“TARİHİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
BOYUTUYLA ERMENİ MESELESİ” PANELİ YAPILDI
Türk Eğitim-Sen olarak düzenlediğimiz
“ Tarihi ve Uluslararası İlişkiler Boyutuyla Ermeni Meselesi” konulu
panel, 2 Mayıs 2015 tarihinde Ankara İçkale Otel’de yapıldı.

“TÜRKİYE’DE DİN EĞİTİMİ”
ÇALIŞTAYI YAPILDI
“Türkiye’de Din Eğitimi’ konulu çalıştay 11-12 Nisan 2015
tarihinde Ankara’da yapıldı. Çalıştayda; ülkemizdeki din
eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin sorunları, yüksek öğretimde din eğitimi, din eğitimi problemleri ve ihtiyaçları, imam hatip okullarının sorunları ve
çözüm önerileri masaya yatırıldı.
Devamı 9’da

16’da
Devamı 7’dDevamı
e

1 MAYIS COŞKUSU ÇUKUROVA`DAN
TÜM TÜRKİYE`YE YAYILDI
Türkiye Kamu-Sen; biber gazları, tomalar, sis bombalarına inat, 1 Mayıs’ı Çukurova’nın
göbeği, Toroslar diyarı Adana’da adına yakışır bir coşkuyla, bayram tadında kutladı.
Türkiye Kamu-Sen olarak
sadece çalışanların değil, işsiz
gençlerin ve mağdur tüm kesimlerin de sözcüsü olduklarını belirten Genel Başkan İsmail Koncuk;
“Ülkemizde genç işsizlik
oranının yüzde 20’leri aştığını
biliyoruz. Bugün ataması yapıl-

mayan öğretmen sayısı 350 bin
oldu, 250 bin sağlık mezunu iş
bekliyor, 400 bin İ.İ.B.F. mezunu
işsiz gencimizi var.
Bu siyasi iktidar döneminde,
Bakanların ve iktidar vekillerinin yakınları sınavsız devlet
kadrolarına atanırken, vatandaşın çocuğunun ne suçu vardır?

İşte anne babalarımız, orta ve
yüksek öğrenimini bitirmiş fakat hala iş sahibi olamamış çocuklarının hesabını sormalıdır.
Eğer millet olarak bu yapılanları
sineye çekersek, çocuklarımız
işsiz oturmaya devam edecektir.”

Devamı 14’te

TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye İstatistik Kurumu’ndan
alınan Nisan 2015 fiyatlarına göre
yapılan araştırmada; çalışan tek
kişinin yoksulluk sınırı 2.096,64 TL
olarak hesaplanırken, dört kişilik
bir ailenin asgari geçim haddi ise
4.276,86 Lira olarak belirlendi.
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ortalama 2.297,84 TL ücret alan bir
memurun ailesi için yaptığı gıda
harcaması, maaşının %46,24’ünü
oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde bulunan konut gideri ise
Nisan 2015 ortalama maaşının
%27,63’üne denk geldi. Buna göre
Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin
bir memur, ortalama maaşının
asgari geçim haddinin bir önceki
aya göre %1,37 oranında arttığını
gösterdi.

sında bile 1,7 eridi. 4 ay içerisinde
ailenin gıda harcamaları yüzde
12,3 zamlandı. Memur maaşının
yarısını yalnızca gıda harcamalarına ayırmak zorunda kalıyor. 4 kişilik
ailenin insanca yaşayabilmesi için
gerekli en düşük harcama miktarı
173,2 lira arttı.

“İKTİDARIN
İCRAATLARINI
SAVUNMAK
SENDİKACILIK
DEĞİLDİR”

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin
yapmış olduğu 2015 Nisan ayına ait
asgari geçim endeksi sonuçları açıklandı.

Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise
bir önceki aya göre %0,81 oranın- %73,9’unu yalnızca gıda ve barında yükseldi ve 1.616,61 Lira olarak ma harcamalarına ayırmak zorunda kaldı.
hesaplandı.
Diğer ihtiyaçlarını karşılamak için
Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin
ortalama gıda ve barınma harca- ise maaşının % 26,1’i kaldı.

Buna karşın memurlar ve kamu
çalışanları altı ay için yalnızca ortalama 70 lira zam aldılar. Yani memur maaşları 4 ayda ortalama 103
lira eridi. Üstelik Temmuz ayında
enflasyondan kaynaklı kayıpları da
karşılanmayacak. Hal böyle iken,
memurların haklarını savunsun
diye toplu sözleşme masasında
yetkilendirilen sözde sendikalar,
iktidarın icraatlarını methetmekle
meşgul; iktidarı aklamakla görevlendirilmiş gibi hareket etmektedir.” dedi.

Ortalama ücretle geçinen bir
maları toplamı ise 2015 yılı Nisan
memur
ailesinin ulaşım, sağlık, eğiayında 1.697,43 Lira olarak tahmin
tim,
haberleşme,
giyim gibi diğer
edildi.
zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için
Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir
Nisan 2015 maaşından geriye yalailenin sağlık kuruluşlarının belirlenızca 599,74 TL kaldı.
diği gibi sağlıklı bir biçimde besle2015 yılı Nisan ayı Asgari Geçim
nebilmesi için gerekli harcamanın
endeksi verilerine ilişkin bir deNisan 2015 verilerine göre günlük
ğerlendirmede bulunan Türkiye
35,416 TL olduğu belirlendi.
Türkiye Kamu-Sen’in gerçekleşKamu-Sen Genel Başkanı İsmail
Ailenin aylık gıda harcaması Koncuk, “Son dört ayda enflasyon tirdiği 6 Aralık -4 Nisan ve 1 Mayıs
toplamı ise 1.062,48 TL olarak yüzde 4,7 yükseldi. Memurlara ve- mitinglerini hatırlatan Genel Başhesaplandı. Nisan 2015 itibarı ile rilen yüzde 3 zam enflasyon karşı- kan, “6 Aralık’ta 20 bin, 4 Nisan’da

50 bin kişiyle Ankara’da sıkıntılarımızı ve taleplerimizi haykırdık. 1
Mayıs’ta Adana’da iktidarı bir kez
daha uyardık. Eylemlerimize katılımların bu derece yoğun olması,
kamu görevlilerinin tepkilerinin
giderek arttığını ortaya koyuyor.
İktidar seçim öncesinde şapkayı

önüne koymalı ve kamu görevlilerinin yıllardır yaşadığı bu mağduriyete bir son vermelidir. Açıklanan
bu rakamlar yalnızca memurlarımızın değil, emekli, işçi, asgari ücretli
gibi bütün çalışan kesimlerin büyük bir ekonomik acziyet içerisine
düşürüldüğünü göstermektedir.
Önümüzde bir toplu sözleşme
süreci var ve bu toplu sözleşme
ile 2016 ve 2017 maaş zamları
belirlenecek. Bu dönemde, memurlarımızın sarı sendikalara itibar
etmemesi ve kendilerini 2012 yılından beri sürekli zarara uğratan,
maaşlarının erimesine neden olan
sendikalardan uzak durmaları için
artık son günler gelmiştir. 15 Mayıs
itibari ile, yetki süreci tamamlanacaktır. Bu bakımdan aldığı zamdan
memnun olmayan, maaşım eridi, alım gücüm düştü diyen, tüm
kamu çalışanlarını duyarlı olmaya
ve gerçek sendikalara destek vermeye davet ediyorum.” Dedi.

İLK DEFA VE YENİDEN YÖNETİCİ GÖREVLENDİRMELERİNDE
BİR MÜLAKAT İPTALİ DE SAKARYA’DAN
Eğitim kurumu müdürlüklerine
ilk defa ve yeniden görevlendirme kapsamında, sözlü sınavda
başarısız sayılma işleminin iptali
ve yürütmesinin durdurulması
talebi ile Sakarya 1.İdare Mahkemesinde Türk Eğitim-Sen üyesince açılan davada, mahkeme
hukuka aykırılığı açık olan dava
konusu idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar
doğabileceğinden yürütmesinin
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yapılabilmesi için, adaylara sorulacak soruların önceden belirlenip belirlenmediği, adaya hangi
soruların sorulduğu, buna aday
tarafından ne şekilde cevap verildiği ve verilen cevaplara göre bilgi düzeyi yetersiz ise gerekçeleri
ile birlikte tutanağa bağlanması
gerektiği, her bir komisyon üyesi
Bununla birlikte olayda, dava- tarafından ayrı ayrı yapılacak bu
lı idare tarafından yapılan sözlü değerlendirme sonrası verilecek
sınava ilişkin yargısal denetimin puanın not ortalamasına göre
durdurulmasına karar verilmiştir.
Mahkeme; sözlü sınavda başarısız
sayılma işleminin diğer tüm idari
işlemlerin yargısal denetiminde
olduğu gibi yetki, şekil, sebep,
konu ve maksat olmak üzere işlemin tüm unsurları yönünden
yargısal denetiminin yapılmasının
zorunlu olduğunu belirtmiştir.

adayın puan durumunun belirlenmesi düzenli idare ilkesinin gereği olduğu gerekçe gösterilerek;
yapılan sözlü sınavda komisyon
üyelerince verilen notlara ilişin
değerlendirmeler
yapılmadan
davacının sözlü sınavda başarısız
sayıldığı ve bununla birlikte sözlü
sınavın tutanağa bağlanmamasında hukuka uyarlık bulunmaması nedeniyle idari işlemin iptaline
karar verilmiştir.

TÜRK EĞİTİM-SEN

EDİRNE
VALİLİĞİ’NDEN
ANLAŞILMAZ
YASAK!
Edir ne
Va-liliği Özel Kalem Müdürlüğü’nün
08/04/2015 tarih ve 2015/6 sayılı Genelgesi ile Devlet memurlarının yurt
dışına izinsiz olarak çıkamayacağı konusunda düzenleme yapılmıştır. Söz
konusu Genelge’de; kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir biçimde yürütülebilmesi gerekçe gösterilerek,
Edirne ili kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu personelinin
hafta içi günlerde izinsiz olarak yurt
dışına çıkamayacağı, ayrıca kuruluş
amirlerinin hafta sonu ve bayram
günlerinde yurt dışına çıkışlarını Valilik Özel Kalem Müdürlüğü’ne önceden şifahi bildirimde bulunmaları
gerektiği belirtilmiştir.
Oysa ki; Devlet memurlarının yurt
dışına çıkışlarıyla ilgili olarak, ikamet
ettikleri il hudutlarını tatillerde ancak yetkili amirin izniyle terk edebileceklerine ilişkin düzenlemenin yer
aldığı 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun İkamet Mecburiyeti başlıklı ek 20.maddesi, yürürlükten kaldırılmıştır. Mevcut düzenlemede Devlet
memurlarının izinlerini ikamet edilen
yerin dışında geçirmek istemesi halinde herhangi bir onaya gerek bulunmadığı açıktır. Bununla birlikte söz
konusu izinlerin yurt dışında geçirilmesi durumunda ayrıca bir onay alınacağına ilişkin herhangi bir hüküm
de bulunmamaktadır. Ancak Edirne
Valiliği Devlet Personel Başkanlığı’nın
09/05/2013 tarih ve 6643 sayılı görüş
yazısındaki; “…izinlerin yurt dışında
geçirilmesi için ayrıca bir onaya gerek bulunmadığı ancak kamu kurum
ve kuruluşlarının kendi iç mevzuatları
gereğince hizmetlerin aksamaması
ve sürekliliğin sağlanması açısından
personele istenildiğinde ulaşılabilmesine imkan sağlayacak şekilde
iznin geçirileceği yere ilişkin bilgiler
ile iletişim bilgilerinin izin talebinde
bulunulurken belirtilmesinin uygun
olacağı düşünülmektedir.” ifadesine farklı bir yorum getirerek; Devlet
memurlarının yurt dışına izinsiz olarak
çıkamayacağı konusunda Genelge ile
düzenleme yapmıştır.
Türk Eğitim-Sen olarak Edirne Valiliği’ne yazılan yazı ile bahse konu
Genelgenin uygulamasının mevzuata
ve Devlet Personel Başkanlığı görüşlerine aykırı olduğu için kaldırılması
istenmiştir.

Türkiye’nin Sendikası

TÜRKİYE KAMU SEN ÇALIŞIYOR, YA...
Köşe Yazısı
Sendikacılık durağanlığı asla
kabul etmeyen bir alandır. Bir
çok problemin yaşandığı, memurların adeta hasım gibi görüldüğü günümüzde, sendikal
faaliyetler çok daha önemli hale
gelmiştir.
Kamuoyunda memurlarımızla
ilgili oluşturulmak istenilen algı,
hepimizin malumudur, siyasi iktidar ve bürokrasi, yönetim beceriksizliklerini memurların üzerine
yıkmak için her türlü ifadeyi fütursuzca kullanmaktadır.
Memurlara yapılan zam oranları çarpıtılmakta, ülkemizdeki
memur sayısının çok fazla olduğu yalanı söylenmekte, (OECD
ülkelerinde 15 vatandaşa 1 memur düşerken, ülkemizde 29
vatandaşa 1 memur düştüğü
gerçeği ise hiç söylenmemektedir.), memurların az çalıştığı gibi,
hiçbir objektif veriye dayanmayan bu yalanlara, neredeyse bir
kısım memurlar dahi inanır hale
gelmektedir.
Memurlarla ilgili oluşturulan
bu yalanlar, memurların geleceğini tehlikeye atacak sonuçlar
doğuracak bir boyut kazanmıştır.
İşte, iş güvencemizin açıkça tehdit edilmesi, işçi memur ayrımın
tamamen kaldırılacağı söylemi,
bu yalanlara dayanılarak söylenebilmektedir.
İktidarın memurlarımıza bakış
açısı çok nettir. Bu bakışın olumlu
olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir. Hem öğretmenler
hem de diğer tüm memurlarla
ilgili oluşturulan yanlış söylem
ve oluşturulan algı, memurları
vatandaş nazarında da itibarsız hale getirmiştir.Son yıllarda,
öğretmen, sağlık çalışanları ve
memurlara yönelik saldırıların
artmasındaki temel sebep, oluşturulan bu yanlış algı ve sorumsuzca söylenen sözlerdir.
Memurlarımızla ilgili oluşturulan bu algının mimarları bellidir.
Tam burada, tüm memurlarımızın bu algıyı değiştirecek bir tavır
içinde olması gerektiğini söylemek de, yanlış olmayacaktır.
Alınması gereken en önemli tedbir, sendikal tercihlerimizi neye
göre belirlediğimizi sorgulamak
olmalıdır. Öncelikle, sendikacılık

nedir? Nasıl olmalıdır? Sendikalar nasıl bir strateji ile sendikacılık
yapmalıdır? Sorularını hem çalışanlar, hem de sendikalar kendisine sorup cevaplandırmalıdır.
Bu sorgulamayı yapanlar olduğu
gibi, maalesef hiç yapmayanlar
çok daha fazladır.
İşte en önemli problem, İŞ
GÜVENCEMİZ,
MEMURLUK
STATÜSÜNÜN TAMAMEN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN
ATILAN ADIMLAR. Böyle önemli bir konuda ki, tüm memurlar
için hayati öneme sahiptir, hangi
sendikalar bir söylem geliştirdi,
hangi sendikalar eylem ve etkinliklere imza attı, tepki koydu.
Memur yıllardır ilk defa, 2014
yılında enflasyon farkı alamadı,
sadece 123 TL ile 2014 yılını geçirmek zorunda kaldı. Peki, EK
ZAM talebi ile kaç sendika ciddi
bir eylem gerçekleştirdi?
Maalesef, Türkiye Kamu Sen
ve bağlı sendikalar dışında bu
konuda ciddi eylem ve etkinlikler
yapan, yayınlar hazırlayan, memurları bilgilendiren bir başka
sendika hatırlamıyorum. Türkiye
Kamu Sen ve bağlı sendikalarımız, 6 Aralık 2014 tarihinde, Ankara Abdi İpekçi’de 15 bin kişi,
bundan dört ay sonra 4 Nisan
201’de Ankara Kolej Meydanında 50 bin kişinin katılımı ile yürüyüş ve miting gerçekleştirdi.
Bu mitingler için harcanan, yaklaşık 3 milyon TL ile, çalışanlara
kalem, bardak, flash bellek dağıtılabilirdi, ama Türkiye Kamu
Sen kırtasiyecilik, züccaciyecilik
yerine sendikacılık yapmayı tercih etti. Türkiye Kamu Sen, memurlarımıza yönelik, Cumhuriyet
tarihimizin en önemli tehtidi olan
İŞ GÜVENCESİZ MEMUR- İŞÇİ,
MEMUR AYRIMININ KALDIRILACAĞI SÖYLEMİNE kayıtsız
kalmadı, ayağa kalktı, bu mitingler öncesinde de onlarca eylem
ve etkinlikle, hem ek zam talebimizi hem de çalışma hayatına
yönelik problemleri dile getirdi.
Türkiye Kamu Sen susmadı,
Türkiye Kamu Sen korkmadı,
Türkiye Kamu Sen sendikacılığı iktidarın eteklerine yapışmak
olarak hiç görmedi. Türkiye
Kamu Sen, korkunun egemen
kılınmaya çalışıldığı bugün, se-

İsmail KONCUK
Genel Başkan

sini hiç kısmadı, kısmak isteyenlere hiç prim vermedi. Türkiye
Kamu Sen, sendikacılığı kolaycılığa kaçarak, sarılaşmak olarak
anlayanlara inat, biz sarı sendika
olmayacağız, bize güvenen insanları satmayacağız, yarı yolda
bırakmayacağız diyerek, her zeminde sözünü söyledi, tepkisini
ortaya koydu.
Sendikacılık yapmak, gerçekten sendikacılık yapmak isteyenler bakımından zor iştir. Makam
koltuklarını, iktidarların urganına
bağlayarak, sağlama almak isteyenlerin işi değildir. Sendikacılık
bakanlarla, bürokratlarla çaykahve içme, pasta yeme faaliyeti hiç değildir. Elbette, diyalog
kapılarını kapamadan, ama yanlışları da sineye çekmeden yolumuza devam etmeliyiz.
Yıllardır bu anlayışla, sendikacılık yapmaya çalışıyoruz, bizi bitirmeye çalışanlar bitmediğimizi
gördüler. Bitmek bir yana, tam
aksine, büyüyerek yolumuza devam etmemizin, en önemli sebebi, şuurlu insanların bu yola baş
koymasıdır. Türkiye Kamu Sen’in
mücadelesini anlamış olan bu
kitleler olduğu sürece, Türkiye
Kamu Sen’in, delikanlı sendikacılık anlayışı hız kesmeden devam
edecektir.
Kimseyi korkutmadan, kimseyi
ezmeden, kimseye ulufe dağıtmadan da, bu ülkede sendikacılık yapılacağını herkese bundan
sonra da göstereceğiz. Nefsine
kul olmuş insanların, gerçekte
sendikacılık
yapamayacağını,
memurları pazarlayanların, çalışma hayatının problemlerinden
hiç haberdar olmayanların eninde sonunda silineceğini anlatmaya devam edeceğiz.
Tercih ve takdir kamu çalışanlarınındır. Mücadelemizin motor
gücü olan, işini, en iyi şekilde
yapma iradesinden vazgeçmeyen teşkilat yöneticilerimizi, bize
inanan, güvenen tüm üyelerimizi
saygıyla selamlıyorum. Allah hepimizin ferasetini artırsın.
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İLKSAN 7. DÖNEM
3. OLAĞAN TEMSİLCİLER
KURULU TOPLANTISI YAPILDI

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve
Sosyal Yardım Sandığı’nın 7. Dönem 3. Olağan Temsilciler Kurulu
Toplantısı 28 Nisan 2015 tarihinde
Antalya da yapıldı. Toplantıya katılan ve bir konuşma yapan Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk değerlendirmelerde bulundu. Türk
Eğitim-Sen yöneticilerinin gayretleriyle İLKSAN’ ın 3 trilyon borçtan, kasasında 850 milyon lirası
olan bir kuruluş haline geldiğini
söyleyen Koncuk şunları kaydetti
:”İLKSAN ağırlıklı olarak sınıf öğretmenleri ve bir kısım eğitim çalışanlarının da üye olduğu bir yardım sandığıdır. Ancak İLKSAN’ın
en büyük probleminden biri de
mevcut İLKSAN kanunu ve ana
statüdür. Bunu değiştirme yet-

kisi de Yönetim kurulunda değildir. Kanun değiştirme yetkisi
TBMM’ye, dolayısıyla Hükümetlere, ana statüyü değiştirme yetkisi
ise Milli Eğitim Bakanlığına aittir.”
İLKSAN’ a emek veren Türk
Eğitim-Sen üyelerine teşekkür
eden Koncuk; “ İnsanlara saygı
ile hitap edeceksiniz, muhataplarınıza iyi niyetle düşüncelerinizi
söyleyeceksiniz. İnsanlar eleştirilemez mi? Neden eleştirilmesin?
Ama tüm yaşananlara rağmen,
davulun başkasında tokmağın
başkasında olduğu bir düzende
Türk Eğitim-Sen üyesi delegeler
İLKSAN’ı yönetmeye çalışıyor. Allah onlardan bin kere razı olsun.
Geçmişte emek veren üyelerimizden de Allah razı olsun.” dedi.

Sular Bazeanr,
Yokuşa Ak
Köşe Yazısı
Tabiatın kanunudur suyun aşağı
doğru akması. Fakat bazı zamanlar
olur ki olmaz dediğimiz şeyler bir
anda gerçekleşir. İşte bu analardan
biri de suların yokuşa doğru akmasıdır. Günümüzde de bu durumların her alanda yaşandığını görmekteyiz. Atalarımız deri kokmasın diye
deriyi tuzlarlar lakin günümüzde
tuz da kokmuştur.
Haksızlığın hak, hukuksuzluğun
hukuk, hırsızlığın darbe, riyakârlığın
dindarlık, sahtekârlığın samimiyet,… olarak pazarlandığı günleri
yaşamaktayız. Geçen 13 yıl içinde
bu uygulamam ve dayatmalar dozunu her geçen gün artırarak devam etmiştir. Zulüm gören kamu
personeli, mağdur olan çalışan kesimi, itibar ve hak erozyonuna uğrayan eğitim çalışanları bu durumun
en somut örneği olarak karşımızda
durmaktadır.
Bedeli şehit kanarlıyla ödenen
bu vatan ve hürriyetimiz alelade
bir meta gibi değersizleştirilerek
teröristlerle kurulan masalarda
pazarlığa ve paylaşıma açılmıştır.
Bütün bunlar olurken şahsiyet yoksunu olan satılmış, aydın ve siyaset
adamı müsveddeleri gerçekleri
çarpıtarak çok iyi şeyler olacağını
söylemeye devam etmektedirler.
Fakat bilmelidirler ki her söylediklerinde burunları birkaç santim uzamaktadır.
Bahar aylarında karlar eridiğinde,
yağmur yağdığında afet olduğunda akarsular çok hızlı akarlar, bu hızlı
akış karşısında küçük ve hafif çakıl
taşları yerlerini değiştirirken sağlam
ve büyük kayalar oldukları yerlerde
sabit durmaktadır. İşte günümüzde
de böyle bir zaman yaşanmaktadır.
Kaya gibi sağlam duranlar ile za-

Niğde’nin Çiftlik ilçesinde; Eğitim kurumlarında çalışan yöneticilerin görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin değerlendirme yapan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili
Erdoğan ÇELİK’in yaptığı değerlendirmelerin Anayasa’nın 10. Maddesi ile 657
sayılı kanunun 10. Maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine aykırı olduğu, görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak
görevinin gereklerine aykırı hareket ettiği
gerekçesiyle Niğde Şubemizce suç duyurusunda bulunulmuştu. Görev süresi
uzatılacak eğitim kurumu yöneticileri-
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mana ve güce göre oradan oraya
taşınanlar birbirinden ayrılmaktadır. İşte Türkiye Kamu-Sen Üyeleri
ve Türk Eğitim-Sen üyeleri bu kaya
gibi duruşun ete kemiğe bürünmüş örnekleri olarak tarihin sayfalarında şerefli yerlerini alacaklardır.
1 Mayıs Emek ve dayanışma
gününü bizlere yakışır şekilde
Adana’da büyük bir coşku ile kutladık. Bütün Türkiye’ye 1 Mayıs’ta
hak ve adaletin meşru zeminlerde
nasıl dile getirileceğini bir kez daha
göstermiş olduk. Yine önümüzde
geçekleşecek seçimlerde bizler
hem Türk milleti hem de eğitim
çalışanları olarak bizlere gösterilen
muameleye karşı tepkimizi meşru
zeminlerde göstereceğiz ve göstermek zorundayız.
7 Haziran seçimlerinin kamu çalışanları açısında sadece şu veya bu
siyasi partinin kaç millet vekili çıkaracağı seçimi olmamalı. Çünkü bu
seçimde kamu çalışanları kendi gelecekleri olan iş güvencelerini oylayacaklar. Ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirmesini oylayacaklar.
Adaletsizliğin ve hukuksuzluğun
sona ermesini dengesiz gelir dağılımının giderilmesini oylayacaklar.
Ülkenin bölünmez bütünlüğünü
oylayacaklar. Velhasıl bu seçimde
ülkenin ve çocuklarımızın geleceği olan demokrasiyi oylayacaklar.
Bu vesileyle seçimlerin ülkemize
milletimize ve bütün kamu çalışanlarına hayırlar getirmesini Yüce
Mevla’dan niyaz ediyorum.

nin değerlendirilmesinde Ek-1 formunu
doldururken kurum müdürlerinin mağduriyetine sebep verilmesi nedeniyle
Şubemizce yapılan suç duyurusu üzerine
istenen soruşturma izni talebi Çiftlik Kaymakamlığınca reddedilmişti. Bu durum
üzerine Türk Eğitim Sen Niğde Şubemizin soruşturma izni verilmemesine ilişkin
karara itiraz etmiş, bu itiraz üzerine Konya
Bölge İdare Mahkemesince soruşturma
izni vermeme kararı bozulmuş ve söz konusu İlçe Milli Eğitim Müdürü hakkında
soruşturma kararı verilmiştir.

TÜRK EĞİTİM-SEN

Türkiye’nin Sendikası

GENEL BAŞKAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
HAFTASININ AÇILIŞINDA KONUŞTU
29. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’nın öncülüğünde 4 Mayıs 2015 tarihinde Ankara’da yapıldı
KONCUK: KAĞIT
ÜZERİNDE KANUN
ÇIKARMAKLA OLMUYOR
Toplantıda bir konuşma yapan
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk Çalışma hayatının
sorunları, İş Sağlığı ve Güvenliğine kadar bir çok konuda değerlendirmelerde bulundu. Koncuk,
“ Önemli bir toplantı vesileyle bir
aradayız. Geçtiğimiz yıl İstanbul’da
bu toplantı gerçekleştirilmiş ve hemen ardından 13 Mayıs’ta Soma’da
meydana gelen faciada 301 vatandaşımızı ihmal sebebiyle, denetimsizlik sebebiyle kaybetmiştik ve tabii ardından Ermenek’te meydana
gelen maden faciasını da milletçe
yaşamış ve bir kez daha yüreklerimiz yanmıştı.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
yıllardır Türkiye Kamu-Sen olarak
taleplerimiz arasında olan, dile
getirdiğimiz ve memurlar bakımında da çıkarılmasını istediğimiz bir
kanundu. Bu kanunun 3 yıl önce
çıkmış olması son derece sevindiricidir. Bu kanun çalışmaları içinde
bizde yer aldık. Kanunda eksikler
kusurlar var mıdır, elbette olur ama
bu kusurlar uygulamalar esnasında
düzeltilebilir.
Kanunda öne çıkan en önemli
eksiklerden bir tanesi, ben bu eksikliği sayın Başbakan’ın da katıldığı bir toplantıda ifade ettim, İş
Sağlığı ve Güvenliği uzmanlarının
maaşlarının hala iş veren tarafından ödeniyor olmasıdır. Bu durum
bu kanunun en zayıf noktasıdır.
İşlerin düzenli yürütülüp yürütülmediğini kontrol etmesini istediğimiz insanı işverenin talimatıyla
hareket eden bir insan haline getirerek o kanunla ilgili iddialarımızı
baştan kaybediyoruz. Defalarca
söyledik ama bu konuda kimin sıkıntısı var bilemiyorum. Belki her
şeye karşı çıkan Maliye Bakanlığı
mı karşı çıkıyor bilemiyoruz fakat
en azından torba yasalarda neden
bu düzenleme hayata geçirilmedi
bunu sorgulamamız lazım.
Bu madde orada öyle durduğu
müddetçe bu kanunun başarılı

olacağı iddiamızı baştan kaybediyoruz. Bu hususun mutlaka kısa
sürede düzeltilmesi lazım. Siyasi
iktidarın irade ortaya koyması lazım, seçim öncesi bu yapılabilir. Bu
eksiklik not edilmeli ve gerekli düzenlemenin bir an önce yapılması
sağlanmalıdır.
Tek başına kanun çıkarmak tüm
problemleri çözer mi? Kağıt üzerinde güzel şeyler yapan milletiz.
İyi bir hukuk uygulayacağız deniyor ama yargı bitmiş, Hakimler
içeri atılıyor ama kağıt üzerinde
muhteşem bir hukuk sistemimiz
var! Uygulamada ciddi problemler var. Türkiye’de evvel emirde bir
zihniyet değişikliğine ihtiyaç olduğunu önce Sivil Toplum Kuruluşları
görmelidir. Sendikaların uyarma
görevini yerine getirmesi lazım.
Muhalif sesler bu ülke kısıldığı sürece, insanlar düşüncelerini ifade
etmekten kaygı duyduğu sürece
bu ülkenin iyi yönetildiğini huzuru
ve mutluluğu yakalayabileceğini
söylemek abesle iştigaldir.
Elbette yaşanan bu kazalarda
iş verenlerin kusurları çoktur, ana
sorumlu onlardır ama bütün sorumluluğu onlara yüklemek doğru
değildir. Türkiye’de sağlam bir sertifikasyon sistemi uygulamak gerekiyor. Sıvacının sertifikası olmalı,
hangi işi yapıyorsa bunu bilen,
haklarını bilen, işini iyi bilen, daha
şuurlu iş yapabilen insan modeli
oluşturmamız lazım. Mesela kamuda hala iş tanımı, görev tanımı yok.
Düşünün görev tanımı dahi olmayan insanların iş sağlığı ve güvenliğini nasıl konuşabiliriz? Bu kanun
önemli ama öncelikle alt yapısını
iyi oluşturmak lazım” dedi.

KONCUK: 17 – 25
ARALIK SONRASI
YÖNETİCİ ATAMA
SİSTEMİ YERLE YEKSAN
EDİLDİ
Yönetici atama sistemini sert
bir dille eleştiren Genel Başkan
İsmail Koncuk, 17 – 25 Aralık sonrasında kamuda her şeyin yerle
yeksan edildiğini belirtti. Kon-

cuk, “Bu ülkeyi yönetmek sadece
Başbakan’la, Bakanlarla, Meclis’le
de olmaz. Bir okulu yönetmek
için iyi bir yönetici bulacaksınız,
kabiliyeti, liyakati yüksek insanlar
bulacaksınız getirip okul müdürü
yapacaksınız. Hastaneye başhekim bulacaksınız kapasitesi buna
uygun insanlar olacak ama biz
bunu başaramadık. 1997 sonrasında kamuda çok sağlam değil ama
sağlama yakın bir yönetici atama
sistemi oluşturulmuştu.
Sınava dayalı, bilgi, donanım, liyakate bağlı bir sistem vardı. 17-25
Aralık tarihinden sonra bu sistemi
yerle yeksan ettiler. 5 kişilik bir
komisyon tarafından hiçbir özelliği olmayan adamlar okul müdürü
yapılıyor bu ülkede. Bileni değil,
yandaşı seçen bir sistem oluşturuldu. Böylesine beceriksiz bir
yönetici ile o okulu ya da o kurumu sevk ve idare edebilir misiniz?
Görevini bilmeyen bir adamla, tek
özelliği birilerinin değirmenine su
taşımak olan bu insanla nasıl başarı elde edilir? Bu kafayla gidildiği
müddetçe başarı şansımız sıfırdır.
İyi yönetici bulmadan başarıya
ulaşmamız, iş huzurunu bulmamız
mümkün değildir ki iş sağlığı ve
güvenliği meselesini çözelim.
Başbakan Davutoğlu, bir konfederasyon toplantısında konuşuyor
ve diyor ki, “Biz herkese tarafsız
davranıyoruz” Bu cümleyi söylemek için Allah’tan korkmak lazım,
siz nasıl tarafsız davranıyorsunuz?
Size dosya sundum ve siz bunları
düzeltmek adına hiçbir adım atmadınız. Sayın Bakan Faruk Çelik’le
diyalog içinde çalıştık ama artık
kendisi de aday değil, sizden ricam artık bugün bu kürsüye çıkın
ve doğruları söyleyin.
Biz Türkiye Kamu-Sen olarak
doğruları bu ülkenin geleceği, huzuru ve demokrasi ile yönetilmesi
bakımından söylemeye devam
edeceğiz. Tüm problemlerin çözüldüğü huzurlu, ötekileştirmenin
son bulduğu, herkesin saygıdeğer
görüldüğü bir Türkiye’ye hep birlikte ulaşırız diyor teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

KONCUK’TAN
MEMUR-SEN
GENEL BAŞKANINA
SENDİKACILIK
DERSİ

Genel Başkan İsmail Koncuk’un toplantıda yapmış olduğu konuşmadan sonra, gündeme taşınan sorunlara Hükümet
adına cevap vermeye kalkan
Memur-Sen Genel Başkanını
uyaran Genel Başkanımız İsmail Koncuk, “Mevcut yönetici atama sistemini savunur bir
konuşma yapınca, itiraz ettim,
siz burada Hükümet’i temsil
etmiyorsunuz,
eleştirilerime
Hükümet adına cevap verecek
kişi Sayın Bakandır, kendisi de
buradadır, size ne oluyor. Ben
böyle bir sendikal anlayışa SAYGI duymuyorum, sizi dinlemiyor
ve protesto ediyorum” dedi.
Koncuk akabinde salonda bulunan Sayın Bakan Faruk Çelik’e
de, “Hükümet sözcüsü siz misiniz, bu sendika başkanı mıdır?
diye sordum. Böyle bir sendikacılık olmaz, sendikalar kendini hükümet yerine koyduğu
sürece kaybeden çalışanlar olacaktır. Böyle bir sendikal anlayışı
tanımıyor, saygı duymuyorum”
diyerek salonu terketti.
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EĞİTİM ÇALIŞANLARI İTİBAR KAYBEDİYOR
Köşe Yazısı
Yaklaşık 18 milyon öğrencinin olduğu Türkiye’de 850 bini aşkın öğretmen bulunmaktadır. Son 11 yılda
eğitim sisteminde tam 13 temel
değişiklik yapılmış; 5 Milli Eğitim
Bakanı da değişmiştir. Söz konusu
değişiklikler eğitim sistemini adeta
deneme tahtasına çevirmiş ve tüm
bunlardan hiç şüphesiz en çok geleceğimiz olumsuz etkilenmiştir. “Ben
yaptım oldu” anlayışı eğitim sistemimizde derin yaralar açmıştır.
Eğitimle ilgili Büyük Önder Atatürk; ‘Eğitimdir ki, bir milleti özgür,
bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk
halinde yaşatır, ya da esaret ve sefalete terk eder.’ demiştir. Okullarımızda eğitimi işler hale getiren de;
hiç şüphesiz eğitim çalışanlarıdır.
Eğitim çalışanlarının çalışma şartlarını iyileştirmediğiniz müddetçe
kalite ve verimliliğinde sağlanması
mümkün olmayacaktır. Bugün öğretmenlerimiz ekonomik, sosyal
birçok problemle karşı karşıyadır.
Toplumu eğiten, eğitim, öğretimin
en önemli unsuru olan öğretmenler ekonomik sıkıntılarla baş başa
bırakılmıştır. Öğretmenlerin özlük
hakları ile ilgili sorunları vardır. Türkiye’deki öğretmen maaşları pek çok
Avrupa ülkesinin gerisindedir. 1923
yılında öğretmenler 1500–2000 kuruş maaşları ile 25 Cumhuriyet altını
alırken, 2015 yılında 2200-2500 TL
maaşla 3,5 Cumhuriyet altınını alır
olmuşlar.
Ülkemizde Sendikamızda dahil
olmak üzere bir çok kuruluş anket
yapmaktadır. Öğretmen, müdür,
müdür yardımcıları, memurların
dâhil olduğu eğitim görevlileri arasında yapılan bu anketlerdeki ortak
sonuçlarda ekonomik ve sosyal sorunlar öne çıkmaktadır. Türk Eğitim
Sen olarak 2013 ve 2014 yıllarında
yaptığımız anket sonuçlarına baktığımızda eğitim çalışanlarının içinde bulunduğu buhranları açıkça
ortaya koymaktadır. Anket sonuçlarına göre Türkiye’de ‘en prestijli
mesleğin öğretmenlik olduğunu’
düşünenlerin oranı sadece yüzde
4,7 civarındadır. Devlet okullarının
itibar kaybettiği görüşünde olanların oranı ise yüzde 90,9 civarındadır.
Katılanlardan yaklaşık yüzde 96,5’i
öğretmenlerin toplumsal itibar
kaybettiğini düşünmektedir. Aynı
şekilde ankete katılanların yaklaşık
yüzde 89,2’ sinin borcu vardır. Yüz-
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de 93,9’unun kredi kartı var. Kredi
kartına sahip olanların yüzde 49,9’u
her ay kredi kartı borcunun tamamını ödeyemiyor. Yüzde 2,5’i tefeciye
borçlanmış, tefeciye borçlananların
yüzde 75,5’i de borcunu zamanında
ödeyememiş. Yüzde 31,9’u öğrenci,
veli şiddetine maruz kaldığını söylemiştir. Öğretmenlerin yüzde 66,9’u
‘Tükenmişlik sendromuna’ yakalandığını söylemektedir. Yüzde 77,7’si
toplu sözleşmelerde öğretmenlere
yönelik kayda değer bir kazanım olmadığını söylemektedir. “Size göre
Türkiye için en büyük tehdit nedir?”
sorusuna, yüzde 42,8’i adam kayırmacılık ve kadrolaşma yüzde 26,2’si
PKK terörü demiştir. Bu ciddi bir
tehlikedir. Yüzde 59’u iş güvencelerinin ellerinden alınacağına dair endişe taşımaktadır. Görüldüğü üzere
öğretmenlerimiz kötü gidişata dair
görüşlerini anket sonuçlarına yansıtmaktadır. Giderek itibar kaybeden
ve bunun sonucu olarak da hakaretle, şiddetle karşılaşan öğretmenlerimiz mutlu değildir. Tüm bunların vebali de hiç şüphesiz isimleri değişen
ama anlayışları değişmeyen Milli
Eğitim Bakanları ve diğer devlet yöneticileri üzerindedir.
Bunlara ek olarak; Ataması yapılmayan öğretmen problemi de
giderek artmaktadır. Ancak devlet
yöneticileri 350 bin ataması yapılmayan gencimizin hali ne olacak
diye düşünmemektedir. Bilindiği
üzere Milli Eğitim Eski Bakanı Ömer
Dinçer, ‘ataması yapılmayan öğretmenleri, Eminönü’nde yem bekleyen güvercinlere benzetiyorum’ demişti. Bakan değişmiş ancak anlayış
yine değişmemektedir. Devletin
atama bekleyen öğretmenlerle ilgili
hiçbir faaliyeti, hiçbir önlemi yoktur.
Bu yara kanamaya devam etmekte

ve yine olan gençlerimize ve dolayısıyla geleceğimize olmaktadır.
“Hz. Ali ‘Bana bir harf öğretenin
kırk yıl kölesi olurum’ demiştir. Atatürk; ‘Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en saygıdeğer
unsurlarıdır” demiştir. Bu ifadeleri
doğru algılamak gerekir. Bu sözler
toplumu iyiliğe, güzelliğe sevk etmektedir. Bu anlayışın bir tezahürü
olarak; geçmiş yıllarda toplumun
en itibarlı mesleği öğretmenlik
mesleğiydi. Ancak maalesef yıllar
içerisinde siyasetçilerin yapmış olduğu hatalar, tribünlere oynayan
siyasetçilerin halka hoş görünmek
için öğretmenler aleyhinde sarf ettiği küçük düşürücü sözler, öğretmelerimiz bakımından ciddi bir itibar
problemi yaratmıştır. Bunun sonucu
olarak da, öğretmenler adeta saldırıların hedefi haline getirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı ‘Öğretmenler
diğer devlet memurları gibi değil.
Memurlar haftada 40 saat çalışırken,
öğretmenler haftada 15 saat çalışıyorlar; memurlara göre de daha
fazla maaş alıyorlar.’ Diyerek sosyal
kesimleri karşı karşıya getirmeye
çalışmıştır. Öğretmenler saygın insanlardır. Şüphesiz ki öğretmenlik,
sorumluluğu en fazla olan meslek
alanlarındandır. Yaptıkları kutsal görevden dolayı eli öpülesi öğretmenlerimiz hiç hak etmedikleri saldırılara
maruz kalmaktadır. Öğretmenler
darp edilmekte ve öldürülmektedir.
Öğretmenlerin saygınlığı ve itibarı
bitirilmiştir. Bilindiği üzere; geçtiğimiz haftalar da Yalova Valisi okul
ziyaretinde bir sınıfa girerek, sendikal eylem kapsamında sakal uzatan
öğretmene, öğrenciler huzurunda
hakaret etmiştir. Öğretmenimiz yaşadığı olayı kabullenmemiş olmalı
ki, kalp krizi geçirerek vefat etmiş-

tir. Hayatta insanlar her şey olabilir.
Amir, müdür, kaymakam, vali, bakan her şey olabilir; ancak önemli olan insan olabilmektir. Hukuk
devletinde böylesi bir uygulama
kabul edilemez. Bu olay yaşandıktan sonra duyarlı bir sendika olarak
hakarete maruz kalan öğretmenimiz
için 06.04.2015 tarihinde ilk derse
girmeme eylemi gerçekleştirdik.
Bu olaydan sonra Niğde’nin Bor
ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü,
üyemiz bir öğretmeni darp etmiştir.
Geçtiğimiz yıllarda İzmir’de Sevilay
öğretmenimizi yine bir öğrencisinin
saldırısı neticesinde kaybetmiştik.
Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yetiştirenlerin, böylesine yaygın
bir şekilde şiddete maruz kalmasının sebeplerinin başında hiç şüphe
yoktur ki, mesleğimizin itibarsızlaştırılması gelmektedir. Öğretmenlerimize yapılan bu davranışları
şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Türk
Eğitim Sen olarak şiddeti meşru bir
hakmış gibi görenlerinde peşini bırakmayacağız; hukuk nezdinde tüm
bu yaşananların hesabı sorulacaktır.
Bu vesile ile tüm eğitim çalışanları
kendileri ile gelişmeleri ve tehlikeleri
bilmek ve görmek zorundadır. Bunları bilmek te yeterli değildir. Sendika üyesi değilse, hemen üye olmalı.
Üye olduğu sendika varsa, sendikasının ne yaptığını da sorgulaması
gerekir. Memuru masada satmış mı,
Cumhurbaşkanı, Bakanlar, Valiler
öğretmene, eğitim çalışanlarına hakaret ettiğinde tepki koymuş mu? İş
güvencemizin elimizden alınmasına
yönelik açıklamalar karşısında üye
olduğu sendika ne yapmış, tüm
bunların değerlendirilmesi gerekir.
Bu değerlendirmeler yapılmaz ise
memur toplu sözleşme masasında
pazarlanmaya devam edilir. Eğitim
çalışanlarına hakaret boyutları artar.
İş güvencemiz elimizden alınır. Yapılan yönetici atamaları ile çalışanlar
kamplara ayrılır. Bir vatandaş, bir
birey, bir çalışan olarak tüm yaşanan
olumsuzluklara, adaletsizliklere, ahlaksızlıklara “DUR” demenin zamanı
gelmiş, geçmektedir.

TÜRK EĞİTİM-SEN

Türkiye’nin Sendikası

“TARİHİ VE ULUSLARARASI
İLİŞKİLER BOYUTUYLA ERMENİ
MESELESİ” PANELİ YAPILDI
Türk Eğitim-Sen olarak düzenlediğimiz
“ Tarihi ve Uluslararası İlişkiler Boyutuyla Ermeni
Meselesi” konulu panel, 2 Mayıs 2015 tarihinde
Ankara İçkale Otel’de yapıldı.
Cemalettin Taşkıran, Prof. Dr. Timuçin Kodaman, Doç. Dr. Mehmet Akif Okur, Dr. Bahadır Bumin
Özarslan sunumlarını gerçekleştirdiler.

Panelin açılış konuşmasını Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk yaptı.
Genel Başkanın konuşmasından
sonra ise BBP Genel Başkan Yardımcısı, Selahattin Şenliler ile DSP
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet
Necati Utkan’da birer konuşma yaparak katılımcılara hitap ettiler.
Tarihi ve Uluslararası İlişkiler Boyutuyla Ermeni Meselesi paneli
1. Oturumunda, Prof. Dr. Reşat
Genç, Prof. Dr. Kemal Çiçek, Prof.
Dr. Yusuf Sarınay, Prof. Dr. Haluk
Selvi; 2. Oturumda ise Prof. Dr.

Açılış konuşmasında; Sözde
Ermeni Soykırımı iddiaları ile
Türkiye’nin dünya kamuoyunda
cani seviyesine düşürülmeye çalışıldığını söyleyen. Koncuk; “Ermeni meselesi, Türkiye’yi dünya
kamuoyunda yargılama hevesi
içinde olanların, aziz milletimizi,
tarih önünde cani seviyesine düşürmeye çalıştığı ve geleceğimizi
doğrudan ilgilendiren önemli bir
meseledir. Peki bu kadar önemli
bir mesele ile ilgili Türkiye ne yapıyor? Maalesef hemen hemen
hiçbir şey yapmıyor. Bunu sadece
Hükümet açısından söylemiyorum.
Türkiye’de STK’lar ne yapıyor? Ermeni cemiyeti Avrupa Parlamentosunu etkileyen kararlar aldırabiliyorlar. Fransa, İsviçre, ABD gibi
ülkeler dahi bizim aleyhimize olan
kararlar alabiliyor ve böyle bir lobi
oluşturmuşlar. Ama biz çok acıdır
ki, haklılığımızı kendi insanlarımıza
bile yeterince anlatamıyoruz. Bu
büyük bir handikaptır. Burada siyasal iktidarların, siyasi partilerin,
mevcut iktidar partisinin tabii ki
suçu vardır. Ama, STK’lar bu ülkede ne işe yarıyor ben bunu da

anlamıyorum! Maalesef Türkiye’ye
düşmanlık söz konusu olduğunda
rol kapmaya çalışan birçok STK
var. Mesele milletimizi savunmak
olduğunda sesi çıkan STK sayısı
bir elin parmağını geçmiyor. Bu
son derece üzücü bir durumdur.
Onun için Türkiye Kamu-Sen ve
Türk Eğitim-Sen, olarak milli meselelerde hassasiyetimizi bugüne
kadar ortaya koyduk, emeğimizi,
paramızı, imkânlarımızı harcamaktan çekinmedik. Bu millet için bizler ne yapmamız gerekiyorsa her
şeyi bugüne kadar yerine getirdik,
bundan sonrada yerine getirmeye
devam edeceğiz.” dedi.
Sözde Ermeni soykırımı iddiaları ile ilgili yazılı ve görsel basında
konuyu işlediklerinin ve iddiaları yalanlayan kitaplar ve dergiler
bastırdıklarını ifade eden Koncuk;
“Bu yıl Türkiye Kamu-Sen Emrah
Bekçi tarafından yazılan ‘Ermeni
Yalanları ve Çığlık’ isimli bir kitap

bastırdı. 15 bin adet bastırılan bu
kitapları tüm teşkilatlarımıza gönderdik. Ermeni yalanlarına bir cevap olması hasebiyle en azından
böyle bir kitap bastırarak doğruları
milletimize anlatma sorumluluğunu hissederek kitabı yayınladık.
Bundan sonrada aynı sorumlulukla
yolumuza devam edeceğiz.” dedi.
Ermeni soykırımı yalanlarının ülkemiz için çok önemli olduğunu
ve bu konuda siyasal iktidarların
ifadelerine, konuşmalarına dikkat
etmesi gerektiğine vurgu yapan
Koncuk; “Bu olay çok önemlidir
ve her alanda konuşmamız gerekir. Biz bunları yaparken Sayın
Başbakan Ahmet Davutoğlu diyor ki ‘tehcir insanlık suçudur.’ Ne
yapmaya çalışıyorsunuz? Bir yandan Avrupa Parlamentosu’nun bu
konuda vermiş olduğu kararları
kınadığınızı ifade ediyorsunuz;
ama bir Başbakan olarak kendiniz Ermeni soykırımını doğrulayan
ifadeler kullanıyorsunuz. Bu ciddi
bir tenakuzdur. Tehcir, insan olmamız gereği alınan bir tedbirdir.
Ne yapabilirdik? İki toplumun birbirini boğazlamasına müsaade mi
edecektik? En insanı tedbiri aldık
ve bizi sırtımızdan hançerleyenleri içinde barındıran bir topluluğu
cezalandırmadık, aksine koruyarak
onları daha güvenli yerlere gönderdik. İnsanı bir tavır, nasıl insanlık
suçu oluyor? Böyle bir anlayışı anlamakta zorlanıyorum.” dedi.
Panelin tamamlanmasından sonra
Genel Başkan İsmail Koncuk panelistlere plaket takdim ederek teşekkürlerini bildirdi.
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7 HAZİRAN
HESAP GÜNÜ OLMALI

YÖNETİCİ
DEĞERLENDİRMELERİNDE
İPTALLER
DEVAM
EDİYOR

Köşe Yazısı
Yani 7 Haziran sadece bir seçim
Hayatta yaşanan Herşeyin hesabının görüleceği, herkesin yap- değil 13 Yıldır milletin verdiği iktitığının hesabını vereceği bir gün dar Gücünü:
mutlaka vardır.
Devletin Malını deniz görüp
Kişi ne kadar güçlü olursa olsun akraba eş ve dostlarına peşkeş
Gücü’nün tükeneceği, mecalinin çeken,
kalmayacağı, tökezleyeceği gün
Allah’ın ayetlerini bile kendileve an mutlaka gelecektir.
rine göre yorumlayıp kendi malı
Allah mazlumlara zalimlerden yerine milletin malını akrabalarına
intikamını alacağı bir Fırsatı mutla- yediren,
ka verecektir.
Hırsızlığı resmileştiren,
Mutlak hesap günü kesinlikle
Kendilerini islâma değil İslam’ı
kıyamettir.
kendi yaşamlarına uyduran,
Ogün Boynuzlu koyunun boyMilletin Malını ayakkabı kutulanuzsuz koyundan Hakk’ını alacağı,
rında,
Dünya’da alınamayan hakların alıÇelik kasalarda saklayan,
nacağı, görülemeyen hesapların
görüleceği ,annenin evladına bile
milletin evlatları aç iken kendi
bakamayacağı o mutlak gün mut- evlatlarına gemicikler alanlardan,
laka gelecektir.
milletin çocukları KPSS lerde terO büyük günden önce insanoğ- lerken kendi akrabalarını Sınavsız
luna da bazen Allah kendi Hesabı- devlet memuru yapanlardan,
nı görmek için Fırsatlar verir mazmillet oturacak ev bulamazken
lumlar zalimlerin Hesabını görsün
saraylarda oturanlardan,
diye.
Memura 3+3 ü layık görürken
İşte Dünya’daki hesaplaşmalarkendilerine
örtülü Ödenek çıkaran
dan biri de demokrasilerde seçim-

Seyit Ali KAPLAN
Genel Mali Sekreter

Sendikal tercihleriyle tehdit
ederek insanların onuruyla, işiyle
ve ekmeğiyle oynayanlardan.
Üyelik yapma Karşılığında idareci atayan sendikal rüşvetçilerden.
Öğretmen odalarına, camiye ve
Kışlaya siyaset sokarak bölünmesine sebep olanlardan.
Adaleti bitirip Allah’ın adaleti
yerine kendi adâlet sistemini kuranlardan.
Allahtan korkmayıp kendisini
atayanlardan korkan idarecilerden.
Allah’ın ahseni takvim olarak
yarattığı insanoğluna siyasi ve sendikal tercihinden dolayı zulmedenlerden.
Memuru masada satanlardan.

Kendi “hırsızlıklarını, namussuzluklarını” islâma uydurmaya çalışıp
fetva alanlardan ve hırsızlığa fetva
ve milletvekillerine kıyak zam verenlerden.
lerdir.
Seçimler ülkeyi geçmişte 13 yıl yapanlardan,
Din tacirlerinden.
Köylüye “Gözünü toprak doyurbizi yönetenlerin değerlendirildiği,
Mücahitken müteahhit olanlarbu Değerlendirmeler sonucunda sun,
dan.
da gelecek 4 yıl için ülkeyi yöneteAnanı al da git” diyenlerden.
Devrin firavunlarından, nemrutcek siyasilerin seçileceği bir hesap
“Öğretmenler ne iş yapıyor ki” larından ve karunlarından.
günüdür.
diyerek öğretmeni itibarsızlaştıKul hakkı yiyenlerden.
İşte 7 Haziran 2015 yılı Genel ranlardan.
Yalancılardan.
Seçimlerinde de hem bizi 13 Yıldır
Memurun, eğitim çalışanının iş
idare edemeyen yöneticilerin 13
Döneklerden.
Yıldır bize yaptıkları değerlendirile- güvencesine göz dikenlerden.
Nokta kadar menfaat için virgül
Kendinden olmayana yaşama
cek, hem de 13 Yıldır ülkeyi yönekadar eğilenlerden.
tirken yaptıkları yanlışlar nedeniyle hakkı tanımayanlardan.
Şahsi menfaatleri ve çıkarları için
onlardan kurtulma anı olacaktır.
İdarecilere zulmedenlerden.
Ülkesi’nin ve memurun pazarlanÖğretmene rotasyon getirerek masına göz yuman ve destek veGöçler Dönemi’ni başlatanlardan. ren “dilsiz şeytan”lardan.
Bölücülerle pazarlık edenlerden.
Milliliğe ve milliyetçiliğe hakaret
edenlerden.
Ülkeyi 36 etnik kökene bölenlerden.
Zinayı suç olmaktan çıkaranlardan.
Akdamar kilisesini açanlardan.
Milleti fakirleştirip sadakaya
muhtaç edenlerden hesap sorma
ve hesap kesme günü Olmalı 7
Haziran.
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Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı
Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine ilişkin
Yönetmelik kapsamında Okul
Müdürlerinin değerlendirmesi
sonucu görevden alınmasına
ilişkin açılan davalarda esastan
kararlar devam ediyor.
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı
Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine ilişkin
Yönetmelik kapsamında Okul
Müdürlerinin değerlendirmesi
sonucu görevden alınmasına
ilişkin açılan davalarda Adana
1. İdare Mahkemesinden 8 iptal
kararı, Ankara 1, 12 ve 15 idare
Mahkemelerinden 3 iptal kararı
Çorum İdare Mahkemesinden
3 iptal kararı, Aydın 2. İdare
Mahkemesinden 23 iptal kararı,
Elazığ 1 ve 2. İdare Mahkemesinden 13 iptal kararı ayrıca Bingöl Şubemiz üyesi adına Elazığ
2. İdare Mahkemesinden 1 iptal
kararı ve Erzurum 1. İdare Mahkemesinden 1 iptal kararı verilmiştir.
Ankara 11. İdare Mahkemesinden 1 yürütmeyi durdurma
kararı verilmiştir. İlgili yürütmeyi
durdurma kararında Mahkeme,
Okul yöneticisinin değerlendirme sonucunda başarısız sayılmasına ilişkin işlemlere dayalı
olarak müdürlük görev süresinin
uzatılmamasına ilişkin işlemlerde hukuka uyarlık görmemiş; “
Dava konusu işlem nedeniyle
davacının görevi ve görev yeri
değişeceği, bu değişikliklerin
zincirleme şekilde il düzeyinde
diğer görev ve görev yeri belirlemelerini etkileyeceği dikkate
alındığında, dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceği
anlaşılmıştır.” gerekçesiyle dava
konusu işlem hakkında yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

TÜRK EĞİTİM-SEN

Türkiye’nin Sendikası

“TÜRKİYE’DE DİN EĞİTİMİ”
ÇALIŞTAYI YAPILDI
Türk Eğitim-Sen olarak düzenlediğimiz “Türkiye’de Din Eğitimi’ konulu çalıştay
11-12 Nisan 2015 tarihinde Ankara’da İçkale Otel’de yapıldı. Çalıştayda; ülkemizdeki
din eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin sorunları, yüksek öğretimde
din eğitimi, din eğitimi problemleri ve ihtiyaçları, imam hatip okullarının sorunları ve
çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Çalıştayda MYK üyeleri, BBP
Genel Başkanı Mustafa Destici,
MHP Ankara milletvekili Prof. Dr.
Mustafa Erdem, DSP Genel Sekreteri Hasan Erçelebi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim
Görevlisi Prof. Dr. Cemal Tosun da
birer konuşma yaptı. Ayrıca İlksan
Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer
Yılmaz, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikarın Genel Başkanları ve
Genel Merkez Yöneticileri de çalıştaya iştirak ettiler.
Çalıştayda bir konuşma yapan
Genel Başkan İsmail Koncuk, “Din
bir milletin hayatındaki en önemli unsurlardandır.” dedi. Koncuk;
“Milli ve dini değerler bir milleti
millet yapan etkenlerin başında
gelir. İnsanlık tarihi boyunca din
anlayışı hep tartışılmıştır. Din uğruna savaşlar yaşanmıştır. Din üzerinden dünyadaki mücadelenin
bittiğini söyleyebilmek mümkün
değildir. Haçlı seferlerinden bu
yana zaman zaman şekil değiştirse de günümüzde Haçlı anlayışı
devam etmektedir. Maalesef İslam
dünyasını yönetenlerin önemli bir
bölümü Batının emriyle hareket etmektedir. Büyük Orta Doğu Projesi adı altında İslam dünyasını yeniden şekillendirmeye çalışıyorlar.
Bu proje ABD’nin en önemli projesidir. Şuan da İslam dünyası birbirini boğazlamakla meşgul. Birlik ve
beraberlikten, din kardeşliğinden
bahseden yüce dinimiz bize ‘Müslüman Müslümanın kardeşidir’ demektedir. Yüce dinimizin böylesi
bütün emirlerine rağmen İslam
dünyasının birbirini boğazlaması

kabul edilebilecek bir durum değildir.” dedi.
Dini doğru anlamak meselesinin
belki de İslam dünyasının tartışması gereken en önemli bir konusu
olduğunu söyleyen Koncuk, “Bizim dinimiz ‘İmanı olmayan cennete girmez. Sevmeyenin imanı
olamaz’ der. İslam dininin temeli,
insan sevgisine dayanmaktadır.
İnsan sevgisine bu derece önem
veren bir dinin içerisinden, birbirini boğazlayanların çıkması, doğru
İslam anlayışının hâkim kılınamadığını göstermektedir. Bu duruma
nasıl gelindiğini çok iyi etüt etmemiz lazım.
İslam’ın da, imanın da şartları
bellidir. Ama maalesef İslam coğrafyasında öyle gruplar türedi ki,
sadece kendi grubu adına Müslümanlık yapan anlayışlar ortaya
çıktı. Belki de bizim en büyük belamız budur. Bu tespiti aklı başında
bütün insanların yapması gerekir.”
diye konuştu.
Dini, siyaset malzemesi yapanları sert bir dille eleştiren Koncuk;
“Din, bir siyaset malzemesi asla
değildir. Bana göre Müslüman olmanın ve sorumluluklarından birisi
de, siyasetin elini dinin yakasından
çekmesini sağlamaktır. Aklı başında her Müslüman’ın, yüce dinimizi
bir siyasi meta gibi kullanan herkesi ‘kendine gel’ diyerek uyarması
gerekir. Benim dini inançlarım üzerinden sana siyaset yapma hakkını
kim verdi? diye sorması lazım Bu
sorgulamayı bütün Müslümanların
yapması lazım. Bunu yapmayarak

din değerleri üzerinden, siyaset
yapma anlayışını engelleyemediğimiz sürece bu kavgalardan kurtulmamız mümkün değildir.
Bağımsız olmadığında Cuma
Namaz’ını kılma hakkını dahi vermeyen, bir dinin hakim olduğu
coğrafya da, beyni bağımlı olan
yöneticilere İslam dünyasının nasıl
tahammül ettiğini anlamak mümkün değildir.
Din üzerinden siyaset yapanlar
olduğu gibi, din üzerinden sendikacılık yapanlar da var. Hep
birlikte şahit olduk; 11 yıl iktidar
olup başörtüsü problemini çözemeyen bir iktidar ile karşı karşıya
idik. Problemi çözmedikleri gibi
bir de yandaşı oldukları bir sendika üzerinden imza kampanyası
düzenlediler. Başörtüsünü neden
propaganda malzemesi olarak kullanıyorsunuz. Siyasi alanda da sendikal alanda da manevi, değerlerimizi sömürmeye devam ediyorlar.
Bu anlayışı kınıyorum. Biz yüce
dinimizi istismar etmekten Allah’a
sığınıyoruz. Biz öyle bir anlayışın
mensuplarıyız ki, dinimizi siyaset
malzemesi olarak hiç kullanmadık.
Ama gerektiğinde Allah için, millet için, dinimiz için canımızı seve
seve veririz.” şeklinde konuştu.
Çalıştayın ikinci günü olan 12
Nisan 2015 Pazar günü de kapanış
oturumu yapıldı.
Kapanış oturumunda Prof. Dr.
Nadim Macit’in başkanlığında ve
Prof. Dr. Nurullah Altaş, Prof. Dr.
Zeki Arslantürk ve Doç. Dr. Eyüp
Şimşek’in katılımıyla bir panel düzenlendi. Panelistler, hem başkanlığını yürüttükleri komisyonların raporlarını haziruna sundular hem de
çalıştayın içeriğine dair görüşlerini
dile getirdiler.
Panelin ardından kürsüye gelen
Genel Başkan İsmail Koncuk’un
kapanış konuşmasıyla çalıştay tamamlandı.
Çalıştayın komisyon çalışmaları
ve sonuç raporlarının, daha sonra
bir kitap halinde derlenerek ilgili
kişi ve kuruluşlara gönderileceği
belirtildi.
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Köşe Yazısı

HÜKÜMET SENDİKACILIĞININ
DAYANILMAZ CAZİBESİ

ebs isimli örgütün taze Genel
Başkanı sayın Ali Yalçın, sendikamıza ithafen, “İşte mevsimlik sendikacılık budur” demiş!
(http://www.turkiyeegitim.com/
ali-yalcin-biz-rotasyoncu-degiliz65686h.htm)
Sayın Genel Başkan aynı açıklamasında, rotasyon konusunda
kendilerine yönelik bizim manipülasyon yaptığımızı, söylediklerini
çarpıttığımızı da ifade etmiş.
Rotasyon meselesiyle ilgili
konu, daha önce sayın Genel Başkanımız tarafından net bir şekilde
ifade edilmişti (http://www.turkegitimsen.org.tr/haber_goster.
php?haber_id=16536);
***
Rotasyon Konusu, ebs İçin Samimiyet Testidir.
Fakat demek ki, algılama standartları açısından yinelemekte
fayda var:
17.03.2015 tarihinde Haber Türk
TV’nin öğretmenlere rotasyon konusunda yapmış olduğu haberde
hem Genel Başkanımız sayın İsmail Koncuk hem de ebs Genel
Başkanı sayın Ali Yalçın’ın görüşlerine yer verilmiştir.
Sözkonusu haberde, Genel
Başkanımız, rotasyona karşı açık
ve çok net bir şekilde karşı olduğumuzu ifade etmişti.
ebs Genel Başkanı sayın Ali Yalçın ise; “Bu yaklaşımlar kıymetli
yaklaşımlar”, “Tebdili mekanda
ferahlık vardır derler”, “Yer değişikliğinin insanlar üzerinde olumlu
etkileri vardır”, “Rotasyonun 8 yıl
üzerinden hazırlanıyor olması bizi
rahatsız ediyor, bunu sayın Bakanla da görüştük” (Bu ifadeden
rotasyonun sadece süresine karşı
olunduğu anlamı çıkmaz mı?) gibi
söylemlerle rotasyon konusuna
bakışını dile getirmiştir. Sayın Yalçın, bir de dostlar alış verişte görsün misali, “Rotasyon kişinin kendi
isteği dışında resen yapılırsa çalışma verimini bozar” gibi garip bir
cümle de kurmuştur. Bir eğitim
sendikasının Başkanı olan Sayın
Başkan, yıllardır süregelen mevcut
uygulamada öğretmenlerin zaten
isteğe bağlı tayin isteyebildiklerini, yeni yönetmelikle getirilen rotasyon uygulamasıyla öğretmenin
her halukarda zorunlu olarak yer
değişikliğine tabi tutulacağını bil-
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diğine göre, bu lakırdılarının hikmeti ne ola?
Ki, bu habere yönelik daha sonra sayın Ali Yalçın’ın ya da sendikasının herhangi bir tekzibi sözkonusu olmamış; hatta aynı kanalın 20
Nisan 2015 tarihli canlı yayına da
davet edildiği halde katılmadığı
bizzat programın sunucusu tarafından yayında ifade edilmiştir.
Buradan tek bir anlam çıkar:
Demek ki, sayın Genel Başkan,
ağzından çıkan sözün esiri olmuş
ve canlı yayına katılarak bir kez
daha görüşlerini ifade edebilme
cesaretini gösterememiştir.
Samimi iseniz, çıkarsınız; “Ey
Milli Eğitim Bakanı ne yaptığının
farkında mısın? Rotasyon belasını
eğitim camiasına sokamazsın. Senin görevin öğretmenleri huzursuz
etmek değil, motivasyonlarını artırıcı tedbirler almaktır. Öğretmen
zaten her yıl yeni bir öğrenci ve
veli profiliyle muhatap olmaktadır.
Böyle bir tabloda, verimliliği artıracağım gerekçesiyle öğretmenleri yer değişikliğine tabi tutmak
saçma sapan bir uygulamadır. Biz
rotasyona ne şekilde olursa olsun
karşıyız ve hukuki girişimlerde bulunacağız” diyerek aleni tavır ortaya koyarsınız.
Hem rotasyona karşı net tavır
koymayacak, hem hakkınızda çıkan haberleri tekzip etmeyecek,
hem davet edildiğiniz ve rotasyonun konuşulduğu canlı yayınlara
iştirak ederek görüşlerinizi ifade
etmeyecek ve hem de şahsınıza
getirilen eleştirilerden huylanacaksınız.
Yok öyle yağma!
İşte Sayın Ali Yalçın, bu açık duruma rağmen kalkıp, sendikamızı
ve Genel Başkanımızı rotasyon konusunda manipülasyon yapmakla
itham etmekle gerçekten çok
gülünç bir duruma düştüğünüzü
üzülerek belirtmek durumundayım.
Neyse bu bahsi geçelim.
Eğitim çalışanları kimin ne derece dürüst ve cesur olduğunu gayet iyi biliyor.
Öğretmenlerimiz,
rotasyon
konusunda yıllardır Türk EğitimSen’in de ebs’nin de hangi tutumu
sergilediğini çok iyi takip ediyor.
***

Yeni Türkiye’nin Yeni Sendikal
Anlayışı: Eylemsiz Sendikacılık!
Gelelim asıl meseleye..
Sayın Genel Başkan Ali Yalçın’ın
aynı açıklamasında sendikamızı
“Mevsimlik sendikacılık” yapmakla itham etmesi ise sanırım KOMEDİ OSKARINA aday gösterilmelidir.
Konuya girmeden önce sayın
Genel Başkana bir önerim olacak:
Gelin müstakil bir araştırma
şirketine anket yaptıralım. Şirket,
ülke genelinde yapacağı araştırmada sadece ebs üyelerini denek
olarak kullansın. Çalışmada, Mevsimlik Sendikacılığın tanımını yaptıktan sonra deneklere tek bir soru
sorsunlar:
“Duruma, koşullara, siyasi iktidarın rengine göre pozisyon alan;
destek verdiği siyasi parti iktidar
olmadığında varlığı fark edilmeyen, desteklediği siyasi parti iktidara geldiğinde ise hızla büyüyen
yapıların faaliyet tarzına Mevsimlik
Sendikacılık denir.
Buna tanıma göre, aşağıdakilerden hangisini bu kategoride değerlendiriyorsunuz?”
Dediğim gibi, sorunun muhatapları sadece ebs üyeleri olsun.
Ne dersiniz?
Eminim bu resti görmeye yüreğiniz yetmeyecek.
Çünkü siz de en az benim kadar
bu anketin sonucunu öngörebiliyorsunuz.
Türk Eğitim-Sen’i mevsimlik
sendikacılıkla itham eden Sayın
Yalçın;
Her türlü ahlaksız, insafsız, vicdansız saldırıya rağmen sürekli ve
istikrarlı bir şekilde büyüyen bir
Türk Eğitim-Sen ile muhatapsınız.
Türk Eğitim-Sen’in, her imkanını
ölçüsüzce namınıza seferber ettiğiniz mevcut iktidarın iş başına
geldiği 2002 yılındaki mutabakat
sayısı 125.863 idi. En son mutabakat sayısı (2014) ise 231.000’dir.
Ya siz?
2002 Yılında Türkiye genelinde sahip olduğunuz üye sayısı
18.000 idi. 2014 mutabakatında
ise 279.000’e imza attınız.
Muhteşem bir büyüme(!)
Garip olan, sendikacılık namına
“yok hükmünde” bir tarz ile en-

Talip GEYLAN
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri

dam ettiğiniz halde, hormonlu bir
şekilde büyüyor olmanız!
Yapılan her eylemi, adeta, varlığınızı adadığınız siyasi iktidara
karşı bir DARBE girişimi olarak algılama hastalığına tutulmuşsunuz.
Onun için çalışanları ilgilendiren
hiçbir eylemde yoksunuz.
AKP Hükümeti’nin cazibesine o
kadar kapıldınız ve eylemsizliği o
kadar abarttınız ki..;
-Vali pozisyonundaki bir densiz,
öğretmen arkadaşımızın ölümüne
neden olacak hakaretlerde bulunur, sendikalı sendikasız herkes
feryadını haykırmak için toplanır,
siz yoksunuz.
-Sayın Cumhurbaşkanı, -örneğin1 Şubat 2015 tarihinde TÜMSİAD Genel Kurulunda yaptığı
konuşmada “Siz bir taraftan alıyorsunuz yargı bir taraftan geri iade
ediyor, siz alıyorsunuz onlar iade
ediyor. Böyle devlet idare edilir
mi? İki şeyiniz vardır. İhbar tazminatını ödersiniz, kıdem tazminatını
ödersiniz. Memnun değilsiniz kapıya koyarsınız. Öyle mi? İlanihaye
çalıştırmaya mecbur musunuz? Bu
yeni anayasa ile birlikte memur
işçi ayrımını da ortadan kaldırmak
lazım. Aynen gelişmiş ülkelerdeki
gibi çalışanlar sistemini getirmek
suretiyle bu işi ilerletmek lazım.”
söylediği gibi- defalarca kez Devlet memurunun iş güvencesinden
rahatsız olduğunu ve kaldırılması
gerektiğini ifade eder, sizden tık
yok!
Evet Sayın Yalçın, üyelerinizin
tamamı MEMUR. Üyelerinizin tek
sermayesi olan İŞ GÜVENCESİNE
yönelik açık bir tehdit dile getiriliyor, diliniz lal oluyor!
Tamam, sizden Sayın Erdoğan
ve AKP Hükümet’ine yönelik eleştirel bir söylem ya da eylem geliştirmenizi istemiyoruz. Sizin için
hayal dahi edilemeyecek bir lüks
olur bu. Fakat en azından –dostlar
alış verişte görsün misali- “Sayın
Cumhurbaşkanım sizi çok ama
çok seviyoruz. Uğrunuza ölürüz.
Fakat bizim üyelerimizin tamamı
memur. Etmeyin eylemeyin, iş güvencesini kaldıracağınızı açık açık
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bari söylemeyin. Çok zor durumda kalıyoruz. Himmetinize sığınıyoruz, affınızı istirham ediyoruz
bir daha böylesi aleni çıkışlarınızı
esirgeyin…” babından iki kelam
dile getirin be!
-Ataması yapılmayan 350 bin
öğretmen 12 yıldır inim inim inler,
37 meslektaşımız intihar eder, yıllardır eylem yaparak Hükümetten
haklarını talep ederler, hiçbir zaman alanlarda yanlarında olmazsınız.
-AKP Hükümeti, 2005 yılından
itibaren sözleşmeli öğretmenlik
adı altında mesleğimizi rencide
eder, tek bir eylemle dahi meydanlarda ses veremezsiniz.
-Rotasyon belasıyla öğretmenler huzursuz edilir, eylem yapmak
ve karşı durmak yerine “Bize üye
olursanız iyi yere gidersiniz” düşkünlüğünde yuvarlanırsınız.
-On binlerce idareciyi mağdur
eden bir düzenleme hayata geçirilir; çalışanların kazanılmış haklarının mücadelesini vermek yerine
bundan da nemalanmanın fırsatçılığını kovalarsınız.
-Bütün sendikalar nöbet ücreti
için ortak eylem yapar, siz arazi
olursunuz.
-Çalışanlar üretimden gelen
güçlerini kullanarak iş bırakırlar, siz
kraldan çok kralcı olur işverenle
muhabbet pozları verirsiniz.
-Beceriksiz Toplu Sözleşme
nedeniyle çalışanların maaşları
enflasyon karşısında eriyip gider,
siz enflasyon farkını dahi talep etmekten imtina edersiniz.
-Hükümet 10,158 milyar lirayı
cebine koyarak pazarlık masasına

gelir, siz 7,191 milyara imza atar
yani memurun 2,967 milyarını masada bırakır, bir de üstüne üstlük
Tarihi Toplu Sözleşme diyerek zilleti pazarlamaya çalışırsınız.
***
ebs, AKP Mevsimi’ni Yaşıyor!
Velhasıl Sayın Ali Yalçın;
12 yıldır çalışanların talep ve
sorunlarını odağına alan hiçbir eylemde, en masum protestoda, iyi
niyetli hiçbir birliktelikte yer almadınız.
Sendika, en kaba tanımıyla, çalışanların hak ve kazanımlarını işverene karşı korumak ve geliştirmekle yükümlü birliktelik, olarak ifade
edilebileceğine göre, siz nesiniz?
Yukarıda ifade ettiğimiz birkaç
örnek çok net göstermektedir ki,
çalışanların temel çıkarları sözkonusu olduğunda dahi piyasada
yoksunuz.
Ve tüm bunların hepsi, bu son
12 yılda gerçekleşti.
Yani AKP Mevsimi’nde!
Ve siz bu mevsimde yüzde 1500
oranında sıçradınız!
Ne hikmettir ki, o “soylu mücadeleniz”, 1992’den 2002’ye
kadar emekleme sürecini dahi
katedememişken; varlığınızı adadığınız partinin devr-i iktidarında
-boyunun 300 katı yükseğe sıçrayabilen pireleri bile kıskandıracak
düzeyde- muhteşem bir sıçrama
gerçekleştirmişsiniz.
Bu apaçık gerçeğe rağmen,
hangi yüzle sendikamızı mevsimlik
sendikacılık yapmakla itham ediyorsunuz.
Siz de çok iyi biliyor ve kamuoyu
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da çok net görüyor ki, ülkemizde
mevsimsel sendikacılık yapan tek
bir örgüt var o da yenice başkanlığını üstlendiğiniz ebs’dir.
***
Ali Yalçın’ın Kabusu
Sayın Genel Başkan;
Dediğim gibi, şimdi AKP
Mevsimi’ni yaşıyorsunuz.
Fakat;
Adım gibi eminim ki, her gece
yatağa korkuyla giriyorsunuz; “ya
varlığımızı adadığımız, uğruna her
şeyi feda ettiğimiz iktidar giderse
halimiz nice olur” diye kabuslar
görüyorsunuz.
Ama korkunun ecele faydası
yok!
Bugün belki ilkbaharı, yazı yaşıyorsunuz.
Ama sonbahar, arkasından kış
geliyor;
Donacaksınız, tek başınıza kalacaksınız, bugün davulunu taşıdıklarınız hatırınızı bile sormayacak,
haklarını gasp ettiğiniz kamu çalışanları arkanızdan ah edecekler,
yüzlerine bakamayacaksınız…
Kaçarınız yok, bu kaderi yaşayacaksınız!
…
Biz mi?
Biz hep var olacağız.
Hep adam gibi dimdik duracağız.
Baharda da, sonbaharda da, kış
kıyamette de var olacağız.
Ve siz sayın Genel Başkan;
Belki dilinize dökemeyeceksiniz,
ama hep içten içe imreneceksiniz…

Ne olaydı; ben de adam gibi
sendikacılığın dümeninde oturabilseydim, diye özlem duyacaksınız.
Benim üyelerim de her ortamda
göğsünü gere gere EBS üyesiyim
diyebilselerdi, diye öyküneceksiniz.
Sevenlerim de sevmeyenlerim
de işte sendika, işte başkan diyerek işaret etselerdi, diye kendi
kendinizi yiyeceksiniz.
Keşke girdiğim her ortamda,
bulunduğum her durumda sendikal kimliğimle itibar görebilseydim, diye derin pişmanlıklar
yaşayarak kafanızı duvarlara vuracaksınız.
***
İşte halimiz…
Bir yanda; AKP mevsimini aksırıncıya tıksırıncaya kadar yaşayan
bir sözde sendika;
Diğer yanda; ahlaksızlığın, ölçüsüzlüğün, insafsızlığın ve onulmaz
kin ve düşmanlığın her şekline karşı; istikrarla, güvenle ve ahlaki bir
yürüyüş ile inadına büyüyen adam
gibi bir sendika!
***
Sözün özü;
Sayın Genel Başkan Ali Yalçın,
Yaptıklarınız ve yapamadıklarınız bütün eğitim çalışanlarının
gözü önündeyken size, “Asıl mevsimlik sendikacılık bu” bile diyemiyorum;
Size, SENDİKA diyemiyorum!
Çünkü, evrensel sendikacılığın
asgari standartlarından dahi o kadar uzaksınız ki…!

MTSK YÖNERGESİNDEKİ “KEYFİ GÖREV VERMEME”
MADDESİNİN YÜRÜTMESİNİ DURDURTTUK
02/04/2014 tarih ve 1365421 sayılı
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav
Yönergesinin 02/04/2014 tarihli ve
1365421 sayılı Özel Motorlu Taşıt
Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi
Dersi Sınav Yönergesinin 6. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendi “Sınav
sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler ile direksiyon eğitimi dersi
sınavı uygulama ve değerlendirme
komisyonu başkan ve üyelerinden
sınavda mevzuata aykırı hareket
edenlere sınavlarda herhangi bir
inceleme veya soruşturmaya gerek
kalmaksızın bir daha görev verilmemesini sağlar.” Hükmünü ihtiva
etmektedir. Yine 6. Maddenin 2.
Fıkrasının (i) bendi “Direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonu ile diğer görevlilerden sınavda mevzuata aykırı

hareket ettiği tespit edilenlere, herhangi bir inceleme veya soruşturmaya gerek kalmaksızın bir daha görev
verilmemesini sağlar.” Hükmünü taşımaktadır.
İlgili madde, madde kapsamında
yetkilendirilen kişilere, inceleme ve
soruşturma yapmaksızın, iddiaların yöneltildiği devlet memurunun
savunması dahi alınmaksızın, hatta
memurun gerçekte böyle bir fiilinin
mevcut olup olmadığı bile araştırılmaksızın; memuru sınav görevinden
süresiz olarak men etme konusunda
sınırsız bir yetki tanınmıştır. Bu durumun yaratacağı keyfiyetin önüne
geçmek için Türk Eğitim-Sen olarak,
ilgili maddenin iptali için Danıştay’da
dava açmıştık.
Açılan dava Danıştay 8. Dairesinin
26.01.2015 tarih ve 2014/4954E sayı-

lı kararı ile Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi
Sınav Yönergesinin 6. maddesinin 1.
fıkrasının (g) bendi ile 2. Fıkrasının (i)
bendinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Anılan karar da
“…dava konusu düzenlemeyle, trafik kazalarının önüne geçilebilmesi
amacıyla mevzuata aykırı hareket
eden görevlilere “sınavlarda bir
daha görev verilmemesi” şeklinde
bir yaptırım uygulanması öngörülmüşse de, ulaşılmak istenen amaç
ile yaptırım arasında makul bir dengenin sağlanabilmesi için mevzuata
aykırı eylemin ağırlığına göre kademeli bir yaptırım sisteminin uygulanması gerekmekte olup, dava konusu
düzenleme ile her türlü mevzuata
aykırılık için sürekli ve süresiz olarak
hak mağduriyetine sebep olacak
türden bir idari yaptırımın getiril-

mesi, hem fiil ile yaptırım arasındaki
dengenin bozulmasına, hem de 120
saatlik eğitimden geçerek sınavda
görev alan ilgililer açısından hakkaniyete aykırı uygulamalara sebebiyet vereceği mutlaktır.
Bu durumda, yaptırıma konu fiille ilgili inceleme ve soruşturma
yolunun kapatılması ve öngörülen
yaptırımla ulaşılmak istenen amaç
arasında makul bir dengenin bulunmaması nedeniyle, dava konusu
düzenlemede hukuk devletinin bir
gereği olan hukuk devletinin bir gereği olan hukuki güvenlik ve ölçülülük ilkelerine uyarlık bulunmamaktadır.” Denilerek yürütmeyi durdurma
kararının gerekçesi oluşturulmuştur.
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KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ
Köşe Yazısı
Yeni bir yetki dönemi daha geride kalıyor. 15 Mayıs 2015 tarihli
maaş bordrolarında sendika kesintisi yaptıran kamu görevlilerinin
sendikalara göre dağılımı tespit
edilecek ve nicelik olarak bir fazla
olan sendika yetkili sendika olarak
Resmi Gazete’de ilan edilecektir.
Kamu çalışanları olarak içinde
bulunduğumuz günler, tabir caizse
köprüden önce son çıkışa yaklaştığımız günler. Tercihlerimiz veya
kararsızlığımız elbette öncelikle
kendi geleceğimizi etkileyecek.
Ama topyekün eğitim çalışanlarını,
öğrencilerimizi, eğitim sistemimizi,
ülkemizin birlik ve dirliğini etkileyecek/etkiliyor.
Bir sendikaya; benim haklarımı
savunsun, mevcut kazanımlarımı
korusun, aynı zamanda da daha
insanca yaşayabileceğim yeni
ekonomik ve sosyal hakları talep
etsin ve mücadele ederek bu yeni
hakları bana kazandırsın diye üye
oluruz veya olmamız gerekir. Böyle
değilse zaten sendikal tercihimizde bir arıza, bir problem var demektir. Unutmamalıyız ki, sendikal
tercihimizi yaparken aynı zamanda
kendimizin de temsil yetkisini o
sendikaya devrederiz.
4688 Sayılı Kamu Görevlileri
Sendikaları ve Toplu Sözleşme
Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak
çıkarılan yönetmeliklerle sendikaların üyelerinin haklarını savunabilecekleri Toplu Sözleşme masası,
Kamu Personel Danışma Kurulu,
Kurum İdari Kurulu ve benzeri
kurullar, çeşitli komisyonlar oluşturulmuştur. Mevcut düzenleme
yetersiz olmakla beraber, kamu
çalışanlarının hak ve hukukunu savunmak açısından yasal bir zemin
hazırlanmış olması sebebiyle son
derece önemlidir. Son derece
önemlidir ve iyi kullanılması gereken imkanlardır. Bu yetersiz zeminde bile, meselesi sadece kamu
çalışanları olan bir sendika, kamu
çalışanları lehine bir çok kazanımı
elde edebilir.

masasıdır. Toplu sözleşme için taraflar iki yılda bir tek rakamla biten
yıllarda Ağustos ayının ilk iş günü
toplanır. 2012 ve 2013 yıllarını kapsayan ilk toplu sözleşme 2012 yılının mayıs ayında sonuçlandı. İkinci
toplu sözleşme ise 1 Ağustos 2013
tarihinde başladı ve 2014 ve 2015
yıllarını kapsadı. 15 Mayıs 2015
tarihinde belirlenecek olan yetkili
sendikaların temsilcilerinden oluşan Kamu Görevlileri Sendikaları
heyeti de 1 Ağustos 2015 tarihinde başlayacak olan ve 2016 - 2017
yıllarında kamu çalışanlarının alacağı ekonomik ve sosyal hakların
konuşulacağı üçüncü toplu sözleşme için masada kamu çalışanlarını
temsilen yerini alacak.
Yetkili konfederasyon ve sendikaların toplu sözleşme masasındaki sicili çok kötü. Geçmişte kalan iki
toplu sözleşmede yaşanan süreci
hatırlayacak olursak: 2012 yılı toplu
sözleşme görüşmelerinde malum
sendikanın yandaşlığının beş kuruş
etmediği görülmüştür. Genel Başkanımız İsmail Koncuk’un ‘Ortak iş
bırakma eylemi yapalım, masayı
baskı altına alalım, pazarlıkta eliniz
güçlensin’ teklifi, çeşitli manevralar
yapılarak reddedilmiştir. Masada basiretsizliğini gösteren yetkili
sendika, Kamu Görevlileri Hakem
Kurulu konusunda da iki defa
kamu çalışanlarını satmıştır. Daha
baştan Kamu Görevlileri Hakem
Kurulu (KGHK)’ndan bir şey çıkmayacağını anlayan Genel Başkanımız İsmail KONCUK, görüşmelere
katılan konfederasyon başkanlarını
arayarak ‘Kamu Görevlileri Hakem
Kurulu’ndan çekilelim. Kurul karar
alamasın. Konu Bakanlar Kuruluna,
siyasi iradenin önüne gitsin’ şeklindeki önerisi, yetkili konfederasyon tarafından kabul edilmedi ve
kurul çalışmalarına başladı. Kamu
çalışanları, daha ilk dakikada kendi
kalesine gol yedi. Kamu Görevlileri
Hakem Kurulu (KGHK )’na yandaş
sendikanın temsilcisi olarak katılan, kamu çalışanlarının hakkını savunmak için orada bulunan akademisyen üye, hükümetin teklifi olan
yüzdelik zamlara, sefalet artışlarına
‘evet’ dedi. 2012 ve 2013 yıllarını
kapsayan sefalet artışları yetkili
konfederasyonun gayretleri(!) ile
hayata geçmiş oldu.

4 Nisan 2012 tarihli Resmi
Gazete’de yayınlanan ve sendika
kanunumuzda yapılan değişiklikler ile Toplu Görüşmeden Toplu
Sözleşmeye geçilmiştir. Kamu çalışanlarının genelini ilgilendiren mali
ve sosyal haklar ile hizmet kollarına özgü mali ve sosyal konuların
İkinci Toplu Sözleşme topgörüşüldüğü yer Toplu Sözleşme lantısı ise 2014 ve 2015 yıllarında
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kamu çalışanlarının mali ve sosyal
haklarını görüşmek üzere 1 Ağustos 2013 tarihinde toplandı. Ancak
yetkili konfederasyonun genel
başkanı tarafından daha 27 gün var
iken dünya sendikal tarihine geçecek bir hızla imzalanmıştır. Emir ve
talimatla imzalanan bu sözleşmeyle, kamu çalışanlarının iki yılı peş
keş çekilmiş, pazarlanmış ve satılmıştır. Hükümetin kamu çalışanlarına vermek için ayırdığı bütceden
bile daha az bir artışa imza attıkları
maalesef ortaya çıkmıştır. İmzalanan Toplu Sözleşmede; enflasyon
farkı yoktur ve bunun yanı sıra aile
yardımı, çocuk yardımı, ek ders
ücretleri, ek ödeme, özel hizmet
tazminatları, fazla mesai ücreti gibi
birçok kaleme de sıfır zam yapılmıştır. Bu Toplu Sözleşmeye imza
atan kafasergiledikleri rezaleti, tarihi başarı olarak takdim etmiştir.
Böyle bir Toplu Sözleşmeyi tarihi
başarı olarak gören kafayla Türk
memuru nereye kadar gidecektir?

Cengiz KOCAKAPLAN
Genel Eğitim ve Sosyal İşler
Sekreteri

çalışmalar yürütülmesi, kamu görevlilerinin yönetime katılımının
sağlanması ve kamu yönetiminin
karşılaştığı sorunlara çözümler
önerilmesi amacıyla, Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakanın başkanlığında, en çok üyeye
sahip üç konfederasyonun genel
başkanı ile her bir hizmet kolunda
en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikasının başkanı ve Devlet Personel Başkanından oluşur.
“ Kurul yılda iki defa olmak üzere
Mart ve Nisan aylarında toplanır.
Kamu çalışanlarının derdiyle dertlenmeyenlerin, varlığını siyasi iktidara ipoteklemiş olanların burada
da kamu çalışanları adına gür sesinin çıkması mümkün mü? Elbette
Bu arazlı anlayışa, sadece Topdeğil.
lu Sözleşmede değil, başka platKamu çalışanları her yerde, her
formlarda çok aşikar olarak şahit
ortamda
kamu çalışanlarının güçlü
oluyoruz.
sesi olan, gayesi hakkı tutup kalKurum İdari Kurulu ve Kamu
dırmak olan Türkiye Kamu Sen’in
Personeli Danışma Kurulu toplandaha güçlü olarak ve yetkili sentılarında olduğu gibi…
dika sıfatını da kullanarak o kurula
Kurum düzeyinde kamu görev- katılması kamu çalışanları için daha
lilerinin çalışma koşulları ve ka- sonuç alıcı olacaktır.
nunların kamu görevlilerine eşit
Değerli eğitim çalışanı,
uygulanması konularında görüş
Bu güne kadar Türk Eğitim Sen’i
bildirmek üzere, eşit sayıda kamu
işveren vekili ile en çok üyeye sahip tercih etmemiş iseniz; ucu boşluğa
sendikaca, üyeleri arasından belir- açılan köprüden aşağı doğru tam
lenen temsilcilerin katıldığı Kurum gaz gidiyorsunuz demektir.
İdari Kurulları oluşturulur. Bu kurul,
Köprüye doğru gitmek demek:
yılda iki kez Nisan ve Ekim aylaTarihin tekerrür etmesi,
rında toplanır. Eğitim hizmet koToplu sözleşme masasında haklunda yıllardır yetkili olan sendika
larınızın siyasi iktidara peşkeş çeile MEB arasında defalarca Kurum
kilmesi,
İdari Kurul toplantısı yapılmıştır.
Kurum İdari Kurulu toplantılarıHiç haberiniz oluyor mu? Hangi
nın
çay kahve içildiği toplantılara
problemleriniz oraya taşınmıştır?
dönüştürüldüğü
ortamlar olması,
Kaç tanesi çözülmüştür? Eğitim çalışanları hayrına bir sonuç hatırlıyor
Andımızın kaldırılmasını destekmusunuz? Kocaman bir hayır!
lemek,
Kamu Personel Danışma KuAna dilde eğitimi savunmak,
rulu: “Kamu Personeli Danışma
Bayrak şiirinin ders kitaplarından
Kurulu, kamu görevlileri sendika- çıkarılmasına seyirci kalmak,
ları ve konfederasyonları ile kamu
Çözüm süreci adıyla sunulan ihaidareleri arasında sosyal diyalonet sürecine akil adam olmak,
ğun geliştirilmesi, kamu personel
MEB’de yaşanan yönetici sürmevzuatının ve kamu yönetimi
günlerine
ve kıyımlarına ortak oluygulamalarının değerlendirilmemak,
si, yönetimin daha iyi işleyen bir
yapıya kavuşturulması için ortak
Siyasi iktidarın taşeronluğunu
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yapan yöneticiler, kendini bilmez
veliler ve şuurunu kaybetmiş öğrenciler tarafından şiddete maruz
kalan meslektaşların için sessiz ve
seyirci kalınmasına göz yumman,
Rotasyon uygulamasını destek
vererek işyeri güvencemizi altın
tepside teslim etmek,
İş güvencemizin elimizden alınarak, devlet memurluğu yerine,
parti memurluğunu getirecek olan
yeni sistemin getirilmesine destek
vermek demektir.
Bu arazlı anlayışla yürüdüğün
yol; seni, bir meslektaşın bir valinin, bir bürokratın veya siyaset-

çinin hışmına uğradığında, tahkir
edildiğinde onun için sokağa çıkıp
tepkini gösteremediğin adreslere
götürecektir.
Bu arazlı anlayışa destek verdiğin sürece aynı zamanda; eğitim
çalışanlarının aleyhine MEB’in,
KYK
Genel
Müdürlüğü’nün,
YÖK’ün çıkardığı yönetmeliklerle
ilgili idari yargı sisteminin ciddiyet
ve titizlikle çalıştırılmadığı yapıları
desteklemiş olursun.
Kıymetli eğitim çalışanı,
Sendikacılık, üyelerin mağduriyetlerine engel ve mutluluklarına
ortak olmaktır.

Türkiye’nin Sendikası

Değerli eğitim çalışanı arkadaşım sizi;
Yüzde yüz yerli ve milli bir sivil
toplum örgütüne,
Siyasi iktidarlarla değil, eğitim
çalışanları ile yürüyerek büyüyen
bir sendikaya,
Liderine “Akil adamlık” teklifi geldiğinde tereddüt etmeden
“İnanmadığımız bir sürecin içinde
olmayız” diyerek ihanet sürecine
ortak olmayan ve Kızılay’da “Biz
Şivanperverlerle değil, vatanperverlerle yürüyeceğiz” diyerek net
tavır koyan bir sendikanın mensubu olmaya,

Biz ANDIMIZI okumaya ve öğretmeye devam edeceğiz diye
haykıranların bulunduğu bir sendikaya
Sendikacılığı “Hakkı tutup kaldırmak” olarak gören, korkmadan,
yılmadan, yorulmadan bu yolda
mücadele eden bir sendikaya,
“Türkiye’nin Sendikası“ TÜRK
EĞİTİM SEN’in bir mensubu olmaya davet ediyorum.
Köprüden önce son çıkış 14 Mayıs 2015
Karar sizin...

NİSAN VE AĞUSTOS AYINDA 100 BİN
ÖĞRETMEN ATAMASI İSTİYORUZ !
gelebiliyorlar. Biliyoruz ki, onların
imkânları kısıtlıdır. Dolayısıyla tüm
öğretmenlerimizi buraya getirmek
mümkün olmuyor. Kimi zaman
sendikalar olarak ulaşım desteği
vererek öğretmen arkadaşlarımızı Ankara’ya getiriyoruz, fakat bu
durum her zaman mümkün olmuyor. Bu eylemde gözü kulağı olan
on binlerce anne baba ve ataması
yapılmayan öğretmenlerimiz var.
Ben yürekli, mücadeleci arkadaşlarımızı kutluyorum. Sizler sadece
hakkınızı talep ediyorsunuz.”
Kişi başına düşen milli gelirden

Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ataması yapılmayan öğretmenlerin Milli Eğitim
Bakanlığı önünde 27 NİSAN
TARİHİNDE yaptığı eyleme katılarak destek verdi. Eylemde
bir basın açıklaması yapan Koncuk Nisan ve Ağustos ayı atama
sayısının 100 bin olmasını istediklerini belirterek şunları kaydetti:
“Bu eylemde illeri temsilen gelen
atanamayan
öğretmenlerimiz
buradalar. Babalarının, annelerinin verdiği cep harçlığı ile buraya

işsiz gençlerimizin de istifade etmesi gerektiğini
vurgulayan Koncuk; “Bu ülkede
kişi başına düşen milli gelirin on
bin beş yüz dolar olduğunu söyleyen yöneticiler var. Ben onlara
soruyorum; bu milli gelir, ataması yapılmayan öğretmenlerimize
hiç mi uğramaz? Hiç mi milli gelir
artışından gençlerimiz istifade et-

mez? Bu ülke yıllar içerisinde öyle
beceriksiz bir yönetim anlayışı
gördü ki, iktidarları süresinde ataması yapılmayan öğretmen sayısını 72 binden 350 bine çıkarmayı
başardılar. Öğretmen atadık diye
övünüyorlar. Ataması yapılmayan
öğretmen sayısı iktidarınız da 5 kat
artmış Sayın Başbakan bu mudur
ülkeyi yönetmek?” dedi.
İktidara ve tüm siyasi partilere
seslenen Koncuk “ Ataması yapılmayan öğretmenlere verdikleri
sözleri tutmadılar. Diğer işsiz gençlerimize verdikleri sözleri de yerine getirmediler. Bu ülkede 14-25
yaş genç işsizlik oranı % 17.9 dur.
Türkiye ekonomisinin büyüdüğü
ve kişi başına düşen milli gelirin
arttığı söyleniyor. Eğer Türkiye büyüyorsa, bu büyümeden ataması
yapılamayan evlatlarımız adına
düşen payı istiyoruz ve bu paydan
vazgeçmiyoruz. Bu iktidar Şeyh
Edabali’nin, ‘ insanı yaşat ki devlet
yaşasın’ sözünü sıklıkla kullanıyor.
Bu sözü söyleme hakkınınız kaldı mı Sayın Başbakan? 37 tane
ataması yapılmayan öğretmenin
intihar ettiğinden haberdar mısınız? İnsanı yaşatmak sadece ekmek ve kömür vermekle olmaz.
İnsanı yaşatmak insanımıza iş
ve aş bulmakla olur. Adama
sorarlar madem bu kadar iş
genç olacaktı neden bu kadar Eğitim Fakültesi açtınız? dedi.”
İktidarın atanamayan öğretmenleri ve milleti vaatlerle aldattığını
belirten Koncuk; “Bir zamanlar bu
ülkenin Başbakanı ‘devletin her
üniversite mezununa iş bulma zorunluluğu yoktur.’ diye bir açıklama
yapmıştı. Her miting ortamından
Türkiye’ nin eşit gelir dağılımını biz
sağlarız, işsizlik problemini biz çö-

zeriz demediniz mi? Şimdi de devletin iş bulma zorunluluğu yoktur
diyorsunuz. Devletin, gençlerimize
iş bulma zorunluluğu vardır. Bu
millet, sizi kırmızı halı sererek çağırmadı. Siz, tüm sorunları çözeriz
diye taahhütte bulundunuz. Ama
sonuç olarak görüyoruz ki aldattınız ve yalan söylediniz.” dedi.
Atama bekleyen öğretmenlere
bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonra da her anlamda destek vereceklerini kaydeden Koncuk; “ Ataması yapılmayan öğretmenlerin
her eylemin de yanlarında olduk.
Gerek Ankara’ya ulaşımlarında,
gerekse barınma ve ihtiyaçlarının
sağlanmasında genç meslektaşlarımıza her zaman destek olduk.
Şundan emin olun ki; problemleriniz çözülünceye kadar desteğimiz devam edecektir. Yeter ki siz
mücadele edin, cesur olun korkmayın… Nisan ve Ağustos ayında
100 bin öğretmen ataması istiyoruz. Ben burada siyaset yapmak
için konuşmuyorum, aynı zamanda
ataması yapılamayan bir öğretmen babası olarak konuşuyorum;
Bu acıyı yüreğimde hisseden birisi
olarak konuşuyorum. Muhalefet
partilerine de sesleniyorum; ataması yapılmayan öğretmenlerimize iş garantisini, problemlerinin
çözümünü sağlamaya sözünü vermeye davet ediyorum.
Bu arada şunu da belirtmeden
geçemeyeceğim; “Keşke burada tüm sendikalar olsaydı. Büyük
sendikayız diye övünenler, siyasal
iktidarın eteğine yapışmayı sendikacılık zannedenler de ataması
yapılmayan tüm öğretmenlerimizin feryadını duysalardı.” şeklinde
konuştu.
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1 MAYIS COŞKUSU ÇUKUROVA`DAN
TÜM TÜRKİYE`YE YAYILDI
Türkiye Kamu-Sen; biber gazları, tomalar, sis bombalarına inat, 1 Mayıs’ı Çukurova’nın
göbeği, Toroslar diyarı Adana’da adına yakışır bir coşkuyla, bayram tadında kutladı.
va’daki bu büyük coşkusu, Torosları aşarak tüm Türkiye’ye yayılırken, yürüyüşün sonunda Atatürk
Parkı’na ulaşan binlerce çalışan ve
aileleri davullarla zurnalarla halay
çekerek emek ve dayanışmanın en
güzel örneklerini sergilediler.

KONCUK: 1 MAYIS
TÜM KESİMLERİN
SORUNLARININ
KONUŞULDUĞU BİR GÜN
OLARAK KUTLANMALI

Türkiye’nin dört bir yanından
yola çıkarak Adana’ya ulaşan işçi,
memur, emekli, 4/C’li, ataması
yapılmayan öğretmenler, İ.İ.B.F.
mezunları, KPSS kapısında hayata
tutunmaya çalışan genç işsizler,
yüksekokul mezunları, emeklilikte
yaşa takılanlar ve daha nicelerinin oluşturduğu on binler, sabahın erken saatlerinde İnönü
Caddesi’nde toplandı.
Bir tarafta çalışanların sorunlarını sis bombalarının ardına gizleme
gayretinde olanlar, diğer tarafta iktidar yandaşlığı yoluyla çalışanların
hak kayıplarını sümen altı etmeye
soyunanların varlığına rağmen,
Türkiye Kamu-Sen kırmadan, dökmeden, hiçbir şeyin ardına saklanmadan yalnızca çalışanlar ve milletin hakları için meydanlardaydı.
Başta Türkiye Kamu-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk ve bağlı
sendikalarımızın Genel Başkanları, Genel Merkez yöneticilerimiz,
Şube Başkanlarımız ve İl Temsilcilerimiz öncülüğünde yürüyüşe geçen kalabalık, yol boyunca atılan
sloganlarla Adana’ya 1 Mayıs coşkusunu yaşattı. Yürüyüş sırasında
Adanalılar da alkışlarla, toplanan
binlerce çalışana destek verdi.

Genel Başkan İsmail Koncuk ve
Yönetim Kurulu Üyelerimiz, başta Mustafa Kemal Atatürk, silah
arkadaşları ve bu vatan için canlarını siper ederek şehit olan tüm
şehitlerimiz için Atatürk Parkında
bulunan mozoleye çelenk koyarak
saygı duruşunda bulundu. Ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı
büyük bir coşkuyla okundu. “İşte
Başkan İşte Sendika” sloganlarıyla
kürsüye çıkan Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk, tüm
katılımcıları selamlayarak konuşmasına başladı. Koncuk, “Bugün
1 Mayıs ve hep birlikte coşku ve
heyecanla kutluyoruz.
1977 yılında hayatını kaybeden
37 vatandaşımızı da rahmetle anıyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramını kutlarken çeşitli
tartışmalar içinde kutlamayı doğru
bulmuyoruz. 1 Mayıs, çalışma hayatının, işçinin, memurun, asgari
ücretlilerin, genç işsizlerin, çiftçilerin tüm emeklilerin, esnafın, çalışan çalışmayan herkesin dertlerinin gündeme geldiği bir bayram
olarak kutlanmalı ama maalesef 12
yıldır Taksim adı altında tartışmalar
devam ediyor.

Bugün bütün yayın organları
Taksim’de çıkacak olaylara kilitlendi, yani çalışma hayatı yine tartışılmıyor. 12 yıllık iktidarın ülkeyi
yönetme becerisi tartışılmıyor ve
bu ortamdan AKP iktidarı yine nemalanmaya devam ediyor. Biz anTürkiye Kamu-Sen’in Çukuro- lamakta zorlanıyoruz; iktidar, olan
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biten her şeyden nemalanıyor. Bu
iktidarın mağduriyeti hiç bitmedi.
Şimdi diyorum ki, saraya beş milyar TL, uçaklara milyon dolarlar
harcayan iktidar mağdur değil,
mağdur Türk milletidir, gariptir,
gurebadır.
Değerli arkadaşlarım, bunlar
konuşurken yüzleri de kızarmıyor.
Mehmet Akif’in dediği gibi,
Şark’a bakmaz Garb’i bilmez,
görgüden yok vayesi;
Bir kızarmaz yüz, yaşarmaz göz
bütün sermayesi!...
Taşeronlaşma aldı başını gidiyor. 2002 yılında kamuda 20 bin
taşeron varken, bugün bu sayı 755

bine ulaştı. Belediye ve özel sektörü dâhil edince, bu sayı 2 milyonu
buluyor.
Başbakan Davutoğlu dün, “Taşeron sistem 1936’da başladı” diyor. Bu nasıl bir savunmadır, yani
Atatürk dönemini kastediyor sayın
Başbakan… Buradan sesleniyorum, iktidarınızdan hemen önce
yirmi bin olan bu sayı, milyonlara
çıkmışken bunun hesabını siz vereceksiniz. Tüm sendikalar, STK’lar,
iktidarın maskesini düşürmek için
taşeron sistem konusunda üzerine
düşen sorumluluğu yerine getirmelidir.
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Sizlerin bildiği gibi 7 Haziran’da
seçime gidiyoruz. Türkiye KamuSen olarak tüm siyasi partilerden
şu sözü istiyoruz, “İşsizliğe çare
bulacağız, aşsızlığa çare bulacağız, garip gurebanın derdini düşüneceğiz” demeliler ve bunların
garantisini vermeliler. Bu seçimlerde Anayasa’da yazdığı gibi sosyal
devlet olmanın yolu açılmalıdır.
13 Mayıs’ta Soma faciasının
yıldönümü... 301 maden işçisi
Soma’da tedbirsizlik sebebiyle hayatını kaybetti ama hala ceza alan
yok, sorumluluk alan yok. Hükümet “Bu işin doğasında var diyor”
ve ne yazık ki o faciada gidip, orada cenaze saydılar. İş kazalarında
Avrupa birincisi, dünya üçüncüsüyüz… Bu facialar denetimsizlik
yüzünden oluyor. İşte buraları yandaşlara peşkeş çekersen sonuçları
da böyle olur.
Hala 4-C’yi tartışıyoruz; 23 bin
4-C’li çalışan var. İktidar adeta
4-C’lileri düşman görüyor, hasım
görüyor, üçüncü sınıf vatandaş görüyor. Kadro vermeyi beceremeyen iktidarın neyi becerebileceğini
4-C’li çalışanlar sorgulasın. 4-B’liler
de var aramızda; onlar da bu sorgulamayı yapsın. 12 yıldır çalışanları hasım gören, rakip gören ve
onların haklarını geriye götürmeyi
marifet sanan bir siyasal iktidar var.

Tüm devlet memurları bilmelidir
ki, bu iktidar çalışanların dostu değildir! 12 yıldır yaptıklarıyla her kesimi inim inim inleten bunlar değil
midir?
Çalışma Bakanı Sayın Faruk Çelik demişti ki, “657 sayılı Devlet
Memurları Kanununu değiştirmek
lazım.” Biz de bir çalışma yaptık ve
teklifler sunduk. Madem değişecek buyurun ek gösterge sorunundan başlayın dedik. Ek göstergeyi
9’un 1’inden başlatın dedik. Tüm
kamu çalışanlarının ek göstergelerini 800 puan artırın dedik, ek ödemeleri artırın dedik, 4-C’lileri de
ek ödemeden faydalandırın dedik
ama yapmadılar. Özel hizmet tazminatını çözemediler, emeklilikte
30 yıl sınırını Anayasa Mahkemesi
kaldırdı, şimdi Davutoğlu “Emekliye 100 TL zam vereceğiz” diyor.
Peki ne zaman? Temmuz ayında,
sen Temmuz ayında iktidar olmak
için milletten garanti mi aldın Sayın
Başbakan?

Türkiye’nin Sendikası

KONCUK: MEMURU
VE EMEKLİYİ SEFALETE
SÜRÜKLEYENLERİN
YÜZLERİ DAHİ
KIZARMIYOR

“Memur ve emekli maaşları eriyor, Hükümet çalışanlara borçlu”
diyen Genel Başkan İsmail Koncuk,
“ Borçlunun yüzü kızarır, bunların
yüzü dahi kızarmıyor” dedi. Koncuk, “2014 yılında aldığımız zam
sadece 123 TL; yani sarı sendika
ancak bunu alabildi. 6 Aralık ve 4
Nisan’da iki büyük miting yaptık.
Bu mitinglerde, “Ek zammımızı istiyoruz, Hakim ve Savcıya 1155 TL
veriyorsanız kamu çalışanlarına ve
emeklilere de yapın” dedik. Siyasi
iktidar bunu duymadı. Sizi duymayan bu iktidarı, ataması yapılmayan öğretmenler, İ.İ.B.F. mezunları,
4-C’liler, emekliler, işçiler, memurlar, asgari ücretliler sizler duyacak
Şayet emeklilerin problemleri- mısınız?
ni biliyor ve çözüm arıyorsanız ve
1 Ocak’ta yüzde 3 zam aldık. Bubunda samimiyseniz, gelin
gün artık enflasyon yüzde 3’ü aştı.
Anayasa Mahkemesi kararından
önce 30 yıldan fazla çalışıp, otuz yıl
üzerinden emekli ikramiyesi alan
çalışanların da haklarını verin, yüreğiniz yetiyorsa bunu yapın.” dedi.

2014’den alacağımız yüzde 2.97’lik
farkımız orada duruyor. Bu iktidar
bize borçlu ama borçlunun yüzü
kızarır, bunların yüzleri dahi kızarmıyor.

Değerli arkadaşlarım, sadece
maddi sorunlar yaşamıyoruz. 76 bin
okul yöneticisini bir gecede infaz
ettiler. Milli Eğitime emek veren arkadaşlarımızı alaşağı ettiler, yerlerine
beceriksiz ve yandaşları getirdiler.
Bunların yerine gelen liyakatsizler
bilsinler ki, ömürleri 4 yıl bile sürmeyecek, Sağlık Bakanlığında, Adalet
Bakanlığında, PTT’de her nerede
olursa olsun bu yandaş anlayışa hizmet edenler bunun hesabını er veya
geç vereceklerdir.
Aranızda yargıya güvenen kaldı mı? Bir hâkim karar verdi ve
hâkim dün gözaltına alındı. İşlerine gelmeyenler hemen görevden
alınıp gözaltına alınıyor. O zaman
mahkemeleri kapatın, siz yargılayın, kararları verin ve sizler bozun.
Demokrasi, insan hakkı diye bir
şey kalmadı. Bu anlayışa asla saygı duymuyoruz. Ülkeyi demokrasi
ayıplı bir ülke haline getirenler,
diktatör kafalılar, bunun hesabını
mutlaka millete vermek zorundadırlar. Herkesi korkuttular ama
buradan sesleniyorum, ateş olsanız cürmünüz kadar yer yakarsınız.
İşte Türkiye Kamu-Sen’in delikanlı
mensuplarını, yiğit Genel Başkanlarını, Şube Başkanlarını, üyelerini
korkutamazdınız. Siz korkun, bu
günahlarınızın bedelini elbet bir
gün soracağız.
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Kimse bu ülkeyi Ali Babanın
çiftliği gibi yönetemez. İster Cumhurbaşkanı, ister Başbakan olsun
herkesi kucaklamak zorundasınız.
Hukuktan her geçen gün uzaklaşan iktidarın yandaşlarına sesleniyorum, ayakçılık yapmayın, yarın
bu siyasi iktidar gider,,, o zaman
Türkiye Kamu-Sen’in mensuplarıyla yüz yüze geleceksiniz, vallahi de
billahi de sen o dairede memurluk
bile yapamazsın...

bu yaşananların hesabını soracak,
yüce Allah da soracak.” dedi.

Çalışma hayatının sorunlarını
değerlendiren Koncuk, anne ve
babalara çocuklarının geleceklerine sahip çıkmaları çağrısında bulundu. Koncuk, “Rotasyon sistemi
devam ediyor. Bunu savunanlar,
memurların verimliliği artacak diyorlar. Adamı yerinden yurdundan
ediyorsun tarımda, diyanette illerini değiştiriyorsun, “Verimlilik arta12 Eylül’ü ü hatırlayın, 28 Şubat’ı cak” diye milleti aldatıyorsun. Türhatırlayın... Bu darbeleri yapanlar kiye Kamu-Sen rotasyona karşıdır.
bugün herkes onlara lanet okuyor.
Stajyerlik kaldırma problemi
Bugün onları hatırlayınca akıllara
var. Bir yönetmelik yayınlandı. Bu
ne geliyorsa, yarın da bunlar için
yönetmelik “Sizi öğretmen olduaynı şeyleri düşüneceğiz.” dedi.
ğunuza pişman edeceğim” diyor
Çözüm sürecine değinen Genel kısacası. Bin bir güçlükle okuyan
Başkan Koncuk, “Tarihi günler ya- bu çocukların önüne hala engeller
şıyoruz, 3 yıldır çözüm diye diye, koyuyorlar. Sınav üstüne sınav olur
anaların gözyaşları dinecek diye mu, bu zulüm değil midir? Herkese
diye problemleri çözeceğiz diye sesleniyorum, yarın sizin çocuklarıdiye milleti uyutmaya kalktılar. Şim- nız memur olacak, bu haksızlıkladi de, “Kürt sorunu yok” diyorlar. ra bugünden dur demek gerekir.
Biz yıllardır zaten bunu söylüyoruz. Çalışanlar bu ülkenin bizatihi kenMezhebi, meşrebi ne olursa olsun, disidir. Devlet memurları, devlet
bu ülkenin her vatandaşı bizim baş demektir. Ezdiğiniz, korkutmak
tacımızdır. Biz kimseyi istismar etiçin her yolu denediğiniz bu insanmedik, biz hepsini saygıdeğer valardan nasıl verim alacaksınız?
tandaşlarımız olarak gördük ama
Eşi özel sektörde çalışanlara
bir oy için Şivan Perver’i bağrına
diyorlar
ki, “Eşinizin üç yıl kesintibasanlar, kırmızı halılar serenler,
siz
o
ilde
sigorta ödemesi lazım.”
bugün “Kürt sorunu yok” diyor,
Türkiye’de
doğru düzgün sigortası
hadi oradan.
ödenen kaç tane insan var? Yani
Zerre-i miktar izanı olan, her vadiyorlar ki, “Ey memurlar eş dutandaşımız, yüce kitabımız Kuran-ı
rumundan dolayı tayin istemeyin”
Kerim’de emredildiği gibi, “AkletBunun açıklaması budur. Biz bu
mez misiniz, düşünmez misiniz” siz
konuda davalar açıyoruz, yandaşbizi alık mı görüyorsunuz? Madem
lar ise sadece seyrediyorlar.
sorun yok, üç yıldır neyi müzakere
Türkiye’de 15 – 24 arası gençleediyorsunuz? İmralı’ya heyetleri
neden gönderdin? MİT’e ne tali- rin oranı yüzde 16,5 resmi rakammat verdin de Oslo’da konuştular? lara göre genç işsizlik yüzde 17,9
Dolmabahçe’de açıklamalar yapı- olarak açıklanıyor. Aslında biz bu
lırken sen neredeydin? Korku dağ- oranın yüzde 20’leri aştığını biliyoları aştı. Biz çiğ yemedik ki karnımız ruz. Bu millet şunu görmeli, anne
ağrısın, hırsızlık yapanlar elbette babalar, üniversite bitirmiş, Meslek
hesap gününden korkacaklar, öte- Yüksek Okulunu bitirmiş, liseyi bikileştirenler elbette hesap günün- tirmiş çocuklarınızın yıllardır evde
den korkacaklar. Korksunlar, uyku- oturduğunu görmeli ve buna göre
ları kaçsın, bu aziz millet elbette hareket etmelisiniz.
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KONCUK: NE OLDU DA
ÇÖZÜM SÜRECİNİZDE
“U” DÖNÜŞÜ YAPTINIZ?

2002’de ataması yapılamayan
72 bin öğretmen vardı. Bugün bu
sayı 350 bin oldu. O dönem Sayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu siyasi iktidar, öğretmen bile atayamıyor. Bizim iktidarımızda hepsi
atanacak” diyordu; o günden bugüne sayı beş kat arttı.

bayramıdır, 1 Mayıs, Marksistlerin
bayramı değildir. Türkiye KamuSen olarak Allah nasip ederse
tüm çalışanlarımızın, işsizlerimizin
dertlerini her zaman olduğu gibi,
1 Mayıslarda da dile getireceğiz.
Taksim tartışmaları arasında çalışma hayatının konuşulmamasına
asla rıza göstermeyeceğiz. Türkiye Kamu-Sen, kökleri Anadolu
coğrafyasında olan, değerleri bu
aziz milletin on binlerce yıllık küllerinden alan, bu ülkenin değerli
insanlarının sendikasıdır. Bizim her
eylemimizde Türk bayrağı var, Türkiye sevdası var, bu millete saygı
ve sevgi var.

250 bin sağlık mezunu iş bekliyor, 400 bin İ.İ.B.F’li var. 381 bin İktisat Fakültesi mezunu KPSS’ye girdi ve açılan kadro sayısı 726... Bu
yıl 400 bin mezun var. Açılan kadro
sayısı 199... Bu siyasi iktidar döneminde Bakanların yakınları, ve-erin
yakınları, sınavsız kadrolara atanırken, bu garip gureba çocuklarının
ne suçu var? Eğer millet olarak bu
1 Mayıs mitingimize uzaktan yayapılanları sineye çekersek, çocuk- kından katılan tüm arkadaşlarımıza
larımız işsiz oturmaya mahkûmdur. teşekkür ediyor saygılar sunuyoMuhalefet seçim beyannamesini rum...
açıklıyor, iktidar, kaynak soruyor.
“Mehmedim sevinin başlar yükŞimdi biz de soruyoruz, “Saraya sekte
beş milyar TL’yi nereden buldunuz,
Ölsek de sevinin eve dönsek de
tanesi bin TL olan kadehlere kaySanma bu tekerlek kalır tümseknağı nereden buldunuz, uçaklara
te
kaynağı nereden buldunuz?”
Yarın elbet elbet bizimdir
İnşallah önümüzdeki yıllarda

Gün doğmuş gün batmış ebed
başka illerimizde de 1 Mayıs’ı kutlayacağız. Şuna izin vermeyece- bizimdir.” diyerek sözlerine son
ğiz; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma verdi.
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Türkiye’nin Sendikası

GENEL MERKEZ
YÖNETİCİLERİ İSTANBUL VE
TRAKYADA
Türk Eğitim-Sen Genel Merkez Yöneticileri, Genel
Sekreter Musa Akkaş ve Genel Mevzuat ve Toplu
Sözleşme Sekreteri M. Yaşar Şahindoğan, 7-12 Nisan
2015 tarihleri arasında sırasıyla Edirne, Kırklareli,
İstanbul 2, İstanbul 3, İstanbul 4, İstanbul 7, İstanbul
8, İstanbul 9 No’lu Şubelerinin düzenlediği istişare
toplantılarına katıldı.
Türk Eğitim-Sen Genel Merkez Yöneticileri, Genel Sekreter Musa Akkaş
ve Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme
Sekreteri M. Yaşar Şahindoğan, 7-12
Nisan 2015 tarihleri arasında sırasıyla
Edirne, Kırklareli, İstanbul 2, İstanbul
3, İstanbul 4, İstanbul 7, İstanbul 8,
İstanbul 9 No’lu Şubelerinin düzenlediği istişare toplantısına katıldı.
Toplantıya Şube Yönetim Kurulu
üyeleri, Kadın Kolları Temsilcileri, İşyeri Temsilcileri katıldı.
Toplantılarda bir konuşma yapan
Genel Sekreter Musa Akkaş toplumun huzur ve refahı için ülkeyi yönetenlerin topluma kaliteli ve sağlıklı
bir eğitim hizmeti sunmak zorunda
olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Bir toplum kalkınmak, kendini geliştirmek istiyorsa; her şeyden önce
ülkede kaliteli ve sağlıklı bir eğitime
ihtiyaç duyulmaktadır. Aksi taktirde
toplum her yönden ciddi sorunlarla
karşı karşıya kalacaktır.
Eğitimle ilgili Büyük Önder Atatürk;
‘Eğitimdir ki, bir milleti özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde
yaşatır, ya da esaret ve sefalete terk
eder.’ demiştir. Okullarımızda eğitimi
işler hale getiren; hiç şüphesiz eğitim
çalışanlarıdır. Eğitim çalışanlarının
çalışma şartlarını iyileştirmediğiniz
müddetçe kalite ve verimliliğinde
sağlanması mümkün olmayacaktır.”
İktidar tarafından, günümüzde öğretmenlerin hedef noktası haline
geldiğini söyleyen Akkaş; “Hz. Ali
‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi
olurum’ diyor. Atatürk; ‘Dünyanın her
yerinde öğretmenler toplumun en
saygıdeğer unsurlarıdır” diyorsa bu
ifadeleri doğru algılamak gerekir. Bu
sözler toplumu iyiliğe, güzelliğe sevk
etmektedir. Günümüzde ise devlet
yöneticilerinin öğretmenlerle ilgili
sarf ettiği sözlerden dolayı, öğretmenler adeta saldırıların hedefi haline getirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı
‘Öğretmenler diğer devlet memurları

gibi değil. Memurlar haftada 40 saat
çalışırken, öğretmenler haftada 15
saat çalışıyorlar; memurlara göre de
daha fazla maaş alıyorlar.’ Diyerek
sosyal kesimleri karşı karşıya getirmeye çalışmıştır. Öğretmenler saygın
insanlardır. Şüphesiz ki öğretmenlik,
sorumluluğu en fazla olan meslek
alanlarındandır. Yaptıkları kutsal görevden dolayı eli öpülesi öğretmenlerimiz hiç hak etmedikleri saldırılara
maruz kalmaktadır. Öğretmenler
darp edilmekte ve öldürülmektedir.
Öğretmenlerin saygınlığı ve itibarı bitirilmiştir.” dedi.
Toplantıda bir konuşma yapan
Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme
Sekreteri de şunları söyledi; “Ülkemiz ve kamu çalışanları zor bir dönemden geçiyor. Ülkemizi 12 yıldır
yöneten siyasi iktidarın uyguladığı
politikalar hem ülke bütünlüğümüz
hem de kamu çalışanlarının geleceği
açısından ciddi tehditler oluşturmaya
başlamıştır. Ülkemiz Cumhuriyet tarihinde hiç karşılaşmadığı kadar açık ve
yakın bir şekilde bölünme tehlikesi ile
karşı karşıyadır. Sözde çözüm süreci
yürüten bir hükümet, bu ihaneti görmediği gibi, bu ihanete açıkça prim
veriyor. Terör örgütüyle doğrudan ya
da dolaylı olarak pazarlık masasına
oturuyor. Terörle müzakere edilmez.
Terörle ancak mücadele edilir. Müzakere edenler onların gerçekleştirmek
istedikleri amaç ne ise, onu er veya
geç kabul etmek zorunda kalırlar.
Ülke olarak çok ciddi anlamda milli
birlik bütünlüğümüzü korumak için
mücadele veriyoruz. Milli bütünlüğümüz, hiç bu kadar tehdit altında
olmamıştı. Bize göre çözüm değil çözülme süreci olan bu süreç derhal bitirilmeli ve terörle yapılması gereken
yol ve yöntemlerle mücadele edilmelidir.” dedi.
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ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME
YÖNETMELİĞİ DEĞERLENDİRMEMİZ

Bilindiği üzere; Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 17/04/2015 tarih
ve 29329 sayılı Resmî Gazetede
yayımlanarak bugün itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Bahsi geçen Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte,
06/05/2010 tarih ve 27573 sayılı Resmî
Gazetede yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve
Yer Değiştirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni yönetmelikte ilk
göze çarpan değişiklikler aşağıda sıralanmıştır. Türk Eğitim Sen olarak, yönetmelikle ilgili yargı yoluna başvuruda bulunulacak hususların tespiti için
üyelerimizden gelen talep ve görüşler
toplanarak Danıştay nezdinde dava
açma yoluna gidilecektir.
-Yönetmeliğin 6. Maddesinde;
Atama Usulleri; ilk atama, yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama,
milli sporcuların ataması ve engellilerin ataması olmak üzere 4 usul olarak
belirlenmiştir.
-Yönetmeliğin 10. Maddesinde;
“Engellilerin ataması” yer almıştır. 10.
Maddesinin 2. Fıkrasında; “Bu madde kapsamında öğretmenliğe atanacakların; öğrenim durumu yönünden
mezuniyetinin atanacağı alan öğretmenliğine uygun olması ve eğitim
fakülteleri dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olanların Bakanlıkça uygun görülen pedagojik formasyon eğitimi programını başarıyla
tamamlanmış olması, yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun
olanların ise yükseköğrenimlerinin ve
pedagojik formasyon belgelerinin
yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin
yapılmış olması gerekir. 3. Fıkrasında;
“Engelli adayların, 30/3/2013 tarihli ve
28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması
ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu
Raporları Hakkında Yönetmelikte belirtilen sağlık kurumlarından rapor almaları ve engellilik durumlarının başvurdukları alan itibarıyla öğretmenlik
yapmaya elverişli olması gerekir.”
denilmiştir.
-Yönetmeliğin “Kontenjanların Belirlenmesi” başlıklı 11. Maddesinin;
“(1)Atama izni verilen öğretmen kadrolarının en fazla %1’i yeniden atama
ve kurumlar arası yeniden atamada
kullanılır.(2) Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama için ayrılan
kontenjanın dışında kalan kadrolar
ilk atama için kullanılır. Beden eğitimi
öğretmenliğine ilk atama kapsamında
ayrılan kontenjanın en fazla %10’u millî
sporcuların atamalarında kullanılır.”
denilmiştir. Bu maddede “en fazla”
ibaresi kullanılarak idareye kontenjan
belirlemede takdir hakkı verilmiştir.
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-Yönetmeliğin “Duyuru, Başvuru
ve tercihler” başlıklı 12. Maddesinde;
yürürlükten kaldırılan Yönetmelikte
öğretmenliğe atanacaklar bakımından düzenlenen 25 tercih hakkı sayısı, aday öğretmenliğe/öğretmenliğe
atanmak isteyenler bakımından 40
tercih hakkı şeklinde düzenlenmiştir.
-Yönetmeliğin 15. Maddesinde;
aday öğretmenlerin, en az bir yıl fiilen
çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını
sağlamak kaydıyla, Bakanlıkça yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanacakları belirtilmiştir.
Ancak, yönetmeliğin 19., 20., 21., 22.
ve 23. Maddeleri değerlendirildiğinde, performans değerlendirmesinden başarılı bulunan adayların Bakanlıkça yazılı sınava tabi tutulacağı açıkça
belirtilirken, sözlü sınavın yapılmasıyla
ilgili idareye bir takdir yetkisi tanındığı görülmüştür; ve hatta sözlü sınavın
Bakanlık merkezinde mi yoksa illerde
mi yapılacağı konusunda bir netlik
sözkonusu değildir. Aday öğretmenlerin sözlü sınava tabi tutulup tutulmayacağının ve tutulacaksa sözlü sınavın
yer ve zamanının Bakanlıkça önceden
ilan edileceği belirtilmiştir.
16. Maddesinde; aday öğretmenlerin, görev yaptığı eğitim kurumunda
ve eğitim ortamında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 Performans
Değerlendirme Formu üzerinden,
göreve başladığı ilk dönemde bir, takip eden dönemde ise iki defa olmak
üzere, değerlendiriciler tarafından
toplamda üç defa değerlendirilecekleri, değerlendiricilerin; il millî eğitim
müdürünce görevlendirilecek maarif
müfettişi, aday öğretmenin görev
yaptığı eğitim kurumu müdürü ve eğitim kurumu müdürünün görevlendirdiği danışman öğretmenden oluşacağı, Performans değerlendirmesinde
başarılı olamayan aday öğretmenlerin, aday öğretmen unvanını kaybedecekleri ve memuriyetle ilişiklerinin
kesileceği, aday öğretmenliğe başlamadan önce ilgili mevzuatına göre
devlet memurluğunda adaylıkları kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanların, Bakanlıkta kazanılmış hak aylık
derecelerine uygun memur kadrolarına atanacakları, başarısız olan aday
öğretmenlerin başarısızlığa neden
olan durumlarının değerlendiriciler tarafından belgelendirileceği düzenlenmiştir. Değerlendiricilerden danışman
öğretmenin eğitim kurumu müdürü
tarafından görevlendirileceği belirtilmesine rağmen bu hususta herhangi
bir kriter belirtilmemiştir. Bu durum
yapılan değerlendirmenin objektif
ve tarafsızlığına gölge düşürecektir.
Aday öğretmenin kendi alanındaki kıdemli öğretmen tarafından değerlendirilmesi daha yerinde olacaktır.

Birinci, ikinci ve üçüncü değerlendirme puanları; her bir değerlendirme
için değerlendiricilerin vermiş olduğu
puanların aritmetik ortalaması alınarak
ayrı ayrı belirlenir. Nihai performans
değerlendirme puanının belirlenmesinde; birinci değerlendirme sonucunun yüzde onu, ikinci değerlendirme
sonucunun yüzde otuzu, üçüncü değerlendirme sonucunun ise yüzde
altmışı dikkate alınır. Buçuklu puanlar
bir üst tam puana tamamlanır. Nihai
performans değerlendirme puanı yüz
üzerinden en az elli ve üzerinde olan
aday öğretmenler performans değerlendirmesinde başarılı sayılır ve sınava
girmeye hak kazanacaktır.
Yönetmeliğin 17. Maddesinde;
birinci, ikinci ve üçüncü performans
değerlendirme sonucuna, sonucun
aday öğretmene tebliğinden itibaren
beş iş günü içerisinde il millî eğitim
müdürlüğüne itiraz edilebileceği düzenlenmiştir.
Sınavda başarılı olamayan aday
öğretmenler, il içinde aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda
görevlendirilerek bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden performans
değerlendirmesi ve sınava tabi tutulur. Bu kapsamdaki aday öğretmenlerden performans değerlendirmesinde
veya sınavda başarısız olanlar öğretmenlik unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişikleri kesilecektir.
Yönetmeliğin Geçici 6. Maddesinde; “(1) Bu Yönetmeliğin adaylık işlemleri ile ilgili hükümleri, 14/3/2014
tarihinden sonra ilk defa atanan aday
öğretmenler hakkında uygulanır. (2)
Bakanlık kadrolarında 14/3/2014 tarihinden sonra ilk defa atanan ve bu
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geriye doğru toplam iki
aylık fiilen öğretmenlik görevi yapan
aday öğretmenlerin performansı,
2014-2015 ders yılının ikinci döneminde iki defa değerlendirilir. Birinci
değerlendirme sonucu yüzde otuz,
ikinci değerlendirme sonucu yüzde
yetmiş oranında dikkate alınır. Yüz
üzerinden en az elli puan alanlar performans değerlendirmesinde başarılı
sayılır. Belge ile ispatı mümkün kabul
edilebilir mazeretleri sebebiyle değerlendirilmeleri sonraki dönemlere kalanların performansları da bir dönem
üzerinden aynı usulle değerlendirilir.”
düzenlemesine yer verilmiştir.
-Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle
birlikte, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı
Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve
Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik
ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

kapsamındaki okullara atanabilmek
için öğretmenler seçme sınavına tabi
tutulmakta iken yeni yönetmelikte bu
eğitim kurumlarına öğretmen ataması
için seçme sınavı yapılmayacaktır. Yönetmelikte Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri öğretmenliklerine atanacaklarda, başvuru tarihi itibarıyla görev
yapılan alanın, atanmak istenilen alana
uygun olması, başvurunun son günü
itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık
dahil en az 3 yıl öğretmenlik yapılmış
olması şartları aranmaktadır. Bu eğitim kurumlarında daha önce görev
yapmış ve herhangi bir sebeple ayrılmış olanlara yeniden bu eğitim kurumlarına atanabilmeleri için herhangi
bir öncelik de tanınmamıştır.
Spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar liselerinin
müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine atanacak öğretmenlerin
belirlenmesi amacıyla yapılacak duyuru, başvuru, değerlendirme ve uygulama sınavı için illerde değerlendirme
ve uygulama sınavı komisyonu oluşturulacaktır. Spor liselerinin beden
eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar
liselerinin müzik ve görsel sanatlar/
resim öğretmenliklerine atanmak için
değerlendirme ve uygulama sınavlarında başarılı olma şartı getirilmiştir.
Bu eğitim kurumlarının ilgili alanlarına
atanmak isteyen öğretmenlerden atanacaklarda aranan şartları taşıyanlar
ile başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla
ayrıldıkları tarihten itibaren aradan
beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarına daha
önce ilgili mevzuatına göre atananlardan herhangi bir nedenle bu eğitim
kurumlarından ayrılmış olanlar, görev
yapmakta oldukları ilde bulunan eğitim kurumlarına atanmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.
-Yönetmeliğin 40. Maddesinin 6.
Fıkrasında; “Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere zorunlu
hizmet alanlarına atanıp zorunlu hizmet alanlarında fiilen görev yapmakta
olan öğretmenlerden bu Yönetmelikte zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma sürelerinin üzerinde
görev yapanların hizmet puanları, görev yapmakta oldukları hizmet alanı
için öngörülen puan dikkate alınarak
azami çalışma sürelerinin üzerinde geçen ilk yıl için %25, ikinci yıl için %50,
üçüncü ve sonraki yıllar için %100 artırılarak belirlenir.” denilmektedir. Türk
Eğitim Sen olarak, zorunlu hizmet yükümlülüğünü tamamlamış olmasına
rağmen zorunlu hizmet alanları için
öngörülen azami çalışma süresinin
üzerinde görev yapanlara daha fazla
hizmet puanı verilmesi sağlanmıştır.
-Yönetmeliğin “Hizmet puanının
hesabında dikkate alınacak süreler”
başlıklı 41. Maddesinin 6. Fıkrasında;

TÜRK EĞİTİM-SEN
“4688 sayılı Kanun kapsamında aylıksız izne ayrılan sendika yöneticilerinin aylıksız izinde geçen bu süreleri
ile askerlikte geçirilen süreler hariç,
aylıksız izinli olarak geçirilen süreler
hizmet puanı hesabında dikkate alınmaz.” Denilmektedir. Türk Eğitim Sen
olarak girişimlerimiz sonucunda 4688
sayılı Kanun kapsamında aylıksız izne
ayrılan sendika yöneticilerinin aylıksız
izinde geçen süreleri hizmet puanının
hesabında dikkate alınacaktır.
- Yönetmeliğin “Zorunlu çalışma
yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 43. Maddesinde; zorunlu
çalışma yükümlüsü öğretmenlerden
yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül
tarihi itibarıyla 1, 2 ve 3 üncü hizmet
alanlarındaki eğitim kurumlarında ayrı
ayrı veya toplam adaylık dâhil üç yıl
görev yapanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına, tercihlerine ve hizmet puanlarına
göre atanır; başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların
atamaları Bakanlıkça resen yapılacağı
düzenlenmiştir..
-Yönetmeliğin “Zorunlu Çalışma
Süresinden Sayılmayacak Süreler”
başlıklı 47. Maddesinin (c) bendinde;
657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında
kısmi zamanlı geçici öğreticilikte ve ek
ders ücreti karşılığında görevlendirme
suretiyle geçen süreler ile vekil öğretmenlikte ve usta öğreticilikte geçen
süreler, zorunlu çalışma süresinden sayılmayacak süreler arasında sayılmıştır.
Ancak yönetmeliğin 41. Maddesinde
Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi
kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte
ve 4/C maddesi kapsamında kısmi
zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen
süreler ile ödenen sigorta primi gün
sayısı kadar olmak üzere, Bakanlığa
bağlı resmi eğitim kurumlarında ders
ücreti karşılığında görev yapılan süreler ile vekil öğretmenlikte ve usta
öğreticilikte geçirilen süreler görevin
yapıldığı hizmet alanı için öngörülen
hizmet puanı üzerinden, değerlendirilmektedir. Bu statüde görev yapanların bakanlık bünyesinde yaptıkları
görevler hizmet puanı olarak değerlendirilirken, zorunlu hizmet bölgelerinde yaptıkları görev süreleri zorunlu
çalışma süresinden sayılmamaktadır.
Ayrıca anılan madde ile 657 sayılı Kanunun 102 nci, 103 üncü ve 104
üncü maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı ile aynı Kanunun 105 inci
maddesi gereğince verilen izinlerin
toplamının altı ayı geçmeyen kısmı,
görevden uzaklaştırılan ve görevleri
ile ilgili olsun veya olmasın herhangi
bir suçtan tutuklanan veya gözaltına
alınan memurların 657 sayılı Kanunun
143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı, yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri, hizmet
içi eğitimde başarılı geçen sürelerin
tamamı zorunlu çalışma süresinden
sayılacaktır.

-Yönetmelikte Türk Eğitim Sen olarak tamamen karşı olduğumuz “Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda
azami çalışma süresi” yani rotasyon
uygulaması getirilmiştir. Yönetmeliğe
göre aynı eğitim kurumunda 30 Eylül
tarihi itibarıyla toplam sekiz yıl görev
yapan öğretmenlerin atamaları, yapılacak duyuru üzerine bu sürenin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders
yılının sona erdiği tarihten itibaren
en fazla iki ay içinde coğrafi durum
ve ulaşım şartları göz önünde bulundurularak valiliklerce belirlenen ilçe
gruplarında olmak üzere alanlarında
öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim
kurumlarına tercihleri doğrultusunda
hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Tercihlerine atanamayanlar
ile tercih yapmayanların atamaları ise
aynı eğitim kurumundaki görev süresi en fazla olandan başlamak üzere
alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan
ilçe gruplarındaki eğitim kurumlarına
valiliklerce resen yapılacaktır. 8 yıllık
görev süresinin hesabına; aynı eğitim
kurumunda ikinci görev kapsamında
yönetici olarak geçen görev süreleri
hariç olmak üzere yıllık izin, hastalık
izni, vekâlet, geçici görev ve benzeri
nedenlerle fiilen yapılmayan öğretmenlik görevleri de dahil edilecektir.
Adı değişen, dönüşen veya birleştirilen eğitim kurumlarında geçen sürelerin tamamı 8 yıllık görev süresinin
hesabında birlikte dikkate alınacaktır.
Spor liselerinin beden eğitimi ve güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel
sanatlar/resim öğretmenliklerine ilgili
mevzuatı uyarınca sınavla atanmış
olanlardan aynı eğitim kurumunda 8
yıllık görev süresini dolduranların başka eğitim kurumuna atamaları, aynı
kapsamda bulunan eğitim kurumları
ile sınırlı olarak yapılacaktır. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan eğitim
kurumlarında görev yapanlar hariç
olmak üzere alanı sınıf öğretmeni olan
öğretmenlerden ara sınıflarda görev
yapmakta iken aynı eğitim kurumunda 8 yıllık görev süresini dolduranların
başka eğitim kurumuna atamaları,
aynı sınıf ve şubeyle devam etmeleri
şartıyla 4 üncü sınıfı okuttukları ders
yılının sona erdiği tarih itibarıyla yapılacaktır.
Valilikler tarafından öğretmenlerin
rotasyon uygulamasında coğrafi durum ve ulaşım şartları gözetilerek ilçe
grubu oluşturulacağı belirtilmiş ise de,
bu uygulamanın yapılmasına ilişkin somut kıstaslar belirtilmemiş ve öğretmenlerin mazeretlerinin göz önünde
bulundurularak yer değişikliklerinin
yapılacağına ilişkin herhangi bir ibareye yer verilmemiştir.
Rotasyon uygulaması, 2014-2015
öğretim yılında 12 yıl, 2015-2016 öğretim yılında 11 yıl, 2016-2017 öğretim yılında 10 yıl, 2017-2018 öğretim
yılında 9 yıl görev yapan öğretmenler
hakkında uygulanacaktır.
-Yönetmeliğin “Mazeret ve engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeler”
başlıklı 49. Maddesinde; öğretmen-
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lerin; aile birliği, sağlık, can güvenliği
mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeleri hakkında,
Devlet Memurları Kanunu ile Devlet
Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine bakıldığında;
öğretmenin kamu personeli olmayan
eşinin, talep edilen yerde kesintisiz
son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir
hizmet akdi ile işverene bağlı olarak
çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu
yere atamasının yapılması için kişilerin
eşlerinin herhangi kesinti olmaksızın
aynı yerde 3 yıl sosyal güvenlik primi
ödemesi gerekmektedir.
Yönetmelikte mazeret ve engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeler
hakkında ayrıca bir açıklamaya yer
verilmemiştir. “Ancak; a) Aile birliği
mazeretine bağlı yer değiştirme, her
iki eşin de öğretmen olması ve bu
kapsamda yer değiştirmek istedikleri
yerlerde alanları itibarıyla öğretmen
ihtiyacı bulunmaması durumunda, istemeleri hâlinde her ikisinin de alanları
itibarıyla öğretmen ihtiyacı bulunan
ile/ilçeye atanmaları suretiyle gerçekleştirilebilir. b) Öğretmenlikte ve
devlet memurluğunda adaylığı kaldırılmayanlar, devlet memurluğunda
adaylığı kaldırılıp da öğretmenliğe ilk
atama kapsamında atananlar ve yeniden atama ve kurumlar arası atama
yoluyla öğretmenliğe atananlardan
atandığı yerde en az bir yıl çalışmayanlar ile eşi isteğe bağlı sigortalı olan
öğretmenler, aile birliği mazeretine
bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunamaz. c) Eşleri geçici olarak
görevlendirilen öğretmenler, eşlerinin
geçici olarak görevlendirildiği yere
aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme isteğinde bulunamaz.” denilerek istisnalara yer verilmiştir. Aile birliği
mazereti ile engellilik durumuna bağlı
yer değiştirmeler, yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılacaktır.Mazerete bağlı yer
değiştirmelerde, öğretmenlerin mazeretlerinin karşılanabilmesi bakımından öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim
kurumlarının tamamına il millî eğitim
müdürlüklerince elektronik başvuru
sayfasında yer verileceği düzenlenmiştir.
-Yönetmeliğin “Diğer nedenlere
bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 51.
Maddesinin 2. Fıkrasında; “Eşi emekli olan öğretmenler, eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl
içinde eşinin ikamet ettiği yere yer
değiştirme isteğinde bulunabilir.” 3.
Fıkrasında; “Terör eylemlerinin etkisi
ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da
malul olup da çalışabilir durumda olan
kamu görevlileri ile er ve erbaşların,
öğretmen olarak görev yapan eş ve
çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma

talepleri, bu durumun ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla,
kadro imkânları da dikkate alınmak
suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı
hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir.” denilmektedir. “Şehit ve
malul gazi yakını öğretmenler” başlıklı
geçici 2. maddesinde ise “(1) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan
veya çalışamayacak derecede malul
olan ya da malul olup da çalışabilir
durumda olan kamu görevlileri ile er
ve erbaşların, öğretmen olan eş ve
çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinden hâlen zorunlu hizmetini yerine
getirmekte olanlar, bu Yönetmeliğin
yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ilk
yer değiştirme döneminde, bir defaya
mahsus olmak üzere zorunlu hizmet
yükümlülüğünü tamamlamış olup
olmadıklarına bakılmaksızın ve başkaca herhangi bir şart aranmaksızın
alanlarında öğretmen ihtiyacı olan istedikleri bir eğitim kurumuna atanır.”
denilmiştir.
-Yönetmeliğin “Değerlendirme Ölçütleri” başlıklı 54. Maddesinde “Bu
Yönetmelik kapsamında, Bakanlığa
bağlı her derece ve türden eğitim
kurumunda görev yapan ve adaylık
sürecini tamamlamış olan öğretmenlerin başarı, verimlilik ve gayretlerini
ölçmek üzere her ders yılı sonunda,
görev yaptığı eğitim kurumunun müdürü tarafından değerlendirmesi yapılır.” denilmektedir.
-Alan değişikliklerine bağlı yer değiştirme işlemlerinde mülga yönetmelikte alan değişikliği işlemleri haziran ayında Bakanlıkça belirlenecek
takvim çerçevesinde yapılırken, yeni
yönetmelikte herhangi bir süre öngörülmemiştir.
-5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci
etüt eğitim merkezlerinde 14/3/2014
tarihi itibarıyla eğitim personeli olarak
çalışmakta olan ve herhangi bir sosyal
güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olup bu iş yerleri üzerinden
sigorta primi ödenmiş çalışma süresi
1/1/2014 tarihi itibarıyla en az altı yıl
olanlardan, KPSS’den atanacakları
alanlar için belirlenen taban puan ve
üzerinde puan almış olma şartı hariç diğer atama şartlarını taşıyanlar,
yapılacak duyuru üzerine 1/7/20151/8/2015 tarihleri arasında Bakanlığın
öğretmen kadrolarına atanmak için
başvuruda bulunabilecektir. Bu öğretmenler sözlü sınava tabi tutulacak,
sözlü sınavda 70 puan alan başarılı sayılacak ve sağlık özrü hariç, dört yıl süreyle başka bir yere atanamayacaktır.
Ayrıca, Yönetmelikte yer alan sözlü
sınav komisyonu ile tüm değerlendirme ve itiraz komisyonlarında sendika
temsilcileri bulunmamaktadır. Sendika temsilcilerinin de bu komisyonlarda yer alması komisyonların aldıkları
kararların daha objektif olmasını sağlayacaktır.
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DÖNMEYENLERİN ANISINA NÖBETTEYDİK
Saat 6’da gün ağarırken,
Anıtkabir’i dolduran vatandaşlarımız Conkbayırı’ndan taarruza
geçen Mehmetçik misali şafak yürüyüşüne başladı. Yüz yıl
önce 1915 yılında tüm dünyayı
hayretler içinde bırakan bir kahramanlık örneği göstererek, işgalcilere” Çanakkale Geçilmez”
dedirten kahramanlarımız anısına, saygı duruşu ve askeri dehası
Çanakkale’de en açık şekilde or-

Türkiye Kamu-Sen başta olmak üzere, birçok sivil toplum
kuruluşunun ve basın organlarının desteğiyle ilk defa gerçekleştirilen organizasyonla, Çanakkale
Kara Harekatı’nın 100. Yılı anısına
Anıtkabir’de sabaha kadar nöbet
tutuldu.
Türkiye’nin dört bir köşesinden
Ata’sına koşan vatandaşlarımızla
şiir dinletileri, barış fenerleri eşliğinde yüz yıl önce bu vatan için
canlarını feda eden şehitlerimizin
anısına sabahın erken saatlerine
kadar saygı gösterisinde bulunduk.
Etkinlikler kapsamında “saygı
nöbetçileri” Garnizon Komutanlığı bünyesindeki tarihi bölükten
temin edilen Çanakkale üniformalarıyla nöbet tutarken bu
nöbete Ankara Kulübü Seymen
ekipleri de yöresel kıyafetleriyle
eşlik etti. Ziyaretçiler Çanakkale
üniformalı askerlerle hatıra fotoğrafları çektirdi. Gece yapılan
anma töreninde 1915 barış fe-
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neri havaya bırakılırken Başkent
semalarını aydınlattı. Anıtkabir
sınırları içerisindeki üç ekranda
“Çanakkale ve Anafartalar Kahramanı Albay Mustafa Kemal”
temalı filmler gösterildi. Anıtkabir Sergi Salonu’nda “Çanakkale
Sergisi” açıldı ve şiir dinletisi yapıldı.
Türkiye Kamu-Sen üyelerinin
de yoğun katılımıyla akşamdan
itibaren dolup taşan Anıtkabir’deki nöbetimiz açılış konuşması ve şiir dinletisiyle başladı.
Saatler 24.00’ı gösterdiğinde Çanakkale kahramanlarının nur yüzleri misali ışıl ışıl yanan 1915 fener
gökyüzünü aydınlattı. Çanakkale
ruhunun bütün ihtişamıyla hayat
bulduğu gecede saat 4’de, savaş
ortamında askerlerimizin katığı
olan somun ekmek ve kırık buğday çorbası ile kahramanlarımız
yad edildi. Çanakkale’de giyilen
kıyafetlerle etkinliğe renk katan
askerlerimiz, geçmişi canlandırdı.

taya çıkan Atatürk’ün mozolesine
çelenk konulmasıyla nöbetimiz
sona erdi.
Türkiye Kamu-Sen olarak, Anıtkabir’deki nöbetimiz bir gecelik
olsa da, vatan nöbetimizin ilelebet süreceğini belirtiyor, Çanakkale kahramanları başta olmak
üzere, bu vatan için canlarını veren, hayatlarını feda eden bütün
şehit ve gazilerimizi bir kez daha
saygıyla anıyoruz.
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ZONGULDAK’TA EĞİTİM VE İSTİŞARE
TOPLANTISI DÜZENLENDİ
Zonguldak Şube Başkanlığı, İşyeri ve İlçe Temsilcilerine yönelik olarak 18 Nisan 2015
Cumartesi günü Eğitim ve İstişare Toplantısı düzenledi.
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Talip GEYLAN’ın da katıldığı programa
Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların şube başkan ve il temsilcileri de iştirak ettiler.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
okunmasıyla başlayan programın
açış konuşmasını Şube Başkanı Şahin Ören yaptı. Daha sonra
kürsüye gelen Türkiye Kamu-Sen
İl Temsilcisi Kadir Bacıoğlu’nun
konuşmasından sonra da Genel
Teşkilatlandırma Sekreteri Talip
Geylan katılımcılara hitaben bir konuşma gerçekleştirdi.
Konuşmasına çalışma hayatında
yaşanan önemli problemlerin varlığına dikkat çekerek başlayan Talip Geylan, “Kamu çalışanları hem
ekonomik hem de sosyal anlamda
çok büyük sıkıntılar içerisinde görev yapmaya gayret etmektedir.
Fakat üzülerek görüyoruz ki, son
yıllarda bunların yanı sıra bir de ülkeyi yöneten zihniyetin memurlara
yönelik hasmane tutumları sözkonusudur. AKP Hükümeti, adeta
memuru düşman olarak gören,
her fırsatta burnu sürtülmesi gereken bir karşı rakip olarak kabul
eden hastalıklı bir anlayışa sahiptir.
Cumhuriyet tarihi boyunca iş başına gelmiş olan onlarca Hükümette
rastlanmayan garip bir tavırla karşı
karşıyayız. Bizzat sayın Cumhurbaşkanı ağzından tahkir edilmekte, yapılan açıklamalar ve iddialarla
çalışma huzurumuz katledilmektedir. Sayın Erdoğan’ın iş güvencemize yönelik tutumu anlaşılır gibi
değildir. Sayın Cumhurbaşkanı’nın
‘İşçi memur ayrımını kaldırmalıyız.
Hepsini çalışanlar olarak tanımlamalıyız. Böyle devlet yönetilmez.
Biz memuru görevden alıyoruz,
yargıdan geri dönüyor. Böyle gitmez. Özel sektörde olduğu gibi
memnun olmadığımızın vereceğiz
ihbar ve kıdem tazminatını gerekirse kapının önüne koyacağız’
gibi açıklamaları memura nasıl

bakıldığının apaçık işaretidir. Her
konuşmasında 400 vekil isteyen
ve böylece Anayasayı değiştireceğini ifade eden Sayın Erdoğan,
anlaşılmıştır ki, Anayasanın devlet
memurunu tanımlayan 128 inci
maddesini de değiştirerek, memurun iş güvencesini kaldırmaya
ant içmiştir. Bir devlet memurunun
en büyük kazanımı ve tek sermayesi iş güvencesidir. İş güvencemiz
yoksa biz de yokuz demektir. İş
güvencemiz yoksa, siyasetin kölesi
olacağız demektir. İş güvencemiz
yoksa Devlet memuru yerine parti memuru olacağız demektir. İşte
önümüzde bir seçim geliyor. Dünya görüşü, oy verdiği siyasi partisi,
ideolojisi ne olursa olsun bütün
memurlarımız 7 Haziran’ı bu zaviyeden değerlendirmelidir. Ya memurluğa güle güle diyeceğiz, ya da
memurun iş güvencesini kaldıracağım diyenleri sandığa gömeceğiz.
Bu nedenle 7 Haziran sadece bir
seçim değil; aynı zamanda Devlet
memurluğunun referandumu olacaktır diyorum” şeklinde konuştu.
Toplu Sözleşme sürecine de
değinen Geylan, geçen Toplu
Sözleşmede memurun masada
satıldığını ve bir 730 günün daha
yitirilmemesi için yetkinin ehil ellerde olması gerektiğini vurgulayarak
şunları söyledi: “Bakın 2013 yılında
daha 23 gün var iken 7 günde ve
üç oturumda görüşmeler tamamlandı. Sözde sendikanın başkanının
gece yarısı ilişkileriyle attığı imzayla memurlarımız 2014’te 123 TL’ye
2015’te de %3+3’e mahkum edildi.
Aldığımız 123 liranın ortalama memur maaşına yansıması %5,2 idi.
2014 enflasyonu ise %8,17 olarak
gerçekleşti. Yani sadece enflasyon
farkından bile yaklaşık % 3’lük kay-

bımız sözkonusu. Bunun yanı sıra
da 2014’te ek ders ücretlerine, fazla mesai ödemelerine, aile ve çocuk yardımlarına SIFIR zam alındı.
Tabii enflasyon farkının unutulmuş
olması da rezaletin cabası. Hatta
dünya sendika tarihinde hiç örneği
olmayan öyle bir zillete daha şahit
olduk ki; bakın Hükümet pazarlık
masasına gelirken memurlar için
bütçeye ek kaynak olarak 10,158
milyarı cebine koyarak gelmişti.
Fakat sözde sendikanın attığı imzanın bütçeye maliyeti 7,191 milyar olarak gerçekleşti. Yani bu çok
mahir sendika, çalışanlara tahsis
edilmiş olan 2,967 milyarı masada
bıraktı! Bu ne biçim pazarlıktır. Siz
kimden yanasınız? Sendika mısınız, Maliye Bakanlığı bürokratı
mısınız? İşte böylesi rezaletin bir
daha yaşanmaması için o masaya
hak edenlerin, ehil olanların, kamu
çalışanlarının gerçek temsilcilerinin oturması gereklidir. O masada
kamu çalışanlarının gerçek sendikası Türkiye Kamu-Sen yetkili
konfederasyon olarak bulunmalı
ve imzayı da adam gibi sendikanın
yiğit Genel Başkanı İsmail Koncuk
atmalıdır. Aksi takdirde çalışma hayatımızın bir 730 günü daha heba
edilecektir. Bu itibarla her bir arkadaşım 15 Mayıs günü mesai bitimine kadar bir üye daha kazanmanın
kararlılığı içerisinde bulunmalıdır.”
Programın ikinci bölümünde
ise Gazi Üniversitesi öğretim görevlilerinden; Dr. Yılmaz Yeşil tarafından “Üye ve Üye Adayı İlişkilerinde Mükemmeliyetçilik” ve
Dr. Sinan Demirtürk tarafından da
“Sendikacılıkta Sosyal Medyanın
Etkin Kullanımı” konularında eğitim seminerlerinin sunumu gerçekleştirildi.

YÖNETİCİ
GÖREVLENDİRME
KILAVUZUNUN
15. MADDESİNİN
İPTALİNİ İSTEDİK
2015 yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları
Yöneticilerinin Görevlendirme
Kılavuzu’nun 15. Maddesinde
“Vekâleten veya geçici görevlendirme ile eğitim kurumu müdürlüğüne görevlendirilenler,
kendileri hariç müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı
tekliflerini yapabileceklerdir.”
hükmü yer almaktadır.
Sendikamızca bu hükmün
iptali ve kılavuzdan çıkarılması
için Milli Eğitim Bakanlığına
yazılı talepte bulunulmuştur.
Nitekim herhangi bir düzenleyici işlemle sınırları çizilmeden , hiçbir kriter göz önüne
alınmadan hakkaniyet ,kariyer
ve liyakat ilkelerinden uzak yapılan geçici görevlendirmelerle
atanan kişilerce müdür baş
yardımcısı ve müdür yardımcısı
tekliflerinin yapılması uygun
olmayacağı gibi yöneticilikte vekâleten ve geçici görev
kapsamında geçen süreler,
dört yıllık sürenin hesabında
değerlendirilmezken bu kişilerin müdür başyardımcılığı ve
müdür yardımcılığına görevlendirme için teklif vermesi
hukuken doğru değildir.
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GELECEĞİN BÜYÜKLERİ
KONFEDERASYONUMUZU ZİYARET ETTİ
Gülümse Anaokulu, 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Konfederasyonumuzu ziyaret ederek, Genel Başkan
İsmail Koncuk , sendikalarımızın
genel başkanları ile yöneticilerine mini bir gösteri sundu.
Sergiledikleri performans ile
büyük beğeni toplayan çocuklar,
kendilerini izlemeye gelen Türkmen kardeşlerine de hediyeler
dağıttılar.
“Seğmen Oyunu”, “Bayrak”
şiiri ve “Ülkeler” temalı gösterilerinin ardından kısa bir konuşma
yapan Türkiye Kamu-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk, çocukları
tebrik ederek, vatan millet sevgisiyle eğitilmiş çocukların, ülkenin
geleceği olduğunu vurgulayarak
şunları söyledi:

Çocuklarımıza vatan sevgisini,
millet sevgisini, Atatürk sevgisini, peygamber ve Allah sevgisini
birlikte öğretmeniz çok önemli.
Bunlardan biri eksik olursa, çocuklarımızın eğitimi de yarım kalır. Bu başarılı eğitiminden ötürü, başta okul yöneticileri olmak
üzere, öğretmenlerimizi, velilerimizi kutluyorum. Çocuklarımızı
gözlerinden öpüyorum, başarılı
gösterileri için de kutluyorum”
dedi. Konuşmasının ardından
Genel Başkan’a teşekkür plaketi
sunuldu.

Çocukların düzenlediği gösteriyi, Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, Türk İmar-Sen
Genel Başkanı Necati Alsancak,
Türk Emekli-Sen Genel Başkanı
“Ziyaretleri için çocuklarımıza Osman Özdemir ve sendikalarıçok teşekkür ediyorum. Türkiye mızın genel merkez yöneticileri
temalı gösterileri çok anlamlıydı. de izledi.

07.05.2015 tarihinde yayınlanan Öğretmenlerin 2015 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer
Değiştirme Duyurunun 10. Maddesinde “İl içinde isteğe bağlı yer değiştiren
öğretmenler, aynı dönemde iller arasında isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır. Ancak bunlardan, il içinde yer değişikliği yapıldıktan
sonra mazeretleri oluşanlar, mazeret
durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. Başvuru yaparken
öğretmenlerin, bu hususu göz önünde
bulundurmaları gerekmektedir.” denilmiştir. Bu durum Milli Eğitim Bakanlığı
Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliğinin “İsteğe bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 52. Maddesinde bu şekilde bir kısıtlayıcı hüküm yer almamak-

22

tadır. Normlar hiyerarşisine aykırı olarak
yapılan düzenleme öğretmenlerimizin
mağduriyetine sebebiyet verecek olan
bu düzenlemenin duyurudan çıkarılması
ve ayrıca son norm kadro güncellemeleri 27 Ekim 2014 tarihinde yapılmış ve
Kasım ayında onaylanmış olduğundan
dolayı belirtilen tarihten bu yana norm
kadro sayılarında değişiklikler meydana
geldiği için il içi isteğe bağlı yer değişikliği işlemlerinin yapılmasından önce
norm kadroların güncellenmesi, isteğe
bağlı yer değişikliği işlemlerinin daha
sağlıklı şekilde gerçekleşmesi ve mağduriyetlerin önlenmesi hususunda, Türk
Eğitim-Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığına başvuruda bulunduk.

Bilindiği üzere 17/04/2015
tarihli ve 29329 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer
Değiştirme
Yönetmeliğinin
52. Maddesinde isteğe bağlı
yer değiştirmelerde aranan
üç yıllık sürenin hesabında 30
Eylül tarihi dikkate alınmıştır.
08.05.2015 tarihli Öğretmenlerin 2015 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı
Yer Değiştirme Duyurusunda
da, 30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma
süresini tamamlayanların il içinde yer değiştirme isteğinde
bulunabilecekleri
düzenlen-

miştir. Bu durum, 2012 yılında
alan değişikliği yapan ve MEB
tarafından gerekli iş ve işlemlerinin geciktirilmesinden dolayı göreve 30 Eylül tarihinden
sonra başlayan öğretmenlerimizi mağdur edecektir.
Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda,
2012 yılında alan değişikliği
yapan öğretmenlerimizin kendilerinden
kaynaklanmayan
nedenlerle mağduriyet yaşamasının önlenmesi için, bu
öğretmenlerimizin isteğe bağlı
yer değişikliği işlemlerinde 30
Eylül tarihinden sonraki bir tarihin dikkate alınmasını talep
ettik.
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GENEL BAŞKAN, İSTİŞARE TOPLANTISINDA ÖĞRETMEN ATAMA
VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNİ DEĞERLENDİRDİ
Türkiye Kamu-Sen Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK,
Ankara 5 No’lu Şube Başkanlığının düzenlediği istişare toplantısına katıldı.
Toplantıda yaptığı konuşmada
gündemdeki konuları değerlendiren Genel Başkan Koncuk şunları söyledi: “Bu ülkede maalesef o
kadar yanlış şey var ki, düzeltmek
için nerden başlamak gerektiği
konusunda inanın zorluk çekiyoruz. Herkes bir garip olmuş. Bakın
bugün Memur -Sen denilen konfederasyonun genel kurulu vardı.
Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu
orada konuşma yapıyor. Salonda
öyle bir alkış tufanı yaşanıyor ki; sanırsınız memurlar için her şey yerli
yerinde, her istediğimiz karşılık
bulmuş ve bunun karşılığında Başbakana müteşekkiriz. Tabii ki her
siyasi parti başkanı alkışlanabilir.
Fakat bakıyorum kamu çalışanlarının yaşadığı olaylara; bütün bunlara rağmen hala nasıl memnuniyet bazı şeyleri öylesine sindirmişiz ki,
gösterisi yapabiliyorlar anlayabil- bizim için bu kadar önemli hadimek mümkün değildir.”
seleri dahi önemsiz hale gelmiştir.
Biraz mevzuatı bilen her öğ- Bu yönetmelikteki birtakım uyguretmenimizin siyasi görüşü ne lamalarla öğretmenlik mesleğine
olursa olsun, ilk önce bu yönet- karşı çok ciddi hakaretler var.”
dedi.
meliği iyi okunması gerekir.
Bu ülkede 76 bin okul yöneYayınlanan Öğretmen Atama
ve Yer Değiştirme yönetmeliğinin ticisi adeta katledildi siyasal
öğretmen mesleğine karşı çok görüşleri ne olursa olsun emek
ciddi bir hakaret olduğunu kay- vermiş, alın teri dökmüş insanlar
deden Koncuk; “Ben 34 yıldır infaz edildiler.
Yönetici atamalarında birçok yööğretmenim, 1981 yılında göreve
başladım. O tarihten bu yana çıkan neticinin alın terinin çalındığına vurbütün yönetmelikleri incelemiş bir gu yapan Koncuk; “Bu ülkede 76
insan olarak bu yönetmeliğe bak- bin okul yöneticisi Siyasal görüşleri
tığım zaman; bunun, öğretmenlik ne olursa olsun emek vermiş, alın
mesleğini seçenleri adeta pişman teri dökmüş insanlar infaz edildiler.
etme yönetmeliği olduğunu görü- Bir insanların, emek verdiği, dişiyyorum. Bu yönetmeliği hazırlayan- le tırnağıyla geldiği yerden adeta
ların algısı şu ki; eğitim- öğretimde yakasından tutularak alaşağı edilyaşanan sıkıntıların tüm sebebi mesi kabul edilemez. Bunu AKP
sensin öğretmen, diyor. Ben seni iktidarı yaptı. AKP iktidarı, yönetici
istediğim kalıba sokacağım, ya atamalarını da tek bir kıstas aradı.
benim sizin için istediğim kalıba o da kendilerine biat etmiş olmakuyarsınız ya da ben sizi burada ya- tır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin
şatmam anlayışı var. Biraz mevzu- saygı değer bir vatandaşı olarak,
atı bilen her öğretmenimizin siyasi atası, dedesi, babası bu ülkenin
görüşü ne olursa olsun ilk önce bu bağımsızlığı için ciddi mücadeleyönetmeliği iyi öğrenmesi gerekir. ler vermiş insanların evladı, torunu
Böyle bir yönetmelik çıkıyor kim- olarak ben neden birilerine boyun
se de çıkıp demiyor ki; bu yönet- bükeceğim? Kendileri ve çocuklamelikten dolayı iş bırakma eylemi rı için nasıl bir gelecek hazırlanmak
yapalım. Nöbet Tutmama eylemi istendiğini aydın dediğimiz insanile ücret talep ediyorduk; fakat larımızın bunları görmesi lazım.”
bu yönetmeliğin yanında nöbet diye konuştu.
tutmama eylemimiz devede kulak
Alkış sendikacılığı ile memuru
kalmaktadır. Öğretmenler olarak masada sattılar!

Alkış sendikacılığı ile memuru
masada sattıklarını dile getiren
Koncuk, “2014 yılında memura sadece 123 TL zam yapan bu
Hükümet, Memur-Sen’in Genel
Kurulunda ayakta alkışlanıyor.
Enflasyon farkını dahi ödemeyen
ben değilim, bu ülkede 5 milyon
gencin işsiz kalmasının sebebi
ben değilim, adil gelir dağılımının
sağlanamamasının sebebi ben değilim, dolar zenginlerinin türediği
Türkiye’de ekmeğe muhtaç insanların olmasının da sebebi de ben
değilim. Bütün bunları yapan bir
siyasal iktidarın, bir sendika tarafından ayakta alkışlanması esasen
bütün kamu görevlilerini derin
derin düşünmeye sevk etmelidir.
Memurları masada satan ve buna
rağmen üye sayısı anlaşılmaz bir
şekilde 50-60 bin artan bir sendika varsa, o halde tüm devlet memurlarını kendilerini sorgulamalarının çekme zamanı gelmiştir. Alkış
sendikacılığına bu kadar desteğin
olduğu bir ülkede , biz haklarımızı
nasıl savunacağız? Eğer böyle bir
sendikal anlayış bu ülkede prim
yapıyorsa nasıl bir davranış ortaya
koyacağız?” dedi.
Rotasyon, yakında sadece ilçe
içinde kalmayıp; önce iller sonra
da belki ülkeler, arası olacaktır!
Sayın Cumhurbaşkanı R. Tayyip
Erdoğan; Somali’de, Endonezya’ da Türk okulları açılacak
emrini vermedi mi? Bakarsınız
gidişat bundan dolayı uluslararası bir rotasyon şekline de dönüşebilir!

Rotasyon konusu da değinen
Koncuk, bu uygulama ile öğretmenin verimliğinin artamayacağını söyleyerek. “Öğretmen
arkadaşlarımızın bazıları da rotasyonu desteklemektedir. Olaylara
konjönktürel yönden bakan kişiler
de var. Rotasyon olsun ki, ben de
merkeze geleyim, diye düşünen
öğretmenlerimiz var. Tabii ki insani
bir düşüncedir ve buna saygı duyarız.. Yandaş sendikanın başkanı
bir kanalda yaptığı açıklamasında;
‘ Rotasyon verimliliği artırır diyor.
‘Rotasyon ile ne yapacaklar biraz
açıklamak istiyorum; valilikler ilçe
gurupları oluşturacaklar. Bazı bürokratların açıklamasında sadece
ilçe sınırlı olacağını söylüyorlardı.
İlçe ile sınırlı olmuş olsa örneğin;
Yenimahalle ilçesini düşünün, bu
ilçe 25-30 km bir alan içerisinde
yer alıyor. Çankaya ise çok daha
geniş bir alanda yer alıyor. İlçe guruplarına 81 il valiliği karar verecek.
Mesela Yenimahalle ilçesinin devamında Kazan, Kızılcıhamam ve
Güdül ilçeleri var. Bu ne demektir?
Yenimahalle’de 12 yılını doldurmuş
bir öğretmen Çamlıdere’ye gidebilir demektir. Çamlıdere’deki, buraya gelsinler ben de Yenimahalle’ye
gidebileyim diye düşünebilir. Ama
öyle değil o öğretmen Güdül’e de
gidebilir. Merkeze geleyim düşüncesi olan arkadaşlarımız da burada
bir çelme yiyeceklerdir. Yakında
sadece ilçe içinde kalmayıp ülkeler, arası rotasyon bile olacaktır!
Sayın Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan Somali’de, Endonezya’ da
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gelen hocalarımız maaşını benzine
ya da yol parasına yatırır. Bütün bu
olanlara rağmen tüm olup biten
bu rezaletlere rağmen hala yandaş
sendikada hala destek görüyor.”
dedi.

Türk okulları açılacak emrini vermedi mi? Bakarsınız gidişat bundan dolayı uluslararası bir rotasyon
şekline de dönüşebilir. Biz olayları
değerlendirirken, sadece ben iyi
olayım kaygısı ile düşünüp olayları
ilkesel bazda değerlendirmezsek,
en önemli kazanımlarımız da elimizden gider. Yakında ilçe anlayışını iller arası yer değiştirmesine de
dönüştürürler. Bundan dolayı ki, 8
yıl olan hizmet süresini bir müddet
sonra 3 yıla da indirebilirler. Böylelikle de Yenimahalle’de görev yapmakta bir kişiyi Hakkâri Yüksekova’
ya da gönderebilirler. Bir kere ipin
ucunu birilerine verdik, yani irade-

MEB genç meslektaşlarımıza
resmen diyor ki; “Neden öğretmenlik mesleğini seçtin, seni
öğretmenlik mesleğine seçtiğine pişman edeceğim”.Öğretmenlerimiz bir yandan çok büyük kaygılar yaşarken, kendine
sendika diyen bir güruh ta çıkıyor, “eğer sen benim sendikama
mizde olan bir hakkı MEB’e verüye olursan senin stajyerliğini
dik. Bizim düşüncelerimizi kabul
kaldırtırım.” Böyle bir zulüm
etmeyenler olabilir. Kim kızarsa
böyle bir ahlaksızlık olabilir mi?
kızsın, biz rotasyona karşı çıkacaStajyer öğretmenlerin baskı ve
ğız. Bu rotasyonu yandaş sendika
destekliyor. Eğitimde, öğretmen zulüm gördüğüne dikkat çeken
verimliliğini artıracaklarını iddia Koncuk; “ Çocuklarımız eğitim
ediyorlar. Öğretmenlerimizi evinin fakültesini bin bir zorlukla kazanı500 metre yakınında bir okulda ça- yorlar. Vatandaşlarımız yemiyor,
lışırken, 25-30km uzakta bir okula giymiyor her şeyini çocuğuna harveriyorum. Örneğin Mamak’ ta ça- cıyor. O çocuk mezun oluyor fakat
lışan bir öğretmeni Çamlıdere’de öğretmen olamıyor. Üstüne KPSS’
bir okula veriyorum bu kadar uzak ye giriyor. 5-10 yıl üst üste KPSS
okula verdiğiniz öğretmenlerimi- girenler dahi var ve sonuç olarak
zin verimliliği, dinamizmi nasıl arta- kazanıp, atanıyor. Şimdi MEB dicak? Zaten büyükşehirlerde ulaşım yor ki, şimdi bunlar da yetmez;
büyük bir problemdir. 50 km gidip Seni performans değerlendirme-

Tarihi günler yaşıyoruz. Tabi, bu günlerde tarihe
geçenler nasıl anılacak, hayırla mı, beddua ile mi,
Allah ömür verirse hep birlikte göreceğiz.
Düne kadar, yaklaşık 3 yıldır, Çözüm Süreci- Kardeşlik Projesi vb adlarla andıkları proje birilerinin
başına bela olacak gibi. Şivanperverlere kırmızı
halı serenler, göz yaşları dökerek bağrına basanlar, bugünlerde milliyetçiliği oynamaya başladılar.
Tarih şahittir ki, zaman zaman SİVRİTTİKLERİ KAZIK SAHİBİNE BATMIŞTIR.
Son 3 yılda sözde çözüm süreci ile ilgili neler
söylediler. Bunlar sır değil, girersiniz google’a orada görebilirsiniz. Bu süreci hayvanlar bile anladı,
diyerek, çözüm sürecine ihanet süreci diyenlere,
hakaret eden akil sendikacılardan tutun da, akil
adam olarak, Türk Bayrağı’nın adı değişsin, diyenler, Ne mutlu Türküm diyene! Veciz sözünü,
dağdan, taştan silenler, milliyetçiliği ayaklar altına
alanlar, çocuklarımıza okuttuğumuz ANDIMIZ’ı
yasak edenler, bugünlerde Kürt Sorunu yoktur,
demeye, Kızıl Elmadan, İlay-ı Kelimetullahtan
bahsetmeye başladılar. Yakında biz de Turancıyız,
bütün Türkler bir ordu, filan gibi söylemlerine de
rastlarsanız hiç şaşırmayın.
Beyler yeni bir şey söyleyin, biz yıllardır bu ülkede Kürt sorunu yoktur, bu milletin tüm dertleri
ortaktır, Kürdü de işsiz, Türkü de işsiz, Kürdü de
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hastane kuyruğunda, Türkü de, Arabı da, Çerkezi de derken, bizim gibi düşünenlere hakaretler
yağdıranlar, ırkçılıkla suçlayanlar siz değil miydiniz? Biz bu milletin ortak adı Türktür, herkesin etnik kökenine saygılıyız, onları reddetmiyoruz, tam
tersine saygı duyuyoruz derken, bizleri ayrımcılık
yapmakla, Kürt kardeşlerimizin sorunlarını görmemekle itham edenler, siz değil miydiniz? Madem
ki, Kürt sorunu olmadığına inanıyordunuz, Kandille masaya neden oturdunuz, İmralı’daki bebek katilini neden “bey” yaptınız? Kürt kardeşlerimizin,
hangi farklı sorunu sebebiyle teröristleri baş tacı
yaptınız, sorun yok diyorsanız, onlarla 3 yıldır neyi
müzakere ediyorsunuz? Ağrı’da yaşanan olaya
kadar, onların her şımarıklığına, yol kesmelerine,
kimlik kontrolü yapmalarına, mahkeme kurmalarına, sözde paçavralarını bayrak yapmalarına,
sözde şehitlik açmalarına, hainlerin heykellerini
dikmelerine, Kürt kardeşlerimizin kızlarının, oğullarının, zorla, gerilla olsun diye dağa kaçırılmalarına kim göz yumdu?
Tüm bunları bu millet unutacak mı? Unutana yazıklar olsun. Sözde akil adamların, onca
rezil söylemlerini yok sayanlara yuh olsun. Peki
ne oldu da, şimdi ağız değiştirdiler? Baktılar ki,
KENDİ SİVRİTTİKLERİ KAZIK KENDİLERİNE BATMAK ÜZERE. Bizzat, kendilerinin meşrulaştırdığı,
bir bölücü sözde siyasi parti seçimlere, yüzde 10
barajını aşmak iddiası ile giriyor. Memleketin 40
bin evladının katilleri, sayelerinde, Türkiye partisi
olmuş da bizim haberimiz olmamış. Tüm hesaplar
milletvekili sayısı üzerine, iktidardan düştüklerinde, kendilerini neler beklediğini hesap edenler,
bölücü partinin barajı aşması korkusuyla, çözüm
sürecini kökten reddedecek söylemlere sarıldılar.
Yapılan anketlerde, sırat köprüsünün üzerinde
olduklarını anlayanlar, 50-60 milletvekili kaybına
tahammülü olmadığını kavradılar.
Şunu da söylemek istiyorum, bu bölücü siyasi
partinin Türkiye Partisi ağzıyla, ortaya koyduğu
söylemlere inanmak, bunların, ülkeyi bölme iddialarından vaz geçtiğini zannetmek, AKP gitsin de,

sine tabi tutacağım! Bir ve ikinci
aşamada okul müdürü, danışman
öğretmen değerlendirmeyi yapacak; üçüncü değerlendirmede de
bunlara ilaveten maarif müfettişleri
de olacak. Genç meslektaşlarımız
bu üç değerlendirme sonucunda
50 puan alırsa dahi yetmeyecektir.
Bunun üstüne öğretmenlerimizi
yazılı sınava alacak. Bu yazılıyı da
ölçme ve değerlendirme merkezi
değerlendiriyor. Yazılıdan da başarılı oldu puan aldı yetmeyecek.
MEB bir de sözlü yapacağım diyor.
Sözlü ve yazılı sınavların ortalaması
60 olması gerekiyor. Performansta 50 yetiyor da neden yazılı ve
sözlüde 60 onu da anlamış değilim. Yani MEB resmen diyor ki; “
neden öğretmenlik mesleğini seçtin, seni öğretmenlik mesleğine
seçtiğine pişman edeceğim.” Öğretmenlerimiz çok büyük kaygılar
yaşarken, kendine sendika diyen
bir güruhta çıkıyor, “eğer sen benim sendikama üye olursan senin
stajyerliğini kaldırtırım diye tehdit
ediyor.” Böyle bir zulüm böyle bir
ahlaksızlık olabilir mi?” dedi.

ne olursa olsun diyerek, bunları meşru bir siyasi
hareket gibi görmek İKİNCİ BİR KAZIĞI SİVRİLTMEKTİR. Birinci kazığı sivriltenler bellidir. Bunlar,
siyasi iktidar ve adına sendika diyen yandaşlar, bu
ortamdan maddi menfaat sağlayanlar, makam unvan sahibi olanlar, sözde, entellektüel olma adına
millete ihaneti adam olmak zannedenlerdir.
Kim iktidar olursa olsun, bu milletin geleceğini
karartanlar, kendi ikbal ve menfaatleri için, millete batacak kaygısı gütmeden, kazık üstüne kazığı sivriltenleri milletçe görmek zorundayız. Siyasi
varlığım devam etsin düşüncesiyle, bu milletin
algısına hakaret edenler, saat başı, farklı fikirleri
milletin gözünün içine bakarak yüzleri kızarmadan
söyleyerek, esasen, kendilerini her Allah’ın günü
reddedenler ortadadır.
Yanlış yapanların gitmesi için, bir başka yanlışa
gerek yoktur. Milletçe, yanlış yapanları görmek ve
göndermek, artık, şart olmuştur. Genel İşsizliğin %
11.3 e, doların 2.72 TL’ye çıktığı, genç işsizliğin %
20’leri aştığı, adil gelir dağılımının hayal bile edilemediği, 5 Milyon gencin KPSS’ye girerek dahi işsiz
kaldığı, bakan ve iktidar partisi yakınlarının sınavsız devlet memuru yapıldığı, yargı bağımsızlığının
kalmadığı, korkunun egemen kılındığı, demokrasinin sakatlandığı, parlamenter sistemin tehdit
edildiği, memurların işçi yapılarak, iş güvencesiz
hale getirileceğinin çekinmeden söylendiği, çalışanların pastadan payının her geçen gün küçüldüğü, insanların senden benden diye ayrımcılığa
tabi tutulduğu, okul, MEB ve diğer bakanlıklardaki
yandaş olmayan yöneticilerin açıkça infaz edildiği,
alınterinin, bilgi, donanım ve liyakat yerine, yandaşlığın esas alındığı, kamuda kargaşanın tavan
yaptığı günümüzde sorumlular bellidir.
Bunca hata ve yanlışı yapanlar ortada dururken,
bunların sorumlularını cezalandırmak demokrasi
içinde mümkün iken, birileri, umutlarını bölücü bir
siyasi partinin barajı aşmasına bağlıyorsa bu ülkenin hiçbir geleceği kalmamış demektir. BU MİLLETE KAZIK ÜSTÜNE KAZIĞA HAYIR!
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AFYONKARAHİSAR ŞUBE, DİNAR İLÇE
TOPLANTISI YAPTI

Türkiye’nin Sendikası

ANKARA 5 NO’LU ŞUBE İLÇE TEMSİLCİLERİ
TOPLANTISI BEYPAZARI’NDA YAPILDI

Dinar ilçesinde nöbet tutmama eylemimiz ve sendikal faaliyetlerle
ilgili istişare toplantısı düzenledi. Toplantıya Şube Yönetim Kurulu üyeleri, ilçe yönetim kurulu ve ilçedeki üyeler katıldı. Üyelerle karşılıklı istişareden sonra, onların dilek ve temennileri alınarak toplantıya son verildi.

ANKARA 2 NO’LU ŞUBE
İSTİŞARE TOPLANTISI YAPTI

Türk Eğitim-Sen Ankara 2 No’ lu Şube Başkanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Teknik Okullar Bölgesinde görev yapan üyeler ile yemekli istişare
toplantısında bir araya geldi.
Şube Başkanı İzzet FAKILI bir konuşma yaparak üyelerimize katılımlarından ve bugüne kadar verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Üyelerimiz adına Halil KAYMAZ’ın yaptığı konuşmadan sonra toplantı sona
erdi.

ÇORUM ŞUBE, 23 NİSAN’I ELMALI KÖYÜ
İLKOKULUNDA COŞKU İLE KUTLADI

Türk Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Şube yönetimi Beypazarı’nda ilçe
temsilcileri ile bir araya geldi ve istişare yaptı.
Beypazarı ilçe temsilciliği ve Türk Eğitim Sen’in Beypazarı’ndaki üyelerinin ev sahipliğinde Beypazarı Ticaret Odasının konferans salonunda
gerçekleşen ilçe temsilcileri ve ilçe yönetimleriyle yapılan toplantıda
konuşa Şube Başkanı Sevgi YALAV öğretmene uygulanacak olan rotasyona karşı olduklarını söyledi. Torba yasada yer alan rotasyonun öğretmenin ve öğrencinin menfaatine olmadığını, yönetmelikle belirlenecek
olan ayrıntıların sürekli değişebileceğini ve böylece önümüzdeki yıl ya
da daha sonra 3-4 yılda bir yer değiştirme zorunluluğu olmayacağını
kimsenin garanti edemeyeceğini söyledi.
Toplantıda ayrıca 5 No’lu Şube yöneticileri ve Ayaş, Beypazarı, Nallıhan, Kazan, Kızılcahamam, Yenimahalle ve Güdül ilçe temsilcileri de
birer konuşma yaptı. Konuşmaların ortak mesajı, müdürlük ve müdür
yardımcılığı atamalarıyla, yandaş sendikanın haddini oldukça aştığı ve
Türk Eğitim Sen üyelerini istifaya zorladığı yönünde idi. Temsilciler bazı
kişilerin sendikadan ayrılıp yandaş sendikaya geçtiğini ama üyelerin çoğunun dimdik bir şekilde mücadele ettiğini hatta başka sendikalardan
yandaş sendikayı devirecek tek sendika olduğu için Türk Eğitim Sen’e
büyük katılımlar olduğunu ifade etti. 5 No’lu Şube Başkanı Sevgi YALAV da şubelerinin toplamda üye kaybı yaşamadığını aksine üye sayısını artırdığını rakamlarla ifade etti. Toplantıya katılan tüm temsilcilere
ve toplantıya ev sahipliği yapan Beypazarı Teşkilatına teşekkür ederek,
bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi. Toplantı soru - cevap ve
önerilerle son buldu.

ŞIRNAK TÜRK EĞİTİM-SEN ŞUBE BAŞKANI
TATAR’DAN POLİS HAFTASI MESAJI
Türk Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.
Türkiye’nin geleceğinin çocuklara emanet olduğunu söyleyen Aydın
şunları kaydetti: “Bu yıl bir ilki gerçekleştirerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Elmalı Köyü İlkokulunda öğrencilerimizin
coşkusuna ortak olarak kutladık. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza hediyeler takdim ettik. İnşallah bunu geleneksel hale getirerek
milli bayram coşkusunu her yıl farklı bir okulumuzda kutlayacağız.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 95. yıldönümünü ve 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı gururla kutluyoruz. Bu
anlamlı tarih, Türk milleti için paha biçilemezdir. Milli egemenliğin ilan
edildiği, Cumhuriyet’e doğru adım adım yaklaşıldığı 23 Nisan 1920 tarihi, milletimizin, yeniden büyük medeniyet kurma yolundaki dirilişinin
başlangıcıdır dedi.

Türkiye Kamu-Sen Şırnak il başkanı Turgut
Tatar Türk polis teşkilatının 170. Kuruluş yıl
dönemi nedeniyle bir mesaj yayınladı. Türkiye
Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen İl Başkanı Turgut Tatar Türk polis teşkilatının 170. Kuruluş yıl
dönemi nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Halkın huzur, refah ve güvenliği için emniyet mensuplarının canla başla çalıştığını ifade
eden Turgut Tatar mesajında şunları kaydetti:
“10 Nisan 1845 yılında kurulan ve 170 yıldır
dimdik ayakta duran polis teşkilatının kuruluş
yıl dönümünde hayatını kaybeden şehit polislerimizi rahmetle anıyorum. Gazi polislerimize
de minnetlerimi sunuyorum. Ülkemizin bekası için gözlerini kırpmadan
huzurumuzun teminatı olan emniyet mensuplarımızın polis haftasını
kutluyorum. Polislerimize görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Allah
yardımcıları olsun” dedi.
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TÜRK EĞİTİM-SEN İSTANBUL 6 NOLU ŞUBE
İSTİŞARE TOPLANTISI

KARAMAN ŞUBE; ARSIZLIĞIN BU KADARI!
ERMENEK’TE NELER OLUYOR?

Türk eğitim-sen istanbul 6 no’ lu şube 28.03.2015 Tarihinde istişare
toplantısı yaptı. Toplantıda konuşma yapan istanbul 6 no’ lu şube başkanı sami çelik türkiye’nin her geçen gün karanlık günlere doğru gittiğini belirten çelik şunları kaydetti: “öyle günler yaşıyoruz ki, anlatılması
mümkün olmayan karanlık günler.

Türk Eğitim-Sen Karaman Şube
Başkanı Ziya Hotamışlı’ dan kınama. Ermenek’ te yaşanan üzücü
olayı değerlendiren Hotamışlı
şunları kaydetti: “ Ermenek ilçemizde 21 Mart Nevruz Bayramı
(Ergenekon ) ilçe protokolü, vatandaşlar ve öğrencilerin huzurunda
coşkuyla kutlanırken Milli Eğitim
Şube Müdürü Hasan AÇIKGÖZ’
ün Türk Bayrağı’na karşı davranışını basından öğrendik. Arif Nihat
Asya’nın “ Bayrak ” şiiri okunurken Türk Devletlerinin bayrakları ve
bayrağımızla öğrenciler geçit merasimi yapıyordu.

-Türkiye sanki istilaya uğramış, millet esir alınmıştır. Her taraf parsellenmiş, yağmalanmıştır. Hak, hukuk, adaletin kalmadığı, baskı ve zülmün had safhaya ulaştığı günleri yaşıyoruz. Milli eğitim müdürleri, şube
müdürleri, okul müdürleri, okul müdür yardımcıları artık tek sendikadan
icazet alır hale gelmiştir. Milli eğitim yap-boz tahtasına çevrilmiş, eğitim
dibe vurmuştur. Üyelerimiz bu yüzden baskı altına alınmıştır. Kanun, genelge ve yönergelerin bir hükmü kalmamıştır. Ayrıca aynı kusuru yapan
farklı sendika mensupları teftiş kurulunca ayrı değerlendirilmektedir.
Hakkımızı arayacak güvenli bir kurum kalmamıştır.
Değerli dava arkadaşlarım;
İşte böyle dehşet verici bir ortamda bir araya geldik. Bugüne kadar
esirgemediğiniz desteğinizi bundan sonrada esirgemeyeceğinize inanıyoruz. Kaygılı günlerin geri kalması dileğiyle hepinizi saygı, sevgi ve
muhabbetle selamlıyorum.” dedi.

BUCA TEMSİLCİLİĞİ NÖBET EYLEMİ İLE İLGİLİ
BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

İlçe Kaymakamı, Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı, Emniyet Amiri, öğretmenler ve katılan herkes; o anlarda büyük bir heyecanla ve milli
şuurla bayrağımızı ayakta alkışlarla selamlarken, İlçe Milli Eğitim Şube
Müdürü Hasan AÇIKGÖZ’ ün oturuş görüntülerini tüm Türkiye ibretle
seyretti.
Bu ibretlik manzara: Türk Milli Eğitiminin üzerine kâbus gibi musallat
olmuş zihniyetin; Cumhuriyet ve Cumhuriyetin kazanımlarına, kurucu
felsefeye, Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Ruhuna, Atatürk ve İnkılaplarına
ve milli değerlerimize apaçık bir meydan okuyuşudur.
Türk Eğitim-Sen olarak; bekledik ki üyesi olduğu Eğitim Bir-Sen ve
ilgili şahıs çıkıp kamuoyundan bir özür dilesin. Ama o da ne? Her zamanki gibi akıl almaz bir üslup ve özrü kabahatinden büyük pişkinlikle
başkalarını suçladılar.”
Bu çirkin davranışın sahibini kınamak yerine bir de sahiplenmek ve
savunmak tam bir düşüklük örneğidir ve asla unutulmayacağını belirten
Hotamışlı “ Milli ve manevi değerlerimize bağlı Eğitim Bir-Sen üyelerini
de rencide eden ve derinden yaralayan bu saygısızlığa karşı herkesi gereken milli duruşu göstermeye davet ediyoruz dedi.

KAYSERİ 2 NO’LU ŞUBE, TOMARZA İLE
TEMSİLCİLİĞİ AÇILIŞI YAPTI

Buca İlçe Temsilciliği nöbet eylemi ile ilgili Eğitim-İş Buca Temsilciliği
ile ortak basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını Buca Temsilcisi İsmail
Çelik yaptı. Çelik, konuşmasında şunları söyledi: “Türk Eğitim-Sen olarak kamu kuruluşları içerisinde nöbet tuttuğu halde ücret almayan tek
kesim olan eğitimciler için sendikamız tarafından geçtiğimiz yıl dilekçe
kampanyası düzenleyerek yapılan işlemin karşılık bulması talebimize
bakanlığımız maalesef kulaklarını tıkamış, gözlerini kapamıştır. Eylem
başlangıcında haftalık nöbet tutmama kararımız sabote edilmeye çalışılmış, sendikamız tarafından süresiz eylem kararı alınmıştır. Ancak son
derece makul ve haklı bu talebimiz karşısında bakanlık yetkilileri kafalarını kuma gömmeye devam etmektedirler.
Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Valilik Makamından gelen yazı üzerine bütün kurum yöneticilerini kendi okullarında nöbet eylemi ile ilgili
muhakkik tayin etmiştir. Ancak yapılan toplantılarda herhangi bir işlem
yapmayın uyarılarına rağmen kurum yöneticileri öğretmenlere zarflar
dağıtarak tek tek idari odalara çağırmışlardır. Müşteki/sanık olarak ifade
tutanakları hazırlamışlardır.” dedi.
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Türk Eğitim-Sen Tomarza İlçe Temsilciliğinin açılışı bugün yoğun bir
katılımla gerçekleşti.
Açılışa Tomarza Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz, Türk Eğitim Sen Kayseri 2 No’lu Şube Başkanı Ali İhsan Öztürk, Yönetim Kurulu,
MHP İlçe Başkanı Mustafa Köse ve Yönetim Kurulu, Saadet Partisi İlçe
Başkanı Erdal Yalçın, Türk Eğitim-Sen Develi İlçe Temsilcisi Yusuf Ceyhan, Kamu-Sen’e Bağlı Sendikaların İlçe Temsilcileri, Sendika İş Temsilcileri, Kurum İdarecileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Açılış Konuşmasını yapan Türk Eğitim Sen İlçe Temsilcisi Vedat Çelik; “temsilciliğin açılmasında emeği geçen başta Sayın Başkanımız,
gönül dostumuz, idolümüz Ali İhsan Öztürk’e, yine her türlü yardımı
esirgemeyen kıymetli Büyüğümüz, Ağabeyimiz Mustafa Köse’ye, gece
gündüz durmadan çalışan Yönetim Kurulundaki arkadaşlarımıza çok
teşekkür ederim” dedi.

TÜRK EĞİTİM-SEN

KOCAELİ 1 NO’LU ŞUBEDEN, VALİ ZİYARETİ

Türk Eğitim-Sen 1 No’ lu Şube Başkanı Yaşar ŞANLI ve yönetim kurulu üyeleri Feyzullah DİVLİ, Recep İMAMOĞLU, Murat OLGUN, Yalçın
KANYILMAZ, Gökhan MERMER, ve Serkan ÇETİN, Kadın Komisyonu
Başkanı Jale Gül KAÇMAZ Kocaeli Valisi Sayın Hasan Basri GÜZELOĞLU’ na nezaket ziyaretinde bulundular.
Türk Eğitim-Sen 1 No’ lu Şube Başkanı Yaşar ŞANLI yeni seçilen yönetimi Valimize tanıtarak, sendika çalışmaları ve eğitimin problemleri
hakkında bilgi sunumunda bulundu.
Valimiz Sayın Hasan Basri GÜZELOĞLU ise Türk Eğitim-Sen 1 No’ lu
Şube yönetimine hayırlı olsun dedi.

Türkiye’nin Sendikası

NİĞDE ŞUBEDEN ADEM KORKMAZ’A GEÇMİŞ
OLSUN ZİYARETİ
Eğitim sendikaları Niğde’nin Bor ilçesinde Milli Eğitim Müdürü tarafından darp edilen Türk Eğitim-Sen üyesi Adem Korkmaz için bir araya
gelerek basın açıklaması yaptılar. Türk Eğitim-Sen adına Şube Başkanı
İhsan Uğraş, Eğitim-İş adına Şube Başkanı Timur Özkan, Eğitim Sen
Şube Başkanı A. Emin Bağcı ve Aktif -Sen adına Muhammet Eryaman
katıldı. Açıklamada öğretmenlerin itibarsızlaştırılmakta, eğitim çalışanları horlanmakta; kısacası eğitimde başarı yerine siyasallaşma hesapları
yapıldığı vurgulandı.
“Bor İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından darp edilen Türk Eğitim Sen
Üyesi öğretmen Adem KORKMAZ hocama geçmiş olsun diyorum.
Bugün burada Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Eğitim-Sen ve Aktif-Sen
olarak, meslek onurumuza sahip çıkmak için omuz omuza, yürek yüreğe bulunuyoruz dedi.

SAKARYA ŞUBE İSTİŞARE TOPLANTISI YAPTI

MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARINDAN
KÜTAHYA ŞUBESİ’NE ZİYARET

Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili adayları 22.04.2015 Çarşamba günü Türkiye Kamu-Sen Kütahya İl Temsilciliğini ziyaret etti. Ziyarette Türkiye Kamu-Sen Kütahya İl Temsilciliğine bağlı iş kollarındaki
sendika başkanları hazır bulundular. MHP Kütahya İl Başkanı Mehmet
Ali TÜRKER, Merkez İlçe Başkanı Ferhan YILDIRIM ve Milletvekili Adayları MHP Kütahya Milletvekili Prof.Dr.Alim IŞIK, Opr.Dr. Hüseyin BALİ,
Önder KICIROĞLU, Erol ALPERTÜRK ve Türkiye Kamu-Sen Kütahya İl
Temsilciliğine bağlı iş kollarındaki sendika başkanları kendileri tanıttılar.
Ziyarette adaylar projeleri hakkında bilgiler verdiler. Türkiye KamuSen Kütahya İl Temsilciliğine bağlı sendika başkanları kendi iş kollarında yaşanan adaletsizlikleri ve kamuda yaşanan sıkıntılardan bahsetti ve
adaylara başarılar dilediler. MHP Kütahya Milletvekili Prof.Dr.Alim IŞIK,
iktidara geldiklerinde mutlaka bu adaletsizlikleri yapanlardan hesap sorulacağını ve MHP iktidarında adaletsizliklerin sona ereceğini belirtti.

Türk Eğitim-Sen Sakarya Şubesi 2.Dönem Kurum Temsilcileri istişare
toplantısını 12 Nisan Pazar günü Sakarya Üniversitesi Personel Yemekhanesinde gerçekleştirdi. Katılımın yüksek olduğu istişare toplantısı
Şube Başkanı Mehmet Düzlü’nün açılış konuşmasının ardından istişare
bölümüyle devam etti.
Sendikal yetki sürecinde yapılması gereken konuların ağırlıklı olarak
gündeme geldiği toplantıda 15 Mayıs’ta yetkili sendika olabilmek için
daha fazla gayret gösterilmesi gerektiğinin altı çizilirken, teşkilat yapısının eksiksiz olarak tamamlandığı bunun da sendikal mücadelemizi
güçlendireceği belirtildi.

SİVAS ŞUBE, İSTİŞARE TOPLANTISI YAPTI

TEKİRDAĞ ŞUBE:
“ÖĞRETMEN SAHİPSİZ DEĞİLDİR”
Türk Eğitim -Sen Sivas Şubesi olarak Zara İlçe Temsilciliği tarafından
tanışma ve istişare toplantısı yapıldı.

Yalova da Vali Selim CEBİROĞLU’ nun tutumuyla yaşanan üzücü
olay nedeniyle Tekirdağ da bulunan eğitim sendikalarından Türk Eğitim Sen, Eğitim Sen, Eğitim İş ve Aktif Sen sendikaları bir araya gelerek
Tuğlalı Parkta ortak bir basın açıklamasında bulundular

İlçe temsilciliğinin tertip ettiği toplantıya Türk Eğitim- Sen Sivas Şube
Yönetim Kurulu, Kadınlar Komisyonu Türk Eğitim-Sen’in Zara ilçesindeki üyeleri ve aileleri katıldı. Açılış konuşmasını İlçe Temsilcisi Mesut
Yılmaz yaptıktan sonra Sivas Şubesi Kadınlar Komisyonu Başkanı Serpil
Dal’ın yaptığı kısa konuşmanın ardından Şube Başkanı Nuri Eryıldız katılımcılara hitap etti. Türk Eğitim-Sen’in büyük bir aile olduğunu vurgulayan Nuri Eryıldız katılımcılara, sendikal toplantı ve faaliyetlere vermiş
oldukları desteklerinden dolayı teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.

29

TÜRK EĞİTİM-SEN
YENİ DOĞANLAR
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Necdet ÇİFTÇİ’nin “Nazlı
Zeynep” adında kızı olmuştur.
Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Arda YORULMAZ’ın oğlu
olmuştur.
Aydın Şube üyelerinden TolgaSerap ÇİZMECİ çiftinin “Kerem”
adında oğlu olmuştur.
Bitlis Şube üyelerinden Seyit
Ahmet UZUN’un “Eymen Göktürk” adında oğlu olmuştur.
Bingöl Şube üyelerinden Nigar
– Alper YILDIZ çiftinin “Cihangir
Akif” adında oğlu olmuştur
Bingöl Şube üyelerinden Kenan OSMANOĞLU’nun” İklimya
“adında kızı olmuştur.
Bingöl Şube üyelerinden Beyhan- Alper Tunga KÖKTEN çiftinin “Zeynep” adında kızı olmuştur.
Bingöl Şube üyelerinden Havva- Beytullah ADAL çiftinin “Ayşe
Kübra” adında kızı olmuştur.
Bingöl Şube üyelerinden Havva- Beytullah ADAL çiftinin “Ayşe
Kübra” adında kızı olmuştur.
Bursa1 No’lu Şube üyelerinden
Alptekin KARACA’nın çocuğu olmuştur.
Bursa1 No’lu Şube üyelerinden Funda-Osman ERDOĞAN
çiftinin “Yiğit Nevzat “isminde
oğlu olmuştur.

EVLENENLER
Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Neşe KARATAY evlenmiştir.
Kırşehir Şube üyelerinden Demet TURAN evlenmiştir.
Kırşehir Şube üyelerinden Nalan-Halil ASLAN evlenmiştir.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Gülşen GÜLŞEN evlenmiştir.
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Bursa1 No’lu Şube üyelerinden
Özlem - İsmail ERASLAN çiftinin
“Sare” isminde kızları olmuştur.
Bursa1 No’lu Şube üyelerinden
Duygu-Mehmet HIZIROĞLU çiftinin “Metehan” isminde oğulları
olmuştur.
Giresun Şube üyelerinden Burcu Aygün BAYRAKTAR’ın kızı olmuştur.
Giresun Şube üyelerinden Sezgin KIRAN’ın kızı olmuştur.

ğız Alp” adında oğlu olmuştur.
Karaman Şube üyelerinden
Fuat - Esra KICIK çiftinin “Eslem “ adında çocukları olmuştur.
Karaman Şube üyelerinden
Serdar ERDOĞAN’ın “Çağan”
adında çocuğu olmuştur.
Karaman Şube üyelerinden
Sevgi - Şıh Ali EGEMEN çiftinin
“Fatma Ece” adında çocukları
olmuştur.

den Tayfun ALP ‘in “İsmail Kağan” adında oğlu olmuştur.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Mehtap TEMİZER’in “Hakan” adında oğlu olmuştur.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Esra DEMİRYÜREK’in “Zeynep Nura “adında kızı olmuştur.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Fatma KOLERİ’nin “Belinay”
adında kızı olmuştur.

Giresun Şube üyelerinden Kadir KEMAL’in oğlu olmuştur.

Kırşehir Şube üyelerinden Bilge Yunus ŞAHİN›in çocuğu olmuştur.

Malatya Şube üyelerinden Turgut ALAGÖZ’ün “Ertuğrul Eymen” isminde oğlu olmuştur.

Giresun Şube üyelerinden Bahadır ÇELEBİ›nin oğlu olmuştur.

Kırşehir Şube üyelerinden Selami ŞAHİN›in çocuğu olmuştur.

Isparta Şube üyelerinden Boray-Zeynep BİÇER çiftinin “Defne” adında kızları olmuştur.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Züleyha KERBALI’nın oğlu
olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Hale KAN’ın “ Derin “ adında kızı olmuştur.

Karaman Şube üyelerinden
Hüseyin KABA’nın “Kerim Kağan” adında oğlu olmuştur.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Naciye-Mustafa GÖRMÜŞ
çiftinin “Ahmet Erdem” isimli
oğulları olmuştur.

Karaman Şube üyelerinden
Semra HIDIR’ın kız çocuğu olmuştur.
Karaman Şube üyelerinden
Emine - Faruk ALTUNIŞIK çiftinin
“Şura Nur” adında kız çocuğu olmuştur.
Karaman Şube üyelerinden
Emine- Cemil DURAL çiftinin ikiz
kızları olmuştur.
Karaman Şube üyelerinden
Osman ESEN’in “Ada” isminde
kızı olmuştur.
Karaman Şube üyelerinden
Ayşe - Mustafa ATAY çiftinin “Ya-

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Niğmet – Ali GÜVENCİ’nin
“Elif Ayşem” isimli kızları olmuştur.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Adile KAYALATI’nın “gökçe”
isimli kızı olmuştur.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Ebru IŞIK’IN “Yusuf” adında
oğlu olmuştur.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden GÖKÇE AYVACI’nın “Elif
Miray” adında kızı olmuştur.
Konya 2 No’lu Şube üyelerin-

Ordu Şube üyelerinden Hakan
YILDIRIM’ın çocuğu olmuştur.
Ordu Şube üyelerinden OyaFaruk AKSU çiftinin çocukları olmuştur.
Ordu Şube üyelerinden Fatma-Mustafa TİKEN çiftinin çocukları olmuştur.
Ordu Şube üyelerinden Zeynep-Sinan ŞANLITÜRK çiftinin
çocukları olmuştur.
Ordu Şube üyelerinden Eda
DENİZ’in çocuğu olmuştur.
Ordu Şube üyelerinden SerpilOrhan KARAKULAÇ çiftinin ikiz
çocukları olmuştur.
Ordu Şube üyelerinden YelizSerkan DEMİRBAŞ çiftinin çocukları olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Ramzan ÇELİKTAŞ evlenmiştir.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Mehmet KALE’nin oğlu evlenmiştir.
Muğla Şube üyelerinden Arif
KARACA’nın oğlu evlenmiştir.
Ordu Şube üyelerinden Hatice
Nur KUTLU evlenmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Ceyhun KUTLU evlenmiştir.

SÜNNET

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Emine KÜÇÜKAKKAŞ evlendi.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Emine KARAÇELİK’in kızı evlenmiştir.

Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Şükrü DURAK’ın oğulları
sünnet olmuştur.
Kırşehir Şube üyelerinden
Aycan-Alperen BAŞGÜL’ün çocuğu olmuştur.

ÇARE
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TÜRK EĞİTİM-SEN
VEFAT
Afyonkarahisar Şube üyelerinden Fethiye SERİM’in babası
vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Gülay ATÇI’nın babası vefat
etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Mustafa ERBEK’in babası
vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Ali Osman GÖZ’ün kardeşi
vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Orhan KALAY’ın annesi vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Sırrı İlkan KAYA vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Erkan ÜNAL’ın babası vefat
etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden İbrahim ŞEKERLİ vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Yeşim Atuş ORGUN’un babası vefat etmiştir.

Türkiye’nin Sendikası

Ankara 1 No’lu Şube üyelerinden Doğan ÇOLAK’ın babası Aslan ÇOLAK vefat etmiştir.

İzmir 1 No›lu Şube üyelerinden
Serkan TUFANLI’nın babası vefat
etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Aysel YAVUZ’un abisi vefat
etmiştir.

Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Ahmet KUTLU’nun ağabeyi vefat etmiştir.

İzmir 1 No›lu Şube üyelerinden
Gül KARPAT’ın babası vefat etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Cevdet DURAL’ın babası vefat etmiştir.

Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Fahri DÖNMEZBİLEK’in babası vefat etmiştir.

İzmir 3 No›lu Şube üyelerinden
Osman Olgaç’in babası vefat etmiştir.

Ankara 4 No’lu şube üyelerinden Hüseyin Baykal’ ın annesi vefat etmiştir.

Karaman Şube üyelerinden
Seher DİLEK’in babası vefat etmiştir.

Ankara 4 No’lu şube üyelerinden Halit TOKGÖZ’ün babası vefat etmiştir.

Karaman Şube üyelerinden
Şenel UĞUZ’un babası vefat etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Keziban Meltem ÖZTÜRK’ün annesi
vefat etmiştir

Karaman Şube üyelerinden
Hacı Ömer EROĞLU’nun annesi
vefat etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Asiye
AYDIN’ın annesi vefat etmiştir.

Karaman Şube üyelerinden Ali
KOÇ’un babası vefat etmiştir.

Bursa1 No’lu Şube üyelerinden
Adil AYDEMİR’in babası vefat etmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden
Name LENGER’in kardeşi vefat
etmiştir.

Bursa1 No’lu Şube üyelerinden Burhan YALÇIN’ın babası
vefat etmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden Hadiye EKTİREN’in babası vefat etmiştir.

Isparta Şube üyelerinden Erol
GÜZEL’ İn annesi vefat etmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden Süleyman-Safi DOĞAN’ın annesi
vefat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Selim ÇOBAN’ın abisi vefat
etmiştir.

İstanbul 6 No’lu Şube üyelerinden Adem ÖZBERK’İN babası
vefat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Çiğdem KURT’un kardeşi
vefat etmiştir.

İstanbul 6 No’lu Şube üyelerinden Recep UĞURLU’NUN annesi
vefat etmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden Murat KARARTI’nın babası vefat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Tuğba KÜÇÜK’ün babası vefat etmiştir.

İstanbul 6 No’lu Şube üyelerinden Baki SATILMIŞ’IN babası
vefat etmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden Murat BÜYÜKŞAHİN’in çocuğu vefat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Vedat ŞAHİN’in babası vefat
etmiştir.

İstanbul 6 No’lu Şube üyelerinden Esra KARAN’IN babası vefat
etmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden Aynur-Mehmet BIYIK’ın çocuğu olmuştur.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Selma YAĞIZ’ın babası vefat
etmiştir.

İzmir 1 No›lu Şube üyelerinden
Ayşegül KILINÇ’ın babası vefat
etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Filiz KAVUŞ’un oğlu vefat
etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Orhan TÜFEK’in babası vefat
etmiştir.

İzmir 1 No›lu Şube üyelerinden
Serkan TUFANLI’nın babası vefat
etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden İbrahim IŞILAR’ın annesi vefat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Cihangir KARAFA-KIOĞLU’nun
babası vefat etmiştir.

İzmir 1 No›lu Şube üyelerinden
Ayşegül KILINÇ’ın babası vefat
etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Alper BÜYÜKSARI’nın annesi vefat etmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden Metin ÇAKIR›ın babası vefat etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden İsmail HAKKI ERBAŞ’ın annesi vefat etmiştir.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Fatma KÖSE’nin babası vefat
etmiştir.
Malatya Şube üyelerinden
Bayram TEKEDERELİ’nin babası
vefat etmiştir.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Ramazan KINALI’nın annesi
vefat etmiştir.
Muğla Şube üyelerinden Mustafa SARGIN’ın babası vefat etmiştir.
Muğla Şube üyelerinden Ramazan KEMERLİ’nin babası vefat
etmiştir.
Muğla Şube üyelerinden Cemil
DOĞRAMACI’nın babası vefat
etmiştir.
Muğla Şube üyelerinden Ender
KAYA’nın annesi vefat etmiştir.
Muğla Şube üyelerinden Şevki
SALAR’IN babası vefat etmiştir.
Muğla Şube üyelerinden Sadun DURAN’ın babası vefat etmiştir.
Ordu Şube üyelerinden Mehmet HAFIZOĞLU’nun annesi vefat etmiştir.
Ordu Şube üyelerinden Tuncer
YÜCEL’in annesi vefat etmiştir.
Ordu Şube üyelerinden Fatma
GÜZEL’in babası vefat etmiştir.
Ordu Şube üyelerinden Mehmet DOĞAN’ın çocuğu vefat
etmiştir.
Ordu Şube üyelerinden Ahmet
KARACA’nın annesi vefat etmiştir.

VEFAT EDEN ÜYEMİZ
Ankara 4 No’lu şube üyelerinden Ali Osman UYAR vefat etmiştir.
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