
ÖNCELİKLE  2014 - 2015 KAYIPLARIMIZ
TELAFİ EDİLMELİDİR! 2016 - 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem 

Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplan-
tısında konuşan İsmail KONCUK;

“Mali haklarımızla ilgili olarak öncelikle 2014 ve 2015 
kayıplarımızın telafi edilmesini istiyoruz.

2016’da yüzde 22 oransal, taban aylığına 100 TL zam 
istiyor ve  2014 - 2015 yıllarındaki kaybımız olan 2 bin 
TL’nin dört eşit taksitte ödenmesini talep ediyoruz.

2017’de ise oransal olarak yüzde 10 + 10 ve taban aylı-
ğa da 150 TL istiyoruz. 

Şu bilinmelidir ki; 2014 ve 2015 kayıplarımız bu masada 
telafi edilmezse, toplu sözleşmenin sonucu ne olursa ol-
sun saygı duymayacağız.” dedi

“ROTASYON İPTAL”
Milli Eğitim Bakanlığı, 2015 

yılı itibariyle çalıştığı kurumda 
15 yılı dolduran öğretmenlere 
uygulanan rotasyonun uygu-
lanmayacağını açıkladı. 

26-28 Temmuz tarihleri 
arasında başvuruları alınan 
rotasyondan ilk etapta 13 bin 
öğretmenin etkilenmesi bek-
leniyordu. Rotasyonun iptali 
için eğitim sendikaları da dava 
açmıştı. Konuya ilişkin Genel 
Başkan İsmail KONCUK’un 
değerlendirmesi 14. sayfada

DANIŞTAY İDDK  KARARININ 
UYGULANMASI İÇİN İLLERİ 

UYARDIK

STK`LARDAN TERÖRE KARŞI 
ORTAK TAVIR

2015 YILININ SONUNA 
KADAR 100 BİN ÖĞRETMEN

ATAMASI YAPILMALIDIR

KPSS’DE PUANLAMADA DA
HATA MI VAR ?
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Ülkemizin içinde bulunduğu 
zorlu sürece, bütün kirlenmiş-
liğe, yalanlara, karalamalara, 
yanlış yönlendirmelere rağmen 
Türkiye Kamu-Sen, bu yıl da 
gücünden hiçbir şey kaybet-
meden, 445 bin 749 üye ile 
kutlu yürüyüşünü sürdürmüş-
tür.

Türk milletinin her sorunu-
nun çözümü için öncelik alan 
sendikal anlayışımız, Türk me-
murunun hak ve menfaatleri-
nin korunup ilerletilmesi, başta 
memurlarımız olmak üzere 
bütün vatandaşlarımızın insan 
onuruna yaraşır bir yaşam 
seviyesine ulaşması üzerine 
kuruludur.

23 yıl önce alevlenen müca-
delemiz emekle, alın teriyle, 
çileyle harmanlanmış ve bugün 
yüzü Türk memuruna dönük, 
hedefi aydınlık bir gelecek 
olan ve tüm Türk-İslam coğ-
rafyasını kuşatan bir sevda 
ateşine dönüşmüştür. Türkiye 
Kamu-Sen, kuruluşundan beri 
teslim olmadan, satmadan, 
satılmadan, yanlışa “Doğ-
ru” demeden, dik duruşun, 
doğrunun ve haklının yanında 
olmanın sembolü olarak, dos-
doğru bir duvar gibi ayaktadır, 
yıkılmamıştır, yıkılmayacaktır. 
Türkiye Kamu-Sen’in bu onurlu 
duruşu, yöneticisi için de, üyesi 
için de bir şeref vesilesidir. 

Sarsılmaz bir inançla ve 
kararlılıkla yürüyüşümüzdeki 
en büyük pay hiç kuşkusuz ki; 
vatan ve millet aşığı, dürüst, 
inandığı yoldan sapmayan, de-
ğerlerine sahip çıkan ve hakkı 
hâkim kılmak için gücümüze 
güç katan, mücadelemize 
omuz veren 445 bin 749 yürek-
li kamu görevlisinindir.

Her türlü zor şart altında, 
çalışmalarıyla Konfederasyonu-
muzu bir aile ortamına dönüş-
türen, işyeri temsilcisi, şube 
yönetim kurulu üyesi, şube 

başkanı, il temsilcisi, genel 
merkez yönetim kurulu üyesi 
ve sendika başkanı olarak 
görev yapan tüm yol arka-
daşlarımıza, emeklerinden ve 
Konfederasyonumuza kattıkla-
rından dolayı teşekkür ediyor, 
ailemize yeni katılan kamu 
görevlilerine “Türkiye Kamu-
Sen’e, yuvanıza hoş geldiniz.” 
diyorum.

Siyasetin her türlü çirkinliği 
ile palazlanan, adam kayırma, 
şantaj ve şahsi menfaatle bes-
lenen; yalan ve riya soluyan bir 
kısım sözde sendikaların var-
lığına rağmen bugün gelinen 
nokta; Türkiye Kamu-Sen’in, 
gerçek anlamda vefanın ve 
sendikacılığın tek adresi olarak 
tüm Türk milletinin ve Türk 
memurunun gönlünde yer etti-
ğinin en güzel işareti olmuştur.   

Bu hayati süreçte kamu 
görevlilerimizden aldığımız bu 
destek, Türk memurunun öncü 
sendikası olarak kamu çalı-
şanlarımızın haklarını koruyup 
daha da ileri götürmek ve 
ülkemiz sorunlarının çözümüne 
katkıda bulunmak için bizlere 
bir kat daha güç vermektedir.

Memurlarımızın mutlu, 
müreffeh geleceği, milletimizin 
birliği ve dirliği için verdiğimiz 
çetin mücadelede destek 
ve teveccühünü bizlerden 
esirgemeyen “Yiğit mücadele 
adamlarına, gönül erlerine 
selam olsun!” diyor; 445 bin 
749 üyemize, gösterdikleri 
kararlılık için teşekkür ediyor, 
geçek anlamda sendikacılığın, 
doğrunun ve haklının yanında 
saf tutan kahramanları bütün 
içtenliğimle tebrik ediyorum.

İsmail KONCUK
Genel Başkan

Köşe Yazısı

KAMU 
ÇALIŞANLARINA 

TEŞEKKÜRLERİMİZLE

Akçakoca İlçe Milli Eğitim 
Müdürü vekili Cevat ÇEVİK ve 
Akçakoca İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü Ayhan ÖZEKEN hakkın-
da mahkeme kararı sonucunda 
yapılan ikinci müdür değer-
lendirmelerinde görevi kötüye 
kullanma kastıyla hareket ettiği 
gerekçesiyle suç duyurusunda 
bulunulmuş ancak Akçakoca Kay-
makamlığı tarafından soruşturma 
izni verilmemiştir. Akçakoca 
Kaymakamlığı tarafından verilen 
bu karara karşı idari yargıda itiraz 
edilmiş, Sakarya Bölge İdare 
Mahkemesi; verilen puanlamanın 
objektiflikten uzak bir şekilde ve-
rildiği yolundaki iki ayrı mahkeme 
kararının varlığı dikkate alındı-
ğında , puanlamayı veren ilgililer 

hakkında hazırlık soruşturmasını 
gerektirecek nitelik ve yeterlikte 
bilgi ve bulguların mevcut oldu-
ğu  anlaşıldığından  adı geçen 
ilgililer hakkında soruşturma 
izni verilmesi gerekmekte iken, 
soruşturma izni verilmemesine 
ilişkin Akçakoca Kaymakamlığı-
nın kararında yasaya uygunluk 
görmemiştir. 

Bu karar ile birlikte Akçakoca 
İlçe Milli Eğitim Müdürü vekili 
Cevat ÇEVİK ve Akçakoca İlçe 
Milli Eğitim Şube Müdürü Ayhan 
ÖZEKEN hakkında yapılan ikinci 
yönetici değerlendirmelerinde 
mahkeme kararlarını gereği gibi 
yerine getirmediği gerekçesiyle 
soruşturma izni verilmiştir. 

Düzce ilinde  eğitim kurumla-
rında çalışan yöneticilerin görev 
sürelerinin uzatılmasına ilişkin 
değerlendirme yapan İl Milli 
Eğitim Müdürü  ve Şube Müdür-
lerinin  değerlendirme yaptıkları 
yöneticiler hakkında ;objektiflik-
ten uzak değerlendirme yaptıkla-
rı , yargı kararına rağmen  düşük 
değerlendirme yaparak kişilerin  
görevlerine iade edilmediği ,ger-
çeğe aykırı puanlama nedeniyle 
yeniden başarısız gösterildikleri 
, görevlerinin  sağladığı nüfuzu 

kötüye kullandıkları gerekçesiyle 
üyemiz tarafından soruşturma 
izni talep edilmiştir. Soruşturma 
izninin verilmemesi üzerine ; 
üyemiz ve Düzce Cumhuriyet 
Başsavcılığı karara itiraz etmiş, 
bu itiraz üzerine Sakarya Bölge 
İdare Mahkemesi soruşturma 
izni verilmeme kararını bozulmuş 
ve Düzce İl Milli Eğitim Müdürü 
ve Şube Müdürleri hakkında 
soruşturma izni verilmesine karar 
vermiştir.

AKÇAKOCA MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRÜ VE ŞUBE 

MÜDÜRLERİNE YARGIDAN 
SORUŞTURMA İZNİ…

DÜZCE MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRÜ ve ŞUBE 

MÜDÜRLERİNE  
SORUŞTURMA İZNİ
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      Bursa İli İnegöl İlçe Milli 

Eğitim Şube Müdürü olarak görev 

yapmakta olan Mustafa KARA-

ASLAN adlı şahıs, kendisine ait 

sosyal medya hesabı (twitter) 

üzerinden yaptığı paylaşımda, 

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu 

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal 

ATATÜRK’ün  fotoğrafının ve imza-

sının bulunduğu “sıcak diye oruç’u 

bırakmayın burası daha sıcak. K. 

Atatürk” yazılı bir mesaj paylaş-

mıştır. Türk Eğitim Sen olarak, 

Milli Eğitim Bakanlığı teşkilatında 

yönetici olarak görev yapmakta 

olan bu şahsın basın yoluyla Gazi 

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 

manevi şahsiyetine yaptığı hakaret 

eylemine karşı İnegöl Cumhuriyet 

Savcılığına suç duyurusunda bulun-

duk ve ayrıca Milli Eğitim Bakanlı-

ğına gönderdiğimiz yazıda, şube 

müdürlüğü görevinden alınması ve 

hakkında Bakanlıkça soruşturma 

başlatılmasını talep ettik.

Bilindiği üzere, Türk Eğitim 
Sen olarak açtığımız davada, 
Danıştay İdari Dava Daireleri 
Kurulu’nun 2014/1151 Y.D. İtiraz 
nolu ve 18.02.2014 tarihli kararı 
ile; 10.06.2014 tarih ve 29026 
sayılı Resmi Gazetede yayımla-
nan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı 
Eğitim Kurumları Yöneticilerinin 
Görevlendirilmelerine İlişkin 
Yönetmeliğin “Yönetici görevlen-
dirmede esas alınacak hususlar” 
başlıklı 10. Maddesinin 9. Fıkra-
sının, “Müdür başyardımcılığı ve 
müdür yardımcılığına görevlen-
dirme” başlıklı 23. Maddesinin 1. 
Fıkrasında hiçbir ölçüt ve duyuru-
ya yer verilmemesine ilişkin eksik 
düzenlemenin, EK-1 Değerlendir-
me Formunun “Açıklama” başlıklı 
kısmının 3. Maddesinde “en az 
altı ay çalışmış olma” şartının İlçe 
Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kuru-
mundan Sorumlu Şube Müdürü 
ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu 
Şube Müdürleri için aranmama-
sına ilişkin eksik düzenlemenin 
yürütmesi durdurulmuştur. Da-
nıştay İDDK kararının Bakanlığa 
tebliğinin üzerinden 30 günlük 
yasal süre geçmiş bulunmakta-
dır. Bakanlık tarafından kararın 

uygulanma süreci ile ilgili işlemler 
Valiliklere intikal ettirilmiştir. 
Kararın uygulanması ile ilgili 
sorumluluk şu anda Valiliklerde 
bulunmaktadır. 

Türk Eğitim Sen olarak Vali-
liklere gönderdiğimiz yazıda, 
Danıştay İDDK kararı gereğince, 
6 aydan az süreyle görev yapan 
İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim 
Kurumundan Sorumlu Şube 
Müdürü ve İnsan Kaynakların-
dan Sorumlu Şube Müdürleri 
tarafından değerlendirilerek 75 
puan altında puan aldığı için 
görev süresi uzatılmayan tüm 
eğitim kurumu müdürlerinin 
görevlerine iade edilmelerini, 
Müdür Başyardımcısı/Müdür 
Yardımcısı olarak görev yapmak-
ta iken görevi sona eren kişilerin 
yerine hiçbir ölçüt ve duyuruya 
yer verilmeksizin yapılan Müdür 
Başyardımcısı/Müdür Yardımcısı 
görevlendirmelerinin iptalini ve 
yaşanan mağduriyetlerin derhal 
giderilmesini talep ederek,  aksi 
takdirde yargı kararını uygulama-
yan kamu görevlileri hakkında 
Sendikamızca her türlü yasal 
yollara başvurulacağını bildirdik.

ATATÜRK’E SAYGISIZLIĞA 

SUÇ DUYURUSU

DANIŞTAY İDDK  
KARARININ 

UYGULANMASI İÇİN 
İLLERİ UYARDIK

Bu Yangını 
Kim Başlattı..?

Sami ÖZDEMİR
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri

Köşe Yazısı

Zaman zaman öngörülerinizde 
haksız çıkmak için dua edersiniz. 
Bir şeyleri doğru olarak söylerken 
ama söylediklerinizin olmaması ve 
yanılmak için de içten içe yalvarırsı-
nız. Öngörülerinizin doğru çıkması 
ve bunun yanında söylediklerinizin 
şuursuz kişiler tarafından dikkate 
alınmaması sizi üzerken, “Allah’ım 
aklımıza gelenler başımıza gelme-
sin, ben bu müptezellerin bize karşı 
söylediklerine razıyım.” diye dua 
edersiniz.

İşte bugün o anlardan birini bü-
tün gerçekliğiyle yaşamaktayız. 
Gerçekler milletimizin suratına acı 
bir tokat gibi çarpılmaktadır. Bu tür 
şeyler olduğu zaman biz demiştik 
demek istemiyoruz, artık haklı çık-
maktan yıldık. Çünkü bizim haklı 
çıkmamız bu ülke için, eğitim çalı-
şanları ve kamu çalışanları için bir 
olumsuzluğun hatta bir felaketin 
gerçekleşmesi olarak cereyan et-
mektedir. 

2003 yılından beri bu ülkeyi yö-
netenler önce Kürt açılımı ardından 
çözüm süreci diye bir İHANET VE 
HAİNLİK PROJESİ başlattılar; Er-
genekon ve onun gibi davalarda 
teröristleri tanık, bu memleket için 
mücadele etmiş, yurt savunma-
sında canını siper etmiş, binlerce 
şehit vermiş kahraman komutan-
larımızı sanık koltuğuna oturttular. 
PKK bölgede hâkimiyetini artırdı, 
terörist sayısını mevcudun 8 katına 
çıkardı, devletle pazarlık etti, içişleri 
bakanını, valileri, kaymakamları de-
ğiştirtti. Bütün bunlar hep çözüm 
sürecinde oldu. Kışlada bayrağımız 
indirildi, askere müdahale etme 

imkanı verilmedi. Özel kuvvetler 
karargâhı arandı, devletin kozmik 
sırları savcılar eliyle bir hard diske 
kopyalanıp, adli emanette çaldırıl-
mak suretiyle dış mihraklara servis 
edildi. Bunların hepsi bu süreçte 
göstere göstere, ‘büyük devletiz, 
safralarımızı temizliyoruz’ diye ya-
pıldı.

Ne idüğü belirsiz kişiler AKİL 
ADAM diye ortalığa saçıldılar. Hat-
ta “Çözüm sürecini hayvanlar bile 
anladı.” diye bizim öngörülerimizle 
dalga geçtiler. Her gün televizyon 
kanallarını dolaşarak bu milletin 
gözünün içine baka baka ihanet 
sürecini, çözüm süreci diye anla-
tan akiller şimdi nerede? Elinizde 
şehitlerimizin kanı, üzerinizde onla-
rın ve bütün milletin vebali var. Ne 
demişler, “Kılıç kından çıkmayınca, 
it sürüsü dağılmazmış.” Allah gü-
venlik güçlerimize zeval vermesin. 
Ordumuzu ve polis teşkilatımızı 
muzaffer kılsın.

Bilgisi olmadan fikri olanları 
Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-
Sen’in kıymetli Genel Başkanı İs-
mail KONCUK’u dinlemeye davet 
ediyoruz. 3 Ağustos’ta başlayacak 
toplu görüşmelerin de öngörüle-
rimiz sayesinde ülkemize ve kamu 
çalışanlarına hayırlar getirmesini 
Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum.

Saygılarımla
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BU TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ 
DİĞERLERİNDEN FARKLI OLMALI

2016-2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri  
 3 Ağustos 2015 Pazartesi günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda başladı.

FARUK ÇELİK: TOPLU SÖZLEŞ-
ME DÖNEMİ HAYIRLI OLSUN

Çalışma Bakanı Faruk Çelik 
Toplu Sözleşme Görüşmeleri 
öncesinde yaptığı açılış konuşma-
sında, 4688 sayılı yasada yapılan 
değişikliklerle önemli düzenleme-
ler yapıldığını belirtirken, geride 
kalan toplu sözleşme dönemle-
rinde kamu çalışanlarının bir çok 
sorununun çözüldüğünü söyledi. 
Çelik, “2010 yılında anayasa da ve 
4688 sayılı yasada yapılan deği-
şiklerle kamu görevlileri için yeni 
düzenlemeler yapıldı ve toplu 
sözleşme hakkı hayata geçti. İki 
toplu sözleşme sürecini bu süreç-
te tamamlamış olduk.

Küresel kriz nedeniyle birçok 
ülkede kaynaklar kısılmış ama 
Türkiye’de de emekli ve çalışanlar 
enflasyona ezdirilmemiştir. 4688 
sayılı yasaya göre toplu Sözleşme 
görüşmesi Ağustos ayının ilk iş 

günü başlar ve 22 Ağustos’a ka-
dar müzakereler devam edecek-
tir. Uzlaşma kurulu ise bir uzlaşma 
olmaması halinde üç gün içinde 
yapılacak itirazla kurul beş gün 
içinde karar verecektir ve süreç  
31 Ağustos’ta sonlanacaktır. Bu-
günkü ilk toplantımızda çalışma 
usulü ve takvimini belirleyeceğiz. 
Kamu çalışanlarını memnun ede-
cek bir çalışma içinde olacağı-
mızı belirtiyor toplantıların hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi.

KONCUK: TÜRKİYE KAMU-
SEN BU MASADA MEMURLAR 
VE EMEKLİLER İÇİN MÜCADELE 
EDECEK

Toplu Sözleşme Görüşmeleri-
nin açılış toplantısında konuşan 
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı 
İsmail Koncuk ise, Toplu sözleş-
me masasının umut bağlanan bir 
masa olduğunu ancak, ne yazık 
ki sorunlara ve problemlere kalıcı 
çözümler bulunamadığını kaydetti. 
Koncuk, “Toplu sözleşme dönemle-
ri hep umut bağladığımız dönemler 
oldu ama maalesef umutlara cevap 
bulamadık. Sayın Bakan konuş-
masında neredeyse tüm sorunlar 
çözüldü noktasında görüş bildirse 
de, buna katılmadığımızı söyleme-
liyim. Türkiye’de kamu çalışanları 
ve emeklilerin yaşama aczi içinde 
olduğu açık bir gerçektir. 2014 
yılında bile enflasyon oranında zam 
yapılmadı bunu herkes çok iyi bil-
mektedir. Enflasyon oranında zam 
sıfır zam demektir. Yani çalışanları 
enflasyona ezdirmedik demek çok 

önem arz etmemektedir.
2013 yılında imzalanan top-
lu sözleşme ile, ortalama 

memur zammı yüzde 
5, 2’de kalmıştır. O 
atılan imzadan ala-
cağımız yüzde 3’lük 
bir oran mevcuttur.  

Problemler o kadar 
çok ki, yıllardır toplu sözleşme 

yapıyoruz, sorunları çözme adına 
ciddi mesafeler alamıyoruz. Türkiye 
Kamu-Sen’in talep metnindeki 
sayfa sayısı 254. Bu sayfa sayısına 
baktığımızda taleplerin çözüleme-

diği gayet net görülmektedir. Bu 
toplu sözleşme farklı olsun istiyoruz. 
Türkiye Kamu-Sen olarak, emekli 
ve kamu çalışanları için kazançları 
artsın diye mücadele edeceğiz. 
Bu millet için emekli ve memurla-
rımız için mücadele edeceğiz. Bu 
masada Türkiye Kamu-Sen hep 
kamu çalışanları lehine kararları 
adına destek olmuştur ve olmaya 
da devam edecektir.

Birileri bu masada yüksek zam 
alırken biz aşağı çekme gayretinde 
olmadık. Her zaman destek olduk 
yine oluruz. Türkiye Kamu-Sen bu 
masada 450 bin üyesi adına vardır. 
Kimin kaç üyesi olursa olsun emekli 
ve memurlarımızın hakları için 
mücadele sergilemeliyiz. Yıllardır 
kökleşen sorunların çözülmesini 
istiyoruz.

Bu sorunların en başında 4- C’liler 
geliyor, iktidar 4-C’lilerle inatlaşma 
yaklaşımından vazgeçmelidir. Artık 
bu masadan, bu toplu sözleşme-
den 4-C’lilerimize kadro çıkmalıdır. 
Bunu başarabilmelidir bu masa. 
Sayın Bakan’ın 4-C’lilerle ilgili 
olumlu kanaatlerini biliyorum ama 
seçim sathı mahallinde muhalefet 
partilerimizin seçim beyannamele-
rine de yansımıştı 4-C ve 4-B’lilere 
kadro verilmesi, taşeron işçilere 
kadro verilmesi konusu. Seçim mey-
danlarında siyasilerimiz tarafından 
söylenmiş bu sözlerin 4-C’liler 
bakımından da hayata geçmesini 
ve 4-C ayıbının artık Türkiye gün-
deminden düşürülmesini istiyoruz. 
Artık kadro verilmeli ve bu konu bu 
masanın gündeminden bir an önce 
çıkarılmalıdır.
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Ayrıca tabii, 4-B’liler, vekil 
ebe, vekil imam, belediyelerde 
çalışan sözleşmeliler, PTT’de 
çalışan ucube bir anlayışla 
uygulanan idari sözleşmelilik 
meselesinin bu masada kaldı-
rılmasını ve çalışma hayatına 
kadrolu çalışma hakim olsun 
istiyoruz. Çalışma hayatı delik 
deşik edildi. Bu masa artık bun-
ları çözmeli ve bunları konuş-
mamalıyız.

KONCUK: GEÇMİŞ YIL 
KAYIPLARIMIZ TELAFİ EDİL-
MEZSE BU TOPLU SÖZLEŞ-
MEYE SAYGI DUYMAYIZ

Mali haklarımızla ilgili olarak 
2016 yılı öncesi 2014-2015 
kayıplarımız telafi edilmelidir, 
bunları istiyoruz. Kamu işçisine 
2015 yılında yüzde 11,3 zam 
yapan iktidar bize bu zammı 
açıklamalıdır. Memur ve emekli-
nin suçu nedir bilmek istiyoruz. 
2016’da yüzde 22 oransal zam 
100 TL taban aylık istiyoruz ve 
kaybımız olan 2 Bin TL’nin dört 
eşit taksitte ödenmesini talep 
ediyoruz, bu kayıplar telafi 
edilsin. 2017’de ise yüzde 10 
+ 10 ve taban aylığa 150 TL 
istiyoruz. 2014 ve 2015 kayıpla-
rımız bu masada telafi edilmez-
se, bu toplu sözleşmeye saygı 
duymayacağımızın bilinmesini 
istiyoruz. Biz her türlü başarıyı 
alkışlarız. Sendikacılığın ne ol-
masını gerektiğini bilenlerdeniz 
ve mücadelemizi vereceğiz.

KONCUK: MUTABAKATA 
VARILAN KONULAR BU MA-
SADA ARTIK ÇÖZÜLMELİDİR

Genel Başkan İsmail Koncuk, 
daha önce karar altına alınmış 
başlıklara da değinerek;

* 2005 yılından sonra göreve 
başlayanlara bir derece konu-
sunda artık adım atılmalı ve 
bu sorun çözülmelidir. Biz bu 
meseleyi artık çözülmüş olarak 
görüyoruz ve bu çözüm metin-
de yer almalıdır,

* Disiplin affı konusunda mu-
tabakata varıldı ama hala adım 
atılmadı, bunu anlamıyoruz. 
İnsanları mutlu etmek bu kadar 
zor mu? Bu konuda da derhal 
adımlar atılmalı ve çözüm sağ-
lanmalıdır, 

* Öğretmenlere ve sağlık 
personeline nöbet ücreti veril-
melidir, nöbet tutan herkese de  
bu ücret verilmelidir,

* Ek gösterge rakamları her 
çalışan için 800 puan artırılma-
lıdır.

* Dini bayramlarda ikramiye 
ödenmesi yine seçim meydan-

larında çok kullanıldı. Türkiye 
Kamu-Sen yıllardır bu mücade-
leyi yapıyor, artık bu konuda da 
bir adım atılmalı, dini değer-
lerimiz önemli görülüyorsa 
bayramların önemine binaen 
anlaşacağımız bir noktada 
ikramiye ödenmelidir, biz bu 
rakamı 1600 TL olarak düşünü-
yoruz,

* Görevde yükselme yazılı 
esasa bağlanmalıdır. Torpil 
gündemden düşmelidir. İktida-
rın yükselme yönetmeliklerini 
yazılı sınav üzerine bina etmesi 
ve sözlü mülakatı kaldırması 
gerekir,

* Şeflerin şube müdürleri-
nin bozulan maaş düzenleri 
yeniden gözden geçirilmelidir. 
Şefler arası yaşanan maaş ada-
letsizliği son bulmalıdır,

* Vergi dilimleri meselesi 
çözüme bağlanmalıdır. Maliye 
Bakanlığı yanaşmıyor ama bu 
vergi dilimleri çözülmeli. Kaşıkla 
verip kepçeyle alma dönemi 
bitmeli. Masada alınan zam 3-5 
ay sonra vergiyle elden gidiyor. 
Bu masa bu sorunu da çözme-
lidir,

* Kamuda can güvenliği 
sağlanmalı, öğretmen ve 
sağlıkçılara yönelik saldırılar 
şiddetle cezalandırılmalıdır. Bu 
saldırılar ciddi suçlar kapsamına 
alınmalıdır.

* Kılık kıyafet yönetmeliğin-
deki yasakçı maddeler değişti-
rilmelidir,

* Üniversiteli işçiler meselesi 
makul bir taleptir, bu insan-
lar diplomasına uygun statü 
istiyorlar. Görevinde yükselmek 
istiyor, maddi bir yükü olmayan 
bu talebin çözüme bağlanması 
gerekir,

* Kamuda tüm çalışanların 
görev tanımları yapılmalıdır. Bu 
tanım olmadığı için her türlü iş 
yaptırılmaktadır,

* Emekli maaş oranları 
düzenlenmelidir. Bir ülke kendi 
emeklisine bu kadar vefasız 
olmamalıdır,

* Çerçeve yönetmelik me-
selesi ciddi bir sorun olarak 
karşımızda durmaktadır. Seçim 
meydanlarında “Bu sorunu çö-
zeceğiz” dedi Başbakan, derhal 
çözülmelidir. Türkiye’de hangi 
özel sektör kesintisiz 3 yıl sigor-
ta yapıyor, çerçeve yönetmelik 
sil baştan düzenlenmelidir,

* Yargı kararları bütün Bakan-
lıklar tarafından uygulanmalıdır. 
Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı 
bu konuda yanlış bir tutum ser-
gilemektedir. Hukuk devletinde 
bu olmaz. Bu bizleri yanlış yere 
götürür.

TÜRKİYE KAMU-SEN’İN TALEPLERİ
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İs-

mail Koncuk, “Genel olarak talepleri-
mize gelecek olursak, ana başlıklarıyla 
bu toplu sözleşme görüşmelerinde ele 
alınmasını istediğimiz konular şu şekilde 
özetlenebilir; 

* Memur maaşını oluşturan bütün ka-
lemler ile ek ödeme, döner sermaye, ek 
ders, fazla mesai, ikramiye gibi tüm öde-
melerin emekli keseneğine dâhil edile-
rek, emekli olacak memurların yaşadığı 
mağduriyetlerin giderilmesini talep edi-
yoruz.

* Yılda iki kez dini bayramlar öncesin-
de tüm kamu görevlilerine ve emeklilere 
yaklaşık 1600 TL tutarında “Bayram İkra-
miyesi” ödenmesini istiyoruz.

* Görevde yükselme unvan değişikliği 
sınavlarının boş kadro bulunması duru-
munda derhal yapılmasını zorunlu kıla-
cak mevzuat değişikliği talep ediyoruz.

* Görevde yükselmelerde her türlü is-
tismara açık olan sözlü sınav uygulaması-
nın kaldırılmasını, bu tür atamaların ob-
jektif bir şekilde gerçekleştirilecek yazılı 
sınavlar aracılığıyla yapılmasını istiyoruz.

* Ek gösterge uygulamasındaki ada-
letsizlikler giderilsin, Yardımcı Hizmetler 
Sınıfında görev yapan personele de ek 
gösterge verilsin diyoruz.

* Yardımcı Hizmetler sınıfındaki per-
sonelin bir defaya mahsus olarak Genel 
İdare hizmetleri sınıfına geçirilmesini; 
Genel İdare Hizmetleri ve Yardımcı Hiz-
metler Sınıfında çalışan memurlara eği-
tim durumlarına göre yükselebilecekleri 
derecelerin kadrosu verilmesini talep 
ediyoruz.

* Özel hizmet tazminatında yaşanan 
adaletsizliklerin giderilmesi, özel hizmet 
tazminat oranlarının unvan bazında eşit-
lenerek tüm memurlar için yükseltilmesi, 
çalışma barışına katkı sağlayacaktır diyo-
ruz. 

* Ek ödeme sorunları çözülsün,
* Şefler, müdürler ve şube müdürleri-

nin özlük hakları hakkaniyete uygun bir 
şekilde yeniden düzenlensin,

* Kamu kurum ve kuruluşlarında gö-
rev yapan uzmanlar arasında oluşturu-
lan kariyer uzmanlığı- normal uzmanlık, 
merkez-taşra uzmanları gibi farklılıklar 
giderilmeli, aynı unvanlı personelin özlük 
hakları eşitlensin,

* Zorunlu rotasyon uygulamasına son 
verilsin, kalkınmada öncelikli yörelerde 
çalışan personel için mahrumiyet yeri 
ödeneği gibi teşvikler getirilsin diyoruz.

* Öğretmenlerde olduğu üzere dok-
tor, akademisyen gibi kamu görevlileri-
nin, vatani görevlerini hizmetine ihtiyaç 
duyulan bölgelerde yapması sağlanmalı, 
asker öğretmen uygulaması benzeri, as-
ker sağlık görevlisi, asker akademisyen 
uygulamasına geçilmelidir diyoruz.

* Fazla mesailerin insan haklarına dahi 
aykırı bir şekilde ücretlendirilmesine kar-
şı çıkıyor, fazla mesai ücretinin çalışanın 
normal çalışması karşılığında aldığı saat 
başı ücretten az olmayacak şekilde artı-
rılmasını istiyoruz.

* Ortalama memur maaşının yıllık top-
lam tutarı dikkate alınarak gelir vergisi 

tarifesinde yeni düzenleme getirilsin, 
kamu görevlilerinin yaşadığı vergi ada-
letsizliği son bulsun diyoruz.

* Başta aile yardımı ve çocuk parası 
olmak üzere tüm sosyal yardım ve öde-
melerin yükseltilmesini; tüm kamu gö-
revlilerine giyim, kira, evlenme, ulaşım, 
doğum, ölüm ve eğitim yardımı öden-
mesini, sosyal devlet ilkesinin gerçek 
anlamda hayata geçirilmesini talep edi-
yoruz.

* Ek ders ve nöbet ücretleri artırılmalı, 
kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen öğ-
retmenlik yapan personele de ek ders 
ücreti, nöbet tutan öğretmen, sağlık 
personeli gibi tüm personele nöbet üc-
reti verilmelidir diyoruz.

Bunun yanında;
* Tüm kamu görevlilerinin işçilerde 

olduğu gibi yemeklerden ücretsiz yarar-
lanması ve yemek hizmeti sunulmayan 
işyerlerinde yemek ücretinin nakit olarak 
ödenmesi,

* Vatani görevini yapmak üzere ya 
da doğum yapması nedeniyle ücretsiz 
izne ayrılan kamu görevlilerinin sosyal 
güvenlik primleri kurumları tarafından 
yatırılmaya devam etmesi, söz konusu 
personele izinleri süresince maaşlarının 
¼’ü oranında destek ödemesi yapılması,

* Aile birliğinin sağlanması temel alın-
ması, eş durumu, sağlık ve öğrenim özrü 
önündeki engellerin kaldırılması,

* Bayramlarda ve hafta sonlarında tatil 
yapamayan kamu çalışanlarının çalışma 
şartlarının yeniden gözden geçirilmesi,

* Mobbing uygulamasına maruz kalan 
personelin korunmasına yönelik yasal 
düzenleme yapılması,

* Doğal afet halinde bu bölgelerde 
görev yapan personele bir maaş tutarın-
da ikramiye verilmesi ve talepleri halinde 
başka bölgelere tayin hakkı tanınması,

* Fiili hizmet zammının yeniden belir-
lenmesi,

* 18 yaşını dolduran çocuklarımızın 
öğrenimlerine devam edememeleri du-
rumunda ödemek zorunda kaldıkları Ge-
nel Sağlık Sigortası Primi uygulamasına 
son verilmesi, yaş sınırının yükseltilmesi,

* Engelli personelin daha kolay hizmet 
üretebilmeleri için görevleri ile ilgili ge-
rekli araç ve gereçlerin alınması; engelli 
personele engel durumunu artıracak 
görevlendirme yapılmaması,

* Emeklilere de aile yardımı ve çocuk 
parası gibi sosyal yardımlar ile banka 
promosyonu verilmesi gibi taleplerimiz 
bulunmaktadır.

Genel Başkan Koncuk, konuşmasının 
sonunda, “Taleplerimiz bunlarla sınırlı 
değildir, hizmet kolları itibariyle çözül-
mesi gereken yüzlerce sorun bulunmak-
tadır. Hazırladığımız bu kitapçık içinde 
bütün sorunlarımıza ve taleplerimize yer 
verdik. Dileğimiz bütün sorunların toplu 
sözleşme süreci içinde çözülerek insan-
ca yaşanabilecek huzurlu ve refah içinde 
bir Türkiye’ye kavuşmamızdır. Ben toplu 
sözleşme sürecinin çalışanlara, emekli-
lere ve milletimize hayırlı olması ı diliyo-
rum.” dedi.
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Doğu Türkistanlılar Der-
neği tarafından Tayland’da 
sınır dışı edilen soydaşları-
mız için 11 Temmuz 2015 

tarihinde Ankara Abdi 
İpekçi Parkı’nda imza çadırı 

kuruldu.

Yaşadıkları her zulmü 
kamuoyuna taşımak ve ses-

lerini dünyaya duyurmak 
için soydaşlarımızın her 

daim yanında olan Türkiye 
Kamu-Sen, imza kampan-

yasına da desteğini esirge-
medi. Bu kapsamda, Genel 

Başkan İsmail Koncuk, 
imza kampanyasına destek 

vermek ve Uygur Türkle-
rinin seslerini kamuoyuna 

duyurmak için Abdi İpekçi 
Parkı’nda önemli açıklama-

larda bulundu.

 

Genel Başkan İsmail 
Koncuk, bu kampanya 
ile dünya kamuoyunun 

Doğu Türkistanlıların sesini 
duymasını  istediklerini 

belirterek şunları ifade eti: 
“Bu imza kampanyasının 
tüm ülkede insanlarımız 

tarafından desteklenmesini 
ve yüzbinlerce Uygur Tür-

künün sesinin duyurulması 
gerektiğini düşünüyoruz.  

Bunun için ilgilileri göreve 
davet ediyoruz. Yaşanan-
ları şiddetle kınıyoruz. Bu 

yapılanlar insanlık suçudur.  
Çin hükümetiyle beraber 

bu suça Tayland hükümeti 
de ortak olmuştur. Soydaş-

larımıza Tayland hüküme-
tinin yaptığı bu zulmü asla 

unutmayacağımızı buradan 
söylemek istiyoruz. “

Türk Eğitim Sen ola-
rak; Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne başvurmak 
isteyen eğitim kurumu mü-
dürleri, müdür başyardım-
cıları ve müdür yardımcıları 
için hazırladığımız başvuru 
formu örnekleri aşağıda-
dır. Başvurmak isteyenlerin 
başvuru formunu kendi 
bilgilerine uygun şekil-
de doldurarak, ekleriyle 
birlikte aşağıdaki adrese 
POSTA yoluyla gönder-
meleri gerekmektedir. 
Mahkemeye gönderilecek 
yazışma ve belgeleri birbiri 
ile tutturmak için zımba, 
bant vb. kullanılmaması, 

tüm sayfaların sırasına 
göre numaralandırılması 
gerekmektedir. Mahke-
meye başvuru harca tâbi 
değildir. Başvurunun reddi 
halinde herhangi bir ücret 
ödenmeyecektir. 

AİHM Başvuru Adresi:

Cour européenne des 
droits de l’homme

Conseil de l’Europe

67075 Strasbourg Cedex

France

SOYDAŞLARIMIZ İÇİN BAŞLATILAN 
İMZA KAMPANYASINA DESTEK VERDİK

AİHM’E BAŞVURMAK İSTEYEN 
YÖNETİCİLERİMİZ İÇİN 

DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ
Müdür,

Müdür Yardımcısı ve 
Başyardımcıları için 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
Başvuru Dilekçe Örneği

www.turkegitimsen.org.tr
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EZİKSİN, EZİK!

Talip GEYLAN
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri

Köşe Yazısı

Memurun başına belasınız be..!
Gelen gideni aratır demiş ya;
Atalar boş konuşmuyor ger-

çekten.
Memnun-Sen’in bir önceki 

sayın Genel Başkanı, memuru 
masada satmış olmasıyla malum-
du.

Hatırlarsınız, Memnun-Sen, 
2013 yılında yapılan ve üç 
oturumda bir gece yarısı müna-
sebetiyle apar topar imzaladığı 
Toplu Sözleşme mutabakatıyla –
sendikacılık tarihinde bir ilke imza 
atmış- Hükümetin masaya gelir-
ken memura vermeyi planladığı 
10,158 milyar liranın sadece 7,191 
milyarını almış, yani memurun 
hakkı olan 2,967 milyarı masada 
bırakmıştı!

İnanın hiç pazarlık yapmasalardı 
ve Hükümetin ilk teklifine kafadan 
evet deselerdi kamu çalışanları 
daha kazançlı çıkacaktı.

***
Dolayısıyla, satışlara geldik 

derken, rekabet adına konuşmu-
yoruz yani;

Tescilli, tecrübeli!
***
Tazesi de korkarım ve eminim 

ki, bu geleneği devam ettirecek.
Fakat bu modelin ekstraları 

da var; ezik bir psikoloji, tatmin 
edilemez bir ego ve iflah olmaz 
bir şımarıklık!

İşte dün (3 ağustos 2015 Toplu 

Sözleşme görüşmelerinin ilk 
günü) şahit olduk:

Memnun-Sen’in taze başkanı, 
Hükümetle yapılan görüşmelerin 
daha açılış oturumunda, yine Tür-
kiye Kamu Sen’e çamur sıçratma 
ve seviyesizce iftira atma denge-
sizliğini sergiledi.

Zevat, Genel Başkanımız sayın 
İsmail Koncuk’un bir önceki yapı-
lan Toplu Sözleşmedeki eksikleri 
dile getirmesi ve son derece haklı 
ve yerinde bir taleple 2014 ve 
2015 kayıplarının telafi edilmesi 
isteğinden rahatsız oluyor ve 
zıplıyor.

Bilgisizliğini ve cahilliğini 
ifşa edercesine, yetkili olduğu 
dönemde Türkiye Kamu Sen’in 
hiçbir kazanım elde edemediği 
gibi sokak dedikodularını andıran 
lakırdılarla aklınca bize sallıyor.

(Bu arada bu geleneğin 
sendikacısı da siyasetçisi de aynı 
mayadan. Hastalıklı bir kafa. 
Bunlara göre, dünya bunlarla bir-
likte VAROLDU. Bunlardan önce 
HİÇLİK vardı, YOKLUK vardı.)

Hatırlarsınız, daha Toplu Söz-
leşme başlamadan önce de bu 
şahıs, diğer konfederasyonların 
yetkili olmadıkları halde masada 
oturmalarının meşru olmadığı 
gibi mesnetsiz ve gerçek dışı 
beyanlarla suyu bulandırmaya 
çalışmış ve Toplu Sözleşme masa-
sında tek başına oturma arzusunu 
beyan etmişti.

(Haksız da değil muhteremler; 

memuru satışlarının ifşa olmasın-
dan rahatsız oluyorlar)

Tabii ki, sayın Genel Baş-
kanımız, toplantıda yine ders 
niteliğinde bir açıklamayla, taze 
başkanın  ağzının payını veriyor.

Yani yine rezil oluyor, anlayaca-
ğınız.

Ezik bir durum.
Bilmiyorum bu Ali Yalçın kaçıncı 

kez İsmail Koncuk’a toslayıp, 
boyunun ölçüsünü aldı hatırlamı-
yorum.

Alışkanlık yapmış demek ki…
***
Bu nasıl kafadır anlamıyorum;
Toplu Sözleşme masasında 

işvereni ve muhatabı olan Hükü-
meti bırakıp Türkiye Kamu-Sen’e 
çatıyor..

Yani çalışanın değil, işverenin 
elini güçlendiriyor.

1,5 milyonu aşkın sendikalı 
çalışanın iradesini topyekün işve-
renin karşısına kale gibi dikmek 
yerine; anlamsız egosunun şehevi 
arzusuna mahkum olarak, kamu 
çalışanlarının gücünü kırıyor, 
rencide ediyor.

Bu tavrıyla kimin safında oldu-
ğunu açık ediyor aslında!

Genel Başkanımız İsmail Kon-
cuk, toplantının açılış oturumun-
da yaptığı konuşmada; kesinlikle 
kompleks yapmayacaklarını, çalı-
şanların lehine olacak her tutumu 
ve kazanımı samimiyetle destek-

leyeceklerini ifade ediyor; fakat 
taze başkan, bu erdemli tavra 
teşekkür edeceğine, huylanıyor!

Başta Hükümeti temsilen 
masada oturan Bakan Faruk Çelik 
ve Memnun-Sen’e bağlı diğer 
sendikaların başkanları dahi bu 
garip tavır karşısında şaşırıyorlar!

Yahu arkadaş;

İşverene selam çakacaksan,

Hükümete eyvallah çekecek-
sen,

AKP’nin yanında saf tutacak-
san,

Da, bari bunu profesyonelce 
becer!

Daha ilk oturumda, daha Hükü-
met bile sendikalara gülücükler 
dağıtarak peşrev turu atarken, 
sen kraldan çok kralcı oluyor, 
Toplu Sözleşme başlamadan 
diğer sendikaları hasım olarak 
konumlandırıyorsun be!

Tüküreyim böyle anlayışın içine,

Tüküreyim böyle sendikacılığın 
içine,

Tüküreyim böylesi bir zilleti 
başımıza bela eden düzenin ta 
içine!

***

Nasıl bir karaktersin sen?!
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2015 YILININ SONUNA KADAR 100 BİN 
ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILMALIDIR

Ağustos’ta Atanacak 

Öğretmen Sayısı 37 

Bin İse, 10 Bin Atama 

Nasıl Oldu Da Sırra 

Kadem Bastı?

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, 
Ağustos ayında 37 bin öğretmen 
ataması yapılacağını açıkladı. Bilindiği 
gibi TBMM’den çıkan yasayla 2015 yılı 
içinde MEB’e 47 bin kadro kullanabil-
me yetkisi verilmiş, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan da Ağustos’ta 47 bin atama 
yapılacağını söylemişti. Dolayısıyla 
atama bekleyen öğretmenlerimiz 
Ağustos ayında 47 bin atama yapıla-
cağını düşünüyordu. Bakan Avcı’nın 
atama sayısını 37 bin olarak açıkla-
ması tam bir hayal kırıklığı yaratmıştır. 
Herkesin aklındaki soru ‘10 bin atama 
ne oldu, sırra kadem mi bastı’ şeklin-
dedir. Milli Eğitim Bakanı Avcı, 37 bin 
atamanın ne anlama geldiğini herke-
se açıklamak zorundadır. Bu ülkenin 
öğretmenleri verilen sözü unutmaz, 
sık sık hatırlatmasını da bilir!

Türk Eğitim-Sen olarak talebimiz; 
2015 yılı sonuna kadar tam 100 bin 
atama yapılmasıdır. 100 bin atamanın 
altında yapılacak öğretmen atamasını 
kabul etmemiz mümkün değildir. 

Çünkü;
Sendikamızın yaptığı araştırmaya 

göre Türkiye’de norm kadro ihtiya-
cı 73 ilde 120 bin 610’dur. Atama 
bekleyen öğretmen sayısı ise 350 bin 
civarındadır. Yine sendikamızın yap-
tığı araştırmaya göre 78 ildeki ücretli 
öğretmen sayısı 79 bin 765’e ulaşmış-

tır. Hiçbir hakkı olmayan, iş güvencesi 
bulunmayan, girdiği ders başına ücret 
alan ücretli öğretmenlerle öğretmen 
açığının giderilmesinin eğitimimize 
olumlu katkısı yoktur. Açık öğretim 
mezunları, hatta iki yıllık yüksek okul 
mezunları bile ücretli öğretmenlik 
yapabilmektedir. Dolayısıyla kadrolu 
öğretmenler yerine, ücretli öğretmen-
lerle öğretmen açığını kapatmaya 
çalışmak, eğitimde kaliteyi ve verimi 
düşürmektedir. 

Türk Eğitim-Sen olarak ihtiyaç 
yokken, öğretmen ataması yapılsın 
demiyoruz. Türkiye’de ciddi bir öğret-
men açığı ve bu açığı kapatabilecek 
bir öğretmen ordusu olduğunu biliyo-
ruz; bu nedenle ülkemiz gerçekleriyle 
örtüşen sayıda öğretmen ataması 
yapılmasını talep ediyoruz. 

Koskoca Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti 100 bin öğretmen ataması 
yapabilecek mali imkânlara sahip de-
ğilse, gerçekten yazıklar olsun!   Sen-
dikamız, Ağustos ayında söz verildiği 
gibi 47 bin atama yapılmasını, 2015 
yılı sonuna kadar da bunun 100 bine 
tamamlanmasını talep etmektedir. Biz 
inanıyoruz ki, devletimiz 2015 yılında 
100 bin öğretmen ataması yapacak 
kudrete de, bütçeye de sahiptir. 

Türk Eğitim-Sen olarak 
açtığımız 06/07/2012 günlü 
28345 (mükerrer )sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Kamu Görev-
lerine İlk Defa Atanacaklar İçin 
Yapılacak Sınavlar Hakkında 
Genel Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 
11. Maddesinde yer alan ‘‘öğ-
retmen adayları için KPSS ‘de 
elde edilecek puanın geçerlilik 
süresi  bir yıldır.’’ hükmünün ip-
tali ve yürütmesinin durdurul-
ması istemiyle açtığımız dava  
Danıştay Onikinci Dairesinin   
16/10/2012 günlü ,E.2012 
/9854 K.2012/6571 sayılı kararı 
ile sendikamızın dava ehliyeti 
bulunmaması gerekçesiyle 
reddedilmişti. Bu kararın  tem-
yizen  incelenmesi yönünde 
yaptığımız başvuru Danıştay 
İdari Dava Daireleri Kurulun-

da 2013/1033 E. 2014/4583 
K.  sayısıyla görüşülmüş, 
Danıştay İdari Dava Daireler 
Kurulu sendikamızın personel 
hukukunu ilgilendiren konu-
larda ilgili kurumlara ve yetkili 
makamlara sunulmak üzere 
çalışmalar yapmak ve öneriler 
getirmek hususlarında yetkisi 
bulunduğu ve bu kapsamda 
dava açma ehliyetinin olduğu 
yönünde kararın bozulmasına 
karar vermiştir.  

KPSS İÇİN AÇTIĞIMIZ 
DAVADA 

“ DAVA EHLİYETİNİZ” 
VARDIR DENİLDİ
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KPSS üzerinde yapılan spekü-
lasyonlar ve ardı arkası kesilmeyen 
skandal iddiaları üzerine bir basın 
açıklaması yapan Genel Başkanı İs-
mail Koncuk şunları söyledi: 

“2015 KPSS’de skandallar bitmi-
yor. Bilindiği üzere KPSS ÖABT Coğ-
rafya ve Sosyal Bilgiler testlerindeki 
hatalı sorular yargıya taşınmıştı. Bu 
gelişmenin ardından iki alan testinin 
sonuçlarının açıklanması mahkeme 
kararı sonrasına bırakıldı. ÖSYM bu 
tartışmaların gölgesinde KPSS so-
nuçlarını açıklamış,  bununla birlikte 
yeni bir skandal daha patlak vermiş-
ti. Öğretmen adaylarının girdiği sı-
navda tam 12 soru hatalı olduğu için 
iptal edilmiş, 3 sorunun da cevap 
şıkkının yerleri değiştirilmişti.

Hatta son olarak inanılmaz bir 
iddia KPSS’ye giren adaylar tara-
fından dillendirilmektedir. KPSS’ye 
giren çok sayıda aday, cevap anah-
tarlarının değiştirildiğini, doğru sa-
yılarının sisteme yanlış girildiğini, 
netlerinin eksik hesaplandığını, dola-
yısıyla puan hesaplamalarının hatalı 
olduğunu iddia etmektedir.  
Adaylar, doğru cevabı işaretleme-
lerine, soruyu boş bırakmalarına ya 
da soruya yanlış cevap vermelerine 
rağmen cevap kâğıdına baktıkların-
da söz konusu soruya bambaşka bir 
cevap verildiğini iddia ediyor. Şöyle 
ki iddialara göre; sorunun boş bıra-
kılmasına rağmen soru işaretlenmiş 
görünüyor, soruya doğru cevap 
verilmesine rağmen yanlış bir ce-
vap seçeneğinin işaretlendiği ya da 
sorunun boş bırakıldığı görülüyor, 
doğru yapılıp işaretlenen soruların 
şıklarının değiştirilmiş olduğu görü-
lüyor.  Bazı optiklerde kırmızı kalem 
ve tükenmez kalem lekesi olduğu da 
iddialar arasındadır. Bu iddialar bir, 
iki kişi tarafından değil, binlerce kişi 
tarafından dile getirilmektedir. İşte 
sosyal medyada adayların iddiala-
rından bazıları:

• 22 ve 47. soruyu yapmadım ama 
yanlış olarak işaretlenmiş. Ayrıca 
yüzde yüz emin olduğum diğer 7 so-
ruda yanlış olan şık işaretlenmiş, op-
tikten doğru cevabım silinmiş. Kimi 
nasıl inandıracağız bilmiyoruz ama 
birileri emeklerimize sahip çıkmalı !!!

• 9 tane yüzde yüz doğrum ya boş 
ya da yanlış görünüyor. Peynir ek-
mek gibi yaptığım sorular hem de.

• Arkadaşlar sınıf öğretmenliği 
bölümünde okuyorum. ÖABT sına-

vında zaman konusunda hiç sıkıntı 
çekmedim. Soruları 3-4 kere kontrol 
ettim, nasıl kodladığımı da. Benim 
optik formumda da böyle bir sıkın-
tı var. 24. sorusunun cevabı C. Ben 
iki seçenek kodlamışım. 25. soru-
nun cevabı ise A. Ben A yerine 26. 
sorunun cevabı olan E seçeneğini 
kodlamışım. Acaba gerçekten ben 
mi yanlış kodlamışım ya da dediğiniz 
gibi bir aldatmaca mı var? Bu iki soru 
da zorlanmadan çözdüğüm sorular.

• Arkadaşlar ben bu soruya en 
fazla 20 saniye uğraşarak çözdüm ve 
hala aklımda ve yine çözdüm, yine 
19 buluyorum ama benim 22 işaret-
lediğimi gösteriyor. Ben daha da bir 
şey demiyorum hiçbir şey demiyo-
rum bu kadar basit bir soruyu yanlış 
çözmüşüm demek ki !!!!

• Arkadaşlar bu soruya ben kesin-
likle doğru yanıt verdim. Doğruyu 
bırak, ben buna kesinlikle işaretleme 
yaptım ama 12. soru boş görünüyor. 
Bir bakın Allah aşkına. Ne oluyor. 
Benim beynim durdu. Türkçede 7-8 
tane soruya bir şeyler olmuş bende.

• Bu soruyu ben yanlış yaptım. 
Yanlış yaptığım soruyu bile farklı şık 
demiş. Ben bunu eminim yüzde yüz 
B yaptım. Tamam yanlış ama ÖSYM 
cevabımın D olduğunu söylüyor. Bu 
nasıl iştir.

• Size yemin ederim ki bütün so-
ruları bir kenara koydum ama bunu 
yanlış yapmam imkânsız. Yüzde 1 
milyon doğru işaretlediğime emi-
nim. Şıkların yeri değiştirilmiş res-
men.

Görüldüğü üzere iddialar çok 
ciddidir. ÖSYM bu iddiaları ciddiye 
almak ve açıklama yapmak zorun-
dadır. Şayet bu iddialar doğruysa 
çok vahim bir olayla karşı karşıyayız 

demektir. Kim, neden, nasıl cevap 
anahtarlarını değiştirsin, üzerinde 
oynama yapsın? Bu konu araştırma-
ya değerdir ve titizlikle incelenmeli, 
kamuoyuna tatmin edici açıklamalar 
yapılmalıdır.

ÖSYM sınavlar ile ilgili hiç şeffaf 
davranmamaktadır. Şu anda kamu-
oyunda sınav sonuçlarına yönelik 
büyük bir güvensizlik ve tartışma söz 
konusudur. Son yıllarda şeffaflık adı-
na ne varsa paspasın altına süpüren 
bir ÖSYM, bu ülkenin başında demir 
yumruk gibi durmaktadır. ÖSYM, 
2015 KPSS sorularının ve cevapları-
nın yüzde 10’unu açıklamıştı. Sınav 
sorularının tamamı ise ÖSYM’nin 
Aday İşlemleri Sisteminden 10 gün 
süreyle sadece ilgili sınav oturum-
larına başvuran adayların erişimine 
açılmıştı. ÖSYM, son olarak da aday-
ların cevap kağıtlarını görüntülemeyi 
erişime açmıştır. Ancak adaylar ken-
dilerine ait soru kitapçıklarını göre-
memektedir. Bu noktada adayların 
da istediği ve yapılması gereken; 
adayların kendilerine ait soru kitap-
çıklarının yayınlanması ve kitapçıklar-
la optiklerin karşılaştırılmasıdır.

2015 KPSS’de şaibeler söz konu-
sudur. Hem de bu şaibeler yenilir 
yutulur cinsten değildir. Konuyla 
ilgili ÖSYM Başkanı Ömer Demir’in 
yaptığı açıklamalar da tatmin edici 
olmamıştır. Demir’in sonuçların eksik 
hesaplanmasının mümkün olmadığı-
nı belirtmesi,  bazı sorularda minik 
hatalar olabileceğini, soru iptalinin, 
sınav sürecinin olağan bir sonucu  
olduğunu söylemesi adayları tatmin 
etmemiştir. 

KPSS’de hatalı soruların sayısı faz-
ladır. Zira bu, ÖSYM’nin iptal ettiği 
sorular bakımından tescillenmiştir. 
Üstelik bunun yanında hatalı olduğu 

iddia edilen ve yargıya taşınan başka 
sorular da bulunmaktadır. Bu sınav-
da hatalı soru sayısı 1 değil, 2 değil, 
3 değildir. Dolasıyla bunları ‘minik 
hatalar’ ya da soru iptallerini ‘olağan 
sonuç’ olarak nitelendirmek konuyu 
hafife almak anlamına gelir.

Demir itirazı olanların hepsine tek 
tek baktıklarını belirtse de şunu da 
unutmamak gerekir ki, ÖSYM adeta 
ticarethane gibi çalıştırılmaktadır. 
Adayların sınav sorularına itirazda 
incelenmesi istenen her soru için 
20 TL; soru kitapçığını görmek ve 
cevap kâğıdının incelenmesi için de 
50 TL ücret ödemesi gerekmektedir. 

Bir sorunun bile çok kıymetli ol-
duğu düşünüldüğünde, KPSS için 
alın teri döken adaylar bakımından 
bu sınavda yaşananlar moral bozu-
cudur. Koskoca ÖSYM’nin böylesi-
ne hatalar yapması ciddi bir hayal 
kırıklığıdır. Soru hazırlayanların bilgi 
ve tecrübesini, hatta sonuçların gü-
venirliliğini tartışmaya açan bu sınav, 
ÖSYM’nin beceriksizliği olarak tarihe 
geçecektir.

Öte yandan bir noktanın altını 
daha çizmek istiyoruz: ÖSYM’nin 
sorularda hata olup, olmadığını be-
lirlemesi için mahkeme kararını bek-
lemesine gerek yoktur. İptali istenen 
sorular bellidir, dolayısıyla iptali is-
tenen soruların hatalı olup olmadığı 
tespit edilebilirdi. Zaten ÖSYM bunu 
dahi tespit edemiyorsa, bu durumda 
ÖSYM’nin iyi yönetildiğinden bah-
setmemiz mümkün olmayacaktır.

Bizi çok kaygılandıran bir husus da 
şudur: 

ÖSYM’nin bu kadar çok hata 
yapması, ‘KPSS toplum nezdinde 
güvensiz hale mi getirilmeye çalışı-
lıyor?’, ‘bilinçli bir propaganda mı?’ 
sorusunu akıllara getirmektedir. 
Zira KPSS’nin kaldırılması, tüm ba-
kanlıkların kendi sınavını yapması 
gündeme gelmişti. Şayet bu du-
rum gerçekleşirse, torpilsiz memur 
olmak artık hayal olacak, siyasi erk 
siyasi kadrolaşmayı istediği gibi ya-
pabilecektir. ÖSYM’nin insanların 
gözüne sokarcasına hatalar yapma-
sı, KPSS’de adeta skandallar zinciri 
yaşanması, siyasi iktidarın tüm bun-
lara sessiz ve kayıtsız kalması, bu sı-
navın itibarsızlaştırılması,  KPSS’nin 
kaldırılması yolunda bir tezgâhın 
ayak sesleri olabilir mi diye de düşü-
nülmelidir.”  

Genel Başkan Koncuk: 

“Kpss’de Puanlamada 
da Hata mı Var?”
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Türkiye-AB Karma İstişare 
Komitesini (KİK) oluşturan ve 
aralarında Türkiye Kamu-Sen ile 
birlikte, Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf 
ve Sanatkârları Konfederasyonu 
(TESK), Türkiye Ziraat Odaları Bir-
liği (TZOB), Türkiye İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(HAK-İŞ), Memur Sendikaları Kon-
federasyonu (MEMUR-SEN) ve 
Türkiye İşveren Sendikaları Konfe-
derasyonu (TİSK) terör olaylarına 
karşı ortak açıklama yaptı.

Açıklanan ortak metin’de son 
günlerde yaşanan terör olaylarına 
yönelik şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizin çalışan ve üreten ke-
simleri olan, esnaflarını, çiftçilerini, 
işçilerini, memurlarını ve işveren-
lerini temsil eden bizler, Suruç’ta 
öldürülen vatandaşlarımızın, 
Adıyaman’da şehit düşen aske-
rimizin ve Ceylanpınar’da şehit 
edilen polis memurlarımızın acısını 
derinden hissediyor ve paylaşı-
yoruz. Ülkemizin birlik, beraberlik 
ve huzuruna yönelik düzenlenen 
terör olaylarının her türlüsünü 
kınıyor ve lanetliyoruz.

İnsanlık dışı bu saldırılarda 
hayatlarını kaybeden vatandaşla-
rımıza, askerimize ve polislerimize 
Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine 

taziyelerimizi sunuyor, yaralılara 
acil şifalar temenni ediyoruz.

Allah hepsinin ailesine sabır 
ihsan eylesin. Milletimizin başı 
sağolsun.

Milletçe huzurlu ve mutlu bir 
Ramazan bayram geçirmenin 
sevincini yaşarken, bu ailelerin 
ocağına düşmüş olan acı, bütün 
milletimizin ocağına düşmüş ortak 
bir acıdır.

Türkiye ekonomisinin tamamını 
temsil eden iş dünyası olarak, 
ülkemizin birlik, beraberlik ve hu-
zuruna yönelik düzenlenen terör 
olaylarının her türlüsünü kınıyor ve 
lanetliyoruz.

Ülkemizdeki huzur ve istikrar 
ortamına, demokrasimize yönelik 
saldırıların amacına ulaşmasına 
asla müsaade etmeyeceğiz.

Terörün; dili, dini, rengi, ırkı ve 
hiç bir mazereti olamaz. Terör, 
terördür. Tüm bu terörist saldırıla-
rın hedefi ülkemizdir, 78 milyonun 
kardeşliğidir.

Bu terör girişimlerini boşa 
çıkarmak, ortak tavır almak ve 
sağduyumuzu korumak hepimizin 
vazifesidir.

Artık bulunduğumuz noktadan 
nasıl çıkacağımıza ilişkin somut 
adımlara odaklanmamız gerek-
mektedir.

Vatandaşlarının can güvenliğini 
sağlamak, açıktır ki, çağdaş dev-
letlerin temel görevidir.

Devletimizin bu saldırıların faille-
rini en kısa sürede bulacağına ve 
yargı önüne çıkaracağına inanıyo-
ruz.”

STK`LARDAN TERÖRE KARŞI 
ORTAK TAVIR

Artan terör olayları ve as-
kerlerimize yapılan saldırıları 
lanetleyen Türkiye Kamu-Sen 
Genel Başkanı İsmail Koncuk, 
adına çözüm süreci denilen 
ancak tam bir ihanet sürecine 
dönen bu sürecin gereğinin 
yapılması ve teröre gereken 
darbenin vurulmasını isteyen 
Koncuk şunları söyledi: “Yıllardır 
ülkemizi bölmeyi amaçlayan ve 
dış güçlerin maşası olarak varlı-
ğını sürdürme gayretinde olan 
terör örgütü verilen mücadele 
sonunda bitme noktasına getiril-
miş,  ancak siyasi iktidarın,  terör 
bitecek, kucaklaşma başlayacak, 
örgüt silah bırakacak söylemleri 
ile başlatılan bu süreç tam anla-
mıyla terör örgütüne can suyu 
olmuş ve bu alçakları yeniden 
palazlandırmıştır.

Vahşet, kan, göz yaşı projele-
rine Türkiye’yi de dahil etmeyi 
planlayan şer odakları yine 
düğmeye basmış ve geçtiğimiz 
günlerden itibaren güvenlik güç-
lerimize yönelik saldırılar birbiri 
ardına başlamıştır. Son olarak, 
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 
yaşanan saldırı da iki askerimiz 
şehit olurken, dört askerimiz ise 
yaralanarak tedavi altına alın-
mıştır. Şehit askerlerimize yüce 
Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri 
ve Türk milletine baş sağlığı di-
liyor, yaralı askerlerimize ise acil 
şifalar temenni ediyoruz.

Bu noktada esas olan  siyasi 
iradenin yaşanan bu saldırılar 
ve gelen acı haberler karşısında 
artık net ve kesin adımlar atması 
gerektiğidir. Kendi başlattıkları 
ve kucaklaşma dedikleri bu 
sürecin bittiği ve tamamen bir 
yutturmacadan ibaret olduğu 
aşikardır. Terörle müzakere de-
ğil, mücadele edilmesi gerçeği 
apaçık bir gerçek olarak karşı-
mızda durmaktadır. İdareciler, 
askerimize, polisimize ve tüm 
kamu görevlilerimize yönelik 
artan saldırılar ve tehditlere karşı 
net ve kesin tedbirler alarak 
harekete geçmeli ve bu mille-
tin yüreğine su serpmelidirler. 
Milletimizin huzur ve kardeşli-
ğine yönelik bu saldırılar tıpkı 
yöneticilerimizin söylemlerinde 
olduğu gibi misliyle karşılığını 
bulmalıdırlar.

Şayet bu kalleş saldırılara 
yönelik gerekli tedbirler alınmaz 
ve müdahaleler yapılmazsa,  bu 
ateşin kıvılcımlarının tüm ülkeyi 
bir yangın yerine çevirmesi hiç te 
uzak bir ihtimal değildir.

Bu alçak saldırılarla Türk mille-
tin birlik ve bütünlüğünü hedef 
alan eşkıyaya karşı gün birlik ve 
beraberlik günüdür. Necip Türk 
milleti kendi huzur ve güvenli-
ğine yönelik bu saldırılara fırsat 
vermeyecek, et ve tırnak misali 
birbirinden ayrılmadan gelece-
ğe yürüyecektir.

Türkiye Kamu-Sen camiası 
adına Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 
yapılan hain terörist saldırıyı bir 
kez daha lanetliyor, şehitlerimize 
yüce Allah’tan rahmet, yaralılara 
acil şifalar, başta şehitlerimizin 
aileleri ve  yakınları olmak üzere 
tüm Türk milletine bir kez daha 
başsağlığı diliyorum.”

KONCUK: Birlik ve 
Kardeşliğimize Yönelik 

Saldırılara Gereken 
Cevap Verilmelidir
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A C I  K AY B I M I Z
Konya 2 No’lu 

Şube Başkanımız 
Hasan Karayılan, 
Hakkın rahmetine 
kavuşmuştur.

Değerli eğitimci, 
vefakar, cefakar şube 
başkanımız Karayılan, 
yakalandığı amansız 
hastalık nedeniyle 

bir süredir tedavi görüyordu.  Türk sendika-
cılığına önemli katkıları olan, üyesi olmaktan 
büyük gurur duyduğu Türk Eğitim-Sen 
camiasına büyük hizmetler veren Hasan 
Karayılan’ın vefatı hepimizi derin bir üzüntüye 
boğmuştur.

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, ya-
kınlarına ve tüm eğitim camiasına başsağlığı 
diliyoruz. Karayılan’ın cenazesi 30.07.2015 
tarihinde (Bugün) ikindi namazını müteakip 
Konya Hacı Veyis Camii’nde kılınan cenaze 
namazının ardından Üçler Mezarlığı’na def-
nedilecektir. Ruhu şad, mekânı cennet olsun

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Ge-
nel Başkanı İsmail Koncuk ve Türk Eğitim-Sen 
Genel Merkez Yöneticileri ile birlikte Konya 2 
No’lu Şube Başkanı Hasan Karayılan’ın Kon-
ya’daki cenaze törenine katıldı. Ailesine ve 
tüm sevenlerine baş sağlığı dileyen Koncuk; 
“Hasan Karayılan kardeşimi ebedi yolculuğa 
uğurlamak üzere hepimiz buradayız. Allah 
bütün günahlarını affetsin cennet-i alada yer 
bulmuş olsun. Hasan kardeşimiz bizim ca-
miamız açısından önemli işler yapmıştır. Her 
şeyden önce bir gönül ve ahlak adamıydı. 
Aynı zamanda bir dava adamıydı. İnanıyorum 
ki, bu yapmış olduğu ahlak mücadelesi ebe-
di alemde de karşılık bulacaktır. Ailesinin, se-
venlerinin ve tüm camiamızın  başı sağolsun. 
Allah onun evlatlarına uzun ömürler versin. 
Ruhu şad mekânı cennet olsun.” dedi.

Türk Eğitim Sen Manisa Şube Başka-
nımız ve Konfederasyonunuz İl Tem-
silcisi Recep VARLIAKMAN geçirmiş 
olduğu  kalp krizi sonrası Rahmet-i 
Rahman’a kavuşmuştur.

Çalışmalarıyla ve eğitim camiasına kattığı 
değerlerle anacağımız merhumun kaybı 
Türkiye Kamu-Sen camiasını derinden 
üzmüştür.

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, ya-
kınlarına ve tüm eğitim camiasına başsağlığı 
diliyoruz.  Varlıakman’ın cenazesi 5 Ağustos 
2015 Çarşamba günü Manisa-Mütevelli Ka-
sabası Aşağı Camii’nden kaldırılacaktır. Ruhu 
şad, mekânı cennet olsun.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen 
Genel Başkanı İsmail Koncuk ve Türk Eğitim-
Sen Genel Merkez Yöneticileri Manisa-Mü-
teveli Kasabası Aşağı Camii’ndeki cenaze 
törenine katıldı.

Sendikamızın Konya 1 nolu şubesine bağ-
lı Bozkır İlçesinde Yönetici Değerlendirme 
sürecinde sendikamız üyelerine düşük puan 
vererek mağduriyetine yol açan Bozkır İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Cengiz KOÇ, Bozkır İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü Hanifi ŞAHİN ve Ali DO-
ĞAN hakkında yönetici değerlendirmelerinde 
görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullandıkları 
ve görevi kötüye kullanma kastıyla hareket ettiği 
gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç 
duyurusunda bulunulmuş ancak Bozkır Kayma-
kamlığı tarafından soruşturma izni verilmemiştir. 
Sendikamız Bozkır Kaymakamlığı tarafından 
verilen bu karara karşı idari yargıda itiraz yoluna 
gidilmiş, Konya Bölge İdare Mahkemesi tara-
fından Kanun ve yönetmeliklere göre üzerine 
düşen yükümlülükleri yerine getirmedikleri, gö-
revinin gereklerine aykırı hareket ederek görev 
süresi uzatılacak eğitim kurumu yöneticilerinin 
mağduriyetine neden oldukları, sendika üyesi 
olan okul müdürü Memiş Akbulut hakkında 
yapılan değerlendirmede sübjektif ve siyasi ide-
oloji doğrultusunda davranıldığı, yöneticilerin 
kıdem, liyakat ve deneyimlerinin esas alınmadığı 
yönünde soruşturma yapılmasını gerektirecek 
suç izlenimi halinin mevcut olduğu dolayısıyla 
soruşturma izni verilmesi gerektiği sonucuna 
varılmıştır.

Söz konusu mahkeme kararı ile Bozkır İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Cengiz KOÇ, Bozkır İlçe 
Milli Eğitim Şube Müdürü Hanifi ŞAHİN ve Ali 
DOĞAN hakkında soruşturma izni verilmiştir. 
Türk Eğitim-Sen olarak yönetici değerlendirme-
lerinde yapılan usulsüz iş ve işlemlerin  önüne 
geçmeye devam ediyoruz. 

Türk Eğitim Sen olarak açtığımız dava neticesinde, 
Danıştay 15. Dairesinin 2013/2630 E., 2015/1933 K. 
sayılı ve 07.04.2015 tarihli kararı ile 25.03.2010 tarih 
ve 27532 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımla-
nan Sağlık Uygulama Tebliğinin 5.2. maddesinin 1. 
Fıkrasının b bendinde yer alan “Sevkin, Kurumca be-
lirlenen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmeli ikinci 
ya da üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunca 
yapılmış olması” kuralının iptaline karar verilmiştir. 
İptal edilen düzenlemede, tedavi yolluğu ödenebil-
mesi için; sevkin, Kurumca belirlenen istisnalar hariç 
olmak üzere, sözleşmeli ikinci veya üçüncü basamak 
sağlık hizmeti sunucusunca yapılmış olması şartı 
arandığından, aile hekimlerince yapılan sevklerde 
tedavi yolluğu ödenmemekte idi.  Ülkemizde birçok 
ilçede uzman hekim görev yapmadığı için tedavi yol-
luğu konusunda mağduriyetler yaşanmaktaydı. Bah-
si geçen düzenlemede 15.10.2010 tarihinde yapılan 
değişiklik ile eksiklik giderilmiş ise de, 25.03.2010-
15.10.2010 tarihleri arasında aile hekimlerince ya-
pılan sevklerde tedavi yolluğu alamayan kişilerin 
Danıştay’ın iptal kararına istinaden kuruma başvuru-
da bulunarak tedavi yolluklarının ödenmesini  talep 
etmeleri mümkündür. 

Bozkır İlçe Milli 
Eğitim ve  

Şube Müdürlerine  
Soruşturma İzni 

TEDAVİ YOLLUKLARI 
İLE İLGİLİ DANIŞTAY 

KARARI
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TALEPLERİMİZİ MEB’E İLETTİK

Türk Eğitim-Sen olarak,  Bakanlığa 
gönderdiğimiz yazıda, norm güncellemesi 
yapılmadan gerçekleştirilen, gerek il içi 
gerekse iller arası yer değiştirmelerin bek-
lentileri karşılamaktan çok uzak olduğu, 
okullarımızın öğretmen ihtiyacını karşıla-
madığı ve öncelikle, norm güncellemeleri 
yapılarak, gerçek öğretmen ihtiyacı tespit 
edilmesi gerektiği ifade edilerek, aşağıda 
belirtilen hususların yerine getirilmesi 
hususunda talepte bulunduk. 

 *Geçtiğimiz yıl yapılan ve büyük mem-
nuniyet yaratan 2. İller arası yer değiştirme 
hakkı bu yıl da verilmelidir. Daha önceki 
tercihlerine atamalar yapılmış olma ihtima-
li düşünülerek, yeni tercihler alınmalıdır.

*Daha önceki yıllarda sıraların birden 
fazla çalıştırıldığı dikkate alınarak, yeni 
tercihler alınmak suretiyle 2. İl içi yer 

değiştirme yapılmalı, ilçe emri uygulaması 
da getirilerek eş durumu özrü dikkate 
alınmalıdır. 

*Oluşturulan ilçe grupları dikkate 
alındığında, uygulanması düşünülen 
rotasyonun amaca hizmet etmeyeceği an-
laşılmaktadır. İhtimal problemler dikkate 
alınarak rotasyon uygulaması Bakanlığınız 
tarafından yeniden değerlendirilmeli, 
uygulamadan doğacak telafisi mümkün 
olmayan sıkıntılar şimdiden öngörülebil-
melidir. 

*İl içi tayin isteyen, isteği gerçekleştiri-
lenlerden, iptal isteyenlere yerine atama 
yapılmamış olması halinde, iptal istekleri 
gerçekleştirilmelidir. 

*Sağlık özrü konusunda “Başkasının yar-
dım ve desteği olmaksızın hayatını devam 
ettiremez” ifadesinin raporda bulunması 
sağlık özründen yer değiştirebilmek için 
yeterli görülmelidir.

*3 yıl kesintisiz sigortalılık şartının 
kaldırılarak eski yönetmelikte öngö-
rüldüğü gibi düzenleme yapılması için 
MEB, Başbakanlık nezdinde girişimlerde 
bulunmalıdır. 

*Stajyer öğretmenlere yönelik düzenle-
nen yazılı sınav ve mülakat kaldırılmalıdır. 
Performans değerlendirmesinde başarılı 
olamayan öğretmenlerin adaylıklarının, 
ikinci yıla uzayabilmesi için de gerekli 
düzenlemeler acilen yapılmalıdır. 

Sakarya’nın Kocaali İlçesinde; Eğitim kurumlarında 
çalışan yöneticilerin görev sürelerinin uzatılmasına 
ilişkin değerlendirme yapan Kocaali  İlçe Milli Eğitim 
Müdür Vekili Mustafa ÇUHADAR, Şube Müdürleri 
Adem DOĞAN, Selçuk AŞUT hakkında ;  görevleri 
gereğince kendilerine tanınmış olan yetkiyi yasaya ay-
kırı olarak kullanarak diğer yöneticilerin haklarını gasp 
ettikleri ,maddi kazanımlarını engelleyerek görevlerini 
kötüye kullandıkları iddiasıyla Türk Eğitim-Sen tarafın-
dan soruşturma izni talep edilmiştir. Soruşturma izni-
nin verilmemesi üzerine; karara itiraz edilmiş Sakarya 
Bölge İdare Mahkemesi  ön inceleme raporu esas 
alınarak verilen kararın 4483 sayılı Yasanın yöntem ve 
usulüne uygunluk bulunmadığı eksik ön incelemenin 
ve bu eksik ön incelemeye dayalı kararın bozulmasına 
belirtilen eksiklikler giderildikten sonra yeniden ka-
rar verilmesine karar verilmiştir. Sakarya Bölge İdare 
Mahkemesi’nin bu kararı doğrultusunda yeniden ya-
pılan ön incelemeyle Kocaali Kaymakamlığı; Kocaali 
Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa ÇUHADAR ve Şube 
Müdürleri Adem DOĞAN, Selçuk AŞUT hakkında Ek 
1 Değerlendirme Formunda yer alan kriterlerin nes-
nel, somut bilgi ve belgelere dayanmadan objektif-
likten uzak soyut ve dayanaksız olarak doldurulması 
sebebiyle okul müdürlerinin 75 puanın altında kalarak 
başarısız kaldıkları ve müdürlük unvanlarının sona  er-
diği, böylece söz konusu müdürlerin mağduriyetine 
sebep verilerek TCK 257.maddesinde yer alan Görevi 
Kötüye Kullanma suçunu işledikleri  kanaatiyle soruş-
turma izni verilmesine karar vermiştir 

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Baş-
kanı İsmail Koncuk, sosyal medya hesabı üzerinden 
rotasyonun iptal edildiğini açıkladı. Koncuk, “ Bize 
göre büyük bir hatadan dönüldü” dedi.

İşte o açıklamalar: 
“Rotasyon iptal edildi. Öncelikle bize göre büyük 

bir hatadan dönülmüştür. Bu konuda talepleri değer-
lendiren Sayın Nabi Avcı’ya teşekkür ediyorum.

MEB rotasyon konusunda devam deseydi, tercih-
lerine yerleşemeyen yaklaşık 5000 öğretmen resen 
tercihleri dışında okullara gideceklerdi.

Bu durumu da göz önüne alan MEB ve Sayın Nabi 
Avcı rotasyonu iptal etmiş ve doğru bir karar vermiştir. 
Bundan sonra ne yapılmalıdır?

MEB hemen 2. il içi ve 2. iller arası tayin istekleri için 
harekete geçmelidir. Bunda da Sayın Nabi Avcı’nın 
aynı hassasiyeti göstereceğine inanıyorum.

Sayın Nabi Avcı’ya rotasyon iptali ve yapacağından 
şüphe duymadığım 2. il içi ve illerarası tayinler için te-
şekkür ediyorum.”

SAKARYA-KOCAALİ  
İLÇE MİLLİ 

EĞİTİM MÜDÜR 
VEKİLİ  VE ŞUBE 
MÜDÜRLERİ’NE  

SORUŞTURMA İZNİ

“ROTASYON İPTAL”
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Kırşehir Şubesi üyelerimizden 
Fatih EKER’in çocuğu olmuştur.

Konya 1 No’lu Şube üyelerin-
den Gülşen-Muzaffer YILMAZ 
çiftinin oğlu olmuştur.

Konya 1 No’lu Şube üyelerin-
den Elif-Erhan PERK çiftinin kızı 
olmuştur.

Konya 1 No’lu Şube üyelerin-
den Dilek DOĞAN’ın oğlu ol-
muştur.

Konya 1 No’lu Şube üyelerin-
den Yasemin-Mehmet TURGUT 
çiftinin oğlu olmuştur.

Giresun Şube üyelerinden 
Hayri ŞEN evlen miştir.

Giresun Şube üyelerinden Erol 
ÇETİN’in oğlu evlenmiştir.

Giresun Şube üyelerinden Ha-
lil PALTUN’un oğlu evlenmiştir.

Giresun Şube üyelerinden Ah-
met ÇAYAN’ın kızı  evlenmiştir.

Giresun Şube üyelerinden Arif 
Kenan KURTOĞLU’nun kızı ev-
lenmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerin-
den Muammer ERDEN’in kızı 
“Sema Melike”evlenmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerin-
den Ayşegül CANDAN evlen-
miştir.

YENİ DOĞANLAR      EVLENENLER

VEFAT

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Kenan KILIÇ’ın annesi vefat 
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Mensure SATIKBOĞA’nın 
babası vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyele-
rinden Ömer KIVRAK’ın babası 
vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Ayşe DOĞAN’ın abisi vefat 
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Özkan ÖZHAN’ın kardeşi 
vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyele-
rinden Ebru GÖÇER’in kardeşi 
vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Ebru Kavcı AKGÜNLÜ’nün 
babası vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Sadık ÇOLAKÇA’nın baba-
sı vefat etmiştir.

Afyonkarahisar Şube üyele-
rinden Ali YAZICI’nın babası ve-
fat etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerin-
den Mustafa CENĞİZ’in annesi 
vefat etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerin-
den Hasan Özen’in babası vefat 
etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerin-
den Recep UZUNAĞCA’nın ba-
bası vefat etmiştir.

Giresun Şube üyelerinden 
Osman YILMAZ’ın annesi vefat 
etmiştir.

Giresun Şube üyelerinden 
Üzeyir CÖMERT’in babası vefat 
etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyele-
rinden Volkan KADIOĞLU’nun 
annesi vefat etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyele-
rinden Yakup AKDENİZ’in an-
nesi vefat etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyele-
rinden Musa TOPALOĞLU’nun 
ağabeyi vefat etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyele-
rinden Erol ÖDEK’in annesi ve-
fat etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyele-
rinden İmdat AVŞAR’ın babası 
vefat etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyele-
rinden Hamit AYDOĞ’un baba-
sı vefat etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden 
Medine YILMAZ’IN babası ve-
fat etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden 
Mahmut ALKAN’IN babası ve-
fat etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden 
Mehmet ARICA’NIN kardeşi ve-
fat etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden 
Halil ÇAĞLAR’IN babası vefat 
etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerin-
den Mekki ÖZARSLAN’ın anne-
si vefat etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerin-
den Mahmut AYDIN’ın babası 
vefat etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerin-
den Ruşen PÜRLÜSOY’un ba-
bası vefat etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerin-
den Mehmet ÇİFTÇİ’nin ağabe-
yi vefat etmiştir

VEFAT EDEN ÜYELERİMİZ

Kırşehir Kaman İlçesi Faik Güngör İlko-
kulu Sınıf Öğretmeni Üyemiz Hacı Haydar 
ÇELİK 06.07.2015 tarihinde elim bir trafik 
kazası sonucu vefat etmiştir.Allah rahmet 
eylesin.

Hacı Haydar ÇELİK
Kırşehir Şubei

Konya 2 No’lu Şube, üyelerimiz ile Orta ve Doğu Karadeniz’e kültür 
gezisi yapıldı. Etkinlikte katılımcılarımız Trabzon, Sümela Manastırı, Ay-
der Yaylası, Fırtına Deresi, Çamlıhemşin, Batum, Hıdır Nebi Yaylası, Rize, 
Samsun ve Amasya’da tarihi ve turistik mekanları ziyaret ettiler.

KONYA 2 NO’LU ŞUBE, KARADENİZ GEZİSİ 
DÜZENLEDİ
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Duymak istemeyenlere
Görmek istemeyenlere

Susanlara inat
TERÖRÜ LANETLiYORUZ

VATANIMIZ UĞRUNA GÖZLERİNİ KIRPMADAN CANLARINI FEDA EDEN,
BAYRAĞA AL KANININ RENGİNİ VEREREK BU TOPRAKLARI VATAN YAPAN 

YİĞİT ASKERLERİMİZE ALLAH’TAN RAHMET DİLİYORUZ.


