
220.056 Üyemizle Dimdik Ayaktayız !

GURUR DUYUYORUZ

Varsın birileri, iktidarın borazanlığını yapsınlar; Varsın birileri sözde 
sendikacılık adına çalışanların haklarını masada pazarlasınlar; Varsın 
birileri çalışanların en temel hakları gasp edilirken dahi ağa babaları-
nın safında yer tutsunlar; Varsın birileri çalışanlara ihanetlerinin diye-
tini makam, mevki, ulufe olarak alsınlar; Varsın birileri tüm bu zillete 
rağmen hormonlu bir şekilde balon gibi şişsinler!

ONLAR HİÇ BÜYÜYEMEYECEKLER!
ONLAR HİÇ GURUR DUYAMAYACAKLAR!

ONLAR HİÇ GIPTAYLA TAKİP EDİLMEYECEKLER!
BİZ HEP BÜYÜĞÜZ,
BİZ HEP GÜÇLÜYÜZ,

BİZ HEP GIPTAYLA TAKİP EDİLECEĞİZ!
İYİ Kİ VARSINIZ.

İYİ Kİ, TÜRK EĞİTİM-SEN VAR!

“ÖTEKİLEŞTİRME, YANDAŞLIK 
DEVRİ BİTİYOR”

MEMURUN SOFRASI YANGIN YERİ OLDU
ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNİ YARGIYA TAŞIDIK

Devamı 3’de
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Devamı 5’de

Genel Başkan İsmail KONCUK;
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İstişare toplantısında bir konuş-
ma yapan Genel Başkan Koncuk; 
“Son zamanlarda ‘biz Osmanlıyız’ 
diye ortalıkta gezenleri görüyoruz. 
Allah’a şükür biz de Osmanlıyız, 
Selçukluyuz ve bununla övünüyo-
ruz. Ve yine Allah’a şükür ki Müs-
lümanız Türk’üz… Fakat sadece 
Osmanlıyız demek yetmez, o kah-
raman ecdada layık olmak gerekir. 
Osmanlı nasıl İstanbul’u fethetti, 
bunu iyi anlamak ve ruhu yaşat-
mak lazımdır. Bizim ecdadımız, 
savaş zamanında dahi düşmanın 
bağına girdiğinde, yediği üzümün 
parasını asmasına bıraktı. İşte 
böylesi asil bir ruh, Müslümanın 

malını çalmak bir yana, düşmanın 
malını bile çalmayan, ona dahi 
saygı gösteren bir ecdat ancak 
İstanbul’u fethedebilirdi. O ecdat 
ki, Hz. Peygamber Efendimiz’in 
övgüsüne mazhar olmuş bir 
ecdattır.  Fatih Sultan Mehmet 
Han ve onun güzel askerleri, Hz. 
Peygamber Efendimiz’in,  yani 
yüce Allah’ın ‘bu dünyayı yüzü 
suyu hürmetine yarattım’ dedi-
ği iki Cihan Güneşi’nin İstanbul 
övgüsüne mazhar olmuştur.

Evet İstanbul çalınmadı, 
İstanbul fethedildi. Ecdadımız, 
İstanbul’un arsalarını birilerine 
peşkeş çekmedi. Allah için, İlay-ı 
Kelimatullah için ve bu millet için 
bir çağı kapatıp yeni bir çağı açtı. 
İstanbul, birileri tarafından bugün 
yağmalansın diye fethedilmedi. 
Bu sebeple Osmanlıyız demek 
yetmez. Osmanlıyız deme hakkını 
önce kazanacaksın. Ahlakınla, 
duruşunla, şerefli bir insan olarak 
önce hakedeceksin bu sözü söy-
lemeyi. Osman Bey’i, Orhan Bey’i, 
Ertuğrul Gazi’yi, Şeyh Edebali’yi, 
Fatih Sultan Mehmet’i yani Os-
manlıyı temsil ettiğini ifade etmek 
her babayiğidin harcı değildir. 
Ama bizler Osmanlıyız, Selçuklu-
yuz ve çok şükür ki, Türk olarak 
yaratılmışız.” dedi.

Genel Başkan Koncuk :

“İstanbul çalınmadı, 
İstanbul fethedildi.”

Türkiye Kamu-Sen İstanbul İl Temsilciliği 30 Mayıs 2015 
tarihinde kahvaltılı istişare toplantısı düzenledi.  

Toplantıya Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel 
Başkanı İsmail Koncuk, Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri 

Cengiz Kocakaplan ile birlikte katıldı.

SINAVSIZ YAPILAN YURT 
MÜDÜRÜ ATAMALARININ 

HEPSİ İPTAL
27.3.2012 günlü, 28246 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Kamu Kurum 
ve Kuruluşlarında Görevde 
Yükselme ve Unvan Değişikliği 
Esaslarına Dair Genel Yönetme-
likte Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Yönetmeliğin 1. maddesiyle, 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 
Görevde Yükselme ve Unvan 
Değişikliği Esaslarına Dair Genel 
Yönetmeliğin 2. maddesinin 
ikinci fıkrasına, Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel 
Müdürlüğünde yurt müdürü 
kadroları ibaresi eklenmiştir. Söz 
konusu değişiklik ile Kamu Ku-
rum ve Kuruluşlarında Görevde 
Yükselme ve Unvan Değişikliği 
Esaslarına Dair Genel Yönet-
meliğin “Kapsam” başlıklı 2. 
maddesinin ikinci fıkrası, atama 
işlemlerinde bu Yönetmelik 
hükümlerinin uygulanmayacağı 
kadrolar yönünden genişletilmiş-
tir. Bu maddenin iptali istemiyle 
açılan davada Danıştay Besinci 
Dairesi tarafından yürütmeyi 
durdurma kararı verilmiştir.

Türk Eğitim-Sen olarak sınavsız 
olarak yurt müdürü kadrolarına 
yapılan atamaların dayanağı 
Yönetmelik hükmünün Danıştay 
5. Dairesince yürütmesinin dur-
durulduğundan bahisle, anılan 
yargı kararı uygulanarak sınavsız 
yapılan yurt müdürü atamaları-
nın iptal edilmesi istemiyle konu 
yargıya taşınmış ve Ankara 14. 
İdare Mahkemesince sınavsız 
yapılan yurt müdürlüğü atama-
larının yürütmesi durdurulmuştu. 
Yürütmesi durdurulan atamalar 
konusunda Ankara 14. İdare 
Mahkemesi iptal kararı vermiştir.

İptal 
kararının ge-
rekçesi “…
yukarıda 
aktarılan 
mevzuat 
uyarınca 
yargı 
kararının 
aynen ve gecikmeksizin 
uygulanmasının zo-
runlu olduğu, 
Danıştay ve 
idare mahke-
melerince verilen 
iptal ve yürütmenin durdurul-
ması kararlarının da işlemi veya 
düzenleyici işlemi tesis edildiği 
tarihten itibaren hukuka aykırı 
kıldığı hususları birlikte değer-
lendirildiğinde, davalı idarece; 
Danıştay Besinci Dairesi ka-
rarı sonrası hukuka aykırı hale 
geldiği tartışmasız olan 32 adet 
yurt müdürü atamasının iptal 
edilerek mevzuata uygun bir 
şekilde yeniden atama yapılması 
gerekirken, davacı Sendikanın 
Danıştay Besinci Dairesi kararı-
nın uygulanarak atamaların iptal 
edilmesi istemiyle davalı idareye 
yaptığı bu yöndeki 14.04.2014 
tarihli başvurusunun zımnen 
reddine ilişkin işlemde, Anayasa-
nın 138. maddesi ile 2577 sayılı 
Yasanın 28. maddesine ve huku-
ka uygunluk bulunmamaktadır.” 
denilmektedir.

Bu karar uyarınca sınavsız 
yapılan yurt müdürü atamala-
rının hepsi iptal edilmiştir. Türk 
Eğitim-Sen olarak yapılan tüm 
usulsüzlüklerin karşında olup, 
hakkaniyet doğrultusunda mü-
cadele edeceğimizin bilinmesini 
istiyoruz.

Mesleki Çalışmalar Tatil  
Adreslerinde Yapılabilmeli

26.07.2014 tarih ve 29072 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan MEB Okul Ön-
cesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yö-
netmeliğinin “Öğretmenlerin mesleki 
çalışmaları” başlıklı;

38. Maddesinde köy ve beldelerde 
görevli okul öncesi eğitimi öğretmenleri 
ile birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda görevli 
öğretmenlerin, derslerin kesiminden 1 
Temmuza kadar yapılacak meslekî çalış-
malarını yaz tatilini geçirecekleri yerdeki 
bir ilkokulda yapabileceklerine ilişkin 
herhangi bir düzenlemeye yer verilme-
miştir. Ancak, önceki yıllarda yapılan 

bu uygulamanın devam ettirilmemesi 
öğretmenlerimizin mağduriyet yaşama-
larına neden olacaktır.

Köy ve beldelerde görevli okul öncesi 
eğitimi öğretmenleri ile birleştirilmiş sı-
nıflı ilkokullarda görevli öğretmenlerin, 
derslerin kesiminden 1 Temmuz 2015 
tarihine kadar yapılacak meslekî çalış-
malarını yaz tatilini geçirecekleri yerdeki 
bir ilkokulda yapabilmelerinin sağlan-
ması ile ilgili kurumlara talimat gönde-
rilmesi ve kamuoyuna duyurulması  
hususunda, Türk Eğitim-Sen olarak Ba-
kanlığa yazılı başvuruda bulunduk.



TÜRK EĞİTİM-SEN Türkiye’nin Sendikası

3

8 Haziran’da yeni bir güne 
uyandık. Allah milletimize ve 
tüm çalışanlara hayırlı uğurlu et-
sin. Seçim sonuçlarını herkes çok 
iyi değerlendirmek zorundadır. 7 
Haziran seçim sonuçları, haksızlı-
ğa, hukuksuzluğa, ötekileştirme-
ye, yandaşlara birinci sınıf insan 
muamelesi yapılırken, diğer in-
sanların ayrımcılığa tabi tutulma-
sına, genç işsizliğe, adil olmayan 
gelir dağılımına,  tüm kurum ve 
kuruluşlarda yaşanan yönetici 
kıyımına, oluşturulan korku dev-
letine, memur ve emeklinin yok 
sayılmasına karşı gösterilen bir 
tepkidir.

Çok söyledik, çok eylem yap-
tık ancak, siyasi iktidar meydanı, 
kamuda palazlandırdığı paralel 
bir sendikaya ve egoizmi tavan 
yapmış, yalnızca kendileri için ya-
şayanlara bırakmıştır. Başta MEB 
olmak üzere, Sağlık Bakanlığı ve 
tüm kurum ve kuruluşlarda, ade-
ta terör estirenler, İktidarın yaşa-
dığı hezimette büyük rol almış-
lardır. Mesleğe yeni başlayan, 
stajyer memur ve öğretmenleri 
dahi tehdit eden, onları mesleğe 
başladıkları ilk günden cendere-
ye sokan, stajyerliğimiz kalkmaz, 
endişesine sevk eden, malum 
güruh artık zapturapt altına alın-
mak zorundadır.

Yıllarca, şerefle yöneticilik yap-
mış, on binlerce insanın alın te-
rini çalanlar ne bekliyorlardı? Bu 
insanların susup kaderine boyun 
bükmesini mi? Elbette susmadı-
lar, elbette sineye çekmediler ve 
gerekeni yaptılar. Hakları teslim 
edilmediği sürece, bu dava bit-
meyecektir.

Herkese mavi boncuk dağıtıp, 
memur ve emekliye gelince sus 
pus olan, bin dereden su getiren 
Maliye Bakanı, yetersiz öğret-
men ataması, 400 bini bulan işsiz 
İİBF’liler, milyonlarca genç işsiz 
elbette milli gelirden payını iste-
yecektir. Bakanların, İktidar Parti-
sinin ve-erinin çocukları, yakınları 
sınavsız devlet memuru olurken, 
bunlar aldıkları 70-80-90 puan-
la dahi işsiz gezmeye mahkûm 

edilmişlerdir.

Yaşanan yolsuzlukların üzerine 
gitmek yerine, sümen altı edil-
mesinin, hakim ve savcılara yö-
nelik baskıların, insanların hukuk-
tan umudunu kesme noktasına 
getirilmesinin suçlusu, sorumlu-
su kimlerdir?

Bütün bu ve benzeri sebep-
ler seçim sonuçlarına doğrudan 
etki etmiştir. Herkesi kucaklamak 
yerine, kendi yandaşlarını türe-
tenler, besleyenler hak ettikleri 
sonucu almıştır. Seçim sonuçla-
rının çok daha kötü olmamasının 
sebepleri bellidir. Bu sonuçlar 
dahi, yapılan haksızlıkların boyut-
ları ile müsemma değildir, ancak 
görebilenler bakımından büyük 
bir derstir.

Bugünden sonra yapılması ge-
rekenler, yaşanacaklar bellidir.

1-Kamuda yandaş koruma 
devri sona ermiştir. Hangi mevki 
ve makamda olursa olsun, her-
kes, artık görevlerini yasal sınırlar 
çerçevesinde yerine getirecek, 
baskı, korku yöntemleri bir yön-
tem olmaktan çıkacaktır.

2-Kamuda İktidarın sayısal üs-
tünlüğü ile çıkarılan, başta ucube 
teşkilat kanunları olmak üzere, 
tüm kanunlar yeniden gözden 
geçirilecek, başta yönetici atama 
olmak üzere, görevde yükselme 
kriterleri yazılı sınava bağlı olarak 
yapılacak, mülakat, performans 
gibi sübjektif uygulamalar kaldı-
rılacaktır.

3-Geçmişte haksız yere, müla-
kat vb. haksız, hukuksuz yöntem-
lerle, görevden alınan tüm yöne-

ticilere, hakları teslim edilecek, 
bu yöneticiler ve şube müdürleri 
ile ilgili verilmiş yargı kararları uy-
gulanacaktır.

4-Öğretmenlere yönelik ola-
rak çıkarılan, gerçekte zulümden 
başka bir şey olmayan stajyerlik 
programı değiştirilecek, perfor-
mans, mülakat gibi saçma yön-
temler kaldırılacaktır.

5- Aile birliğini bozan, ailenin 
kutsiyetine saygı duymaksızın 
hazırlanan Çerçeve Yönetmelik 
tamamen kaldırılacaktır.

6- Kamuda 4/C,4/B ve vekil 
gibi kadro dışı uygulamalar kal-
dırılmalıdır.

Türkiye Kamu Sen yukarda 
sayılan ve sayılmayan tüm prob-
lemlerin düzeltilmesi için gere-
ken mücadeleyi hep vermiştir. 
Seçimlerde oluşan sayısal du-
rum, AKP’nin tek başına kanun 
çıkarma yetkisini ortadan kaldır-
mıştır. Diğer siyasi partilerin ise, 
yukarda saydığım birçok prob-
lemi çözme konusunda seçim 
meydanlarında verdiği sözler 
herkesin malumudur. Bu sebep-
lerle, Türkiye Kamu Sen hukuki 
tabanı olmayan tüm mevzuatın 
düzeltilmesi için, yeni hüküme-
tin oluşması sonrasında, gerekli 
çalışmaları en hızlı şekilde yapa-
caktır.

İsmail KONCUK
Genel Başkan

Köşe Yazısı

ÖTEKİLEŞTİRME, YANDAŞLIK  
DEVRİ BİTİYOR

Türkiye Kamu-Sen Araştırma 
Geliştirme Merkezi’nin yapmış ol-
duğu 2015 Mayıs ayına ait asgari 
geçim endeksi sonuçları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan 
alınan Mayıs 2015 fiyatlarına göre 
yapılan araştırmada; çalışan tek 
kişinin yoksulluk sınırı 2.099,73 TL 
olarak hesaplanırken, dört kişilik 
bir ailenin asgari geçim haddi ise 
4.270,38 Lira olarak belirlendi.

Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise 
bir önceki aya göre %0,16 oranın-
da yükseldi ve 1.619,16 Lira olarak 
hesaplandı.

Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin 
ortalama gıda ve barınma harca-
maları toplamı ise 2015 yılı Mayıs 
ayında 1.664,61 Lira olarak tahmin 
edildi.

Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir 
ailenin sağlık kuruluşlarının belirle-
diği gibi sağlıklı bir biçimde besle-
nebilmesi için gerekli harcamanın 
Mayıs 2015 verilerine göre günlük 
34,19 TL olduğu belirlendi.

Ailenin aylık gıda harcaması 
toplamı ise 1.025,58 TL olarak he-
saplandı. Mayıs 2015 itibarı ile or-
talama 2.297,84 TL ücret alan bir 
memurun ailesi için yaptığı gıda 
harcaması, maaşının %44,63’ünü 
oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu veri-
lerinde bulunan konut gideri ise 
Mayıs 2015 ortalama maaşının 
%27,81’ine denk geldi. Buna göre 
bir memur, ortalama maaşının 
%72,44’ünü yalnızca gıda ve barın-
ma harcamalarına ayırmak zorun-
da kaldı.

Diğer ihtiyaçlarını karşılamak için 
ise maaşının % 27,56’sı kaldı.

Ortalama ücretle geçinen bir 
memur ailesinin ulaşım, sağlık, eği-
tim, haberleşme, giyim gibi diğer 
zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için 
Mayıs 2015 maaşından geriye yal-
nızca 633,28 TL kaldı.

Mayıs 2015 
Asgari Geçim 

Endeksi 
Sonuçları 
Açıklandı
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Son günlerde Mil-
li Eğitim Bakanlığı’na 
bağlı okullarda görev 
yapan öğretmen ve yö-
neticilerimiz başta ol-
mak üzere, tüm kamu 
kurumlarında görevli 
memurlarımızın, yazılı 
veya sözlü talimatlar-
la, Cumhurbaşkanı’nın 
açılış adı altında ger-
çekleştirdiği mitinglere 
katılmaya zorlandığı görülmek-
tedir. Mitinglerin gerçekleşti-
rildiği illerde okulların ve kamu 
kurumlarının tatil edildiği, kamu 
görevlileri ile birlikte öğrencilerin 
ve velilerin de zorla bu mitinglere 
götürüldüğü bilgileri tarafımıza 
ulaşmıştır.

Cumhurbaşkanını karşılama 
ve açılış törenlerinin ne şekilde 
gerçekleştirileceği, mevzuatı-
mızda yer almaktadır. Buna göre 
her ne sebeple olursa olursun, 
devlet dairelerinin tatil edilmesi, 
memurların kamu hizmetini ak-
satarak mitinglerde yer almaları 
ve hiçbir şeyden habersiz genç 
dimağlarımızın, ders saatleri 
içinde böyle organizasyonlara 
katılmaya zorlanmaları açıkça ka-
nunlara aykırı bir fiildir. Bilinme-
lidir ki,  mevzuata aykırı emir ve 
talimatlarla kamu görevlilerini işe 
gelmemeye zorlayanlar ve kamu 
hizmetlerinin aksamasına neden 
olanlar suç işlemektedirler. Bu 
bakımdan kamu görevlilerimiz 
kendilerine iletilen bu tür yasa 
dışı emirleri uygulamak durumda 
değillerdir.

Seçim sath-ı mahalline gi-
rildiği şu günlerde Sayın 
Cumhurbaşkanı’nın da açılış 
adıyla gerçekleştirdiği organizas-
yonların siyasi bir içerik kazandığı 
ve adeta bir partinin propogan-
da  faaliyeti haline geldiği, su gö-
türmez bir gerçektir

Hal böyle iken, kimi okul yö-
neticilerinin öğrencilerimizi açılış 
adı altındaki bu siyasi toplantılara 
götürerek, bir siyasi partinin bay-
rağını sallamaya zorlaması, kimi 
kamu idarecilerinin amacı vatan-
daşa hizmet sunmak olan devlet 
dairelerini tatil ederek, memurla-
rı bu organizasyonlara katılmaya 
teşvik etmesi ve bir siyasi partiyi 
destekler mahiyette talimatlar 
vermesi kabul edilemez bir siyasi 
tarafgirliğin yanında,  kanunlara 
ve mevzuata aykırıdır.

Tarafsızlık ve eşitlik, Devle-
tin ve kamu hizmetinin ruhunu 
temsil eden iki hayati ilkedir. Ge-
rek kamu kurumlarında hizmet 
üreten memurlarımız gerekse 
Devletin en tepe noktasındaki 
Cumhurbaşkanı, her hal ve şart 
altında tarafsızlığını korumak, 
toplumun her ferdine eşit yaklaş-
mak zorundadır. Bu, aynı zaman-
da Anayasanın emredici hükmü, 
Cumhurbaşkanı’nın göreve baş-
larken ettiği Tarafsızlık yeminin 
de bir gereğidir. Memurlarımız 
da asaletlerinin tasdikinin ardın-
dan benzer bir yeminle asli gö-
revlerine başlamaktadırlar.

Türkiye Kamu-Sen olarak, bu 
tür faaliyetlere katılmaya zorla-
nan kamu görevlilerimizi, duru-
mu tespit ederek, ilgili mercilere 
bildirmelerini ve  kanun dışı emir-
lere uymak zorunda olmadıklarını 
bir kez daha hatırlatıyoruz.

Cumhurbaşkanı’nı ise bulun-
duğu yüce makama layık bir şe-
kilde, tüm milletimizin yöneticisi 
olarak ettiği yemine sadık kalma-
ya davet ediyor, Türkiye’nin ka-
derinin oylanacağı 7 Haziran se-
çimlerinde siyasi bir aktör değil 
tarafsız bir idareci sıfatıyla anıl-
masını temenni ediyoruz.

Açıkça Anayasa ve kanunlara 
aykırı bir şekilde eşitlik ve taraf-
sızlık ilkesini hiçe sayan kamu 
idarecileri hakkında ise sonuç alı-
nıncaya kadar her türlü hukuki gi-
rişimde bulunacağımızı bildiriyor, 
hiç kimsenin memurlarımızı, öğ-
rencilerimizi ve velileri her hangi 
bir toplantıya katılmaya ya da 
katılmamaya zorlayamayacağını 
bir kez daha ve kararlılıkla ifade 
ediyoruz.

Bilinmelidir ki, kamu kurumla-
rını siyasi partilerin arka bahçesi, 
kamu hizmetlerini siyasi propa-
ganda malzemesi haline getirme 
çabasındakiler karşılarında Türki-
ye Kamu-Sen’i bulacaklardır.

YEMİNİNİZE 
SADIK KALIN

Kayseri İli Melikgazi İlçesi Hür-
riyet Teknik ve Endüstri Meslek 
Lisesinde müdür olarak görev 
yapmakta iken görev süresi uza-
tılmayan Muhiddin GÜRLEK ta-
rafından açılan davada, Kayseri 
1. İdare Mahkemesinin 2014/898 
E. Sayılı dosyasında 03.11.2014 
tarihli kararla dava konusu işle-
min iptaline karar verilmiştir. Aka-
binde Melikgazi İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından yeniden 
değerlendirme yapılmış, ancak 
birinci değerlendirmede HAYIR 
olarak değerlendirilen kriterlerin 
hiçbirisi değiştirilmemiş, somut 
bilgi ve belge sunulamamıştır. 
İkinci değerlendirme işlemine 
karşı açılan davada Kayseri 1. 
İdare Mahkemesinin 03.03.2015 
tarih ve 2015/26 E. Sayılı kararın-
da ikinci değerlendirme işlemi 
“mahkeme kararının uygulan-
maması niteliğinde bir işlem 
olarak” görülmüş ve yürütmesi 
durdurulmuştur. 

Değerlendirmede bulunan 
Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdü-
rü Tuncay DEMİR, Melikgazi İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan 
Kaynaklarından Sorumlu Şube 
Müdürü Mehmet Emin ASLAN-
TÜRK ve Ortaöğretim Hizmet-
lerinden Sorumlu Şube Müdürü 
Abdullah KARABULUT hakkın-
da bulunulan suç duyurusunda; 
Kayseri Valisi Orhan DÜZGÜN 
tarafından, ilgililerce mahkeme 
kararının gereği gibi uygulanma-
dığı ve mahkeme kararını etkisiz 
kılmaya dönük bir işlem tesis 
edildiği, ilgililerin bu eyleminin 
görevi kötüye kullanma suçunun 
kapsamında olduğu belirtilerek  
ilgililer hakkında SORUŞTURMA 
İZNİ VERİLMESİNE karar veril-
miştir. Kayseri Valisi bu karar ile 
olması gerekeni yapmış ve suç 
işleyen kurum yöneticilerinin 
cezalandırılmasına giden yolu 
açmıştır. 

Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsma-
il KONCUK yaptığı açıklamada 
memura, işsize emekliye yapı-
lanları zulüm olarak nitelendirdi.

İşte Genel Başkanın açıklama-
ları:

“2015 yılında memura %6, 
kamu işçisine % 11.3 zam, 50-
100 TL iyileştirme. Memura bu 
zammı layık görene, mahkûm 
edene,  susana yazıklar olsun.

2015 yılında, kamu işçisine 
%11.3 zam yaparken, memur ve 
emekliye sadece %6 zam ver-
mek zulümdür. Bunu yapana da, 
buna susana da zalim denir.

350 bin öğretmen dururken 
80 bin ücretli öğretmen istih-
dam etmek zulümdür. Buna ve-
sile olanlara da zalim denir.

400 bin İİBF’liye 2015 yılında 
199 kadro ayırmak zulümdür. Bu 
düzeni kurana da zalim denir.

4 /C’li ye, 4/ B li ye kadro ver-
memek, insanlarımızı, çifte stan-
dart uygulamalara tabi tutmak 
zulümdür. Buna göz yumanlara 
zalim denir.

Aile bütünlüğü sağlamamak 
için direnmek, bu birliği bozmak, 
ayrılıklarını sürdürmek için mev-
zuat düzenlemek zulümdür. Bu 
zulmün daniskasıdır.”

Kayseri̇ Vali̇li̇ği̇nden 
Müdürlere Soruşturma 

“MEMURA VE 
EMEKLİYE SADECE  
%6 ZAM VERMEK 

ZULÜMDÜR”
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Hizmet kollarına göre sendikala-
rın üye sayıları belli oldu.

Türk Eğitim-Sen; MEB, üniver-
siteler, YURTKUR, TODAİ, ÖSYM 
ve YÖK bünyesindeki kuruluşlarda 
görev yapan 220.056 üyesiyle bu 
sene de dimdik ayakta.

Bilindiği üzere, Milli Eğitim 
Bakanlığı’nda geçtiğimiz yıl 
içerisinde inanılmaz hak gaspları 
sözkonusu olmuş, on binlerce okul 
yöneticisi adeta tırpanlanmıştı. 
Bu süreçte MEB’de paralel bir 
yönetim ihdas edilmiş, bu çetenin 
marifetiyle yöneticilik makamları 
bir sözde sendikanın emir eri gibi 
kullanılmış ve çalışanlar üzerinde 
inanılmaz bir baskı oluşturul-
muştur. Kul hakkı yenerek kurum 
müdürlüklerine atanan ve tek 
özellikleri yandaş olmak olan bir 
kısım kurum müdürlerinin, çalı-
şanlar üzerinde baskı uygulayarak 
diyet ödemeye çalıştıklarına sıklık-
la şahit olundu. Bu sözde kurum 
idarecileri, devletin kendilerine 
sunmuş olduğu imkanları, var-
lıklarını borçlu olduklarına tahsis 
ederek çukurlarda sürünmüşlerdir.

Diğer yandan bu sözde idareci-
ler tarafından, mesleğe yeni baş-
lamış olan aday öğretmenlerimiz 
üzerinde de tetikçi idareciler eliyle 
adeta terör estirildiğini, genç 

meslektaşlarımızın iradelerinin 
esir alınarak bir sözde sendikaya 
yönlendirildiğini bilmeyen yoktur.

Öte yandan demokrasinin, 
insan haklarının ve bilimsel düşün-
cenin beşiği olması gereken üni-
versitelerimizde de  bazı rektörler 
başta olmak üzere, üniversite 
yönetimlerinin yanlı davranarak 
üniversite çalışanlarını baskı altına 
aldıklarını ve bir sözde sendikanın 
temsilcisi gibi davrandıklarını da 
biliyoruz.

Böylesi ahlak dışı yol ve yön-
temlerle eğitim çalışanlarının 
huzurunun gasp edilmesini, sen-
dikacılığın adeta iğdiş edilmesini; 
sözde sendikal rekabet adına onu-
run, dürüstlüğün, ahlakın kısacası 
adamlığın ayaklar altına alınmasını 
şiddetle reddediyoruz.

Ve her şeye rağmen dik duru-
şundan taviz vermeyen, her du-
rum ve koşulda sendikacılığın ge-
reklerini tavizsizce yerine getiren 
220.056 üyemize, Şube başkanı-
mızdan, iş yeri temsilcimize kadar 
teşkilatımızın tüm yöneticilerine  
sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Şundan herkes emin olsun ki; 
Türk Eğitim-Sen, ilkeli, müca-

deleci ve kararlı sendikacılığın 
gerçek temsilcisidir. Bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da yü-

rüyüşümüzden taviz vermeyece-
ğiz. Haksızlığın, adam kayırmanın, 
hukuksuzluğun ve ahlaksızlığın 
karşısına cesaretle ve kararlılıkla 
karşı durmaya devam edeceğiz.

Varsın birileri, iktidarın borazan-
lığını yapsınlar,

Varsın birileri sözde sendikacılık 
adına çalışanların haklarını masa-
da pazarlasınlar,

Varsın birileri çalışanların en 
temel hakları gasp edilirken 
dahi ağa babalarının safında yer 
tutsunlar,

Varsın birileri çalışanlara iha-
netlerinin diyetini makam, mevki, 
ulufe olarak alsınlar,

Varsın birileri tüm bu zillete rağ-
men hormonlu bir şekilde balon 
gibi şişsinler!

Onlar hiç büyüyemeyecekler!
Onlar hiç gurur duyamayacak-

lar!
Onlar hiç gıptayla takip edilme-

yecekler!
Biz hep büyüğüz,
Biz hep güçlüyüz,
Biz hep gıptayla takip edilece-

ğiz!
İyi ki varsınız.
İyi ki, Türk Eğitim-Sen var!

BİL-SEM SEÇME SINAVI ÜCRETLERİ  
NEDEN ÖDENMİYOR?

Bilindiği üzere, 22.03.2015 
tarihinde Bilim ve Sanat Merkezi 
Seçme Sınavı yapılmıştır. Ancak 
MEB tarafından bu sınavda gö-
revli personele sınav ücretlerinin 
halen ödenmediğine dair Sendi-
kamıza şikayetler ulaşmıştır. Türk 
Eğitim-Sen olarak bu şikayetler 
doğrultusunda Bakanlığa gön-
derdiğimiz yazıda, konuya ilişkin 

tereddütlerin giderilmesi için 

22.03.2015 tarihinde gerçekleş-
tirilen Bilim ve Sanat Merkezi 
Seçme Sınavında görevli 

personele ücretlerinin halen 
ödenmemesinin sebepleri 

ve ne zaman ödeneceği 
hususunda Sendikamıza 

bilgi verilmesi, ayrıca sınav 
ücretlerinin ivedilikle ödene-
rek mağduriyetlerin giderilmesi 
hususunda talepte bulunduk.

İyi ki Varsınız,
İyi ki Türk Eğitim-Sen Var!

Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk kişisel Facebook hesa-
bından son günlerde yaşanan 

siyasi ve toplumsal olaylarla ilgili 
değerlendirmelerde bulundu.
Genel Başkan değerlendirme-
sinde şu ifadeleri kullandı:

“Ülkede yaşananlar siyasi 
anlayışların ötesinde bir boyut 

kazanmıştır. Siyaset başka; 
bağnazlık, egoizm çok daha 

başkadır. Yaşananlar ideolojik 
bölünmüşlük de değildir. Çünkü 
ortada bir ideoloji dahi yoktur. 

Egoizmin bu kadar beslendiği ve 
doymaz bir hal aldığı bir devir, 
ben hatırlamıyorum. Birlerinin 
yaşaması ve adeta tek hâkim 
olması için, inandığımız tüm 
güzellikler kirletilmekte, bir 

millet tüm değerleriyle adeta 
imha edilmekte, posaya dönüş-
türülmektedir. Tek bir strateji 
hakimdir: “sadece kendi için 

yaşayan, egoist insanlar toplulu-
ğu yaratmak.” Bu durum, ne dini 
değerlerimiz ne de milli haslet-
lerimizle asla bağdaşmamak-

tadır. Bununla birlikte, insanlar 
yaptıklarının ulvi bir amaca hiz-
met ettiğine inandırılmaktadır. 
Birçok kişi bunun doğru olma-
dığını çok iyi bilmekle beraber, 
egosu adına, risk almamak için 

yaşananlara tahammül etmekte, 
sineye çekmektedir. Gidişat 
vahimdir. Nerede duracağı, 

nasıl doyacağı, ne zaman tatmin 
olacağı belirsiz bir iştiha, bir 

virüs gibi yayılmaktadır. İşin en 
kötü tarafı, çare olması gere-

kenlerin pek çoğu da bu virüsün 
etki alanı içinde kalmıştır. Esasen 
millilik, maneviyat, Peygamber 
Efendimiz’in vaaz ettiği güzel 
ahlakla yakından uzaktan ala-

kası olmayanlar, başlarının dara 
düştüğü seçim zamanlarında, bu 

değerleri istismar edecek her 
türlü vasıtayı kullanmaktadır. Tek 
umut sizsiniz, tek umut toplum-
sal düşünme kabiliyetini kaybet-
memiş gerçek vatanseverlerdir. 
GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRMEYE 

ZAMAN AYIRIN, YOKSA...” 

GELECEĞİ 
ŞEKİLLEN-
DİRMEYE  
ZAMAN 
AYIRIN, 

YOKSA...
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“Genel Başkandan İktidara: 
“Rotasyonun Altında  

Kalacaksınız”
Konuyla ilgili bir açıkla-

ma yapan Genel Başkan 
İsmail Koncuk, rotasyon 
uygulamasının doğuracağı 
problemlerin sorumlusu-
nun, tüm ikazlara kulakları 
tıkayan MEB ve bu durum-
dan nemalanma peşinde 
koşanlar olduğunu ifade 
ederek şunları söyledi: “Ro-
tasyonu destekleyen bir kı-
sım öğretmen arkadaşlarımı  
uyarmıştım. Özellikle genç 
meslektaşlarımız, merkez 
okullara gelebilmenin yolu 
olarak rotasyonu görüyor 
ve bu nedenle uygulamayı 
destekliyorlardı. Fakat bunu 
gerçekleşmeyeceğini de-
falarca dile getirmiş, ve bu 
arkadaşlarımızın dikkatini 
çekmeye çalışmıştır. İşte 
örneğin Ankara’nın duru-
mu. Ankara’da ilçe grup-
ları açıklandı, buna göre 
Ankara’ya neredeyse bitişik 
olan Kazan ilçesinde görev 
yapan bir öğretmen 60 
km uzaklıktaki Çamlıdere 
ilçesine gitmek zorunda ka-
labilecek. Nallıhan ilçesinde 
görev yapan bir öğret-
men de 92 km uzaklıktaki 
Güdül’e gidebilecek. Ya da 
Polatlı’da görev yapan bir 
öğretmen ise 133 km uzak-
lıktaki Bala ilçesine gitmek 
durumuyla karşı karşıya ka-
labilecek. Çünkü Sözkonusu 
yönetmeliğin 48. Maddesi 
‘…coğrafi durum ve ulaşım 
şartları göz önünde bulun-
durularak valiliklerce belirle-
nen ilçe gruplarında olmak 
üzere alanlarında öğretmen 
ihtiyacı bulunan eğitim 
kurumlarına tercihleri doğ-
rultusunda hizmet puanı 
üstünlüğüne göre yapılır.’ 
Hükmünü getirmektedir. 
Yani Çamlıdere’nin köyünde 
görev yapan meslektaşımı-

zın rotasyon uygulama-
sıyla Çankaya’daki bir 
okula gelebilme şansı 
olmayacaktır. Bunun yanı 
sıra büyükşehirin ulaşım 

ve ekonomik şartları göz 
önüne alındığında Sincan’ın 

Yenikent’inde görev yapan 
bir arkadaşımızın Mamak’ın 
Kutludüğün beldesine 
atandığını düşününün; 
yaklaşık 50 km mesafe ve 
trafik yoğunluğunda yak-
laşık iki saatlik bir uzaklık. 
Yani rotasyon uygulaması, 
bizim iddia ettiğimiz tüm 
sıkıntıları ortaya çıkaracağı 
gibi, bir şekilde oluşmuş 
olan öğretmen dağılımı 
dengesini de allak bullak 
edecektir. Sadece öğret-
menlerimiz değil aileleri de 
ciddi sıkıntılarla karşı karşıya 
kalacaktır. Öğretmeni bu 
derece mağdur ve huzursuz 
ettiğimiz bir eğitim orta-
mında, ne derece verim 
elde edebileceğimizin iyi 
düşünülmediğini anlıyoruz. 
Şunu görebiliyorum ki; 
rotasyonu bu şekilde uy-
gulayacak olan AKP’nin, 7 
Haziran Genel Seçimlerinde 
öğretmenlerin oylarına ihti-
yacı kalmamış. Öte yandan; 
öğretmenlere rotasyon 
uygulamasını ‘tebdil-i hava-
da ferahlık vardır’ diyerek 
dolaylı destekleyen ve hatta 
okullarda kirli propaganda 
yaparak ‘bize üye olursa-
nız rotasyonda mağdur 
olmazsınız’ yalanlarıyla bu 
durumdan nemalanmaya 
çalışana sözde sendikaya 
da bir ‘tebdil-i hava’ gerek-
tiğini düşünüyorum. Yanlışın 
neresinden dönülürse kar-
dır. Milli Eğitim Bakanlığı’na 
ve AKP Hükümeti’ne 
sesleniyorum: Telafisi müm-
kün olmayacak noktaya 
gelmeden yanlıştan dönün. 
Rotasyon uygulamasının, 
öğretmenlerimizi huzursuz 
etmekten ve bu nedenle 
eğitime darbe vurmaktan 
başka eğitim hayatımıza 
hiçbir getirisi olmayacaktır. 
Yüzbinlerce öğretmenin, 
onların ailelerinin, milyonlar-
ca öğrencimizin ve velileri-
mizin ahını alıyorsunuz. Bu 
vebalin altında kalacaksı-
nız.”

Öğretmelere rotasyon uygu-
laması 17.04.2015 tarih ve 29329 
sayılı Resmi Gazete’de yayınla-
nan MEB Öğretmen Atama ve 
Yer Değiştirme Yönetmeliği ile 
yürürlüğe girmişti.

MEB İnsan Kaynakları Genel 
Müdürlüğü tarafından da 21 
Mayıs 2015 tarihinde valiliklere 
yapılan duyuruyla rotasyon uy-
gulamasında atamaya esas teşkil 
edecek ilçe gruplarının belirlen-
mesi istenmişti.

Bunun üzerine de valilikler 
tarafından ilçe grupları belirlen-
meye başlandı. Örneğin Ankara 
ilinde atama yapılacak ilçe grup-
ları şu şekilde belirlendi: 

1. Grup: Çankaya, Yenimahal-
le, Altındağ, Mamak, Keçiören, 
Sincan, Etimesgut, Gölbaşı, 
Pursaklar

2. Grup: Akyurt, Kalecik, Elma-
dağ, Çubuk

3. Grup: Çamlıdere, Kızılcaha-
mam, Kazan

4. Grup: Evren, Koçhisar
5. Grup: Bala, Haymana, Polatlı
6. Grup: Nallıhan, Güdül, Ayaş, 

Beypazarı

Başta sendikamız olmak üzere 
aklı başında tüm çevreler rotas-
yon uygulamasının hiçbir geçerli 
gerekçesi olmadığını, eğitim 
çalışanlarını huzursuz etmekten 
başka yeni hiçbir durumu ortaya 
çıkarmayacağını defalarca dile 
getirmişti.

Bir kısım makam ve kurum-
larda işletme/makam körlüğü 
oluştuğundan dolayı, verimliliği 
artırma amacıyla uygulanan 
rotasyonun öğretmenler için asla 
geçerli olmadığını; çünkü bir 
öğretmenin her yıl yeni bir öğ-
renci ve veli profiliyle muhatap 
olduğunu defalarca gündeme 
taşıdık.

Fakat tüm iyi niyetli ve eği-
timin ihtiyaçlarına işaret eden 
uyarı ve önerilerimiz dikkate 
alınmadı. Rotasyon belası 
okullarımıza sokuldu ve kor-
karız ki, kaygılarımız gerçek-
leşecek ve eğitim hayatımız 
ciddi bir kaosla karşı karşıya 
gelecek.
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Enflasyon canavarı, son bir yıl 
içinde dahi memur maaşlarına 

yapılan zamları eritti. Geçtiğimiz 
yıl bu aylarda maaşıyla 62,1 

kg dana eti alabilen en düşük 
dereceli memur, bugün ancak 
50,8 kg alabiliyor.  Ortalama 

memur maaşında ise, geçtiğimiz 
yıl 80,9 kg alabildiği dana 

etinden bu yıl 67.5 kg  
et alabiliyor.

KONCUK: MEMURU 
ENFLASYONA 
EZDİRMEDİK 
DİYENLERİN YÜZLERİ 
KIZARMIYOR MU?

Temel gıda maddelerinin 
fiyatlarında yaşanan enflas-
yon ve memur maaşlarına 
yapılan zammı değerlen-
diren Türkiye Kamu-Sen 

Genel Başkanı İsmail Koncuk, mutfaktaki yangının 
bir ekonomik faciaya dönüşmeden söndürülmesi 
gerektiğini söyledi. Koncuk, “Çalışan kesim gıda 
ihtiyaçlarını dahi kredi kartlarına borçlanarak kar-
şılamaya başlamıştır. 2014 yılında memura 123 TL, 
2015 yılı için ise yüzde 3+3 zammı uygun görenler, 
Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge merkezinin yapmış oldu-
ğu bu araştırmadan hareketle kamu çalışanlarını na-
sıl bir yoksulluğun içine ittiklerini kabul etmelidirler.

Memurların gıda ürünleri üzerindeki bir yıllık ka-
yıpları maaşları bazında yüzlerce kiloyu bulmuşken 
memur maaşlarını enflasyona ezdirmedik diyenle-
rin yüzleri kızarmıyor mudur?

Memurun alabildiği gıda miktarının küçülmesi, 
dar ve sabit gelirli kesimin, genç işsizlerin, sayısı 
altı buçuk milyonu bulan işsizlerimizin gelir pasta-
sından aldığı payın ne denli küçüldüğünün en açık 
ispatıdır. Birileri bir yerlerde Bin TL’lik bardaklardan 
kilosu 4 bin TL olan çayı yudumlarken, vatandaş 
kuru soğanı bile alamaz duruma düşmüştür.

Her türlü aldatma ve algı operasyonlarına rağ-
men, kamu görevlilerinin yaşadıkları kayıplarını ve  
Türkiye’nin gerçeklerini gözler önüne sermeye de-
vam edeceğiz.” dedi.

Son bir yıl içinde, memur maaş-
ları yüzde 3 artarken, gıda ürün-
lerinde ortalama fiyat artışı yüzde 
13,9’u buldu. Bazı ürünlerdeki 
yıllık artış yüzde yüzü bulmuş du-
rumda. Öyle ki 2014 yılının mayıs 
ayında, maaşıyla 387,6 kg merci-
mek alabilen en düşük dereceli 
memur,  bir yıl içerisinde 102,8 
kg’lık kayıpla 284,8 kg mercimek 
alabildi. Ortalama maaş alan me-
murun alabildiği mercimek ise, 
504,7 kg’den 378,5 kg’ye düştü. 

TÜİK’den alınan resmi rakamlar 
doğrultusunda Türkiye Kamu-
Sen Ar-Ge Merkezi’nin yaptığı 
araştırmaya göre, son bir yıl içeri-
sinde en düşük memur maaşının 
yaşadığı kayıp kuru soğanda 559 
kg, portakalda 310 kg, kabakta 
205 kg, domateste 198 kg,  yeşil 
soğanda 170 kg, patateste 157 
kg, patlıcanda 151 kg, sivri biber-
de 136 kg, çarliston biberde 84 
kg, çilekte 80 kg, dolmalık biber-
de 70 kg, beyaz peynirde 8 kg’a 
ulaştı.

Ortalama memur maaşında ise 
tablo çok farklı değil. Buna göre, 
ortalama maaş alın bin memur da 
kuru soğanda 703 kg, portakalda 
391 kg, kabakta 249 kg, doma-
teste 241 kg, yeşil soğanda 212 
kg, patateste 191 kg, patlıcanda 
181 kg, sivri biberde 168 kg, çar-

liston biberde 97 kg, çilekte 95 
kg, dolma biberde 82 kg ve pey-
nirde de 8 kg kayıp yaşadı.

Marulda ise an düşük dereceli 
memurun kaybı 526 adet olur-
ken, ortalama memur maaşında 
667 adete çıktı.

Bütün bu artışlar karşısında 
memur maaşlarına yapılan yüzde 
3’lük zam memuru tam anlamıyla 
ekonomik dar boğaza sürükledi.

MEMUR EMEKLİLERİNİN 
DURUMU DAHA DA VAHİM

Araştırmaya göre, 2014 yılının 
mayıs ayının 1400 lira maaş alan 
bir memur emeklisi 2015 mayı-
sında 1442 lira alıyor. Ancak, gıda 
ürünlerine gelen zamlar karşı-
sında alım güçleri düştü. Öyle 
ki, maaşıyla geçtiğimiz yıl 51,8 
gr dana eti alabilen bu emekli, 
bugün ancak 42,4 kg alabiliyor. 
Buna göre bir emekli memurun 
maaşı dana etine gelen zamlar 
karşısında yüzde 18 erimiş du-
rumda. Aynı şekilde, mercimek-
te 85 kg, kuru soğande 466 kg, 
kabakta 171 kg, portakalda 258 
kg, domateste 165 kg, patlıcanda 
126 kg, patateste ise, 131 kg zara-
rı olan emeklinin maaşında olan 
erime, yüzde 32’yi buldu.

ENFLASYON

MEMURUN SOFRASI  
YANGIN YERİ OLDU
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Ataması Yapılmayan Öğretmen Sayısı 

70 Binden, 350 Bine Çıktı

Eylemde bir konuşma yapan 
Koncuk, ataması yapılmayan 
genç öğretmenlerin günlerdir 
Ankara’da seslerini duyurmaya 
çalıştıklarını belirterek şunları 
kaydetti; “ Genç meslektaşları-
mız, bazen oturma eylemi bazen 
de basın açıklamaları yapıyorlar. 
Aylardır türlü zorluklarla seslerini 
duyurmaya çalışıyorlar; ceplerin-
de para yok, yatacak yerleri ve 
imkânları yok. Onlar sadece bir 
şey istiyorlar; öğretmen ataması-
nın yapılmasını.” dedi.

350 bin memleket evladının 
atanmama sebebini anlamak 
mümkün değil!

Siyasal iktidarın kendi becerik-
sizliklerinin söylenmesini isteme-
diğini belirten Koncuk;  “ MEB’ in 
bugün 80 bin ücretli öğretmenle 
eğitim- öğretim faaliyetini yapma-
ya çalıştığını düşündüğümüzde, 
350 bin memleket evladının atan-
mama sebebini anlamak mümkün 
değil! Gençlerimiz bugün burada 
12.00 itibari ile bir oturma eylemi 
başlatacaklardı fakat buna dahi 
izin vermiyorlar. Bu arkadaşlarımız  
bölücülük yapmayacaklar, siyasi 
bir faaliyet derdinde de değiller. 
Bu arkadaşlarımızın bir tek talebi 
var; yaşama talebi, aş talebi, iş 
talebi; ama maalesef Türkiye’de 
hukuk, insan hakları öylesine yer-
lerde sürünüyor ki, AKP iktidarı aş 
isteyen insanların, iş isteyen genç-
lerin, pastadan payını isteyen 
evlatlarımızın yaptıkları eylemlere 
dahi tahammül göstermiyor. Bu 

siyasi iktidar, kendi beceriksiz-
liklerinin söylenmesini dahi asla 
istemiyor. Bu siyasi anlayış alkış ve 
övgü istiyor. Övelim, alkışlayalım 
ama memlekette 350 bin evladı-
mız öğretmen olmak isterken bu 
beceriksizliğinizi  müsaade edin 
de söyleyelim. Ülkede 5 milyon 
genç işsiz gezerken, sizin de gelir 
dağılımı adaletini sağlamadığınızı 
müsaade edin de söyleyelim, 
Eğer bunları dahi söyleme-
mize, bu gençlerin dertlerine 
dahi anlatmasına izin verilmez 
bir hale gelmişse yarınlarda 
ülkede nelerle karşılaşabilece-
ğimizin hepimizin sorgulaması 
lazım. Ben AKP iktidarının bu 
davranışlarını,anlayışını kınıyorum.

Sokağa terk ederek, umut-
suzluğa terk ederek ancak 
bu gençlerimizin yok oluşuna 
zemin hazırlamış olursunuz.

12 yıldır ataması yapılmayan 
öğretmen sayısını 70 binden 350 
bine çıkarmak memleket yönet-
mek değildir. Adil gelir dağılımını 
sağlayamamak devlet yönetmek 
değildir. Sokağa terk ederek, 
umutsuzluğa terk ederek ancak 
bu gençlerimizin yok oluşuna 
zemin hazırlamış olursunuz. Onun 
için ben bu zihniyeti, bu anlayışı 
kınıyorum ve bundan sonra da 
bu siyasal iktidarın, iş konusunda, 
aş konusunda, işsizliği çözme 
konusunda vereceği hiçbir söze 
güvenmediğimizi gençler adına 
ilan ediyorum.” şeklinde konuştu.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK 18 Mayıs 2015 tarihinde ataması 
yapılmayan öğretmenlerin Sıhhıye Abdi İpekçi Parkında yaptığı eyleme katılarak destek verdi. 

Konya-Seydişehir İlçe Milli Eğitim 
Müdürü ve Şube Müdürü’ne 

Soruşturma İzni
Konya’nın Seydişehir ilçesinde; Eği-

tim kurumlarında çalışan yöneticilerin 
görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin de-
ğerlendirme yapan Seydişehir İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Fatih KÜÇÜK, Seydişehir 
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut 
BALCI, Seydişehir İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Yasin ÖŞEKÇİ hakkında ;  kanun 
ve yönetmeliklere göre üzerine düşen 
yükümlülükleri yerine getirmedikleri, 
görevlerinin sağladığı nüfuzu kötüye 
kullandıkları ve kamu zararına neden ol-
dukları ,sendika üyesi olan okul müdür-
leri Fatih Mehmet HATİPOĞLU, Mevlüt 
YURTSEVEN, İbrahim ÇETİNEL, Rama-

zan AKSU, Bayram TURCAN ve Müjdat 
GÜNER hakkında yapılan değerlendir-
melerde sübjektif davranıldığı yöneti-
cilerin kıdem, layikat ve deneyimlerini 
esas almadıkları gerekçesiyle Konya 
Şubemizce; soruşturma izni talep edil-
miştir. Soruşturma izninin verilmemesi 
üzerine; Konya Türk Eğitim-Sen  Şube-
miz karara itiraz etmiş, bu itiraz üzerine 
Konya Bölge İdare Mahkemesi soruş-
turma izni verilmeme kararını bozulmuş 
ve Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Fatih KÜÇÜK, Seydişehir İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Mahmut BALCI  hakkında 
soruşturma kararı verilmiştir.
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Türk Eğitim-Sen olarak; 
17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı 
Resmî Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Millî Eğitim 
Bakanlığı Öğretmen Atama ve 
Yer Değiştirme Yönetmeliğinin;  
6. Maddesinde açıktan ilk atama, 
kurumlar arası ilk atama ve ku-
rum içi ilk atama yoluyla öğret-
menliğe atamaya yer verilmeme-
sine ilişkin eksik düzenlemenin; 
10. maddesinin 3. Fıkrasında en-
gellilerin atamasına ilişkin somut 
kriterlere yer verilmemesine dair 
eksik düzenlemenin; 11. madde-
sinin 1. Fıkrasında yer alan “..en 
fazla” ibaresinin; ve 2. Fıkrasında 
yer alan “..en fazla” ibaresinin; 
15. Maddesinin; 16. maddesinin 
1. Fıkrasının, 2. Fıkrasında birinci 
ve ikinci performans değerlen-
dirmesini yapan değerlendiriciler 
arasında maarif müfettişine yer 
verilmemesine ilişkin eksik dü-
zenlemenin; 5. Fıkrasında değer-
lendiricilerden biri ya da birden 
fazlasının bulunmadığı hallerde 
re’sen görevlendirilecek değer-
lendiricilerden; (a) bendinde, 
ilçede görevli maarif müfettişine 
yer verilmemesine ilişkin eksik 
düzenlemenin; (c) bendinde, 
en kıdemli öğretmen ibaresine 
yer verilmemesine ilişkin eksik 
düzenlemenin; 10. Fıkrasında 
“Performans değerlendirme-
sinde başarılı olamayan aday 
öğretmenler, aday öğretmen 
unvanını kaybeder ve memuri-
yetle ilişikleri kesilir.” İbaresinin; 
17. maddesinin; 18. maddesi-
nin (a) fıkrasının ilk cümlesinde 
danışman öğretmen ibaresinden 
önce “..en kıdemli” ibaresine 
yer verilmemesine ilişkin eksik 
düzenlemenin; 19. maddesinin; 
20. maddesinin 2. Fıkrasının (b) 
bendinde yer alan “4-Görevin 
gerektirdiği diğer mevzuat” iba-
resinin; 21. maddesinin; 22. mad-
desinin 1. ve 2. Fıkrasında geçen 
“..altmış ve üzerinde..” ibaresinin; 
23. maddesinin 1. Fıkrasında 
sınav koordinasyon komisyonu-

nun oluşumunda sendika 
temsilcisine yer verilmeme-
sine ilişkin eksik düzenleme-
nin; 3. Fıkrasının (b) bendinde 
şube müdürü ibaresinden 
önce somut kriterlerin be-
lirlenmemesine ilişkin eksik 
düzenlemenin; 24. maddesinin 
2. Fıkrasında yer alan “..ilgili 
sınav komisyonu..” ibaresinin;25. 
maddesinin 2. Fıkrasında yer alan 
“..yeniden performans değerlen-
dirmesi” ibaresi ile “Bu kap-
samdaki aday öğretmenlerden 
performans değerlendirmesinde 
veya sınavda başarısız olanlar 
öğretmenlik unvanını kaybeder 
ve memuriyetle ilişikleri kesilir.” 
İbarelerinin; 30. maddesinin 2. 
fıkrasında sendika temsilcisine 
yer verilmemesine ilişkin eksik 
düzenlemenin;46. maddesinin 
1. Fıkrasının (b) bendinde geçen 
“..eğitim kurumlarının zorunlu 
çalışma yükümlülüğü kapsamına 
alındığı tarihten sonra..” ibaresi-
nin; 47. maddesinin 1. Fıkrasının 
(c) bendinin; 48. maddesinin 1. 
ve 2. Fıkrasının; 11. Fıkrasında 
mazerete bağlı yer değişikliği 
yapan öğretmenlere ve örgün 
eğitimde özel eğitim sınıfların-
da görev yapan öğretmenlere 
yer verilmemesine ilişkin eksik 
düzenlemenin; 49. maddesinin 
1. Fıkrasında öğrenim özrüne 
yer verilmemesine ilişkin eksik 
düzenlemenin; il/ilçe emrine 
atanma hakkına yer verilmeme-
sine ilişkin eksik düzenlemenin, 
öğretmenlerin aile birliği, sağlık, 
can güvenliği mazeretlerine veya 
engellilik durumuna bağlı yer 
değiştirmelerine ilişkin somut 
kriterlere yer verilmemesine dair 
eksik düzenlemenin; 4688 sayılı 
Kanun gereği aylıksız izne ayrı-
larak sendika genel merkezinde 
görevlendirilen öğretmenlerin 
durumunun her iki eş yönünden 
mazeret olarak kabul edilmeme-
sine ilişkin eksik düzenlemenin;  
54. maddesinin; 60. maddesinin 
3. Fıkrasında her yıl ibaresinin yer 

al-
ma-
masına 
ilişkin 
eksik dü-
zenlemenin;  
61. Madde-
sinin; Geçici 
6. Maddesinin 
1. Fıkrasının ve 
2. Fıkrasında ge-
çen “..14/3/2014 
tarihinden sonra 
ilk defa atanan ve 
bu Yönetmeliğin 
yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren geriye 
doğru toplam iki aylık 
fiilen öğretmenlik görevi 
yapan..” ibaresinin; Geçici 
7. Maddesinin; Yönetmelikte 
atama takvimine yer verilmeme-
sine ilişkin eksik düzenlemenin; 
Becayiş hakkına yer verilmeme-
sine ilişkin eksik düzenlemenin; 
Eğitim Personeli Planlama ve 
Değerlendirme Kurulu ile İl Eği-
tim Personeli Planlama Kuruluna 
yer verilmemesine ilişkin eksik 
düzenlemenin; Yönetmelik ekin-
de yer alan EK-3 PERFORMANS 
DEĞERLENDİRME FORMUNUN 
ve “EK-4 ADAY ÖĞRETMEN 
SÖZLÜ DEĞERLENDİRME FOR-
MUNUN öncelikle yürütmesinin 
durdurulması ve devamında 
iptali talebiyle Danıştay nezdin-
de dava açtık.

 Ayrıca açtığımız davada 
14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı 
Milli Eğitim Temel Kanununun 43 
üncü maddesinin altıncı fıkrasına 
6569 sayılı Kanun’un 24. Madde-
si ile eklenen “yazılı veya yazılı ve 
sözlü sınava” ibaresinin;  14 Mart 
2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Millî Eği-

tim Temel Kanunu İle Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararna-
melerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunun 5. Maddesinde yer 
alan “Aday öğretmenlik süresi 
sonunda sınava girmeye hak 
kazanamayanlar ile üst üste iki 
defa sınavda başarılı olamayanlar 
aday öğretmen unvanını kaybe-
der ve memuriyetle ilişiği kesilir.” 
İbaresinin; 14 Mart 2014 tarih 
ve 28941 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan Millî Eğitim Temel 
Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 
22. Maddesi ile 652 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 37 nci 
maddesine eklenen (9). fıkranın 
ANAYASAYA AYKIRI olması 
nedeniyle somut norm denetimi 
yapılmak üzere dosyanın Anaya-
sa Mahkemesine gönderilmesini 
talep etmiş bulunmaktayız.

ÖĞRETMEN ATAMA 
VE YER DEĞİŞTİRME 

YÖNETMELİĞİNİ 
YARGIYA TAŞIDIK
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Pikniğe Türk Eğitim-Sen Merkez Kadın 
Komisyonu Başkanı Firdes Işık, Sakarya 
Türkav Başkanı, Sakarya, Bolu, Zonguldak 
Türk Eğitim -Sen Şube başkanları ile Düzce 
Kamu Sen’e bağlı şube başkanları da iştirak 
ettiler.

Bahar Pikniğinde açılış konuşmasını yapan 
Düzce Kamu-Sen İl Temsilcileri ve Türk 
Eğitim-Sen Şube Başkanı Osman Çakmak, 
yoğun bir katılımın olmasından dolayı 
herkese şükranlarını sunduğunu söyledi ve 
Türkiye Kamu -Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk ve diğer misafirlerin de aralarında 
bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi.

Programda kısa bir konuşma yapan Tür-
kiye Kamu- Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel 
Başkanı İsmail Koncuk ise gündeme dair 
değerlendirmelerde bulundu. “Bir dönem 
değil, her dönem asil ve dik duruşlu olan, 
adam gibi adamların sendikasına mensup 
üyelerine gayretlerinden ve yürekliliklerin-
den dolayı teşekkür ediyorum.” dedi. Kon-
cuk konuşmasında özetle şunları söyledi; “ 
Türkiye Kamu-Sen; ülkemizde memur sendi-
kacılığının yüz akı ve kamu çalışanlarının tek 
umududur.

Çalışma hayatının gittikçe artan problem-
lerle boğuştuğu, devlet memurlarının her 
geçen gün kazanımlarının gasp edildiği ve 
çalışanların iradesinin sözde sendikalar eliy-
le siyasi iradeye pazarlandığı bu zamanda 
Türkiye Kamu-Sen’in önemini daha da belir-
ginleşmiştir. Kamu çalışanları, görmekte ve 
takdir etmektedir ki; Türkiye Kamu-Sen her 
koşulda kamu çalışanlarının hak ve kazanım-
larının mücadelesini tavizsiz sürdürmektedir. 
Kimseden korkmuyoruz, çekinmiyoruz. 
Ahlaki ve onurlu sendikacılığın gereği neyse 
onu eksiksiz yerine getiriyoruz. Bu müca-
delemizde bizlerden desteğini esirgeme-
yen siz kıymetli üyelerimize şükranlarımızı 
sunuyorum.

Diğer kamu çalışanları meslektaşlarıma 
da çağrıda bulunuyorum: Gelin bu ahlaklı 
mücadeleye omuz verin. Sizin iradenizi siya-
si iktidara pazarlayanların çalışma hayatını 
getirdiği noktayı görüyorsunuz. Bu zillet ile 
hep birlikte kaybediyoruz. Onun için her bir 
meslektaşımın bizimle yürümesini diliyorum. 
Eğer hep birlikte bu mücadeleyi başarıya 
ulaştıramaz isek telafisi mümkün olmayacak 
kayıplarla karşı karşıya kalacağız. Bakın işte 
görüyorsunuz; Sayın Cumhurbaşkanı yeni 
dönemde işçi memur ayrımını kaldıracak-
larını, devlet memurunun  iş güvencesini 
kaldıracaklarını defalarca ilan etti. Kendisi 
meydan meydan gezmekte ve yeni dönem 
için 400 milletvekili talep etmektedir. Ne 
yapacağız? Sessiz mi kalacağız? Ben tek bir 
memurun dahi iş güvencesinden vazge-
çeceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla, bu 
açıdan değerlendirdiğimizde; 7 Haziran’da 
aklı başında her meslektaşımın kendi 
geleceğini oylayacağının farkında olacağını 
düşünüyorum. Ya tek sermayemiz olan iş 
güvencemize sahip çıkacağız, yada parti 
memuru olmaya yani modern köle olmaya 
eyvallah diyeceğiz.” şeklinde konuştu.

Türkiye Kamu-Sen Düzce İl Temsilciliği tarafından her yıl geleneksel olarak 
düzenlenen ‘Bahar Pikniği’ 20 Mayıs 2015 tarihinde Gölyaka Kültür Park Me-
sire Alanı’nda yapıldı. 2 bin 500 kişinin üzerinde katılımın olduğu pikniğe Tür-
kiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk’ da katıldı.

Türkiye Kamu-Sen  
Düzce İl Temsilciliği’nden 

Bahar Etkinliği
Türk Eğitim Sen olarak, 2015 yılı Milli Eğitim 

Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöne-
ticilerinin Görevlendirme Kılavuzu’nun  15. 
Maddesinde yer alan “Vekâleten veya geçici 
görevlendirme ile eğitim kurumu müdürlüğü-
ne görevlendirilenler, kendileri hariç müdür 
başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı tekliflerini 
yapabileceklerdir.” hükmünün  iptali ve kıla-
vuzdan çıkarılması için Milli Eğitim Bakanlığına 
yazılı başvuruda bulunmuştuk.

Talebimiz doğrultusunda, Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın 22.04.2015 tarihli ve 4308430 
sayılı Onayı ile Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı 
Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendir-
me Kılavuzu’nun  15. Maddesinin “C-Diğer 
Hususlar” başlıklı bölümünün 15.maddesinde 
değişiklik yapılmıştır. İş bu değişiklikte; Vekale-
ten veya geçici görevlendirme ile eğitim kuru-
mu müdürü olarak görev yapanların Milli Eğitim 
Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticile-
rinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin 
23.maddesinin birinci fıkrasına göre müdür 
başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı tekliflerini 
yapmamaları, ancak eğitim öğretimin aksama-
ması bakımından, bu görevlerin vekaleten ya 
da geçici görevlendirme suretiyle yürütülmesi-
nin uygun olacağı belirtilmiştir.   

ÖSYM tarafından 2014 yılında yapılan KPSS-
Öğretmenlik sınavı branş başarı sıralamaları-
nın birkaç defa değiştiğine dair Sendikamıza 
iletilen şikayetler ve medya organlarında 
yapılan haberler ile ilgili Türk Eğitim-Sen olarak 
ÖSYM’ye 2014 KPSS-Öğretmenlik sınavı başarı 
sıralamasının değişip değişmediği, değişmiş-
se bu değişikliğin sebepleri hususunda  yazılı 
başvuruda bulunduk. 

TALEBİMİZ 
DOĞRULTUSUNDA 

YÖNETİCİ 
GÖREVLENDİRME 

KILAVUZUNDA 
DEĞİŞİKLİK

ÖSYM’YE 
ÖĞRETMENLİK BAŞARI 
SIRASI DEĞİŞİKLİĞİNİ 

SORDUK
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Genel Başkanımız İsmail 
Koncuk beraberinde Genel 
Mali Sekreter Seyit Ali 
Kaplan ve Genel Mevzuat ve 
Toplu Sözleşme Sekreteri M. 
Yaşar Şahindoğan’la birlikte 
Milli Eğitim Bakanlığını ziya-
ret ederek Müsteşar Sayın 
Yusuf Tekin, İnsan Kaynakları 
Genel Müdürü Sayın Hamza 
Aydoğdu ve Rehberlik ve 
Denetim Merkezi Başkanı 
Sayın Atıf Ala’yı ziyaret etti.

Genel Başkan İsmail 
Koncuk, ziyaretinde eğitim 
çalışanlarının yaşadıkları 
çeşitli sıkıntıları dile getire-
rek çözülmesi için gayret 
gösterilmesini istedi. 

İl içi ve iller arası yer 
değiştirmelerde 31 Aralık 
tarihinin baz alınması, eş du-
rumu özürlerinde eşin 3 yıl 
kesintisiz sigortalılık şartının 
kaldırılması, stajyerlik yazılı 
sınavı öncesi stajyer öğret-
menlere de özür gurubunda 
yer değiştirmesi hakkı veril-
mesi, ilçe emrinin getirilme-
si, iller arası tayinlerde açılan 
kontenjan miktarının artı-
rılması, dava kazanan okul 
yöneticilerinin göreve iade 
edilmesi, il içi yer değiştirme 
başvurularında belleticilik 
onay butonunun kaldırılma-
sı, halk eğitim merkezlerinin 
yer değiştirmelerde Bilişim 
Teknolojisi Öğretmenleri-
ne açılması gibi talepleri 
ileten Genel Başkan İsmail 
Koncuk, bu sorunlara çözüm 
talep etti.

 

Müsteşar Yusuf Tekin ve 
İnsan Kaynakları Genel 
Müdürü Hamza Aydoğdu, 
talepleri değerlendirecek-
lerini ve makul görülenlerin 
yerine getirilebileceğini 
ifade ettiler.

Türk Eğitim-Sen olarak, 
eğitim çalışanlarından gelen 
kabul edilebilir taleplerin 
hayata geçirilmesinin verim-
liliği artıracağına inanıyor, 
problemlerin çözümü için 
gayret bekliyoruz. Problem-
lerin bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da yakın-

dan  takipçisi olacağız. 
Çözüm ürettiklerini 

söyleyen, esasen koltukla-
rında oturmaktan, kapı kulu 
olmaktan memnun olanlar-
dan hiç olmadık, bundan 
sonrada olmayacağız. 
Çözüm yollarını da göstere-
ceğiz, çözümde isteyeceğiz, 
diyalogdan ayrılmayaca-
ğız ancak makul talepler 
çözülmediği takdirde de 
sendikacılık gereği problem 
üretmekten de kaçınmaya-
cağız.

17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli 
Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer De-
ğiştirme Yönetmeliğinin “Öğretmenlerin aynı 
eğitim kurumunda azami çalışma süresi” baş-
lıklı; MADDE 48- (11) maddesinde; rotasyon 
uygulamasında engelli öğretmenler ile engel-
lilik durumuna bağlı yer değişikliği yapanlar-
dan bu durumları devam eden öğretmenlere 
muafiyet hakkı getirilmesine karşılık, engelli 

çocuğu olan öğretmenlere bu hak verilmemiş-
tir.

Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa gönderdi-
ğimiz yazıda; Devlet Memurlarının Yer Değiş-
tirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetme-
likte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 
Ek 3. Maddesinde belirlenen kriterler dikkate 
alınarak, engelli çocuğu olan öğretmenlerin 
de rotasyon uygulamasından  muaf tutulması 
hususunda talepte bulunduk.

GENEL BAŞKAN  
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI`NI 

ZİYARET ETTİ

RİZE’DE ZÜMRE 
TOPLANTILARINDA 

ELEŞTİRİ DE 
YASAKMIŞ!

Rize İli, Pazar 
İlçesinde öğretmenlik 
yapan, Türk Eğitim-
Sen üyesi Yılmaz 
Yanmış’ın, İlçenin 
zümre toplantısında 
yapmış olduğu ko-
nuşmaları nedeniyle 
hakkında soruşturma 
açılmıştır.

Sendikamızın üyesi, 
zümre toplantısındaki 
konuşmasında, öğ-
retmenlerin sorun-
ları okul başarısının 
arttırılmamasının 
nedenleri  ile eğitim 
sistemindeki aksaklık-
lardan  bahsetmiştir. 
Üyemizin açıklama-
larında, herhangi bir 
hakaret, iftira vb. suç 
unsuru bulunmaması-
na rağmen, salt fikrini 
beyan etmiş olmasın-
dan dolayı hakkında 
soruşturma açılmış 
olması düşündürücü 
olduğu kadar MEB’in 
gittikçe daha baskıcı 
ve otoriter bir anlayışa 

götürüldüğünün, 
eleştirilere tahammül 
edilemeyen bir yapıya 
dönüştüğünü göster-
mesi bakımından da 
ibret vericidir. Bu tu-
tum demokrasiye ve 
düşünce özgürlüğüne 
de uygun olmayan 
bir tutumdur.  Üyemiz 
yaptığı açıklamada 
eleştiri hakkını kullan-
mış olmasına rağmen, 
Türk Eğitim-Sen üyesi 
olduğu için kendisine 
baskı uygulanmaya 
çalışılmaktadır.

Türk Eğitim-Sen 
olarak, üyelerimize 
yapılan baskı ve hak-
sızlıklara karşı sessiz 
kalmamız mümkün 
değildir. Bugüne 
kadar olduğu gibi, 
bundan sonra da 
üyelerimize yapılan 
baskı ve haksızlıklara 
karşı onların yanında 
olmaya ve haklarını 
savunmaya devam 
edeceğiz.

ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ÖĞRETMENE DE 
ROTASYON MUAFİYETİ VERİLMELİDİR
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Sendikamız 
tarafından Kırık-
kale İl Milli Eğitim 
Müdürü İsmail 
ÇETİN ve İnsan 
Kaynaklarından 
Sorumlu Kırıkkale 
İl Milli Eğitim 
Şube Müdürü Ba-
hattin KAPUCU 
hakkında müdür 
yardımcılığı 
görevlendirme-
lerinde görevi kötüye kullanma 
kastıyla hareket ettiği gerekçe-
siyle Cumhuriyet Başsavcılığına 
suç duyurusunda bulunulmuş 
ancak Kırıkkale Valiliği tarafından 
soruşturma izni verilmemiştir. 
Kırıkkale Valiliği tarafından veri-
len bu karara karşı Sendikamızca 
idari yargıda itiraz edilmiş, Kırık-
kale Bölge İdare Mahkemesi; “ 
Ön inceleme raporu eki bilgi ve 
belgeler, Kırıkkale İl Milli Eğitim 
Müdürü İsmail ÇETİN ve İnsan 
Kaynaklarından Sorumlu Kırık-
kale İl Milli Eğitim Şube Müdürü 
Bahattin KAPUCU tarafından 
Okul Müdür Yardımcılıklarına 
ataması yapılacaklara yönelik 
okul müdürlerine e-mail çıktısı 
yollamak suretiyle görevlen-
dirmelerinin istendiği yolunda 

makul ve soruşturma yapılmasını 
gerektirecek derecede bilgi ve 
belge bulunduğu, dolayısıyla 
adı geçen ilgililer hakkında 
soruşturma izni verilmesi ge-
rekmekte iken, soruşturma izni 
verilmemesine ilişkin Kırıkkale 
Valiliğinin kararında yöntem ve 
yasaya uygunluk görülmemiştir.” 
Şeklinde karar vermiştir. Bu karar 
ile birlikte Kırıkkale İl Milli Eğitim 
Müdürü İsmail ÇETİN ve İnsan 
Kaynaklarından Sorumlu Kırık-
kale İl Milli Eğitim Şube Müdürü 
Bahattin KAPUCU hakkında so-
ruşturma izni verilmiştir. Usulsüz 
iş ve işlemler yapanların takipçisi 
olarak Sendikamız, kanun ve 
mevzuatın uygulanmasında süb-
jektif hareket edenlere meydan 
vermemektedir.

17/04/2015 tarihli ve 29329 sa-
yılı Resmi Gazete’de yayımlana-
rak yürürlüğe giren Milli Eğitim 
Bakanlığı Öğretmen Atama ve 
Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 
madde 43/4; “Mazerete bağlı 
yer değiştirmeler hariç olmak 
üzere zorunlu çalışma yükümlüsü 
öğretmenlerden zorunlu çalışma 
yükümlülüğü öngörülen eğitim 
kurumunda en az 3 yıl süreyle 
görev yapanlar, il içindeki ya da 
diğer illerdeki zorunlu çalışma 
yükümlülüğü öngörülen hizmet 
alanlarına yer değiştirme iste-
ğinde bulunabilir.” Şeklindedir.  
Dolayısıyla, zorunlu çalışma yü-
kümlüsü olan öğretmenlerimiz, 

bulunduğu eğitim kurumunda 3 
yılını doldurmadığı sürece isteğe 
bağlı yer değişikliği kapsamında 
diğer illerdeki zorunlu çalışma 
yükümlülüğü öngörülen hizmet 
alanlarına yer değişikliği yapa-
mamaktadır.

Türk Eğitim Sen olarak Ba-
kanlığa gönderdiğimiz yazıda, 
zorunlu çalışma yükümlüsü 
öğretmenlerin süre şartı aran-
maksızın diğer illerdeki zorunlu 
çalışma yükümlülüğü öngörülen 
hizmet alanlarına yer değiştirme 
isteğinde bulunabilmelerine im-
kan verilmesi hususunda talepte 
bulunduk.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı 
Eğitim Kurumları Yöneticileri-
nin Görevlendirilmesine ilişkin 
Yönetmelik kapsamında Okul 
Müdürlerinin değerlendirmesi 
sonucu görevden alınmasına 
ilişkin açılan davalarda yürütmeyi 
durdurma ve esastan kararlar 
devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı 
Eğitim Kurumları Yöneticileri-
nin Görevlendirilmesine ilişkin 
Yönetmelik kapsamında Okul 
Müdürlerinin değerlendirmesi 
sonucu görevden alınmasına 
ilişkin açılan davalarda Adana 
1.İdare Mahkemesinden 4 iptal 
kararı, Artvin Şubesi Adına Rize 
idare Mahkemesinden  1 iptal 
kararı, Denizli İdare Mahkeme-
sinden 22 iptal kararı, Malatya 
İdare Mahkemesinden 14 iptal 
kararı ve  Samsun 1 ve 2.İdare 
Mahkemelerinden 3 iptal kararı 
geldi.  “…dava konusu değer-
lendirme işleminin sınavın başarı 
düzeyini oluşturan puanların 
belirlenmesinde davacının bilgi 
ve yeterliliğinin objektif ve 
nesnel biçimde değerlendiril-
mediğinden, objektif ölçütler 

ve somut gerekçeler ortaya ko-
nulmak suretiyle değerlendirme 
yapılmaksızın tesis edilen işlem 
hukuka aykırı olduğu gerekçesiy-
le iptaline karar verilmiştir.

Adıyaman Şubesi üyemiz 
adına Şanlıurfa 2.İdare Mahke-
mesinden 1 yürütmeyi durdur-
ma kararı  verilmiştir.  Verilen 
yürütmeyi durdurma kararının 
gerekçesinde; Dava konusu 
işlem nedeniyle davacının görevi 
ve görev yeri değişeceği, bu de-
ğişikliklerin zincirleme şekilde il 
düzeyinde diğer görev ve görev 
yeri belirlemelerini etkileyeceği 
dikkate alındığında, dava konusu 
işlemin uygulanması halinde 
telafisi güç zararlar doğurabile-
ceğinin anlaşıldığı belirtilmiştir.

Kırıkkale’deki Aleni 
Hukuksuzluğa 

Soruşturma İzni

YÖNETİCİ GÖREVLENDİRMEDE 
YENİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA 

VE ESASTAN KARARLAR

ZORUNLU BÖLGEYİ 
İSTEYENLERDE SÜRE 
ŞARTI ARANMASIN
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Türk Eğitim-Sen Merkez Kadın Komis-
yonu, Anneler Günü nedeniyle 09.05.2015 
tarihinde bir kutlama programı düzenle-
di. Programa Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 
Merkez Kadın Komisyonu Başkanı Firdes 
Işık, Türk Eğitim-Sen Merkez Yönetim 
Kurulu, Merkez Kadın Komisyonu üye-
leri, Romanya Demokrat Türk Birliği Eği-
tim Komisyonu Başkanı ve Romanya Milli 
Eğitim Başkanlığı Türkçe Müfettişi  Vildan 
Bormambet, Dünya Ahıska Türkleri Birli-
ğinden Sevil Priyeva, Gagavuz Öğrencileri 
Birliği’nden Dr. Nina Petrovici iştirak etti-
ler. 

Kahvaltıda bir konuşma yapan Merkez 
Kadın Komisyonu Başkanı Firdes İşık tüm 
kadınların anneler gününü kutladı.

Kahvaltıda  bir konuşma yapan Genel 
Başkan İsmail Koncuk, tüm kadınlarımızın 
anneler gününü kutladı. Koncuk: “ Anneler 
Günü, bütün insanların hayatında özel bir 
gün, ebediyete intikal etmiş bütün annele-
rimize Allah’tan rahmet diliyorum, hayatta 
olanlara ise uzun ömürler niyaz ediyorum. 
Gerçekten annesini kaybetmiş insanlar 
için, duygusallığın en zirvesini yaşadığımız 
bir gün. Ben de annemi kaybettim Allah’ın 
rahmetine erişti. Bugün tekrar özlemini en 
derinden hissettim.

Azeri şairin dediği gibi; ‘Toprak da anasız 
kalmasın diye, toprağın bağrına girer analar.’ 
Annelerin ölümünü dahi öylesine ulvileştiri-
yor. Anneyi anlatmak için kelimeler kifayetsiz 
kalır.” dedi.

MERKEZ KADIN KOMİSYONU 
ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ 

DÜZENLEDİ
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KONCUK: ÜLKEMİZDE 
CİDDİ BİR YÖNETİM 

BOŞLUĞU VE KAOS VAR
Türkiye Kamu-Sen ve Türk 

Eğitim-Sen  Genel Başkanı İsmail 
Koncuk Kanal B TV’de yayınlanan 
“GÜNCEL” programına katılarak 
çalışma hayatı ve Türkiye gün-
deminde öne çıkan başlıklara 
ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde 
bulundu.

KONCUK: YAŞANANLARA 
DUR DİYECEK OLAN MİLLETİN 
İRADESİDİR

Yaklaşan 7 Haziran seçimlerinin 
önemine dikkat çeken Genel 
Başkan, Türkiye’de ciddi bir 
kaosun yaşandığına vurgu yaptı. 
Koncuk, “ 7 Haziran seçimlerine 
yaklaştığımız şu günlerde mey-
danların epeyce hareketlendiğine 
şahit oluyoruz. Doktor doktorluk 
mühendis mühendisliğini yapacak 
bu ülkede. Bir doktor mühendisli-
ğe soyunursa burada bir sıkıntı var 
demektir.

Sayın Cumhurbaşkanı’na ne 
oluyor anlamak mümkün değil. 
Siyasi partilen Genel Başkanları 
var, bırakın sayın Davutoğlu,  söy-
leyeceklerini alanlarda söylesin.  
Şayet güvenmiyorsan neden 
o makamı sayın Davutoğlu’na 
bıraktın? Böyle bir düzen olmaz. 
Anayasada Cumhurbaşkanı’nın, 
Başbakan’ın görevleri tanımlan-
mıştır. Cumhurbaşkanı’nın siyaset 
yapmak gibi bir görevi var mı, var-
sa birisi çıksın söylesin.  Eğer sayın 
Cumhurbaşkanı bu kadar siyaseti 
seviyorsa neden bıraktı?

Türkiye’de ciddi bir kaos var 
ve ciddi bir yönetici boşluğu 
var. Kimin eli kimin cebinde belli 
değil. Herkes her şeyi yapacaksa 
muhalefete, iktidara ne gerek var? 
Bunu millet görmeli ve dur deme-
lidir, bunu yapacak irade millettir. 
Türkiye Cumhuriyeti bir düzen 
içinde yoluna devam edecekse 
görev ve yetki karmaşası olan 
ülkede düzen olmaz kargaşa olur. 
Bakkal bakkallığını doktor doktor-
luğunu öğretmen öğretmenliğini 
yapmalıdır.

7 Haziran seçimleri bu yönüy-
le değerlendirildiğinde önemli 
bir seçimdir. Elbette ekonomik 
problemler ve geçim konusunda 
bir karar vermeli milletimiz. Sayın 
Arınç Bursa’da yaptığı konuşma-

da, “Hükümet olarak kamuda lüks 
tüketimi engelleyemedik” diyor 
sayın Cumhurbaşkanı’da çıkıp 
“Bırakın Diyanet işleri Başkanı 
bir milyonluk Mercedes’e binsin” 
diyor. Bu ülkenin kaynakları bu ka-
dar çok mu? Kaynaklar yetersiz di-
yeceksiniz, işsizliği çözmek adına 
bir girişimde bulunmayacaksınız 
ama devlette har vurup harman 
savuracaksınız, bu olmaz.

“Bir lokma bir hırka diyeceksin”, 
Peygamberimizin bir hurmasını ör-
nek vereceksin sonra kalkıp bunu 
yapacaksın. Orada bir Milyon 
TL’lik araca binilirken diğer tarafta 
şeker, pirinç alacak parası olma-
yan insanlar var. İnsanlar intihar 
edecek ve biz bunları görmezden 
mi gelelim?

Biz aldatılmaya hazır bir millet 
haline gelmişsek, kendi yanlışla-
rımıza doğru üretmek noktasına 
gelmişsek siyasiler bize her türlü 
yalanı söylerler ama biz bu duru-
ma gelmemeliyiz ve kontrol me-
kanizmalarımızı kurmalıyız.12 yıldır 
bir siyasal iktidar var. 2002’de 
işsizlik yüzde  8,3 bugün ise yüzde 
11,3 olmuş. Genç işsizlik yüzde 
20’leri aşmış bunu nasıl görme-
yelim? Kim bu işsizler, herhangi 
bir ülkenin vatandaşı değil,  Ayşe 
teyzenin, Mehmet emminin oğlu 
ve kızı bunlar, yani bizim çocukları-
mız. Diyanet İşleri başkanı bugüne 
kadar yaya gezmiyordu.

Türkiye şartlarına göre uygun 
bir makam aracını kullanabilirdi. 
Milletin yaşayışına uygun, müte-
vazi bir kamu düzeni ihdas etmek 
zorundayız.

İşsiz gezen milyonlar varken, 
anne babalar evlatlarına görevleri-
ni yerine getirmezken, bunun tek 
suçlusu buna göz yumanlardır.” 
dedi.

KONCUK: BİZ AYRIMCILIK 
YAPMIYORUZ DİYENLER 
ALLAH’TAN KORKMALDIR

Kamuda ciddi bir ayrımcılığın 
yapıldığının altını çizen Genel Baş-
kan Koncuk, “Biz kimseyi ayırma-
dık diyenler Allah’tan korkmalıdır” 
dedi. Koncuk ataması yapılmayan 
öğretmenler ve İ.İ.B.F.’lilerin 
sıkıntılarına da değindi. Koncuk, 
“Sayın Davutoğlu Memur-Sen 

Genel Kurulunda konuşuyor ve 
“Biz kamuda insanları ayırmadık” 
diyor. Bende diyorum ki, böyle 
bir cümleyi kurmak için Allah’tan 
korkmanız lazım. İnsanları bö-
lük pörçük ettiniz, size yandaş 
olmayanları darmadağın ettiniz. 
On binlerce yöneticiyi görevinden 
aldınız, işini yapan değil, sizin 
işinize yarayan adam arıyorsunuz. 
Hastaneleri inceleyin bir tane Türk 
Sağlık-Sen üyesi yönetici var mı? 
Başbakan’a daha sonra dosya 
verdim, “Bu bir infaz dedim, bu 
kul hakkıdır” dedim. O günden 
bugüne düzelen bir şey yok. 
Kamuda insanları anlayış ve ide-
olojilerine göre, mezhebine göre 
ayrıştırdınız.

Bu ülke bizim ve hepimizin 
evlatları yaşayacak. Onlara sağ-
lam bir ülke bırakmalıyız. Terör 
örgütüne yakın bir siyasi partiyi 
kim palazlandırdı, kim muhatap 
aldı terör örgütünü? AKP iktidarı.  
Bunu yapanlar muhalefet partileri 
gibi onlarla muhalefeti bir olmakla 
suçluyorlar şimdi. Buna nasıl ina-
nayım ben? Çözüm projesini asrın 
projesi olarak sundunuz, “kürt 
sorunu vardır” dediniz, masaya 
oturdunuz, heyetler gönderdiniz, 
bebek katilinin mektubunu mey-
danlarda okuttunuz, Şivan Perver  
için ağladınız,  şimdi çıkıp “kürt 
sorunu yok” diyorsunuz. Ben 
bunu kabul edemem. Gördükle-
rimizi idrak edecek gücümüzde, 
aklımızda var. Bu millette bunu 
anlayacak kapasitede insanlardan 
oluşmaktadır. Çözüm süreci diye 

millete neler yutturmaya çalıştığı-
nızı biliyoruz. Bu millet hangi siyasi 
parti olursa olsun bizi aldatıyorsa 
cezasını kesmelidir.

13 Mayıs’ta ataması yapılmayan 
öğretmenlerimiz Ankara’da büyük 
miting yapacaklar. Türk Eğitim-
Sen olarak destek veriyoruz. İşsiz, 
umutsuz herkesin sesi olmaya 
gayret ediyoruz. Artık atama ya-
pın bunun zamanıdır. Siz gençlere 
iş bulmak zorundasınız, Milli Eği-
tim Bakanı Nabi Avcı, “ Toplamda 
130 bin öğretmen ihtiyacı var” 
diyor çık o zaman bunun gereğini 
yap sayın Bakan. Ya bu çocukları 
atayın ya da atayın, yoksa bu 
insanlar sizi bir yerlere atayacaklar.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi 
diyor ki, “400 bin İ.İ.B.F.’liyi devle-
tin neresine alacağız?” elbette biz 
de bugün alın demiyoruz,  yüzde 
10’una yani 40 bin kişiye istih-
dam yaratın diyoruz. Bu kafaya 
bakar mısınız, bu adam Ekonomi 
Bakanı ve söz söylemeyi dahi 
bilmeyen bir Bakan var. Halktan 
işsizlikten haberdar değil. Milletin 
ne durumda olduğunu bilmiyor-
lar. Önce sözünü düzeltmeye 
davet ediyorum ve 2015 yılı için 
199 kadro ayrılan bu çocukların 
isyanını duyun diyorum. 400 bin 
mezuna 199 kadro verilir mi? Buna 
çare üretmezsen sen nasıl devlet 
adamı olursun? Genç işsizlik bu 
boyuta gelmişken ekonominin 
patronu olan bu Bakanının sözleri 
bu gençleri ümitsizliğe sevk eder. 
Zaten karamsar olan bu gençler 
bu beyanlarla daha da karamsar 
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4/C’lilere Ek Ödeme İle İlgili Yeni Kararlar…

hale gelmektedir. Biz Türkiye 
Kamu-Sen olarak bunu kabul 
etmiyoruz.” dedi.  

KONCUK: SAĞLAM BİR 
SENDİKAL ZEMİNDE ÇALIŞMA 
HAYATININ PROBLEMLERİ 
ÇÖZÜLEBİLİR

Çalışma hayatının bir çok 
sorununa değinen Genel başkan 
İsmail Koncuk, sağlam bir sen-
dikal zeminde bütün sorunların 
çözülebileceğini söyledi. Koncuk, 
“Bu ülkede hukuku rafa kaldıran 
bir iktidar var, adil davranmak-
ta geciken bir yargı var. Kanun 
Anayasa Mahkemesinde duruyor. 
Bu kanunun yarattığı bir mağ-
duriyet var. 76 bin kişi mağdur 
edildi ve biz bunu yargıya taşıdık. 
Elbette söylüyoruz bunları. Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın merkezinde 
380 Şube Müdürlüğü kadrosu 
boş duruyor. Bu insanlar eğitim 
uzmanı yapıldı boş boş bekliyor. 
Lüks tüketime memur tüketimini 
de sokmak lazım. Milli Eğitimin 
havuzunda binden fazla çalışan 
var ve boş oturtuluyor. Bu insanla-
rın çoğu yetişmiş insanlar  AKP’nin 
kendi atadığı kadrolardır.  

Ne yazık ki, kirli bir düzen var 
ve devam ediyor. Sendikaların 
önemli, bir mücadele ortaya 
koymaları gerekir. Birçok insan 
umutla gidip yandaş sendikaya 
üye oluyor. Gelin mücadele ede-
lim. Ben hazırım, her gün gidelim 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın önüne, 
oturalım, Nabi Avcı’yı sallayalım 
ve çözelim. Birilerinde korkarak 

hayat geçmez. Toplumun dinamik 
güçleri aydınlardır. Profesörler, din 
adamları, Öğretmenler toplumun 
önde gelen dinamikleridir Eğer 
bunlar görevlerini yerine getir-
meyip yanlışa teslim oluyorsa bu 
olmaz. 6 Aralık’tan beridir, üç bü-
yük miting yaptık. Bütün paramızı 
tepkileri gündeme getirmek adına 
harcıyoruz, gündem yaratalım 
diye çabalıyoruz. Kravat, çay 
bardağı dağıtmıyoruz birleri gibi. 
Devlet memurları bizden mücade-
le değil flash bellek dağıtmamızı 
istiyorsa bu bizimde işimize gelir. 
Yerimizde otururuz, işimize bakarız 
ama böyle bir sendikacılık olmaz.

Stajyerliğin kaldırılması proble-
mi var. Ciddi bir baskı oluşturuyor-
lar. Bir sendika çıkıyor, “Bana üye 
olmazsan stajyerliğin kalkmaz” di-
yor. Yeni atanan çoğu arkadaşımız 
gidiyor korkudan teslim oluyor. 
Birlikte hareket etseler bu sendika 
bunu yapamaz. İşini yapan bir öğ-
retmenin kim stajyerliğini kaldır-
mayakcakmış görelim bakalım.

Bizler sendikacıyız ve muhata-
bımızı aşağılayarak  konuşamayız. 
Bir sendika başka sendikaları 
küçümseyerek ve kendini siyasal 
iktidar yerine koyarsa birileri buna 
dur der. Biz kimseden kaçmayız. 
Biz senin ağa babandan kork-
muyoruz ki senden korkalım. 
Bu sendikal anlayışa ben saygı 
duymuyorum.  İş Sağlığı ve Gü-
venliği toplantısında Bakan Faruk 
Çelik’de vardı, hükümeti eleştirdik 
o da cevabını verecekti elbette 
ama bu sendikaya ne oluyor? 

Cevabını elbette aldılar. 1 Mayıs 
konusunu bende eleştirdim ve 
dedim ki, “1 Mayıs’ı Taksim mese-
lesine bağlayıp, iktidarın nemalan-
masına izin vermeyin” dedim ama 
aşağılayıcı bir ifade kullanmadım. 
1 Mayıs’ın gaz bombaları arasında 
heba edilmesini bende doğru 
bulmuyorum. Emek ve Dayanışma 
Bayramı adına uygun kutlanmalı-
dır.  Ancak siz çıkıp tahkir ederek,  
aşağılayarak açıklama yapamaz-
sınız. İşte o zaman cevabınızı alır-
sınız. İşin bunlara dokunan tarafı 
var, sürekli değişen yönetmelik 
e kanunlardan nemalanıyorlar ve 
herkesi tehdit ediyorlar. Haksız 
yere nemalananlardan Allah 
hesabını sorsun. Karşıma çıkma 
cesaretleri de yok ne yazık ki.

Yardımcı hizmetlerin, diğer me-
murların sorunları çözülebilir ama 
sağlam sendikal zemin gerekir. 
Bu sendika kanunu değişmelidir. 
Son sözü iktidar söylüyor. Bu 
zemin oluşursa bütün çalışanların 
sorunlarını mücadele ile çözeriz. 
Devlet memurlarının görev tanımı 
olmadığını konuşmalarımda söylü-
yorum. Bahçıvanlık, boya badana 
aklınıza ne gelirse yaptırıyorsunuz, 
öyle şey olmaz. Kamuda görev 
tanımı olmadan insanlar çalışıyor-
sa iş sağlığı ve güvenliği kurallarını 
uygulayamayız. Evvele emirde iş 
tanımı mutlaka yapılmalıdır.

2014 de 123 TL zam aldık, enf-
lasyon farkı yok. 2015 yılında şuan  
enflasyon yüzde 4,17 memur ve 
emekliye verilen zam yüzde 3. 
Enflasyon neredeyse ikiye kat-

landı. Haziran ayından başlayarak 
ay ay tüm kamu çalışanları yüzde 
20’lik vergi dilimine girecek, Ekim 
ayı geldiğimizde hepsi girmiş 
olacak.  Temmuz’da yüzde 3 
daha zam var ama vergi dilimine 
girildiği için alınması gereken, 
yükselmesi gereken maaşlar daha 
da düşecek.

Toplu sözleşmede de tüm 
problemleri gündeme getirece-
ğiz. 30 yıl sınırlaması kaldırılsın 
diye teklif ettik ama en sonunda 
AYM bunu fark etti ve  kaldırdı. 
Geçmişte emekli olanlar 30 yıldan 
fazla çalışmasına rağmen haklarını 
alamadı. Bazı siyasi partiler seçim 
beyannamelerine bunu koydular, 
inşallah bu noktada bir adım atılır. 
Emeklilerimizin durumu çok kötü. 
11 milyon emekli var bu ülkede, 
onları unutmak mümkün değil.

Artık gözümüzü açmamız lazım, 
7 Haziran seçimlerinin hep sosyal 
devlet olgusu taahhütlerinin 
güçleneceği bir seçim olması 
gerektiğini ifade ettim. Muhalefet 
partilerinin seçim beyanname-
lerini önemli görüyorum. 4-C’ye 
kadro sözü var, taşeron sisteme 
ilişkin sözler var. Taşeron sistemi 
kim getirdi? 2002’de 20 bin olan 
sayı bugün kamuda 750 bine çıktı. 
Taşeron sistemin varlık sistemi 
siyasal iktidarın çalışma bayatına 
bakış sistemidir. Şimdiye kadar 
neden çözmediniz taşeron sitemi? 
Bu siyasal iktidar “Milletin çocu-
ğuna iş bulamaya mecbur değiliz” 
diyecek ve seçime gidecek böyle 
şey olmaz” dedi. 

Elazığ 2.İdare mahkemesi 
nezdinde açılan 657 sayılı Dev-
let Memurları Kanunu’nun 4/C 
maddesi kapsamında geçici 
personel statüsünde istihdam 
edilenlerin ek ödemeleri konu-
sunda açılan davalarda; 375 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname’nin 
Ek-9.maddesi kapsamında kurum 
çalışanlarına  ödenen ek ödeme-
lerden yararlandırılması talebiyle 
yaptıkları başvuruların reddine 
ilişkin idari işlemlerin Anayasa’nın 
eşitlik ve sosyal devlet ilkeleri 
ile bağdaşmağı hukuka aykırı 
olduğu, ileri sürülerek  İptali ve 
ödemelerin idareye başvuru 
tarihinden itibaren geriye doğru 
atmış günlük süreden başlayarak 
işleyecek yasal faizi ile birlikte 
ödenmesi  talep edilmiştir.

Mahkeme tarafından verilen 
kararların gerekçeleri şu şekilde-

dir; Sözleşmeli personelin hukuki 
statüsü ile ilgili bir yasa hükmü 
bulunmamasına rağmen bunların 
hukuki statüsü 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu ile düzenlen-
mekte olup, bu kişilerin durumu-
nun bu kanuna göre belirlenmesi 
gerekmektedir. Devlet memur-
ları kanununun 4.maddesinde 
kamuda dört farklı türde istihdam 
şekli düzenlenmiş ve bu dört statü 
dışında kurumlarda personel çalış-
tırılamayacağı açıkça belirtilmiştir. 
657 sayılı Kanunda Devlet ve di-
ğer kamu tüzel kişiliklerince genel 
idare esaslarına göre yürütülen 
asli ve sürekli kamu hizmetlerini 
ifa ile görevlendirilenlerin me-
mur sayılacağı öngörülmektedir. 
Sözleşmeli personelin yaptıkları 
işin niteliği gereği asli ve sürekli 
bir kamu hizmeti ile görevlendiril-
miş kişiler olduğu görülmektedir. 

Buna göre asli ve sürekli bir kamu 
hizmeti görmekle görevlendirilen 
ve Yasa’nın 4/C maddesi kapsa-
mında sözleşme ile istihdam edi-
len personelin, bu dört istihdam 
şekli içinde ve memur statüsünde 
kabul edilmeleri gerekmektedir. 
Uyuşmazlık konusu olayda; atan-
ma şekli diğer memurlara göre 
farklı olmakla birlikte 657 sayılı 
Yasa’nın 4/C maddesi uyarınca 
yapılan sözleşme uyarınca istih-
dam edilen personelin de, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 
göre aylık aldıklarının kabulü 
gerekmekte olup, memurlara 
tanınan aynı özlük hakların-
dan yararlandırılmalarının 
hakkaniyete uygun olacağı 
tartışmasızdır. Bu itibar-
la 657 sayılı Kanu-
nun 4/C maddesi 
kapsamında istih-

dam edilenlerin Kurum çalışanla-
rına 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin ek-9.maddesi kap-
samında ödenen ek ödemelerden 
yararlandırılması gerekirken bu 
yönde yaptığı başvurunun red-
dine ilişkin dava konusu işlemde 
hukuka uyarlık bu-
lunmadığı sonucuna 
varılmaktadır.



Türk Eğitim Sen Genel Merke-
zince, Milli Eğitim Bakanlığı Aday 
Öğretmenlik Sınavı ve  Yükse-
köğretim Üst Kuruluşları ile Yük-
seköğretim Kurumları Personeli 
Görevde Yükselme ve Unvan 
Değişikliği Sınavlarına katılacak 
üyelerimizin sınavlara daha iyi ha-
zırlanmaları ve daha başarılı olma-
larını sağlamak amacıyla PEGEM 
yayınlarına;

“1-Milli Eğitim Bakanlığı Aday 
Öğretmenlik Sınavına Hazırlık El 
Kitabı,

2-Yükseköğretim Üst Kuruluş-
ları ile Yükseköğretim Kurumları 

Personeli Görevde Yükselme ve 
Unvan Değişikliği Sınavlarına Ha-
zırlık El Kitabı ” hazırlatılmıştır.

Kitaplar Genel Merkezimizce 
şubelerimizin talepleri doğrultu-
sunda şubelerimize dağıtılacak 
olup, şubelerimizce sadece üye-
lerimize verilecektir. Sendikamızın 
üyesi olmayanlara hiçbir şekilde 
verilmeyecek olan kitabın üyeleri-
mize faydalı olmasını diliyoruz.

Kitapların baskısından sonra 
içerikte meydana gelecek deği-
şikliklerin yayıncı kuruluş tarafın-
dan elektronik ortamda üyeleri-
mizle paylaşılacaktır. 

TÜİK tarafından açıklanan 
verilere göre, Mayıs ayında 
enflasyon yüzde 0,56 oranında 
yükseldi. Buna göre, yılın ilk 5 
ayındaki toplam enflasyon yüzde 
5, 3 oldu. Gerçekleştirilen şaibeli 
toplu sözleşmede memurlara ve 
emeklilere yüzde 3+3 zam yapıl-
ması kararlaştırılmıştı. Yılın ilk yarısı 
tamamlanmadan, enflasyonun 
bütün hedefleri aşarak yüzde 5,3’e 
yükselmesi memur ve emeklilerin 
maaşlarının da erimesine yol açtı. 
Memur ve emekli maaşlarındaki 
erime Mayıs ayı itibariyle yüzde 2, 
3 oldu.

Bununla birlikte, geçtiğimiz 
günlerde kamu işçileri adına 
gerçekleştirilen toplu sözleşme gö-
rüşmelerinde işçilere yılın ilk altı ayı 
için yüzde 5, ikinci altı ay için yüzde 
6 zam yapılmasına ayrıca yıllık 500 
lira denge tazminatı ödenmesine 
karar verildi. Böylece memur-
lar adına gerçekleştirilen toplu 
sözleşme tiyatrosunun nasıl bir 
fecaat olduğu bir kez daha ortaya 
çıktı. Öyle ki Aralık 2014 itibariyle 
eline 2500 lira geçen bir memurun 
maaşı yüzde 3 artışla 2575 liraya 
yükselirken, aynı tarihte yine 2500 
lira alan bir kamu işçisinin maaşı 
2625 lira oldu. Bu memurun maaşı 

yapılan toplu sözleşmeye göre, 
Temmuz ayında 2652,3 liraya 
yükselecekken işçinin maaşı ise, 
2782,5 lira olacak. Ayrıca bu işçi 
500 TL de denge tazminatı alacak.

2014 yılında, maaşları aynı olan 
bir işçi ve memurun maaşında 
2015 Temmuz itibariyle işçi lehine 
130,2 liralık bir fark ortaya çıktı. 
Aynı zamanda, bu işçi 500 lira da 
denge tazminatı alacağı için denge 
tazminatının 12 aya yansıması 
yaklaşık aylık 42 lirayı bulacağından 
yetkilendirilmiş konfederasyonun 
ortalama 2500 lira maaş alan bir 
memuru masada uğrattığı zarar, 
aylık 172 lirayı bulacak. Aynı şekil-
de, Aralık 2014’de 3000 lira maaş 

alan işçi ve memur arasındaki fark 
da 198 lira olacak.

Konu hakkında açıklama yapan 
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı 
İsmail Koncuk,  “2015 yılında me-

mura yüzde 6, kamu işçisine yüzde 
11,3 zam, 50-100 TL iyileştirme, 
500 lira denge tazminatı.  Memura 
bu zammı layık görene, mahkûm 
edene,  susana yazıklar olsun” 
dedi.

Açıklanan enflasyon rakamlarının 
memurlara yapılan zammı aştığı 
gibi, temmuz ayında alacakları yüz-
de 3’lük zammı bile erittiğini ifade 
eden Genel Başkan;  “2015 yılında, 
kamu işçisine yüzde 11,3 zam 
yaparken, memur ve emekliye sa-

dece %6 zam 
vermek zulümdür. 

Bunu yapana da, buna 
susana da zalim denir.

Buna göre, memur adına ger-
çekleştirilen toplu sözleşmenin 
memurları hem enflasyon yönün-
den, hem de emsalleri yönün-
den nasıl zarara uğrattığı açıkça 
görülmektedir. İdarecilerin seçim 
meydanlarında yetkilendirilmiş 
konfederasyon yöneticilerinin ise 
memurlar karşısında utanmadan 
“memurları ve emeklileri enflasyon 
karşısında ezdirmedik” diyebil-
melerini hayretler içerisinde takip 
ediyoruz. Memurlarımızın kendile-
rine uygulanan bu çifte standardın 
hesabını hem yetkilendirilmişler-
den, hem de yetkililerden sorması-
nı bekliyoruz” şeklinde açıklaması-
nı tamamladı.

ADAY ÖĞRETMEN VE YÖK 
GÖREVDE YÜKSELME 

KİTABI BASTIRILDI

İŞÇİYE % 11,3  
VE 500 LİRA  

DENGE TAZMİNATI,  
MEMURA VE 

EMEKLİYE % 6 !
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Türk Eğitim- Sen Kozan Temsilciliğinin düzenlemiş olduğu programa 
ilgi çok yoğundu. Programa Kozan Belediye Başkanı Musa ÖZTÜRK, 
Türk Eğitim Sen Adana 2 No’lu Şube Başkanı Kamil KÖSE ve yönetimi, 
MHP Kozan İlçe Teşkilatı, Kozan TÜRKAV Şube Başkanı Kürşat SEDE-
FOĞLU, Türk Eğitim-Sen Ceyhan Temsilcisi ve yönetimi, Türk Eğitim 
Sen İmamoğlu Temsilcisi ve yönetimi, Türk Eğitim Sen Feke Temsilcisi 
ve yönetimi, Türk Sağlık- Sen Temsilcisi ve yönetimi, Türk Diyanet Va-
kıf -Sen  Temsilcisi ve yönetimi, Belediye Meclis Üyeleri katıldı. Türkiye 
Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Kozan Temsilcisi Mürsel YAZICI katılımcı-
lara ayrı ayrı teşekkür ederek bir konuşma yaptı.

ADANA 2 NO’LU ŞUBE,  
İSTİŞARE TOPLANTISI YAPTI

Türk Eğitim-Sen Ordu Şube Başkanı Ömer Okumuş 1 Mayıs Emek 
ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Açıklamada şun-
ları söyledi; “  Sevgili memur, işçi, emekçi kardeşlerim, Tüm emekçilerin 
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü en içten dileklerimle kutluyorum. 
Bu seneki 1 Mayıs’ı Türkiye Kamu-Sen olarak Adana’da kutluyoruz. 
Bugünün anlamına uygun birtakım kısır çekişmelerden uzak, içinde 
bulunduğumuz karanlıklardan bizlere mutlu bir geleceğin kapılarını 
açacak tek anahtar, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizdir. Bu birlik ve 
dayanışma ruhu bizlere; yapılmaz denileni yaptıracak, olmaz denileni 
olduracak güç vermektedir.” dedi.  

ORDU ŞUBE, “1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA 
GÜNÜ” İÇİN BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Türk Eğitim-Sen Antalya 2 No’lu Şube Kadın Komisyonları Anneler 
Günü Münasebetiyle 09.05.2015 Cumartesi günü kahvaltı programı 
düzenledi.   Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kadın Ko-
misyonları Başkanı Zeynep ARAS yaptı. Zeynep ARAS konuşmasında; 
Türk Eğitim -Sen camiasının ve Şehit analarımızın Anneler Gününü 
kutlayarak başladı. ARAS Türk Eğitim-Sen Antalya 2 No’lu Şube Ka-
dın Komisyonu olarak her yıl geleneksel olarak Anneler Günü programı 
düzenlediklerini, bu yıl düzenlenen programın Ulu Önderimiz Mustafa 
Kemal ATATÜRK’ün Annesi Rahmetli Zübeyde Hanım adına ithaf ettik-
lerini belirtti. Sloganı ise “Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir” olarak 
belirlediklerini dile getirdi. ARAS; “Zübeyde Hanım Türk Milletinin hür 
ve bağımsız olarak yaşamasına vesile kılınmış bir kişidir. Buradan rah-
met ve minnetle anıyor kendisini tüm annelerimizin şahsında rahmetle 
yâd ediyoruz “dedi.

ANTALYA 2 NO’LU ŞUBE KADIN 
KOMİSYONLARI ANNELER GÜNÜ PROGRAMI

Sinanpaşa ilçemizdeki üyelerimizle “Nöbet Tutmama” eylemimiz, 
sendikal faaliyetler konularını istişare etmek üzere bir toplantı düzenle-
di. Toplantıya Şube Yönetim Kurulu üyeleri, ilçe yönetim kurulu ve ilçe-
deki üyeler katıldılar. Üyelerle karşılıklı istişareden sonra, onların  dilek 
ve temennileri alınarak toplantıya son verildi.

AFYONKARAHİSAR ŞUBE, SİNANPAŞA  
İLÇE TOPLANTISI YAPTI

Türk Eğitim-Sen Hatay 1 No’lu Şube tarafından geleneksel olarak 
düzenlenen Fetih Şöleni Karlısu Mahallesi Ağanın Yerinde 30.05.2015 
Cumartesi günü yapıldı.Düzenlenen şölene üyelerimizin yanı sıra MHP 
Hatay İl Başkanı Lütfi Kaşıkçı,Ülkü Ocakları İl Başkanı Naci Akkaya, MHP 
Milletvekili Adayları Ferhat Küçükler ve Alpaslan Ateş,Türkiye Kamu-
Sen Hatay İl Temsilcisi Hayrettin Şahin,Türk Eğitim-Sen Hatay 2 No’lu 
Şube Başkanı Ahmet Akça,Türk Haber-Sen Hatay Şube Başkanı Ahmet 
Yüksel ve diğer davetliler katıldı.

Şube başkanı Recep Tuncay misafirlere bir hoşgeldiniz konuşması 
yaparak önceki yıl Reyhanlı patlaması, geçtiğimiz yılda Soma Faciası 
nedeniyle şöleni iptal etmek zorunda kaldıklarını belirterek bu yıl yapı-
lan şölene katılım gösteren herkese teşekkür etti. Türkiye Kamu-Sen ve 
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk daha önceden belirlen-
miş İstanbul Programı nedeniyle şölenimize katılamadığını belirten bir 
telgraf göndermiş ve gönderdiği telgraf katılımcılara okunarak duyurul-
muştur. Şölende Eyyüp Dağ ve arkadaşları tarafından Türk Halk Müziği 
konseri verilmiştir. Şölende davul zurna eşliğinde halaylar çekilerek şö-
lene katılan tüm misafirlere kavurma, pilav,salata ve ayran menüsünden 
oluşan öğle yemeği ikram edilmiştir. Şölenimiz Şube Başkanımız Recep 
Tuncay’ın teşekkür konuşması ile sona ermiştir.

HATAY 1 NO’LU ŞUBE TARAFINDAN 
GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENEN FETİH 

ŞÖLENİ YAPILDI
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Türk Eğitim-Sen Balıkesir Üniversitesi Temsilciliği yönetim kurulu üye-
leri çeşitli fakülte ve yüksekokullarda üye ziyaretlerinde bulunarak üni-
versite çalışanlarının dertlerini dinlediler. Sendikal faaliyetler hakkında 
bilgiler veren yönetim kurulu üyeleri üniversite çalışanlarını Türk Eğitim-
Sen’e üye olmaya davet ettiler.  

Kamu çalışanları olarak içinde bulunduğumuz günler, tabir caizse 
köprüden önce son çıkışa yaklaştığımız günler. Tercihlerimiz veya ka-
rarsızlığımız elbette öncelikle kendi geleceğimizi etkileyecek. Ama 
topyekûn eğitim çalışanlarını, öğrencilerimizi, eğitim sistemimizi, ülke-
mizin birlik ve dirliğini etkileyecektir dediler.

3 Mayıs Türkçülük Gününde Türk Eğitim-Sen Kayseri 2 No’lu Şube ve 
Sivil toplum  kuruluşları ilki geçen yıl yapılan Geleneksel Ali Dağı bahar 
yürüyüşünü gerçekleştirdiler. Yürüyüş sabah 5.30 da başladı. Ali Dağı 
zirvesine ulaşıldıktan sonra katılımcılarla kahvaltı yapıldı. Marşlarla 3 Ma-
yıs Türkçülük Günü kutlandı.

Anneler Gününü Giresun Türkiye Kamu - Sen Kadın Kollarının Boz-
tekke Darıköy yaşlılar bakım evinde yaptığı etkinlikle ziyaret ederek 
kutladı. 

Omuzlarına değil yüreklerine dokunmak için geldiğimiz İLGİ BAKI-
MEVİNDE bizleri gülen yüzleriyle, sıcacık yürekleriyle karşılayan tüm 
annelerimize, baba ve kardeşlerimize yüreklerini bizlerle birleştirdikle-
ri için, bizlere bu farkındalığı yaşattıkları için teşekkür ediyoruz.Ayrıca 
bizleri ev sıcaklığında karşılayan,yüzlerinden bir saniye olsun gülümse-
meyi eksik etmeyen buradaki her bireyi kendi çocuğu, annesi, babası, 
kardeşi gibi gören başta sevgili Zeren Çınar Aydın, İzzet ERDEM, Enis 
ÇALCALI ve bütün personele teşekkür ediyoruz emeğinize yüreğinize 
sağlık

BALIKESİR ŞUBEDEN, İŞ YERİ ZİYARETLERİ 

KAYSERİ 2 NO’LU ŞUBE, GELENEKSEL ALİ 
DAĞI YÜRÜYÜŞÜ YAPTI

GİRESUN ŞUBE’DEN, ANNELER GÜNÜ 
ETKİNLİĞİ

Türk Eğitim-Sen Eskişehir 2 No’lu Şube Kadın Komisyonunca düzen-
lenen Anneler Günü etkinliği, Yılın Annesi ödül töreni ve Emekli bayan 
üyeleri uğurlama programı kalabalık bir katılım ile gerçekleştirildi.

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Hüsnü Tuncer, Türk Eğitim -Sen Es-
kişehir 2 No’lu Şube başkanı Gürol Yer ve Şube Engelliler Komisyon 
Başkanı Reşit Atıcı törene katıldılar.

Şube Kadın Komisyonu Başkanı Nejla Kıncal yaptığı konuşmada: 
“Bugün burada şubemiz bünyesinde bulunan tüm kurumlardan kamu 
görevlisi kadın çalışanlar ile birlik ve dayanışmamızı pekiştirmek, yeni 
üyelerimiz ile tanışmak, şubemiz üyesi iken kamu hizmetini tamamlaya-
rak emekli olan üyelerimize vefamızı göstermek için bir aradayız diyerek 
devam eden süreçte pek çok sosyal, eğitsel etkinlik düşündüklerini ve   
bunları uygulayacaklarını” söyledi.

Kadın Komisyonu üyelerince hazırlanan tüm üyelerin çocuk ve aile-
leri ile fotoğraflarının olduğu slayt gösterisi büyük ilgi gördü, defalarca 
izlendi.

Yılın Annesi seçilen Dilek Kösem aldığı plaket sonrası yaptığı duygu-
sal konuşma ile tüm salonu ağlattı.

Emekli üyelere sıra ile takdim edilen plaketler den sonra programın 
eğlence kısmına geçildi ve Türk Eğitim Sen 2 No’lu Şube Üyesi Kadın 
Kamu Çalışanları gönüllerinde eğlenerek bir gün geçirdiler.

ANNELİK SÖZÜN BİTTİĞİ DUYGUDUR

3 Mayıs Türkçülük günü nedeniyle Gölhisar Türk Eğitim -Sen Temsil-
ciliğinin organize ettiği Etkinlik Gölhisar dışından gelen davetlilerin de 
katılımıyla Böğrüdelik yaylasında yapıldı. Burdur merkez ve ilçelerinden 
aileleriyle birlikte Türkçülük Bayramı kutlamaları için Gölhisar’a gelen 
üyeler Böğrüdelik Yaylasına ve Kocayayla gölüne hayran kaldılar.

Böğrüdelik yaylasından 1800m rakımlı Kocayayla’ ya yürüyerek birde 
doğa yürüyüşü yaptılar. Burada misafirlere seslenen Türk Eğitim Sen 
Burdur Şubesi Başkanı Orhan AKIN başta bu önemli günde böyle bir 
organizasyonu gerçekleştiren Türk Eğitim -Sen Gölhisar Temsilcisi Ta-
yip GÜZEL’e ve katılımcılara teşekkür etti. Katılımcılara yemek ve çeşitli 
ikramlarda bulunuldu.

BURDUR ŞUBE, 3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK 
GÜNÜNÜ KUTLADI
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Türk  Eğitim-Sen İzmir 1 No’lu Şube Ödemiş Temsilciliği tarafından 
Birgi Saklıbahçede düzenlenen Geleneksel 19 Mayıs piknik etkinliğine, 
İzmir 1 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyeleri,  Türk Sağlık Sen üyeleri, 
Türk Eğitim-Sen Bayındır İlçe Temsilciliği, Türk Eğitim Sen Beydağ ilçe 
Temsilciliği  ve çok sayıda eğitim çalışanı katıldı. 

Açılış konuşmasını yapan Türk Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube Dış İlişki-
ler ve Basın Sekreteri Tuncay ÜNSAL yaptı. Ünsal konuşmasında;

 19 Mayıs 1919, Atatürk önderliğinde Samsun’da milli mücadelenin fi-
ilen başlatıldığı, Türk milletinin zorluk ve yokluklara rağmen emperyalist 
güçlere karşı durduğu, hürriyet mücadelesine tüm benliğiyle yürüdüğü 
bir başlangıcın tarihidir. 

19 Mayıs 1919, emperyalizme karşı direnişin sembolüdür, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunun ilk adımıdır.

Böylesine önemli bir tarih ne yazık ki un ufak edilmeye çalışılmaktadır. 
Bilindiği gibi Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönet-
meliği değiştirilmiş 19 Mayıs’ın stadyumlarda ve alanlarda görkemli bir 
şekilde, halkın katılımıyla kutlanması engellenmişti. Nitekim bu yıl 23 
Nisan’da aynı akıbete uğramıştı.

Bizler 19 Mayıs kutlamaları yasaklandığından beri burada buluşuyo-
ruz. Ayrıştırmaya, bölmeye çalışanlara inat, milli kimliğimizle sorunları 
olanlara inat, T.C. den rahatsızlık duyanlara inat buradayız.dedi.

ÖDEMİŞ TEMSİLCİLİĞİ, GELENEKSELLEŞEN  
19 MAYIS PİKNİK ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ

Türk Eğitim-Sen Konya 2 No’lu Şube olarak her yıl yaptığımız ve ge-
leneksel hale gelen kültürel gezilerimizden bir tanesini daha gerçekleş-
tirdik.  Sendikamız üyeleri ile İstanbul Kültür gezisi yapıldı. İki gün süren 
etkinlikte katılımcılarımız İstanbul’un tarihi ve turistik mekânlarını ziyaret 
ettiler. Üyelerimiz arasındaki ilişkileri güçlendiren ve süreklilik kazandı-
ran faaliyet sonrasında herkesin ortak temennisi yeniden yeni bir etkin-
likte buluşmak oldu. Hemen müjdesini verelim çok yakında Karadeniz 
gezimiz gerçekleştirilecektir.

Türk Eğitim-Sen Kütahya Şubesi ‘Anneler Günü’ münasebetiyle ba-
yan üyeleriyle 09.05.2015 Cumartesi günü kahvaltıda buluştu.

Yapılan etkinlikte Türk Eğitim-Sen Kütahya Şubesi Kadın Kolları Ko-
misyonu üyelere günün hatırası olarak hediyelerini verdiler. 

Türk Eğitim-Sen Kütahya Şube Başkanı Mehmet KARABEKİR dini-
mizde ve Türk töresinde annenin ve kadının önemi ile ilgili bir konuşma 
yaptı. Ayrıca KARABEKİR her bayan üyemiz için iki adet fidan dikildiğini 
belirtti.

Programa katılan üyeler, yapılan bu güzel etkinlikten dolayı  Türk 
Eğitim-Sen Kütahya Şube Başkanı Mehmet KARABEKİR, Kadın Kolları 
Komisyonu ve Yönetim Kuruluna teşekkür ettiler.

KONYA 2 NO’LU ŞUBE, İSTANBUL’A GEZİ 
DÜZENLEDİ

KÜTAHYA ŞUBESİ ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ
DÜZENLEDİ

Eskişehir’in İlk Yükseköğretim Şubesi olan Türk Eğitim -Sen 2 No’ lu 
Şube sorumluluk alanında yaptığı çalışmaların yanında teşkilatlanma 
çalışmalarına hızla devam ediyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Bi-
lecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Kredi Yurtlar Kurumu Eskişehir Yurt 
Müdürlükleri bağlı kurumlar olarak yetki alanında bulunan Şube son 
olarak yönetim kurulunda alınan karar gereği şube kadın kollarını yeni-
den yapılandırıldı.

Nejla Kıncal’ın başkanlığında oluşturulan yönetim kurulunda Sibel 
Kurt Çiftçi, Nilgün Kaplan, Tülin Yılmazer, Semiha Boyalan, Filiz Çetin, 
Ayşe Sema Saka, Sevinç Durdu ile Halide Erkal Mete arasında yaptığı 
görev dağılımının ardından faaliyetlerine başladı. 

Bağlı kurumlarda öncelik olarak  her birimde en az bir bayan sendika 
temsilcisi hedeflediklerini söyleyen Türk Eğitim-Sen Eskişehir 2 No’lu 
Şube Kadın Kolları Başkanı Nejla Kıncal yaptığı açıklamada:   “Yükse-
köğretimde kamu çalışanlarının hakları ve sosyal gereksinimleri için mü-
cadele eden şubemiz üyeleri arasında önemli bir sayıda bulunan kadın 
kamu çalışanlarının faal olmaları ve sendikal harekette ön planda yer 
alabilmeleri için Şube Yönetim kurulumuzun önerileri ile çok sağlam ve 
etkin olacak bir yapılanma oluşturduk. Çalışma hayatında, günlük ha-
yatta ve ev yaşamında bir döngü içinde bulunan kadın çalışanlarımıza 
daha yakın olmak ve  bunu yaparken biz bizi daha iyi anlarız prensibi 
ile bir anlamda sendikal harekete el attık diyoruz ve inanıyoruz ki bu 
düşüncemizi yakın süreç içinde yapacağımız çalışmalar ve öncelikle ka-
dın çalışanlarımız ile gerek iş hayatı içinde gerek ise iş saati dışında bir,  
beraber olma gayretimizde son derece iddialı olduğumuzu başararak 
hep birlikte göreceğiz” dedi.

ESKİŞEHİR 2 NO’LU ŞUBE, 
TEŞKİLATLANDIRMA ÇALIŞMAŞLARINA 

DEVAM EDİYOR
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Açılış konuşmasında Şube Başkanı  Yaşar ŞANLI şunları kaydetti; 
“Kocaeli’nin bir düzine yıldır yükselen yıldızı ve sendikacılığın öncü mar-
kası Türk Eğitim Sen’in Körfez İlçe Temsilcilik binasının açılışına hepiniz 
hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Başta Millî Eğitim, Üniversiteler ve Kredi-Yurtlarda 20 binden fazla 
eğitim işkolu çalışanının bu ildeki Yetkili sesiyiz. Yıllardır olduğu gibi in-
şallah bu yıl da Mayıs ayı mutabakatlarıyla birinciliğimizi tescilleyeceğiz 
nasipse. 

Bu başarıda İl-ilçe yöneticilerimizden tutun da okul-işyeri temsilcile-
rimize, üye ve yakınlarımıza kadar herkesin ortak emeği var. Bu İktidara 
ve Bakanlığımızın saçma-sapan uygulamalarına karşı mücadelemizin 
bereketi işte bu ortak sinerjiden geliyor.

Eğitim bizim beka davamız. Eğer Türkiye’de bugün iş ve aş sorunu 
varsa, ortadirek kaybolmuş gibiyse, çarşı-pazarda pahalılıktan geçilmi-
yorsa, toplum bir şiddet sarmalına doğru sürükleniyorsa tekrar ve yeni-
den eğitime dönmekten başka yol yok demektir dedi.

KOCAELİ 1 NO’LU ŞUBE KÖRFEZ 
TEMSİLCİLİĞİMİZİN YENİ HİZMET BİNASININ 

AÇILIŞINI YAPTI

KARAMAN’ın Ermenek İlçesi’nde 6.5 ay önce meydana gelen ma-
den faciasında 2 oğlunu da yitiren 64 yaşındaki Saadet Haznedar, Türk 
Eğitim- Sen Karaman Şubesi tarafından ‘Yılın Annesi’ seçildi.

9 çocuk annesi Saadet Haznedar, çocuklarını kimseye muhtaç olma-
dan büyüttüğünü belirterek, “Kimseden bir dilim ekmek istemedim. 
Çocuklarımın birine ayakkabı alırdım. Öğlen biri giyerdi, akşam biri” 
diyerek gözyaşı döktü.

Ermenek İlçesi’nin Pamuklu Köyü Cenne Mevkii’nde geçen 28 Ekim 
günü Has Şekerler Madencilik Şirketi’ne ait linyit ocağında eski ocakta 
biriken suyun basması sonucu mahsur kalan 18 madenci yaşamlarını 
yitirdi. Kurtarma çalışmaları ise 38 gün sürdü. Faciada can veren 32 ya-
şındaki Kerim Haznedar ve 34 yaşındaki Ali Haznedar’ın annesi Saadet 
Haznedar, Türk Eğitim-Sen Karaman Şubesi tarafından ‘Yılın Annesi’ 
seçildi. Saadet Haznedar’a, Karaman’da bir tesiste düzenlenen törenle 
plaket verildi. 

Türk Eğitim-Sen Karaman Şube Başkanı Ziya Hotamışlı, “Maden fa-
ciasında iki çocuğunu kaybeden annemizi ‘Yılın Annesi’ olarak seçtik. 
Bizi kırmayıp, Karaman’a kadar geldiği için teşekkür ediyor ellerinden 
öpüyoruz” dedi. Törene eşi Saadet Haznedar ile birlikte katılan 65 ya-
şındaki Şükrü Haznedar ise iki oğlunun fotoğrafını elinden düşürmedi. 
Plaketi aldıktan sonra, yılın annesi seçildiği için mutlu olduğunu belirten 
Saadet Haznedar, “Beni mutlu ettiniz. Allah da sizi de mutlu etsin” dedi.

‘38 GÜN OCAKTA YAVRULARIMI ARADIM’

Facianın ardından 38 gün ocakta çocuklarını aradığını belirten Sa-
adet Haznedar, gözyaşları içinde güçlükle konuştu. Haznedar, “Ben 
yavrularımı 38 gün ocakta aradım, bulamadım. İkisini de bir günde yitir-
dim. Suçluların cezasını çekmesini istiyorum” dedi.  Çocuklarını kimse-
ye muhtaç etmeden büyüttüğünü belirten Saadet Haznedar, “Kimse-
den bir dilim ekmek istemedim. Çocuklarımın birine ayakkabı alırdım. 
Öğlen biri giyerdi, akşam biri. Hiç kimseye elimi açıp muhtaç olmadan 
büyütüp, besledim onları” dedi.

EN ACI ANNELER GÜNÜ

Türk Eğitim-Sen Kütahya Şubesi Çanakkale’ye gezi düzenledi.

 01 Mayıs ve 02 Mayıs 2015 tarihlerinde iki gün süren geziye Türk 
Eğitim-Sen Kütahya Şubesi üyeleri katıldı. Çanakkale Zaferinin 100.yılı 
olması nedeniyle, zaferin ne şartlarda kazanıldığını, yapılan mücadele-
yi daha iyi anlamak ve okunanlarla yaşanılan yerleri görerek bilgilerini 
pekiştirmek için düzenlenen geziden dolayı üyeler memnuniyetlerini 
ifade ettiler. Üyeler  her Türk evladının mutlaka Çanakkale’yi görmesi 
ve bu konuda bilgilenmesi gerektiğini söylediler. Ayrıca gezinin iki gün 
sürmesinin çok daha verimli olduğunu belirttiler.

Geziye katılan üyeler böyle bir organizasyon hazırladıkları için Türk 
Eğitim-Sen Kütahya Şubesi yönetim kuruluna teşekkür ettiler.

KÜTAHYA ŞUBESİNDEN ÇANAKKALE GEZİSİ

Türk Eğitim-Sen Manisa şubesi il istişare kurulu toplantısı,  02 Ma-
yıs 2015 Cumartesi günü Akhisar ilçesinde ÜTOPİA  tesislerinde  yaptı. 
Toplantıya Türkiye Kamu-Sen  Manisa İl Başkanı  ve Türk Eğitim -Sen 
Manisa Şube Başkanı Kadir Recep VARLIAKMAN İl yönetim kurulu 
üyeleri ile İlçe Temsilcileri katıldı. Toplantının ev sahipliğini yapan Türk 
Eğitim Sen Akhisar İlçe yönetimi adına İlçe Temsilcisi Cihan KÜÇKAY-
DIN misafirlere hoş geldiniz diyerek yapılan toplantının sendikamıza ve 
eğitim camiamıza hayırlar getirmesini dilerim diyerek sözü şube baş-
kanına bıraktı. Kadir Recep VARLIAKMAN başkanlığında devam eden 
toplantıda gündeme dair konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.  
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Bursa 1 No’lu Şube üyelerin-
den Işıl ŞANKAL’ın çocuğu ol-
muştur.

Bursa 2 No’lu şube üyelerin-
den Aybüke KAYIŞ’ın çocuğu 
olmuştur.

Bursa 2 No’lu şube üyelerin-
den Nazan KAHYAOĞLU’nun 
çocuğu olmuştur.

Bursa 2 No’lu şube üyelerin-
den Ahmet ŞENGÜN’ün çocuğu 
olmuştur.

Bursa 2 No’lu şube üyelerin-
den Yasemin - Mehmet KOCA 
çiftinin çocuğu olmuştur.

Bursa 2 No’lu şube üyelerin-
den Gökçen - Murat TAŞDEMİR 
çiftinin çocuğu olmuştur.

Bursa 2 No’lu şube üyelerin-
den Gülşah USBAY’ın çocuğu 
olmuştur.

Bursa 2 No’lu şube üyelerin-
den Özlem KURTULUŞ’un çocu-
ğu olmuştur.

Bursa 2 No’lu şube üyelerin-
den Nazik - Fethullah  ÖZCAN 
çiftinin çocuğu olmuştur.

Bursa 2 No’lu şube üyelerin-
den Recep ÖZKUL’un çocuğu 
olmuştur.

Bursa 2 No’lu şube üyelerin-
den Öznur SEVGÜL’ün çocuğu 
olmuştur.

Bursa 2 No’lu şube üyelerin-
den Orkum KARATEPE’nin çocu-
ğu olmuştur.

Bursa 2 No’lu şube üyelerin-
den Ersin ÇETİN’in çocuğu ol-
muştur.

Bursa 2 No’lu şube üyelerin-
den Nilgün TOKGÖZ’ün çocuğu 
olmuştur.

Bursa 2 No’lu şube üyelerin-
den Orhan - Ufuk KESKİN çiftinin 
çocuğu olmuştur.

Giresun Şubesi üyelerinden 
Murat ASLAN’ın erkek çocuğu 
olmuştur.

Kahramanmaraş 1 No’lu Şube 
üyelerinden Ümit-Nihal YAĞ-
MUR çiftinin “Ahmet Emre” adın-
da oğlu olmuştur.

Karabük Şube üyelerin-
den Munise Müğe SEMERCİ’nin 
oğlu olmuştur.

Kırıkkale Şube üyelerinden 
Muhammet- Nazlı MUTLU çifti-
nin kız çocukları olmuştur.

Kırıkkale Şube üyelerinden 
Şeyma YİNANÇ’ın çocuğu ol-
muştur.

Kırıkkale Şube üyelerinden  İsa 
– Filiz  DENİZ  çiftinin çocukları 
olmuştur.

Kırşehir Şube üyelerinden   
Zeynep-Hayrettin YİĞİT çiftinin  
çocuğu olmuştur. 

Kırşehir Şube üyelerinden   Ali 
ARSLAN’ ın  çocuğu olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerin-
den Bülent ÇELİK’in  “Mustafa 
Ata” adında oğlu olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyele-
rinden Ebru YÜCEL’in ‘’Ali Efe’’ 
adında oğlu olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerin-
den Esra ASLANDAĞ’ın ‘’Yusuf’’ 
adında oğlu olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyele-
rinden Pınar DERİCİ KESKİN’in 
‘’Ayşe Naz’’ adında kızı olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerin-
den Kamer Selcan TARIM’ın  ‘’Ay-
nur Cemre’’ adında kızı olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerin-
den Şerife YILMAZ’ın ‘’Ece Can-
su’’ adında kızı olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyele-
rinden Ayşe KAÇAR’ın ‘’ Feyza 
Ecem ‘’ adında kızı olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyele-
rinden Havva Büşra PAKÖZ’ün 
‘’Zeynep’’ adında kızı olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerin-
den Mustafa ERŞAN’ın  ‘’Betül’’ 
adında kızı olmuştur.

İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden 
Derya-Orhan KARACAN çiftinin 
çocukları olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerin-
den Filiz – Haluk Kemal GÜNDO-
ĞAN çiftinin “ Nur Deniz “  adın-
da kızı olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerin-
den Hakan YENİ’nin “ Hasan Çı-
nar “  adında oğlu olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerin-
den Soner ÖZGER’in “ Oğuz Ka-
ğan “  adında oğlu olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerin-
den Güler – Kenan YERLİKAYA 
çiftinin “ Denizhan ve Egehan “  
adında ikiz oğulları olmuştur.

Nevşehir Şube üyelerinden Rı-
za-Tuba ÖZTÜRK çiftinin “Yaren” 
ve “Yiğit” isimli ikiz çocukları ol-
muştur.

Nevşehir Şube üyelerinden İs-
mail Hakkı-Hatice USLUER çifti-
nin “Hüseyin Hamza” isimli erkek 
çocukları olmuştur.

Nevşehir Şube üyelerinden 
Adil Murat-Tuğçe ORAL çiftinin 
“Ertuğrul Hasan” adlı erkek ço-
cuğu olmuştur.

Nevşehir Şube üyelerinden 
Meryem-Yücel SERT çiftinin 
“Enver Salim” adlı erkek çocu-
ğu olmuştur.

Nevşehir Şube üyelerinden  
Mustafa AKOL’un “İbrahim Ay-
bars” adında bir erkek çocuğu 
olmuştur.  

Nevşehir Şube üyelerinden  
Halil-Eda GÜMÜŞ çiftinin “Yavuz 
Selim” adında erkek çocuğu ol-
muştur.

Ordu Şube üyelerinden Ayhan 
KAPICI’nın  çocuğu olmuştur.

Ordu Şube üyelerinden Orhan 
DELLAL’ın çocuğu olmuştur.

Yozgat Şube üyelerinden Hü-
seyin TAKA’ ın “İlay” adında kızı 
olmuştur.

YENİ DOĞANLAR

Bursa1 No’lu Şube üyelerinden 
Funda ERGÖZ ve  Osman Batur-
han EKİNCİ çifti evlenmiştir.

Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden 
Duygu-Osman ÇOKAKOĞLU ev-
lenmiştir.  

Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden 
Hande MUT evlenmiştir.  

Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden 
Soner AYGÜL evlenmiştir.  

Giresun Şubesi üyelerinden 
Emine OCAK evlenmiştir

Kayseri 2 No’lu Şube üyelerin-
den İlhan ŞEKER evlenmiştir. 

Kırşehir Şube üyelerinden  Ba-
şak TİMUR evlenmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden    
Emine KÜÇÜKAKKAŞ evlendi.

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

Konya 2 No’lu Şube üyelerin-
den   Ramazan ÖZDAMAR’ın oğlu 
evlenmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerin-
den Tuncay USLU’nun  kızı evlen-
miştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden  
YUNUS ÇAKIR’ın kızı evlenmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerin-
den Önder BAKIRBURÇ’un kızı 
evlenmiştir.

Konya 2 No’lu Şube emekli üye-
lerinden  İsmail DİREK ‘İN oğlu ev-
lenmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden 
Burak SOYBELLİ’nin evlenmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerin-
den Cavit AYDEMİR’in kızı evlen-
miştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyele-
rinden Yasemin ŞİMŞEK – Yavuz 
TANYERİ evlenmiştir.

EVLENENLER

Konya 2 No’lu Şube üyele-
rinden   Mustafa PARLATAN ‘in 
oğlu sünnet olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyele-
rinden    Rasim ACAR’IN oğlu 
sünnet olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyele-
rinden Berkan KAPLAN’ın oğlu 
sünnet olmuştur.

SÜNNET

TÜRK EĞİTİM-SEN
ÇARE
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VEFAT

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Kurtaran DOĞAN’ın babası 
vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Abbas KANGAL’ın babası 
vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Adem AYGÜN’ün babası ve-
fat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Hayal PİLAV’ın babası vefat 
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Abdil ERDAL’ın annesi vefat 
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Ufuk HATUNOĞLU’nun ba-
bası vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Hacı BOSTANCI’nın babası 
vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Ayten GENÇLER’in annesi 
vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Rıfat YILDIZHAN’ın kardeşi 
vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den İsmail KÖKKIZ’ın babası ve-
fat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Halil İbrahim KASKA’nın an-
nesi vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Cemil YOLCU’nun annesi 
vefat etmiştir.

Afyon Şube üyelerinden Ab-
dülkadir KOCA’nın babası vefat 
etmiştir.

Ankara 2 No’lu Şube üyelerin-
den Betül YETKİN’in annesi vefat 
etmiştir.

Ankara 2 No’lu Şube üyelerin-
den Rezmi KESİCİ’nin ablası vefat 
etmiştir.

Ankara 2 No’lu Şube üyelerin-
den Hatice ÇAPCI’nın oğlu vefat 
etmiştir.

Ankara 2 No’lu Şube üyelerin-
den Mustafa Metin MEKE’nin ba-
bası vefat etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Hakan 
AYDEMİR’in annesi vefat etmiştir

Aydın Şube üyelerinden Tay-
lan GÖKTÜRK’ün babası vefat 
etmiştir.

Bursa 2 No’lu Şube Denetleme 
Kurul Bsk. Sakir Eker’in annesi ve 
babasi vefat etmiştir.

Bursa 2 No’lu Şube üyelerin-
den Barlas LAÇİN’in babası vefat 
etmiştir.

Bursa 2 No’lu Şube üyelerin-
den Burhan HÜR’ün babası vefat 
etmiştir.

Bursa 2 No’lu Şube üyelerin-
den Nurettin KELEŞ’in annesi ve-
fat etmiştir.

Bursa 2 No’lu Şube üyelerin-
den Soner AYGÜL’ün babası ve-
fat etmiştir.

Bursa 2 No’lu Şube üyelerin-
den Nazlıhan AYIK’ın abisi vefat 
etmiştir.

Bursa 2 No’lu Şube üyelerin-
den Orhan KESKİN’in annesi ve-
fat etmiştir.

Bursa 2 No’lu Şube üyelerin-
den Mehmet YILMAZ’ın babası 
vefat etmiştir.

Bursa 2 No’lu Şube üyelerin-
den Harika ÇETİNKAYA’nın eşi 
vefat etmiştir.

Bursa 2 No’lu Şube üyelerin-
den Sadettin TUNÇ’un babası 
vefat etmiştir.

Bursa 2 No’lu Şube üyelerin-
den Filiz ARIKAN’ın babası vefat 
etmiştir.

Bursa 2 No’lu Şube üyelerin-
den Serpil PEKİN’in babası vefat 
etmiştir.

Bursa 2 No’lu Şube üyelerin-
den Kıymet EROL’un babası vefat 
etmiştir.

Bursa 2 No’lu Şube üyelerin-
den Ali Osman ÜLKÜ’nün babası 
vefat etmiştir.

Bursa 2 No’lu Şube üyelerin-
den Eser KARABAŞ’ın babası ve-
fat etmiştir.

Bursa 2 No’lu Şube üyelerin-
den Nihat DEMİR’in annesi vefat 
etmiştir.

Kayseri 2 No’lu Şube üyelerin-
den Ünal DEMİREZEN ‘in iki abla-
sı vefat etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden 
Cafer KARAMAN’ın babası vefat 
etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden Filiz 
ÇAĞLAR’ın babası vefat etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden 
Mehmet SEZGİN’in babası vefat 
etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden 
Ruhi ÇALIŞKAN’ın kızı vefat et-
miştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden Er-
gin İMAMOĞLU’nun babası ve-
fat etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden Se-
rap ÖZBAYRAK’ın babası vefat 
etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerin-
den Halil AKER’in annesi vefat 
etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerin-
den Gül TEZGEL’in babası vefat 
etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerin-
den Şenol EVCİN’in çocuğu vefat 
etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerin-
den Ersen ABALI’nın annesi vefat 
etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerin-
den Melek TOTAN ‘ın babası ve-
fat etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerin-
den Ebru TEZCAN’ın eşi vefat 
etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerin-
den Mulla BALABAN’ın babası 
vefat etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerin-
den Mustafa ÖLKER’in annesi 
vefat etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerin-
den Hayrettin DÜNDAR’ın baba-
sı vefat etmiştir.

İzmir 3 No’lu Şube eski başka-
nı Ahmet DEMİR’in babası vefat 
etmiştir.

Malatya Şube üyelerinden 
Gülşen KÖSEM’in annesi vefat 
etmiştir.

Nevşehir Şube üyelerinden  
Niyazi TOPRAK’ın annesi vefat 
etmiştir.

Nevşehir Şube üyelerinden  
Uğur DERE’nin babası vefat et-
miştir.

Nevşehir Şube üyelerinden  
Zafer ÖZTÜRK’ün babası vefat 
etmiştir.

Nevşehir Şube üyelerinden  
Penbe KILIÇ TÖREN’in babası 
vefat etmiştir.

Nevşehir Şube üyelerinden  Ali 
ÇAMAK’ın babası vefat etmiştir.

Nevşehir Şube üyelerinden  
Hayriye Karabekiroğlu’nun baba-
sı vefat etmiştir.

Sakarya Şube üyelerinden  Ali 
ÖZER’in annesi vefat etmiştir.

Sakarya Şube üyelerinden Ha-
san KAYAASLAN’ın babası vefat 
etmiştir.
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Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Mehmet GİRİCİ,
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Erhan KALENDER,

Aydın Şube üyelerinden Mehmet ERDİNÇ,
Kırıkkale Şube üyelerinden Mustafa ÜRÜN,

Kırıkkale Şube üyelerinden Şamil KURTOĞLU,
Malatya Şube üyelerinden Orhan KİLAYIKLI, 

Sakarya Şube üyelerinden MESUT KÖROĞLU vefat etmiştir.

Esra ÖZŞENEL ÇAKIR - Neriman TEKİN / Burdur Şubesi

Mehmet SÖZER / Hatay 1 No’lu Şube Ali DEMİRAY / Nevşehir Şubesi

Yeşilova Dereköy Ortaokulu Müdürü, değerli üyemiz Esra Özşenel ÇAKIR ve mesai arkadaşı Neri-
man TEKİN 04.05.2015 Pazartesi sabah saatlerinde okula giderken geçirdikleri trafik kazası sonucu 
hayatlarını kaybetmişlerdir. Cümlemizin başı sağolsun. Rabbim geride kalanlara hayırlı uzun ömürler 
nasip etsin.

Hatay 1 No’lu Şube’ye bağlı Kırıkhan Gazi 
Anadolu Lisesi Öğretmeni üyemiz Mehmet 
SÖYLER 26.05.2015 günü okulunda geçir-
diği rahatsızlık sonucu vefat etmiştir. Üyemi-
ze Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı 
diliyoruz.

Nevşehir-Acıgöl Ortaokulu İngilizce Öğ-
retmeni, Üyemiz Ali DEMİRAY hocamız 
Ürgüp’te elim bir trafik kazasında vefat et-
miştir. Ali DEMİRAY, Evli ve 3 Çocuk Ba-
basıydı. Ailesine, sevenlerine, çalışma ar-
kadaşlarına, eğitim camiamıza baş sağlığı 
dileriz.   Allah Rahmet etsin.

VEFAT EDEN ÜYEMİZ
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