam bulma arayışına 
girecek. Kim adamını bulursa, onun 
lehine sonuçlanan kararlarla karşı 
karşıya kalacağız. Böyle bir düzen 
kuruluyor. Düzen de değil, düzen-
sizlik oluşturuluyor.”

Toplantıların ikinci gününde ise 
Eğitimci Süleyman Erdem “Sosyal 

Medyanın Etkin Kullanımı”, Mesut 
Emre Karaköse “Propaganda Tek-
nikleri”, Metin İskenderoğlu  ‘Sen-
dikacılıkta Sosyal Medyanın Etkin 
Kullanımı’ ve Dr. Sinan Demirtürk 
‘Sendikacılıkta İkna ve Propaganda 
Teknikleri” konularında eğitim semi-
nerleri verdi.

Eğitim seminerlerinin ardından 
Genel Başkan İsmail Koncuk ilçe 
temsilcileriyle, Genel Merkez Sek-
reterlerimiz kendi sorumluluklarında 
olan sekretaryalarla   İstişare Top-
lantıları yaptılar.

Allah rızası için, temsil ettiğiniz 
değerlerin önemi için, bu ahlaksız-
lara, bu beyinlerini, ruhlarını pazar-
lamış olanlara alan bırakmayın.

Toplantılar Genel Başkan İsmail 
Koncuk’un kapanış konuşmasıyla 
sona erdi. Koncuk kapanış konuş-
malarında da şunları söyledi: “Bu 
birliktelikler önemlidir. Danışmakta 
hayır var. Bunun idrakindeyiz. Hep 

danışarak kararlarımızı verdik. Hiç-
bir zaman ‘Ben bilirim’ anlayışında 
olmadık. Sendikacılığın ortak akıl 
oluşturmak olduğunun şuurun-
dayız. Zaten bu ortak aklı oluştu-
ramayan yapıların başarılı olması 
mümkün değildir. Bu nedenle biz 
büyüyoruz. Bizim büyümemize 
hala akıl sır erdiremeyenler var, bü-
yümemizi anlamayanlar var. Onlar 
anlamayacaklar. Onlar esasında 
büyüyoruz zannediyorlar. Ama in-
sanlıktan çıktılar. İnsani değerleri 
küçülttüler. Ahlaki değerleri yerle 
yeksan ettiler. Ama biz her zaman 
inançlarımız doğrultusunda hem 
milli anlayışlarımız, hem manevi 
değerlerimiz doğrultusunda inan-
dığımız değerlerden asla taviz ver-
medik. Günü yaşamadık. Hep ge-
leceğe talip olduk. Hep iyi bir nesil 
yetiştirmenin mücadelesini verdik. 
Türkiye’nin geleceği adına, aziz mil-
letimizin geleceği adına, bu ülkede 
hür ve bağımsız yaşamak adına 

nesiller yetiştirmenin, insan kazan-
manın mücadelesini verdik. Bu 
yeterli değildir. Bundan sonra hep 
birlikte elimizden ne geliyorsa, ilçe 
temsilcimizden, iş yeri temsilcimize, 
şube başkanlarımıza kadar dün bir 
çalışıyorsak bugün beş çalışaca-
ğız. Allah rızası için, temsil ettiğiniz 
değerlerin önemi için, bu ahlak-
sızlara, bu beyinlerini, ruhlarını pa-
zarlamış olanlara alan bırakmayın. 
Kimseden korkmayın, çekinmeyin. 
Ateş olsalar cürümleri kadar yer 
yakarlar. Bunlar menfaatlerin ada-
mıdır. Menfaatleri ile hareket eden 
insanlar korkak adamlardır. Bunlar 
ancak zayıf insanların üzerine gi-
derler. Kimseden çekinmeyin. Ye-
ter ki doğruyu yapın. Allah’a şükür 
her şeyimiz doğru. Ben bu dönem 
bütün ilçe temsilcilerimizin, yönetim 
kurulu üyelerimizin gayretini bekli-
yorum.”

Türk Eğitim-Sen Merkez Kadın 
Kollarında görevli sendikamız üyesi 
Keçiören Mustafa Necati Ortao-
kulu Müdürü Ayşe Karapınar dün 
akşam mesai çıkışı evinin önünde 
kimliği belirsiz bir kişinin taşlı saldırı-
sına maruz kalmıştır. Daha önce 
de aynı okulda Müdür Yardımcısı 
olan Hayri Özkan odasına giren 
bir öğrencinin yanında getirdiği 
tabancayla saldırıya uğramış 
ve yaralanmıştı. Öncelikle Ayşe 
Karapınar’a geçmiş olsun diliyor, 
yapılan çirkin saldırıyı şiddetle ve 
nefretle kınıyoruz.

Hz. Ali, ‘Bana bir harf öğretenin 
40 yıl kölesi olurum’ derken, bugün 
öğretmenlere yönelik saldırıların, 
hakaretlerin inanılmaz boyutlara 
ulaşması bizleri kaygılandırmakta-
dır. Şiddet olayları nedeniyle öğret-
menlerimiz artık can güvenliğinden 
büyük endişe duymaktadır. Zira 
sendikamızın 24 Kasım Öğretmen-
ler Günü için yaptığı ankete katı-
lanların yüzde 77.1’i öğretmenlere 
yönelik şiddet olayları nedeniyle 
can güvenliğinden endişe ettiğini 
belirtmektedir. Öğretmenlerimiz 
okula gidip, gelirken ‘Acaba bugün 
başıma bir şey gelir mi?’ korkusu 
yaşamaktadır. Öğretmenleri el 
üstünde tutan bir toplum iken, 
öğretmenlik peygamberlik mesleği 

derken, nasıl bu hale geldik diye 
herkesin şapkayı önüne alıp 
düşünmesi gerekir.

Öğretmene yönelik şiddet 
olaylarının artmasının birçok ne-
deni bulunmaktadır. Ama bunların 
arasında belki de en çok dikkat 
çeken öğretmenlerin itibarının 
ayaklar altına alınmasıdır. Siyasile-
rin öğretmenlerimizi rencide edici 
açıklamaları, öğretmenlik mesle-
ğine yönelik küçümseyici ifadeleri, 
tıpkı yönetici görevlendirme süreci, 
rotasyon, Alo 147 hattında olduğu 
gibi öğretmenleri değersizleştiren, 
öğretmenlerin motivasyonunu 
azaltan uygulamalar, öğretmenlerin 
ekonomik ve sosyal yönden hak 
gaspları yaşamaları bugünkü fo-
toğrafın müsebbibidir. Öte yandan 
okullardaki disiplin yönetmelikle-
rinin yetersiz olması, öğretmenin 
etkisinin azaltılması, yetkisizleştiril-
mesi de okullarımızdaki bu şiddet 
olaylarını artırmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bu 
konuda çok önemli görev ve 
sorumluluklar düşmektedir. Bu 
konu 19. Milli Eğitim Şurası’nda da 
ele alınmış ancak ne yazık ki suni 
gündem maddelerinin gölgesinde 
kalmıştır. Dolayısıyla Milli Eğitim 
Bakanı Nabi Avcı ve MEB Müs-
teşarı Yusuf Tekin tüm enerjisini 

öğretmenlere yapılan saldırılara 
harcamalıdır. Eğitim camiasını 
yönetenlerin bu yaşananları gör-
mezden gelme, seyretme, eli kolu 
bağlı oturma gibi bir lüksü yoktur. 
Bir milletin geleceğini inşa eden, 
evlatlarımızı yetiştiren, onları kendi 
çocukları gibi gören, çocukları-
mızın sevinçlerine de, tasalarına 
da ortak olan öğretmenlerimiz 
değersiz, görmezden gelinecek 
varlıklar asla değildir. Dolayısıyla 
başta ülkeyi yönetenler olmak 
üzere herkesin öğretmenlerimizi 
sahiplenmesi gerekmektedir.

Bu noktada Ayşe Karapınar’a 
yapılan saldırının sorumlusunun 
en kısa zamanda bulunmasını ve 
adalete teslim edilmesini istiyoruz. 
Öğretmenlerimize yönelik şiddet 
olayları masa başı kararlarla değil, 
cesur ve kararlı icraatlarla son 

bulabilir. Bu konuda Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın son derece duyarlı 
olması ve gerekli tedbirleri ivedilikle 
alması, acil eylem planı hazırlaması 
gerekir. Aksi halde Türkiye’de dal-
ga dalga yayılan bu şiddet olayları 
karşısında sendikamız gerekirse 
birkaç günlük iş bırakma eylemleri 
yapacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
GENEL BAŞKANIMIZ AYŞE 

KARAPINAR’I EVİNDE ZİYARET 
ETTİ.

Öte yandan Genel Başkanımız 
İsmail Koncuk, Genel Teşkilatlan-
dırma Sekreteri Talip Geylan, Ge-
nel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri 
Cengiz Kocakaplan ve Ankara 4 
No’lu Şube Başkanı Fikret Gülenç 
ile birlikte saldırıya uğrayan öğret-
menimiz Ayşe Karapınar’a evinde 
geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

SALDIRIYA UĞRAYAN ÜYEMİZ AYŞE KARAPINAR`A 
GEÇMİŞ OLSUN DİLİYORUZ
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YÜZDE 17 ZAM YAPTIK SÖZÜNÜZÜ YA 
İSPAT EDİN YA DA DÜZELTİN

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-
Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 21 
Aralık 2014 tarihinde Antalya 2 No’lu 
Şube’nin Manavgat’ta düzenlediği kah-
valtılı istişare toplantısına katıldı. Genel 
Başkan’a Genel Sekreter Musa Akkaş 
ve Genel Mali Sekreter Seyit Ali Kap-
lan eşlik etti. Toplantıda Antalya 1 No’lu 
Şube Başkanı Bünyamin Seçme, Antal-
ya 2 No’lu Şube Başkanı Fethi Kurt, An-
talya 1 ve 2 No’lu Şube Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve üyelerimiz hazır bulundu.

Programda yaptığı konuşmada, sen-
dikacılığın insanların şahsiyetini yere 
düşürmek değil, şahsiyetini yüceltmek 
davası olduğunu vurgulayan Koncuk, 
“Çünkü insan saygıdeğer bir varlıktır. 
İnsanların şahsiyetlerini ezerek nasıl sen-
dikacılık yapabiliriz? Bunu anlamıyorum. 
Kim ki böyle bir sendikacılık anlayışını 
uyguluyor ve kim ki buna göz yumuyor-
sa ona yazıklar olsun! İnsanı kaybetme-
me mücadelesini hep birlikte yapalım. 
Nefsinden başka bir şey düşünmeyen, 
kaybettiğimiz insanlarla Türkiye nereye 
gider?” dedi.

Sendikacılığın hakkı tutup kaldırmak 
olduğunu kaydeden Koncuk, “Hakkı 
tutup kaldırmak öyle kolay iş değil. Eğer 
davanız hak davasıysa, bedel ödemeye 
de hazır olacaksınız. Çanakkale’de 250 
bin şehidimizin, namusumuzu, şerefimizi 
çiğnetmemek için canlarını verdikleri gibi 
bedel ödemek gerekiyor. ‘Bana hiçbir 
şey olmasın. Hiçbir iş yapmayayım. Bir 
elim yağda, bir elim balda olsun.’ Yok 

böyle bir şey. Böyle insanlardan oluşmuş 
toplumların geleceği de olmaz. Dolayı-
sıyla tüm eğitim çalışanlarının ve memur-
ların bu gidişatla ilgili olayların farkında 
olması bir mecburiyettir” diye konuştu.

Genel Başkan İsmail Koncuk, 
Türkiye’de son 12 yılda 43 dolar mil-
yarderi oluştuğuna dikkat çekerek, 
“Pastadan payımızı istiyoruz” dedi. Kon-
cuk, “Elbette haklarımızın da peşinde 
olacağız. Ortada bir pasta var ve bu 
pastadan payımızı sonuna kadar isteye-
ceğiz. Türkiye’de son 12 yılda 43 dolar 
milyarderi oluşurken, Fransa gibi milli 
geliri Türkiye’nin iki, üç katı olan ülkeler-
de 23 dolar milyarderi varsa, pastadan 
aldığımız pay küçülüyor ve bu birilerinin 
cebine giriyor demektir. Biz bu ülke için 
hizmet üretiyoruz. Dolayısıyla hakkımızı 
istiyoruz. Bu mücadele, Türkiye Kamu-
Sen’in merkeze aldığı bir mücadeledir” 
dedi.

Toplu sözleşmede alınan 2014 yılı için 
123 TL ve 2015 yılı için yüzde 3+3 zam-
ma değinen Koncuk, Başbakan Ahmet 
Davutoğlu’nun tüm memurlara yüzde 17 
zam yaptıkları yönündeki sözlerini eleş-
tirdi ve bunun doğru olmadığını belirtti. 
Koncuk şunları söyledi: “6 Aralık’ta mi-
ting gerçekleştirdik ve ek zam talebimizi 
ortaya koyduk. Yüzde 12 ek zam, hâkim 
ve savcılara verilen 1155 TL’ye denk gel-
miyor. Yüzde 12 ek zammın, en düşük 
devlet memuruna katkısı 201 TL, orta-
lama memur maaşına da 262 TL’dir. An-
cak ek zam talebimize şu ana kadar bir 

cevap gelmedi.
Hükümetin enflasyon hedefinin orta 

noktası yüzde 5.3’tür. Enflasyon hedefi 
yüzde 5.5 iken, devlet memuru maaşla-
rına yüzde 5.2 zam yapıldı. Şu anda ise 
enflasyon yüzde 9.4 olarak revize edildi. 
Revize ettiğiniz enflasyon hedefine göre 
memur ve emekli maaşlarına göre ye-
niden değerlendirmeniz gerekmez mi? 
Yapılan zam ile tüm memurlar her ha-
lükarda yüzde 9.4 enflasyon hedefinin 
altında gelir elde etmiş oldu. Başbakan 
Davutoğlu’na ‘Bunu değerlendirin’ dedi-
ğimde, ‘Değerlendireceğim’ dedi. Allah 
var iyi değerlendirmiş! Geçenlerde Baş-
bakan, ‘Memurlara yüzde 17 zam yaptık’ 
diyor. Sayın Başbakan, ‘Siz mi matema-
tik bilmiyorsunuz yoksa size ‘Yüzde 17 
zam yaptık’ diyenler mi matematik bilmi-
yor? Onlar mı sizi aldatıyor yoksa siz mi 
milleti aldatmaya çalışıyorsunuz? Alınan 
zam alttan da, üstten de, yandan da 
baksanız 123 TL’dir. ‘Yüzde 17 zam ya-
pıldı’ diyecek kişi gelsin, bunu bizim yü-
zümüze söylesin. Hiç doğru olmayan bu 
ifade bir Başbakana yakışan bir durum 
mudur? Memurlar cebine giren paranın 
yüzde 17 olmadığını bilmeyecek kadar 
saf mı, matematik bilgisinden uzak mı? 
Ayıp oluyor. Hiç olmazsa bilgimize, algı-
mıza hakaret etmeyin. Sayın Başbakan 
bu sözünüzü ya ispat edin ya da düzel-
tin. Bunun takipçisi olacağız.”

Toplu sözleşmeye imza atan konfede-
rasyon genel başkanına tepki gösteren 
Koncuk, “2014 ve 2015 yıllarını kaybet-
tik. 2016 ve 2017 yıllarını kaybetmeyelim” 
dedi. Koncuk şöyle konuştu: “Bu toplu 
sözleşmenin altında Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Hükü-
met adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik’in imzası var. Toplu 
sözleşme metninde İsmail Koncuk’un 
imzası yok. Biz reddettik. Gerçi öyle 
bir kanun çıkardılar ki,  450 bin üyemiz 
adına masaya oturuyoruz ama imza ata-
mıyoruz, itiraz edemiyoruz, dava açamı-
yoruz, kararları Kamu Görevlileri Hakem 
Kurulu’na götüremiyoruz. KPDK Toplan-
tısında Memur-Sen Genel Başkanı Ah-
met Gündoğdu’ya ‘Toplu sözleşmede 
aldığımız zam 123 TL’ dedim, o da bana 

‘Matematik bilmiyorsunuz’ dedi ve 123 
TL’nin iyi bir zam olduğunu savundular. 
Ben de ‘Hiç olmazsa sorumluluk gös-
terin. Biz yüzde 12 ek zam istiyoruz, siz 
de enflasyon farkı isteyin’ dedim. Ama 
maalesef kendi sorumluluğunu yerine 
getirmeyen bir sendika var ve buna rağ-
men üye sayıları artıyor. Delikanlıca ‘Yan-
lış yaptık. Hatamızı telafi etmek istiyoruz. 
Enflasyon farkı ya da ek zam verin’ diye-
ceksiniz. Hem bunu söylemiyorlar, hem 
de üye sayıları 50 bin artıyor. Sat, üye 
bul! Satılmak çok tatlı demek ki!

Ne böyle bir sendikacılık, ne de böyle 
bir sendikal tercih olabilir. 2013 yılında 
atılan bu yanlış imza nedeniyle ekonomik 
ve sosyal anlamda ciddi kayıplar yaşa-
dık. İki yılımız kayboldu. Önümüzde 2016 
ve 2017 yılları var. Bu yıllarda alacağımız 
zammı 1 Ağustos 2015 tarihinde otura-
cağımız toplu sözleşmede tespit ede-
ceğiz. Türkiye’deki tüm memurlar şunu 
bilsin: 730 gün daha kaybetmek istiyor-
sanız, tercihlerinizi gözden geçirmeyin ve 
yetkiyi sizi pazarlayanlara verin.

Bakınız; 2013 yılında masaya oturdu-
ğumuzda, önümüzde yerel seçimler ve 
Cumhurbaşkanlığı seçimi vardı. 2015 
yılının Haziran ayında yapılacak genel 
seçimler de cabası. Yani 2013 yılında 
elimizin en güçlü olduğu dönemde ma-
saya oturduk. 2015 yılında oturacağımız 
toplu sözleşmede böyle bir şansımız da 
yok, çünkü seçim yok. Hükümeti nasıl 
sıkıştıracağız? Bunların 2014 ve 2015 
yılındaki kayıplarımızı bu kafayla telafi 
etmesi mümkün mü? Mümkün değil. 
Elimiz de zayıf. Peki nasıl olacak? İyi bir 
sendikal mücadeleyle olacak. Bu kafa-
daki insanların bırakınız iyi bir sendikal 
mücadele vermelerini, yüreklice söyle-
yecekleri tek sözleri olabilir mi? Olamaz. 
Dolayısıyla tüm kamu çalışanlarından 
istirham ediyorum: 2014 ve 2015 yılları-
nı kaybettik. 2016 ve 2017 yıllarını kay-
betmeyelim. Sendikacılık oyun değil. 
Ahmet’in, Mehmet’in, kurum amirinin 
hatırına sendikal tercih olmaz. Sendikal 
tercihinizi hem ülke geleceği hem de 
çocuklarımızın geleceği adına ortaya ko-
yacağız. İş güvencemiz de açıkça tehdit 
ediliyor. Devlet memurluğu sıfatı yok edil-
mek istiyor. Alenen söyleniyor. İş güven-
cemize sahip çıkmamız lazım. Bunu da 
ancak sağlam bir sendikal mücadeleyle 
başarabiliriz.”
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KÜTAHYA`DA , “İKİ DEVLET, BİR MİLLET ” 
KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ

İSKİLİP`TE NELER OLUYOR ?

Kütahya Şubesi, 15 Aralık 2014 tari-
hinde Azerbaycan Türk Kadınlar Birliği 
Başkanı Tenzile RÜSTEMHANLI’nın 
konuşmacı olarak katıldığı ‘İki Devlet, 
Bir Millet’ konulu konferans düzenledi. 
Konferans’ta Genel Merkezi temsilen 
Genel Mali Sekreter Seyit Ali Kaplan da 
hazır bulundu.

Program Kütahya Şube Başkanı 
Mehmet KARABEKİR’in açılış konuşma-
sıyla başladı. Genel Mali Sekreter Seyit 
Ali KAPLAN da bir konuşma yaparak, 
Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu 
değerlendirdi. Türk Eğitim-Sen’in, üyele-
rinin hakkını savunmanın yanında milli ve 

manevi konularda da yakından ilgilendi-
ğini belirten Kaplan, ‘İlkem önce ülkem’ 
düsturunu benimsediklerini belirtti.

Azerbaycan Türk Kadınlar Birliği Baş-
kanı Tenzile RÜSTEMHANLI da konuş-
masında Türkiye’nin bütün Türk dün-
yasının başkenti olduğunu belirterek, 
nasıl bir çocuk başı sıkıştığında annesine 
bakıyorsa, diğer Türk Devletleri’nin de 
Türkiye’ye öyle baktığını kaydetti. RÜS-
TEMHANLI “İşte bu yüzden Türkiye güç-
lü olmalıdır” dedi.

Program Azerbaycan Türk Kadınlar 
Birliği Başkanı Tenzile RÜSTEMHANLI’ya 
günün hatırası olarak hediye verilmesi ve 
hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Görev süresi uzatılan 
müdürleri ile ilk kez ve 
yeniden görevlendirilen 
müdürlerde yaşanan 
torpil, adam kayırma-
cılık, hak gaspı okul 
müdür yardımcılığı ve 
müdür başyardımcılığı 
görevlendirmeler in-

de de yaşanmaktadır. Kendinden olmayanı 
ötekileştiren, onlara hayat hakkı tanımayan, 
yandaşlığı, kadrolaşmayı milli eğitimin her 
hücresine yerleştirmeye adeta ant içen anla-
yış ne yazık ki ülke çapında dalga dalga ya-
yılmaktadır.

    Sendikamıza bu konuda gelen belge-
leri kamuoyuyla sık sık paylaşıyoruz. Bu kez 
de haksızlıkların adresi Çorum ilinin İskilip İl-
çesidir. Çorum’un İskilip ilçesinde Milli Eğitim 
Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici-
lerinin Görevlendirilmelerine ilişkin Yönetme-
liğin 23. Maddesi doğrultusunda okul mü-
dürleri tarafından norm kadrosu boş bulunan 
Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcılıkları 
kadrolarına görevlendirilmesini istediği kişile-
rin isimleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildi-
rilmeye başlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa SELVİ 
de, okul müdürlerinin müdür başyardımcılı-
ğı/müdür yardımcılığına görevlendirilmesini 
istedikleri kişilerin listesini bizzat kendilerinin 
getirmesini istemiştir.  

İşin tuhaf tarafı okul müdürleri tarafından 
isimleri bildirilen kişilerin listelerine “Müdür 
Bey kendisinin bilgisi olmadan teklif yazılarını 
almayın diye emir verdi” denilerek, evrak girişi 
yapılmamıştır.

Daha sonra okul müdürleri tarafından İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Mustafa SELVİ’ye görev-
lendirilmesi istenilen isimler sunulmasına rağ-
men İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa SELVİ, 
okul müdüründen listede ismi bulunan Türk 
Eğitim-Sen üyesi olan kişilerin isimlerinin liste-
den çıkarılmasını istemiştir.

Bu durumu yaşayan bir okul müdürünün 
evrak girişinin yapılmasını istemesi üzerine 
zimmet defterine ilçe milli eğitim müdürlü-
ğünde görevli olan memur tarafından “müdür 
beyin emri ile yazı alınmadı” şeklinde beyanda 
bulunulmuştur.

Görüldüğü üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mustafa SELVİ; okul müdürlerine baskı uygu-
layarak, okul müdürünün inhası üzerine değil, 
kendi isteği üzerine teklif çizelgelerini hazırlat-
maktadır. Yine aynı kişi, öğretmenlere müdür 
yardımcılığına taleplerini kayıtlı oldukları sen-
dikadan istifa etmeleri halinde müracaat ede-
bileceklerini söylemiştir. Allah’tan korkmayan-
ların, kul hakkı yemeyi adet haline getirenlerin, 
ahlaksızlığı şiar edinenlerin başrolde olduğu 
ülkemizde bu yaşananlar kaygı vericidir.

Ey İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürü sen kendi-
ni ne zannediyorsun?

Bu ülkenin orman kanunları ile yönetildiğine 
mi inanıyorsun?

İnsanları sendikasına göre ayırarak, onlar 
üzerinde Demokles’in kılıcı gibi durarak, onları 
korkutarak, sindirerek amacına ulaşacağını 
mı düşünüyorsun?

Sen kimsin ki Türk Eğitim-Sen üyelerinin 
isimlerinin listeden çıkarılması konusunda ta-
limat veriyorsun?

Yasalar sana ne emrediyorsa onu yapa-
caksın! Ağababalarının emri ile değil, hukuk 
doğrultusunda hareket edeceksin! Senin gö-
revin yandaşları ihya etmek, yalakalık yapmak 
değildir! Sendika ayrımı yapacaksan, insan-
lara eşit mesafede durmayacaksan, alın teri 
dökenlerin, emek verenlerin, bilgisi ve biriki-
miyle fark yaratanların değil, yandaş olanların 
yanında yer alacaksan senin yerin o makam 
hiç değildir!

Herkes bilmelidir ki; bu işin peşini asla bı-
rakmayacağız. İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürü, 
kendisini hukuktan üstün tutarak hareket et-
mesinin bedelini mutlaka ödeyecektir.
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Ankara 5 No’lu Şube Yönetim Kurulu, Beypazarı İlçe Temsilciliği tara-
fından düzenlenen Öğretmenler Günü programına katıldı. Programda 
Şube Başkanı Sevgi YALAV, Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz ŞAHİN, Bey-
pazarı ilçe temsilcileri ve üyelerimiz hazır bulundu. Şube Başkanı Sevgi 
YALAV öğretmenlik mesleğinin kutsallığı hakkında günün anlam ve öne-
mini belirten bir konuşma yaptı.

Şube Başkanı Sevgi YALAV, okul müdürü iken, yeterli puan verilme-
yen ve bu nedenle emekli olan Saffet TAŞEL’e, öğretmenliğe döndürülen 
Ahmet MUTLU ile Metin EVREN’e okul müdürü olarak yaptıkları hizmet-
leri nedeniyle teşekkür plaketleri verdi.

ANKARA 5 NO’LU ŞUBE, BEYPAZARI İLÇE 
TEMSİLCİLİĞİ’NİN ÖĞRETMENLER GÜNÜ 

PROGRAMINA KATILDI

Afyon Şube Kadın Komisyonu, Afyon Türkav Şube Binası’nda Sosyolog 
Müjgan YAĞCI’nın katılımıyla ‘Aile İçi İletişim’ konulu söyleşi gerçekleştirdi. 
Söyleşi, soru-cevap ile sona erdi.

Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER, 10 Aralık 2014 tarihinde 
Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliğimizi  ziyaret etti.Ziyarette Afyonkarahisar’ın 
eğitim sorunları, görevinden alınan idarecilerle ilgili konular ve müdürleri-
mizle ilgili idari mahkeme kararları hakkında görüşüldü. Ziyaret karşılıklı iyi 
dileklerle sona erdi.

Amasya Şubesi İşyeri Temsilcileri İstişare toplantısı düzenledi. Toplantıda 
konuşma yapan Amasya Şube Başkanı Kamil Terzi “Değerli arkadaşlarım, 
öncelikle önünüzde saygı ile eğiliyorum. Dik duruşunuz, cesaretiniz ve az-
miniz karşısında saygıyla eğiliyorum. Türk’e ait ne varsa horlandığı bu gün-
de boyun eğmeyip, karşı durup, her türlü baskıya, yıldırmaya aldırmadan, 
tüm haksızlıklara meydan okuyarak Türk Eğitim Sen’de temsilci olmak her 
benim diyen yiğidin yapamadığı onurlu bir tavır. Bu tavır önünde saygıyla 
eğiliyor, hepinizi kutluyorum” dedi.  

Balıkesir Şube, müdür atamalarındaki torpili noter kanalıyla tespit ettir-
diklerini belirtip, kamuoyuna açıkladı. Balıkesir Şube Başkanı Yılmaz Kuran, 
16 Ekim 2014 tarihinde Balıkesir 2’nci Noterliğine başvurarak, Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün müdürlük mülakat sınavında başarılı olacak 39 isimle, 
görevlendirilecekleri okulların yer aldığı listeyi atamalar sona erene dek 
saklanmak üzere teslim etti. Kuran’la birlikte Balıkesir 2’nci Noteri Mustafa 
Salihoğlu’nun da imzaladığı belge bir zarf içine kondu ve zarf kapatılarak 
mühürlendi.

Yılmaz Kuran, sendika yönetim kurulu üyeleriyle birlikte notere giderek, bel-
geyi teslim aldı. Zarfı basın önünde açan Yılmaz’ın verdiği listedeki 39 isimden 
29’unun yine listede yer alan okullara müdür olarak atandığı ortaya çıktı.  

AFYON ŞUBE KADIN KOMİSYONU 
TARAFINDAN SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

VALİ HAKAN YUSUF GÜNER 
AFYON ŞUBESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

AMASYA ŞUBESİ İŞYERİ TEMSİLCİLERİ 
İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLEDİ

BALIKESİR ŞUBE, MÜDÜR ATAMALARINDAKİ 
TORPİLİ NOTERLE TESPİT ETTİRDİ

Antalya 2 No’lu Şube, 23 Kasım 2014 tarihinde sendika binası önünde 
aşure ikramında bulundu. Birlik, beraberlik, kaynaşma, dayanışma adına 
gerçekleştirilen aşure ikramına üyelerimiz, eğitim çalışanları ve vatandaşlar 
katıldı.

Antalya 2 No’lu Şube Başkanı Fethi KURT yaptığı konuşmada şunları 
kaydetti: “Öncelikli ilkemiz önce ülkemizdir. Milli ve manevi değerlerimiz, 
ülkemizin bölünmez bütünlüğü bizler için çok önemlidir. Her türlü zorlu-
ğa rağmen önce Yüce Yaradan’ın izni ile, daha sonra da sizlerden almış 
olduğumuz güçle hiçbir engel tanımadan kutsal yolculuğumuza devam 
etmekteyiz.” Dedi.

ANTALYA 2 NO’LU ŞUBE AŞURE DAĞITTI
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Burdur Şubesi, 17 Aralık 2014 tarihinde Burdur Şube’ye bağlı Altınyayla 
İlçe Temsilciliği’nin düzenlediği yemekli toplantıya katıldı. Toplantıda Şube 
Başkanı Orhan AKIN ve Altınyayla İlçe Temsilcisi Yusuf KARA da hazır bu-
lundu. Altınyayla ilçesindeki üyelerin tamamının katıldığı toplantıda konuş-
ma yapan Şube Başkanı Orhan AKIN öğretmen rotasyonundan, ek zam 
talebimize kadar her konuya değindi. 

Türkiye Kamu–Sen Çorum İl Temsilciliği kamu çalışanları arasında 
dostluk, tanışma ve kaynaşmayı sağlamak adına sosyal bir proje olarak 
organize edilen bu yıl dördüncüsü düzenlenen halı saha futbol turnuva-
sı gerçekleştirdi. Türkiye Kamu-Sen tarafından 18 Ekim - 14 Aralık 2014 
tarihleri arasında gerçekleştirilen 4. Halı Saha Futbol Turnuvası’na katılan 
takımlara katılım belgeleri ve ödülleri verildi. Ödül töreninde Türkiye Kamu-
Sen il Temsilcisi Fatih GÖK, Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim AYDIN, 
Türk Diyanet – Vakıf Sen Şube Başkanı Mustafa ÜNLÜ,  Şeker-İş Çorum 
Şube Başkanı Sefer Kahraman da hazır bulundular.

Trabzon 1 No’lu Şube, faaliyet alanında bulunan okul ve kurum işyeri tem-
silcilerinin katılımıyla İşyeri Temsilcileri Eğitim İstişare toplantısı yaptı. 13 Aralık 
2014 tarihinde tam gün olarak yapılan toplantıya sabah tanışma, kaynaşma 
ve istişare amacıyla kahvaltı yapılarak başlandı. İş yeri temsilcileri daha son-
ra başka bir salonda toplantıya katıldı. Toplantının ardından Gazi Üniversitesi 
Öğretim Görevllisi Dr. Sinan DEMİRTÜRK tarafından katılımcılara ‘Üye-Üye 
Adayı İlişkilendirme ve Mükemmeliyet’ konulu eğitim verildi. İstişare toplantısı 
soru-cevap ile sona erdi. İşyeri Eğitim İstişare Toplantısının eğitim camiasına ve 
sendikamıza hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

BURDUR ŞUBESİ, ALTINYAYLA İLÇE 
TEMSİLCİLİĞİ’NİN DÜZENLEDİĞİ YEMEKLİ 

TOPLANTIYA KATILDI

TÜRKİYE KAMU-SEN ÇORUM İL 
TEMSİLCİLİĞİ TARAFINDAN 4. GELENEKSEL 

HALI SAHA FUTBOL TURNUVASI FİNALİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TRABZON 1 NO’LU ŞUBE İŞYERİ TEMSİLCİLERİ 
İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Resul Demirbaş, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dü-
zenlenen “Birlikte Çalışma Usul ve Esasları” seminerinde İl Milli Eğitim 
Müdürü Zülküf MEMİŞ’in yaptığı konuşmaya istinaden suç duyurusun-
da bulunarak, basın açıklaması yaptı.

Resul DEMİRBAŞ şöyle konuştu: “Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen Maarif Müfettişleri Başkanı, İl Milli Eğitim Müdür 
Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, İl ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdür-
leri ile il genelinde okul ve kurumlarda görevli müdür ve müdür yardımcı-
larının katıldığı Birlikte Çalışma Usul ve Esasları Eğitim Semineri 23 Aralık 
2014 tarihinde gerçekleştirildi. 

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Kongre ve Fuar Merkezi Dr. İbra-
him Bodur Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde açılış konuşması Milli 
Eğitim Müdürü Zülküf MEMİŞ tarafından yapıldı. 

Milli Eğitim Müdürü Zülküf MEMİŞ, ‘Ben siyasi bir İl Milli Eğitim Müdü-
rüyüm ve okul müdürlükleri de siyasi bir makamdır. Ben istediklerimle 
çalışırım. Mahkeme kararı ile gelen okul müdürlerini bu salonda görmek 
istemiyorum. Siz neden geldiniz sizi zaten tekrar görevden alacağım. 
Bazılarının telefonla konuştuklarımı kaydettiklerini biliyorum ama ben 
bu konuşmamı her yerde konuşurum. Çekindiğim hiçbir yer yok’ de-
miş. MEMİŞ, mahkeme kararı ile ataması yapılan bazı okul müdürlerinin 
isimlerini belirterek, onlar hakkında toplum önünde küçük düşürücü 
sözler de söylemiş. MEMİŞ bu müdürlere, ‘Mahkeme masraflarınızı 
verelim, davanızdan vazgeçin’ dediğini ama olumsuz yanıt aldığını da 
söyleyerek, toplantıya katılanlara ‘Siz bu müdürlerle çalışır mısınız?’ diye 
sorup, onaylatmak istemiştir.” 

“Yöneticilik görevleri üzerinden alınan okul müdürleri, uygulamanın 
yanlış olduğunu savunarak, Çanakkale İdari Mahkemesi’ne başvur-
muşlar ve yürütmeyi durdurma kararları ile tekrar okul müdürlüklerine 
atamaları yapılmıştı” diyen Resul DEMİRBAŞ, “İl Milli Eğitim Müdürü Zül-
küf MEMİŞ mahkemenin kararları gereği yapmış olduğu atamaları sin-
dirememiş ki, toplantıya katılanlar arasında bu müdürlere karşı içindeki 
nefret ve kini kusmuştur. Bu sözler İl Milli Eğitim Müdürlüğü makamına 
yakışmamıştır. Bu makam Zülküf MEMİŞ’in siyasi hesaplaşma, yargıya 
karşı gelme makamı olmamalıdır. Daha önce de Çanakkale Şubesi ola-
rak uyarmıştık ve yine uyarıyoruz: İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf MEMİŞ’in 
bu pervasız davranışları, Çanakkale’de eğitim-öğretime zarar vermek-
tedir ve eğitim çalışanları arasında çalışma huzurunu bozmaktadır.” İfa-
delerini kullandı.

Türk Eğitim Sen Çanakkale Şubesi olarak suç duyurusunda bulun-
duklarını da söyleyen Resul DEMİRBAŞ sözlerini şöyle tamamladı: “İl 
Milli Eğitim Müdürü Zülküf MEMİŞ suç işlemektedir. Yıllarını eğitime ver-
miş okul müdürleri İl Milli Eğitim Müdürünün hakaretlerini hak etmiyor. 
Çanakkale eğitimine verdiği zararlara dur diyebilecek yetkililerden bir an 
önce gereğinin yapılmasını istiyoruz.” 

RESUL DEMİRBAŞ, “İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ 
ZÜLKÜF MEMİŞ, KENDİSİNİN SİYASİ MÜDÜR 

OLDUĞUNU VE OKUL MÜDÜRLÜĞÜNÜN SİYASİ 
MAKAM OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ” DEDİ
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Kütahya Şubesi, 12 Aralık 2014 tarihinde Prof. Dr. Nadim MACİT’in 
konuşmacı olarak katıldığı ’21.Yüzyıl Başında İslam: Yorumlar ve Eğilim-
ler’ konulu konferans gerçekleştirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programa 
Domaniç Belediye Başkanı Sahvet ERTÜRK de katıldı.

Kütahya Şube Başkanı Mehmet KARABEKİR, programa katılan üye-
lerimize ve misafirlere gündemi değerlendiren bir konuşma yaptı. Prog-
ram Prof. Dr. Nadim MACİT’in konferansıyla devam etti. 

KÜTAHYA ŞUBESİ DOMANİÇ’TE 
KONFERANS GERÇEKLEŞTİRDİ

Osmaniye Şube Başkanı Ahmet KANDEMİR ile Şube Sekreteri ve Ka-
dirli İlçe Temsilcisi Halim HALLAÇ, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde 
Osmaniye’de yapılan yönetici kıyımını protesto etmek için eylem düzenledi. 
Ziraat Bankası önünden başlayan sessiz yürüyüş eylemi Cumhuriyet Mey-
danı önünde sona erdi. 

Sakarya Şube 20-21 Aralık 2014 tarihlerinde 2. Olağan İlçe Temsilcileri 
Toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda gündemde olan konular değerlen-
dirildi. Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selçuk Kürşad 
KOCA da ‘İletişim ve İmaj’ konulu eğitim semineri verdi. 

Tokat Şube Başkanı Hakan Akkaya, Şube Yönetim Kurulu ve üyelerimiz, 
Atatürk Anadolu Lisesi önünde toplanarak, Eğitim-Bir-Sen Tokat Şube 
Başkanı Şaban Ceylan’ın çocuğunun notunu yükseltmediği gerekçesiyle, 
Türk Eğitim-Sen üyesi bir eğitimcinin ceza almasına sebep olmasını pro-
testo etti. Protesto eyleminde basın açıklaması yapan Tokat Şube Başkanı 
Hakan Akkaya bu durumun sendikacılık tarihine ‘kara bir leke’ olarak ge-
çecek kadar vahim bir durum olduğunun altını çizdi.

OSMANİYE ŞUBE, İNSAN HAKLARI GÜNÜNDE 
YÖNETİCİ KIYIMINI PROTESTO ETTİ

SAKARYA ŞUBESİ İLÇE TEMSİLCİLERİ 
TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

TOKAT ŞUBE’DEN EĞİTİM-BİR-SEN’E PROTESTO

Muğla Şube’ye bağlı Seydikemer İlçe Temsilciliği tarafından düzen-
lenen Birlik Beraberlik ve Dayanışma kahvaltısında üyelerimiz bir araya 
geldi. Seydikemer  İlçe Temsilciliği Başkanı Tolga ÇETİN ve ilçe yönetimi-
nin ev sahipliğini yaptığı kahvaltıya Muğla Şube Başkanı Mürsel ÖZATA, 
Dalaman İlçe Temsilciliği Başkanı Ulvi KARTAL, Fethiye İlçe Temsilciliği 
Başkanı Bünyamin AVCI ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile Seydikemer 
ilçesindeki öğretmenler katıldı.

Öğretmen çocuklarının sahnede seslendirdiği birbirinden güzel marş-
lar salondakiler tarafından büyük beğeni topladı. Yöneticiler tarafından 
birlik ve beraberlik mesajları verildi.

SEYDİKEMER İLÇE TEMSİLCİLİĞİ, ÜYELERİMİZ 
İLE KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİ

Kocaeli 2 No’lu Şube, yeni atanan Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Haluk Görgün’e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarete Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kılıç, Muhammet Er-
baş ve Ali Rıza Aydemir, Üniversite Temsilcileri Prof. Dr. Mehmet Hakan 
Hocaoglu, Doç. Dr. Ferda Hacivelioglu, Araştırma Görevlisi Mehmet 
Türker Takcı, Adem Çep ve Kadir Gürbüz katıldılar.

KOCAELİ 2 NO’LU ŞUBE GEBZE TEKNİK 
ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜNÜ ZİYARET ETTİ
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İstanbul 6 No’lu Şube,  düzenlediği kahvaltıda üyelerimizi bir araya 
getirdi. İstanbul 6 No’lu Şube Başkanı Sami Çelik bütün masaları tek tek 
gezerek kahvaltıya katılan öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutladı, 
sorunlarını dinledi. Kahvaltıda İstanbul 6 No’lu Şube’ye bağlı Sultanbeyli 
İlçe Temsilcisi Selman Öztürk de kısa bir konuşma yaptı. 

İSTANBUL 6 NOLU ŞUBE, ÜYELERİMİZİ 
KAHVALTIDA BİR ARAYA GETİRDİ

İzmir 1 No’lu Şube’ye bağlı Selçuk İlçe Temsilciliği’nin 24 Kasım Öğret-
menler Günü dolayısıyla düzenlediği kahvaltıda üyelerimiz bir araya geldi. 
Kahvaltıya Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami ÖZDEMİR, İzmir 1 
No’lu Şube Başkanı Merih Eyyüp DEMİR ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri, 
Türk Sağlık-Sen Selçuk İlçe Temsilcisi Şeref FALAY, Türk Büro Sen Selçuk 
İlçe Temsilcisi Ercan DRAGANLI ve üyelerimiz katıldılar.

SELÇUK İLÇE TEMSİLCİLİĞİ KAHVALTIDA 
ÜYELERİNİ BULUŞTURDU

Konya 1 No’lu Şube, Meram ilçesindeki okul ve kurumlarda görevli 
iş yeri temsilcileri ile 2014-2015 eğitim-öğretim yılının 1. Dönem İş Yeri 
Toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda eğitim-öğretimdeki problemler, yönetici atama sürecinde 
yaşanan sıkıntılar, 2015 yılında yetkili sendika olabilmek için bundan 
sonra yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toplantının sonunda Meram’da farklı okullardan emekli olan üye-
lerimiz Osman SAYIN, Alper YAZICI, Nur Mehtap YAZICI, Sabri GÜ-
ZEL, Süleyman SAVRAN, Sefa ALIZ, Hüdaver TURAN ve Nurşen 
ALPAYDIN’a sendika adına plaket verilerek, bundan sonraki hayatların-
da sağlık ve mutluluk dilendi.

Toplantı öğle yemeğinden sonra sona erdi.

KONYA 1 NO’LU ŞUBE İŞYERİ 
TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI YAPTI

ÜYELERİMİZ 15 BİN TL. FERDİ KAZA 
SİGORTASI İLE SİGORTALANDI

Türkiye Kamu-Sen’in tüm üyelerine yönelik hizmetlerine Acıbadem Sigorta 
ile yapılan anlaşmayla bir yenisi daha eklendi.

Türkiye Kamu-Sen ve Acıbadem Sigorta, gerçekleştirdikleri 3 yıllık anlaş-
ma ile uzun dönemli bir işbirliğinin temellerini atarken, anlaşma kapsamında, 
yaklaşık 450 bin Türkiye Kamu-Sen üyesi Acıbadem Sigorta tarafından ferdi 
kaza sigortası güvencesi altına alındı.

3 yıllık anlaşma kapsamında üyelerimiz kaza sonucu yaşam kaybı ve daimi 
maluliyet risklerine karşı kişi başı 15.000 TL (On beş bin TL) sigorta güvencesi 
altına alındı.

Daima üyelerimizin menfaatlerini göz önünde tutan ve her zaman üyele-
rine değer katmayı amaçlayan Türkiye Kamu-Sen, insan odaklı sigortacılık 
anlayışı ile sektörün önemli şirketlerinden Acıbadem Sigorta ile bu iş birliğini 
gerçekleştirmiş ve üyelerinin geleceğini sahip çıkmayı amaçlamıştır.
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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
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Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden  
Kubilay Cihangir YİĞİTBAŞI’nın 
oğlu olmuştur.

Antalya 1 No’lu Şube üyelerin-
den  Recep DENİZ’in kızı olmuştur.

Antalya 1 No’lu Şube üyelerin-
den  Özgür TEKİN’in ikiz çocukları 
olmuştur.

Antalya 1 No’lu Şube üyelerin-
den  Efilay EROĞLU’nun kızı ol-
muştur.

Antalya 1 No’lu Şube üyelerin-
den  Turgay ŞANLI’nın “Türkalp” 
adında oğlu olmuştur.

Antalya 1 No’lu Şube üyelerin-
den  Recep MADENCİ’nin kızı ol-
muştur.

Antalya 1 No’lu Şube üyelerin-
den  Yasemin ÖZTÜRK YILMAZ’ın 
“Göktuğ Alp” adında oğlu olmuş-
tur.

Aydın Şube Kadın Komisyonu 
Üyesi Ayşe ERGÜNEN’in “Çağan 
Alp” adında oğlu olmuştur.

Bursa1 No’lu Şube üyelerinden 
Özlem- İlhan GÜNGÖREN çiftinin 
“Saraç” isminde oğulları olmuştur.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerin-
den Erhan ARI’nın oğlu olmuştur.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden 
Tuba-Onur GÜVEN çiftinin kızları 
olmuştur.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerin-
den Mustafa-Zeynep DEMİRCAN 
çiftinin “Beyza” isminde kız çocuk-
ları olmuştur.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden 
Engin VURAL’ın çocuğu olmuştur.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden 
Zafer AKCAN’ın çocuğu olmuştur.

Hatay 1 No’lu Şube üyelerinden 
Gülşah -Osman ALTAŞ çiftinin 
“Damla” adında kız çocukları ol-
muştur.

Hatay 1 No’lu Şube üyelerinden 
Mehmet EKMEKÇİBAŞI’nın kızı ol-
muştur.

Isparta Şube üyelerinden Celal 
GÜR’ ün “Batuhan” adında erkek 
çocuğu olmuştur.

Isparta Şube üyelerinden Gül-
süm DURMAZ TUNCAY’ın “Öykü 
Yaren” adında kızı olmuştur.

İstanbul 3 No’lu Şube üyelerin-
den  Erkut AKYÜREK’İN ”Alperen” 
adında oğlu olmuştur.

İstanbul 3 No’lu Şube üyelerin-
den Bektaş DUYAR’ın çocuğu ol-
muştur.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerin-
den Serap ATALAY’ın çocuğu ol-
muştur.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden 
İbrahim GAYSI’nın çocuğu olmuş-
tur.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden 
Sibel – Sinan YEŞİLYURT çiftinin 
çocuğu olmuştur.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden 
Namık Kemal ZENGİN’in “Mu-
hammet Lokman” adında oğlu 
olmuştur.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden 
Kamuran – Zeki AYDINBELGE çif-
tinin  çocuğu olmuştur.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden 
Şahin TAŞ’ın çocuğu olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Celal Engin BAKA’NIN  “Ege “

adında oğlu  olmuştur.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 

Hayrettin ZORLU ‘nun  “Elif” adın-
da kızı olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Nalan MACİT ‘in “Baybars” adında 
oğlu olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Mustafa HARPUTLU ‘nun “Toprak 
Ata” adında oğlu olmuştur.

Sakarya Şube üyelerinden Ha-
cer- Mehmet GÜR çiftinin kızı ol-
muştur.

Sinop Şube üyelerinden Sibel 
DUMANLIDAĞ’ın çocuğu olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerin-
den, Hasan PİŞKEN’in  “Bilge Ata” 
adında oğlu olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerin-
den, İbrahim OKUR’un  “Yavuz 
Selim” adında oğlu olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerin-
den, Aslı Atike YAĞLI’nın  “Batu-
ralp” adında oğlu olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyele-
rinden, Süleyman ÇALIŞKAN’ın  
“Hüseyin Erbil” adında oğlu ol-
muştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerin-
den, Meltem MÜJDECİ ELGÜN 
’ün  “Yiğit Eymen” adında oğlu ol-
muştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerin-
den, Aymet AYKANAT’ın  “Ali Te-
kin” adında oğlu olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerin-
den Aymet AYKANAT’ın  “Ali Tekin” 
adında oğlu olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden 
Sevgi – Hidayet KULA çiftinin  “Ha-
lil İbrahim” adında oğlu olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden 
Emine YİĞİT’in  “Sahra” adında kızı 
olmuştur.

Nevşehir Şube üyelerinden  
Tuğba-Alper Yasin TURGUT çifti-
nin  “ Menekşe Bilge “  adında kızı 
olmuştur.

Nevşehir Şube üyelerinden Bur-
çak KÖKSAL’ın  “ Cemre “ adında  
kız çocuğu olmuştur.

Nevşehir Şube üyelerinden  Bur-
çu DİNÇ’in  “ Aras “ adında erkek 
çocuğu olmuştur

Nevşehir Şube üyelerinden 
Cengiz YILDIZ’ın  “ Nisa “ adında 
kız çocuğu olmuştur.

Nevşehir Şube üyelerinden Sü-
meyra Güzin ÖZTÜRK›ün  “ Yaren 
“ adında kız çocuğu olmuştur.

Nevşehir Şube üyelerinden Sa-
lih GÜNDÜZ’ün  “ Müslüm Eren “  
adında erkek çocuğu olmuştur.

Nevşehir Şube üyelerinden Me-
ral GENÇ’in  “ Teoman “ adında 
erkek çocuğu olmuştur.

Nevşehir Şube üyelerinden Ufuk 
Sinem-Armağan Tosun  çiftinin “ 
Miraç “ adında erkek çocukları ol-
muştur.

Nevşehir Şube üyelerinden 
Özge TURAL’ın  “ Defne “ adında 
kız çocuğu olmuştur.

Nevşehir Şube üyelerinden Bü-
lent ÇİLTEPE›nin  “ Öykü “ adında 
kız çocuğu olmuştur.

Nevşehir Şube üyelerinden 
Hatice-Yunus ÖZTÜRK çiftinin  “ 
Ahmet “ adında erkek çocukları 
olmuştur.

Nevşehir Şube üyelerinden Ay-
nur-Mahmut UYAR çiftinin “ Elif 
Nur “ adında kız çocukları olmuş-
tur.

Ordu Şube üyelerinden Emine-
Oktay ŞAHİN çiftinin çocuğu ol-
muştur.

Ordu Şube üyelerinden Buket 
USTALAR ‘ın çocuğu olmuştur.

Ordu Şube üyelerinden Nurullah 
ERİKLİ ‘nin çocuğu olmuştur.

YENİ DOĞANLAR
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VEFAT

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Murat FİRİK’İN annesi vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Özlem SELÇUK’UN babası vefat 
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Metin BALABAN’NIN babası vefat 
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Necla UĞUR’UN annesi vefat et-
miştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Cumali EROĞLU’nun ablası vefat 
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Gülten ÖZGÜVEN’in babası vefat 
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Erdal BAYRAK’ın annesi vefat et-
miştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Nuray KUŞÇU’nun babası vefat 
etmiştir.

Afyonkarahisar Şube üyelerin-
den Şemsettin GEBECE’nin anne-
si vefat etmiştir.

Afyonkarahisar Şube üyelerin-
den Yıldız BİLİR’in babası vefat 
etmiştir.

Afyonkarahisar Şube üyelerin-
den Talip AKYOL’un babası vefat 
etmiştir.

Afyonkarahisar Şube üyelerin-
den Yavuz ÖZTUNCER’in babası 
vefat etmiştir.

Ankara 2 No’lu Şube üyelerin-
den Yunus ABLAK’ın ablası vefat 
etmiştir.

Ankara 2 No’lu Şube üyelerin-
den Kemal BERKE’nin kızı vefat 
etmiştir.

Ankara 2 No’lu Şube üyelerin-
den Serhat ŞAHİN’in babası vefat 
etmiştir.

Ankara 4 No’ lu Şube Dış İlişkiler 
ve Basın Sekreteri  Bedrettin KÜ-
ÇÜK’ ün babası vefat etmiştir.

Ankara 4 No’ lu Şube üyelerin-
den Elif Zehra YÜKSEL’ in babası 
vefat etmiştir.

Antalya 1 No’lu Şube üyelerin-
den  Hüseyin CAN’ın babası vefat 
etmiştir.

Antalya 1 No’lu Şube üyelerin-
den  Fatma AYA’nın babası vefat 
etmiştir.

Antalya 1 No’lu Şube üyelerin-
den  Ahmet AK’ın babası vefat 
etmiştir.

Antalya 1 No’lu Şube üyelerin-
den  Recep BOZYEL’in abisi vefat 
etmiştir.

Antalya 1 No’lu Şube üyelerin-
den  Meryem AKSOY’un babası 
vefat etmiştir.

Antalya 1 No’lu Şube üyelerin-
den  Zülküf ÖZER’in annesi vefat 
etmiştir.

Antalya 1 No’lu Şube üyelerin-
den  Adnan OĞUZ’un babası vefat 
etmiştir.

Antalya 1 No’lu Şube üyelerin-
den  Mehmet Ali SARICA’nın an-
nesi vefat etmiştir.

Antalya 1 No’lu Şube üyelerin-
den  Şahin Yaşar KOSTUK’un ba-
bası vefat etmiştir.

Antalya 1 No’lu Şube üyelerin-
den  Serpil GÜLLÜOĞLU’nun eşi 
vefat etmiştir.

Antalya 1 No’lu Şube üyelerin-
den  Neval-Recep BOZYEL’in ba-
baları vefat etmiştir.

Antalya 1 No’lu Şube üyelerin-
den  Şefik YAVUZ’un babası vefat 
etmiştir.

Antalya 1 No’lu Şube üyelerin-
den  Oğuz KURU’nun babası vefat 
etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Bedri 
CİNGÖZ’ün ablası vefat etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Sakıp 
DOBUR’un eşi ve annesi vefat et-
miştir.

Aydın Şube üyelerinden Uğur 
YEŞİLTARIM’ın babası vefat etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Ender 
ÇINAR’ın annesi vefat etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Kerim 
Yağlıoğlu’nun annesi vefat etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Seda 
TOSUN’un babası  vefat etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden 
Füsun GARİP ve Murat GARİP’in 
anneleri vefat etmiştir.

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

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden 
Oylum VATANSEVER’in annesi ve-
fat etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden  
Ali KURT’un annesi vefat etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden 
Mehmet ŞEN’in babası vefat et-
miştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden 
Salih AKSU’nun babası vefat et-
miştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden 
Muzaffer KARAMAN’ın ağabeyi 
vefat etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden 
Erol ŞAY’ın babası vefat etmiştir.

Hatay 1 No’lu Şube Yönetim Ku-
rulu Dış İlişkiler Ve Basın Sekreteri 
Burhan ARSLAN’ın babası vefat 
etmiştir.

İstanbul 3 No’lu Şube üyelerin-
den Murat DÜNDAR›ın annesi ve-
fat etmiştir.

İstanbul 3 No’lu Şube üyelerin-
den Ahmet EKİNCİ›nin annesi ve-
fat etmiştir.

İzmir 2 No’lu Şube üyelerinden  
Nurdan KILINÇKAYA’nın annesi 
vefat etmiştir.

İzmir 2 No’lu Şube üyelerinden  
Orhan Mete BAYRAM’ın annesi 
vefat etmiştir.

İzmir 2 No’lu Şube üyelerinden  
Ruhan ÖZARTAN’ın abisi vefat et-
miştir.

İzmir 2 No’lu Şube üyelerinden  
Çetin BULUT’un ablası vefat etmiştir.

İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden 
Halit Murat KUZULU’nun annesi 
vefat etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerin-
den Hatice KAHVECİ’ nin babası 
vefat etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerin-
den Öznur SEVİM’in babası vefat 
etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerin-
den  Yüksel AKDAĞ’ın annesi vefat 
etmiştir.

Kırşehir Şubesi üyelerimizden 
İbrahim AĞAR vefat etmiştir.

Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerin-
den Önder KURU’nun annesi vefat 
etmiştir.

Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerin-
den Yavuz SEZEN’in annesi vefat 
etmiştir.

Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerin-
den Salih ALTIPARMAK’ın babası 
vefat etmiştir.

Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerin-
den Halil İbrahim YILDIZ’ın ablası 
vefat etmiştir.

Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerin-
den Seniye TÜRKCAN’ın babası, 
vefat etmiştir.

Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerin-
den Sülün ÖZŞENOL’un annesi 
vefat etmiştir.

Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerin-
den Yasemin ATA KANDEMİR’in 
babası vefat etmiştir.

Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerin-
den Emin YÜKEN’in babası vefat 
etmiştir.

Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerin-
den Hakan SAVACI’nın babası ve-
fat etmiştir.

Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerin-
den Erosman USLU’nun erkek ço-
cuğu vefat etmiştir.

Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerin-
den Osman AYDEMİR’in annesi 
vefat etmiştir.

Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerin-
den Abidin AYDEMİR’in annesi 
vefat etmiştir.

Kocaeli 2 No’lu Şube Yönetim 
Kurulu üyesi Süleyman ÖZDAĞ’ın 
babası vefat etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden 
Ahmet BALCI’nın babası vefat et-
miştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Hakan KEŞANLI’nın babası  vefat 
etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Recep ŞAHİN’in  annesi vefat et-
miştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
MUHAMMED YAYMACI’NIN abisi 
vefat etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
RAZİYE TUNA’NIN annesi vefat 
etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Yüksel KARADAĞ’IN annesi vefat 
etmiştir.

Antalya 1 No’lu Şube üyelerin-
den  Huriye ATALAY’ın oğlu sünnet 
olmuştur.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden 
Kadir SARIKÇI’nın  oğlu sünnet ol-
muştur.

Şanlıurfa Şube Teşkilat-
lanma Sekreteri İbrahim 
KAZANASMAZ’ın oğlu “Mehmet” 
sünnet olmuştur.

SÜNNET

Ankara 2 No’lu Şube üyelerin-
den Nebahat ASLAN’ın oğlu ev-
lenmiştir.

Kırşehir Şubesi üyelerimizden 
Yasin AKDEMİR evlenmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerin-
den Feyzullah VAROL’un oğlu ev-
lenmiştir.

EVLENENLER
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Sakarya Şube üyelerinden İbra-
him Orkun PEKER’in babası vefat 
etmiştir.

Sakarya Şube üyelerinden Sami 
KIRAN’ın annesi vefat etmiştir.

Sakarya Şube üyelerinden Se-
havet SERDAROĞLU’nun babası 
vefat etmiştir.

Sinop Şube üyelerinden Ahmet 
ALPARSLAN’ın babası vefat et-
miştir.

Sinop Şube üyelerinden Ruşen 
BATTAL’ın babası vefat etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerin-
den, Muhittin TÜNEY’ın babası 
vefat etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerin-
den, Şükrü CELHAN’ın annesi ve-
fat etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerin-
den, Nadide YAZICIOĞLU’nun ba-
bası vefat etmiştir.

Muğla Şube  üyelerinden İsmail  
ZORBA’nın babası vefat etmiştir.

Muğla Şube üyelerinden Fethi 
ÇİMEN’in  babası vefat etmiştir.

Muğla Şube  üyelerinden Burcu 
TAŞKESEN’in babası vefat etmiştir.

Nevşehir Şube üyelerinden  Gül-
deren SESİGÜZEL’in  babası vefat 
etmiştir.

Nevşehir Şube üyelerinden  Ab-
dullah TOPAÇ’ın  babası vefat et-
miştir.

Nevşehir Şube üyelerinden  
Mehmet ÖZYİĞİT’in  babası vefat 
etmiştir.

Nevşehir Şube üyelerinden  
Nurcan ERTÜRK’ün annesi vefat 
etmiştir.

Nevşehir Şube üyelerinden  Murat 
SOLMAZ’ın babası vefat etmiştir.

Nevşehir Şube üyelerinden  Fik-
riye Şeref TUĞÇU’nun babası ve-
fat etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Süley-
man KATIRCIOĞLU ‘nun babası 
vefat etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Fikret 
ŞADİ ‘nin babası vefat etmiştir. 
Ordu Şube üyelerinden Kemal 
BEKTAŞ ‘ın babası vefat etmiştir.

VEFAT EDEN ÜYELERİMİZ

Cengiz MEYDANAÇAR
İzmir 3 No’lu Şube

İzmir Karabağlar Mustafa Urcan İlkokulu 
Müdür Yardımcısı üyemiz Cengiz MEYDA-
NAÇAR vefat emiştir. 13. 06. 1967 doğumlu, 
evli ve 4 kız babasıydı. Allah’tan rahmet, se-
venlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz.

İbrahim AĞAR
Kırşehir Şubesi

Üyemiz, 60. Yıl Şehit Hüsnü Önkal İlkokulu 
öğretmeni İbrahim Ağar 25. 11. 2014 tarihin-
de vefat etmiştir. Allah’tan rahmet, sevenleri-
ne ve ailesine başsağlığı diliyoruz.

Ömer KIR 
Konya 1 Nolu Şube üyesi

1960 yılında Beyşehir Göçü Köyü´nde doğdu. İlk 
öğrenimini Göçü Köyü İlkokulu´nda, Ortaokulu Bey-
şehir Alaaddin Ortaokulu´nda, Liseyi Konya Teknik ve 
Endüstri Meslek Lisesinde okudu. 1980 yılında Kon-
ya Selçuk Üniversitesi Selçuk Eğitim Enstitüsü Ma-
tematik Bölümünü bitirdi. 1982 yılında Konya Teknik 
ve EMĹnde göreve başladı. Çumra, Malatya, Hadim 
ve Beyşehir Ticaret Meslek Lisesi´nde görev yaptı. 
2008 Yılında Uzman Öğretmen olarak halen görev 
yaptığı Beyşehir Ali Rıza Celeboğlu Ortaokulu’na 
gelen Ömer KIR, 30.11.2014 tarihinde geçirdiği kalp 
rahatsızlığı sonucu vefat etmiştir.  Evli ve 4 çocuk ba-
basıdır. Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun

Ayrıca İzmir 2 No’lu Şube üyelerinden  Figen KARADAĞ vefat etmiştir.
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