
YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINA 
SORUNLARLA GiRDiK

Ülkemiz hala eğitimde çağ atlamayı, 
dünya ülkeleri ile rekabet edebilmeyi, 
eğitimde kendini yenilemeyi başarabilmiş 
değildir. Bunda en önemli etken, yanlış 
eğitim politikalarıdır. Özellikle son 13 yıldır 
siyasi aktörlerin eğitime kendi çıkarları 
doğrultusunda yön verme çabaları, çö-
züme odaklı değil, sorun yaratan politika 
yürütmeleri, eğitime yatırım noktasında 
yetersiz kalmaları, kadrolaşmaktan, eği-
timin asıl meselelerini göz ardı etmeleri 
bugünkü sonucu doğurmuştur. Dışı süslü, 
içi boş olan sistemler ihdas edilmesi, eği-
timcileri mağdur ve mutsuz eden mevzu-
at düzenlemeleri, eğitimi koltuk kapmaca 
oyununa çeviren, yandaşı yücelten, yan-
daş olmayanı ötekileştiren uygulamalar, 
yeni eğitim-öğretim yılında eğitim çalışan-
larını, öğrencileri, velileri olumsuz yönde 
etkileyecektir.

“ KARARLIYIZ, BU OYUNU BOZACAK, 
BU ÇEMBERİ”KIRACAĞIZ ! ” 

Genel Başkan İsmail KONCUK;

Açılımcılar, sözde akiller, işbirlikçi hainler, 
gazete köşelerinden bebek katillerine 

methiyeler düzenler; şehitlerimizin saçının 
bir teline kurban olsunlar!

UAESEB 10. TEMSİLCİLER 
KURULU TOPLANTISI 

KIRGIZİSTAN’DA YAPILDI  

ÖĞRENCİNİN
AYLIK GİDERİ 

BİR YILDA 
%14,5 ARTTI 14’te

7’de

5’te

Eğitimin sorunları umuyoruz ki, bu eğitim-öğretim yılında çözülür, 
taleplerimize kulak verilir. Bu vesileyle yeni eğitim-öğretim yılını 
tebrik ediyor, eğitim çalışanlarımıza ve öğrencilerimize başarılar 
diliyoruz. 

12’te
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Memur Sen’in taze Genel  Baş-
kanı Ali Yalçın yine döktürmüş. 
Bakın diğer sendikalara neler 
saydırmış;

” Memur-Sen, disiplin içinde 
ayağa kalkarak 4+4’ün müzakere 
edilemez olduğunu haykırırken, 
Kamu Sen ve KESK koltuğa 
yapıştı, masada çakılı kaldı. Toplu 
sözleşme masasında yetkisi ol-
mayan, toplu sözleşme sürecinde 
etkisi olmayan ve sadece kanun 
gereği sembolik temsilci/sessiz 
seyirci konumunda bulunan 
Kamu Sen ve KESK’i, fiilen ma-
sadan sildik, müzakere sürecinin 
dışına ittik ve genel merkezlerine 
geri gönderdik.”

Bu açıklamayı okuyan ve işlerin 
nasıl yürüdüğünü bilmeyen 
insanlar, yahu, bu Kamu Sen ve 
KESK memura , emekliye zam 
yapılmasına karşı mıydı, ya da, bu 
Memur Sen, memur ve emekliye 
zam talebini, Hükümete değil de,  
Kamu Sen ve KESK’e karşı mı 
yaptı? diye düşünebilirler.

Halbuki, Türkiye Kamu Sen, 
memur ve emeklilere 2014 ve 
2015 kayıplarının verilmesini dahi 
talep ederken, Memur Sen’in 
böyle bir talebi dahi bulunma-
maktaydı. 2013 yılında imzaladık-
ları, defolu Toplu Sözleşmenin, 
telafisini dahi istemeye yüreği 
yetmeyen bir Memur Sen’in var-
lığı, herkesin malumudur. Türkiye 
Kamu Sen ve bağlı sendikaların 
talepleri, Memur Sen’in toplam 
taleplerinden çok daha fazlaydı. 
Yani, Memur Sen, memurun bir 
çok talebini masaya getirmeye 

dahi cesaret edememişti.
Memur Sen, Toplu Sözleşme 

masasında 2016 ve 2017 yılı 
için toplanda %58 civarında 
zam istemiş, ancak %18’e imza 
atmak zorunda kalmıştır. Bu 
durumu, daha, Toplu Sözleşme 
imzalanmadan Habertürk TV’de 
söylemiş, Memur Sen’in kurgu-
lanmış ve sonuçları belli olan bir 
senaryonun parçası olduğunu, 
imza atmak zorunda kalacaklarını 
ifade etmiştim. Dediğim gibi de 
oldu, figüranlar, bir türlü esas 
oğlan olamayacaklarını bu toplu 
sözleşmede de gösterdiler.

2016 yılında, dolar karşısındaki 
kayıplarımızı dahi telafi etmeye-
cek % 6+5 zamma, 2017 yılında 
ise, yalnızca % 3+4 zamma imza 
atanların memur ve emeklileri 
nasıl bir bilinmezliğe terk ettik-
leri çok yakın zamanda herkes 
tarafından bir defa daha görü-
lecektir. Masada, Türkiye Kamu 
Sen’i sildiklerini iddia edenlerin, 
asıl sildikleri memur ve emeklile-
rimizin geleceğidir. Asıl sildikleri, 
sendikacılığa duyulan güveni 
artırmak yerine, bir darbe daha 
vurdukları gerçeğidir.

Türkiye Kamu Sen’in varlığını 
ve masadaki etkisini silmeyi, esa-
sen çok arzu eden, hatta, Toplu 
Sözleşme stratejisini, görüşmeler 
başlamadan önce Türkiye Kamu 
Sen’i etkisiz kılmak üzerine bina 
eden, ama zavallılıklarını bir türlü 
kapatamayan Ali Yalçın, bırakınız 
memurları, kendi ekiplerinin dahi 
güvenini sağlayamamıştır. Toplu 
Sözleşme sürecinde, masada 

zaman zaman çok komik duruma 
düşen, Ali Yalçın, kendi adamları 
nazarında dahi, tuhaf bir görüntü 
çizmiştir. Sözde,  tepki amacıy-
la ayağa kalktıklarını söyleyen 
Ali Yalçın’ın bu tepkisi görüntü 
olmaktan ibaret kalmış, sözlerine 
ise hiç yansımamıştır. Ayağa kalk-
mak gibi bir tepki gösterenlerin, 
adeta yalvarırcasına, rica, minnet 
bir konuşma yapmasının takdirini 
kamu çalışanlarına bırakıyorum.

Zavallılığı, teslimiyeti sendi-
kacılık zannedenlerin, 2 milyon 
600 bin kamu çalışanına, 1 
milyon 900 bin memur emek-
lisine, 2013 yılından bu yana 4 
yıl  kaybettirdiklerini gizlemeye 
çalışmaları, ortaya koydukları rezil 
performansı başarı diye takdim 
etmeleri ayrı bir garabettir.

Herkes şu gerçeği çok iyi bil-
mektedir; ”Ali Yalçın ve sendikası, 
erken seçim öncesinde Hükü-
metin elini güçlendirmek için her 
türlü tavizi vermiş ama kamuoyu 
önünde ise başka bir görüntü 
vermeye çalışmışlardır. Önceden 
belirlenmiş rakamlar, kamuoyuna 
yavaş yavaş açıklanarak, Memur 
Sen’in, güya, sendikal başarısı 
ve tepkisi ile zam oranın arttığı 
izlenimi yaratılmak istenmiştir. 
Gerçekte ise, artan zam teklifi, 
bırakınız 2014 ve 2015 yılların-
daki kayıplarımızı telafi etmeyi, 
dolar karşısındaki erimeyi dahi 
giderecek orana çıkamamıştır. 
Ekonomik büyümeden pay iste-
yen, refah payı isteyen Memur 
Sen ve taze başkanı Ali Yalçın bu 
taleplerinde ısrarcı olmak yerine, 

Hükümet karşısında süt dökmüş 
kediye dönmüş ve Toplu sözleş-
me metnini kuzu kuzu imzalamış-
lardır.”

Toplu Sözleşmede yaşanan-
ların tümü bir yana, bir sendika 
genel başkanının, “Toplu Sözleş-
me masasında Türkiye Kamu Sen 
ve KESK’i sildik, genel merkez-
lerine gönderdik” şeklinde bir 
açıklama yapması hem şahsi hem 
de sendikal seviyesini göster-
mesi açısından önemlidir.2002 
yılından, 2009 yılına kadar, 8 
dönem toplu görüşmelere yetkili 
konfederasyon olarak katılmış 
olan, Türkiye Kamu Sen’in hiçbir 
yöneticisi, görüşmelere katılan 
diğer sendikalarla ilgili, böylesine 
seviyesiz, aşağılayıcı bir ifade 
kullanmamıştır.

İnsanlar, hangi makamda olur-
sa olsunlar, asaletlerine yakışan 
üslupla konuşmalıdır. Koltuklar 
insanı büyütmez, insan oturduğu 
koltuğa, ahlakı, bilgisi ve dona-
nımı oranında değer katar. İşte, 
“adam olmak” diye tanımladığı-
mız durum, tam da budur. Yani, 
koltuk adam olmayanı adam 
etmez, tıpkı, kendisini ayağına 
çağıran, vali olan oğluna, ben 
sana vali olamazsın demedim, 
adam olamazsın, dedim, diyen 
baba misali.

İsmail KONCUK
Genel Başkan

Köşe Yazısı

ALİ YALÇIN ÇİZMEYİ AŞTI

KONCUK: TÜRKİYE  UCUZ ÖLÜMLER ÜLKESİ OLMAMALIDIR  
Başkent Ankara’da Genel Merkez 

binamızın da bulunduğu Cebeci Dikimevi 
kavşağında 1 Ekimyaşanan ve 12 vatanda-
şımızın ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin 
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel 
Başkanı İsmail Koncuk bir baş sağlığı mesajı 
yayınladı.

“ Kazada hayatını kaybeden tüm vatan-
daşlarımıza Allah’tan rahmet dileyen Genel 
Başkanımız İsmail Koncuk, sorumluların bir 
an önce cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Koncuk mesajında;

Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezimizin de 
bulunduğu Cebeci Dikimevi’nde yaşanan 
ve belediye otobüsünün kaldırıma çıkması 
ve ardından durakta bekleyen yolcularımızın 

arasına girerek neden olduğu facia netice-
sinde 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 
Yaşanan bu elim kaza başta Ankaralıları ol-
mak üzere tüm milletimizi üzüntüye boğmuş-
tur. Ucuz ölümler ülkesi  yaftasını üzerinde 
taşıyan Türkiye’de her gün peş peşe gelen 
şehit haberleri yüreklerimizi  dağlarken, bu 
kazada bizleri bir kez daha üzüntüye sevk 
etmiştir.

Yaşanan bu elim kazanın detayları kısa 
zamanda ortaya çıkarılmalı, sorumlular 
gereken cezalara çarptırılmalı ve alınacak 
tedbirlerle bu kazaların önüne geçilmelidir.

Bu üzücü kazada hayatını kaybeden tüm 
vatandaşlarımıza yüce Allah’tan bir kez daha 
rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralılarımıza ise 
acil şifalar diliyorum.”
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MEB YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME 
YÖNETMELİĞİNDE NELER DEĞİŞTİ?

Bilindiği üzere, 06.10.2015 tarih 
ve 29494 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı 
Eğitim Kurumları Yöneticilerinin 
Görevlendirilmelerine Dair Yönet-
melik ile birlikte 10.06.2014 tarih 
ve 29026 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına 
Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticile-
rinin Görevlendirilmelerine İlişkin 
Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış-
tır. Yeni yönetmeliğin yürürlüğe gir-
mesiyle birlikte yapılan değişiklikler 
ana hatlarıyla şu şekilde özetlene-
bilir;

-Yeni yönetmelikte, yönetici 
olarak görevlendirileceklerde ara-
nacak genel şartlar arasında  eski 
yönetmelikte yer almayan “Zorunlu 
çalışma gerektiren yerler dışında-
ki eğitim kurumu yöneticiliklerine 
görevlendirilecekler bakımından, 
ilgili mevzuatına göre zorunlu ça-
lışma yükümlülüğünü tamamlamış, 
erteletmiş ya da bu yükümlülükten 
muaf tutulmuş olmak” şartına yer 
verilmiştir.

-Eski yönetmelikte “müdür ola-
rak görevlendirileceklerde arana-
cak özel şartlar” arasında yer alan 
“Bakanlık kadrolarında öğretmen 
olarak asaleten en az sekiz yıl görev 
yapmış olmak” şartı yeni yönetme-
likte yer almamaktadır.

-Yeni yönetmelikte, “Müdür baş-
yardımcısı olarak görevlendirile-
ceklerde ayrıca; a) Fen lisesi müdür 
başyardımcılığına görevlendirile-
ceklerde Matematik, Fizik, Kimya 
veya Biyoloji alan öğretmeni olmak, 
b) Güzel sanatlar lisesi müdür baş-
yardımcılığına görevlendirilecek-
lerde Türk Dili ve Edebiyatı, Görsel 
Sanatlar/Resim veya Müzik alan öğ-
retmeni olmak, c) İmam hatip lisesi 
müdür başyardımcılığına görevlen-
dirileceklerde İmam-Hatip Lisesi 
Meslek Dersleri alan öğretmeni 
olmak, ç) Mesleki ve teknik eğitim 
kurumları müdür başyardımcılığına 
görevlendirileceklerde atölye ve 
laboratuvar öğretmeni olmak, d) 
Sosyal bilimler lisesi müdür başyar-
dımcılığına görevlendirileceklerde 
Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğ-
rafya, Felsefe, Psikoloji veya yaban-
cı dil alan öğretmeni olmak, e) Spor 
lisesi müdür başyardımcılığına gö-
revlendirileceklerde Beden Eğitimi 
alan öğretmeni olmak, şartı aranır.” 
düzenlemesine yer verilmiştir.

 

-Eski Yönetmeliğin 8. Maddesin-
de yer alan “6 ve 7 nci maddeler-
de öngörülen şartları taşıyan aday 
bulunamaması nedeniyle yönetici 
norm kadrosu boş kalan eğitim 
kurumlarına yapılacak yönetici gö-
revlendirmelerinde, söz konusu 
maddelerde aranan hizmet süreleri 
ihtiyaç karşılanana kadar birer yıl 
düşürülür.” hükmüne yeni yönet-
melikte yer verilmemiştir.

-Yeni yönetmelikte, müdür baş-
yardımcılığı ve müdür yardımcılı-
ğına görevlendirmenin yazılı sınav 
sonucuna göre, müdürlüğe görev-
lendirmenin ise değerlendirme ve 
sözlü sınav sonucuna göre yapıla-
cağı düzenlenmiştir.

-Eski yönetmelikte, müdür baş-
yardımcılığı veya müdür yardımcılı-
ğına görevlendirmelerde herhangi 
bir somut kriter ve duyuruya yer ve-
rilmemiş, Danıştay İDDK tarafından 
bu eksik düzenlemenin yürütmesi 
durdurulmuştu. Yeni yönetmelik-
te ise, müdür başyardımcılığı veya 
müdür yardımcılığında dört yıllık ya 
da aynı eğitim kurumu müdür baş-
yardımcılığı veya müdür yardımcılı-
ğında toplam sekiz yıllık görev süre-
si dolanlar ile duyurunun son günü 
itibarıyla 5 ve 7 nci maddelerde be-
lirtilen şartları taşıyanlar arasından 
müdür başyardımcısı veya müdür 
yardımcısı olarak görevlendirile-
cekleri belirlemek amacıyla Bakan-
lıkça veya ÖSYM Başkanlığınca test 
usulü ile yazılı sınav yapılacağı, bu 
sınavda yüz puan üzerinden yet-
miş ve üzeri puan alanların başarılı 
sayılacağı, müdür başyardımcısı 
ve/veya müdür yardımcısı olarak 
görevlendirilmek üzere başvuruda 
bulunan adayların, puan üstünlü-
ğüne göre tercihleri de dikkate alı-
narak eğitim kurumu müdürünün 
inhası ve il millî eğitim müdürünün 
teklifi üzerine valinin onayı ile mü-
dür başyardımcısı veya müdür yar-
dımcısı olarak görevlendirilecekleri 
düzenlenmiştir.

-Eski yönetmelikte yer alan, bu-
lundukları eğitim kurumunda görev 
süreleri sona eren müdürlerin gö-
rev sürelerinin uzatılması işlemleri 
yeni yönetmelikte yer almamakta-
dır. Müdürlükte dört yıllık ya da aynı 
eğitim kurumu müdürlüğünde top-
lam sekiz yıllık görev süresi dolanlar 
ile duyurunun son günü itibarıyla 
5 ve 6 ncı maddelerde belirtilen 
şartları taşıyanlar arasından mü-

dür olarak görevlendirilmek üzere 
başvuruda bulunanların Ek-1’de yer 
alan form üzerinden değerlendir-
me komisyonu tarafından değer-
lendirilecekleri, değerlendirme so-
nucunda oluşan puan sıralamasına 
göre en yüksek puan alandan baş-
lamak üzere, eğitim kurumlarının 
boş bulunan müdürlük sayısının üç 
katı adayın sözlü sınava çağrılaca-
ğı, müdür olarak görevlendirilmek 
üzere başvuruda bulunan adayların 
görevlendirmeye esas puanlarının; 
Ek-1’de yer alan form üzerinden ve-
rilen değerlendirme puanı ile sözlü 
sınavda verilen puanın aritmetik 
ortalaması alınarak belirleneceği 
düzenlenmiştir.

-Müdür başyardımcılığı ve mü-
dür yardımcılığı için sınav konuları 
ve puan değerleri şu şekilde belir-
lenmiştir: a) Türkçe-dil bilgisi: %10, 
b) Genel kültür: % 10, c) Resmî ya-
zışma kuralları: % 4, ç) Halkla ilişkiler 
ve iletişim becerileri: % 4, d) Okul 
Yönetimi: % 4, e) Yönetimde insan 
ilişkileri: % 4, f) Okul geliştirme: % 
4, g) Eğitim ve öğretimde etik: % 
5, ğ) Türk idare sistemi ve proto-
kol kuralları: % 5, h) Mevzuat (T.C. 
Anayasası, 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanunu, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî 
Eğitim Temel Kanunu, 3071 sayılı 
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına 
Dair Kanun, 4483 sayılı Memurlar 
ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yar-
gılanması Hakkında Kanun, 4688 
sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları 
ve Toplu Sözleşme Kanunu, 4982 
sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu, 5442 sayılı İl İda-
resi Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Karar-
name): % 50.

-04.08.2013 tarihli MEB Eğitim 
Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer 
Değiştirme Yönetmeliği’nde yazı-
lı sınav konuları arasında yer alan 
“Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi”, 
yeni yönetmelikte yazılı sınav konu-
ları arasında yer almamaktadır.

-Sözlü sınav konuları ve puan de-
ğerleri ise şu şekildedir: a) Mevzuat 
(T.C. Anayasası, 222 sayılı İlköğre-
tim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu, 1739 
sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kulla-
nılmasına Dair Kanun, 4483 sayılı 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-
lerinin Yargılanması Hakkında Ka-
nun, 4688 sayılı Kamu Görevlileri 
Sendikaları ve Toplu Sözleşme Ka-
nunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hak-
kı Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5442 
sayılı İl İdaresi Kanunu, 652 sayılı 
Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hük-
münde Kararname ve ilgili diğer 
mevzuat): %50, b) Analitik düşün-
me ve analiz yapabilme kabiliyeti: 
%10, c) Temsil kabiliyeti ve liyakat 
düzeyi: %10, ç) Muhakeme gücü ve 
kavrayış düzeyi: %10, d) İletişim be-
cerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti: 
%10, e) Genel kültür: %10.

-Yazılı sınav konularından mev-
zuat kısmına dahil olan kanunların 
tek tek sayılmasına rağmen, sözlü 
sınav konularının mevzuat kısmında 
“ve ilgili diğer mevzuat” ibaresinin 
yer alması belirsizlik oluşturmakta-
dır. Bu ibare suistimale açık olup, 
mağduriyetlere sebebiyet verebi-
lecektir.

- Eski yönetmelikte, ilgili mevzu-
atında belirtilen yöneticilik norm 
kadrosuna esas kriterler çerçeve-
sinde müdür, müdür başyardımcısı 
veya müdür yardımcısı norm kad-
rolarının bazıları veya tamamı kal-
dırılan eğitim kurumlarında norm 
kadro fazlası olanların, ders yılı so-
nuna kadar bu eğitim kurumların-
daki yöneticilik görevlerine devam 
edecekleri düzenlenmiş iken, yeni 
yönetmelikte bu kişilerin kalan gö-
rev sürelerini bu eğitim kurumunda 
tamamlayacakları belirtilmiştir.
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ÇÖZÜM SÜRECİ YALANINDA ISKALANAN 
SORUN: PARALEL EĞİTİM

Sami ÖZDEMİR
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri

Köşe Yazısı

Ülkemiz, 30 yıldan uzun bir süredir 
terör örgütü PKK ile düşük yoğunluk 
bir çatışma içindedir. Bu süre zarfın-
da, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni 
yöneten hükümetler değişik yön-
temler izlemişlerdir. Bununla birlikte 
bu hükümetlerden hiçbiri AKP hükü-
metlerinin yaptığı gibi terör örgütüyle 
açıkça ve resmî nitelikte görüşmeler 
yapmamış, PKK’yı bir muhatap veya 
bir taraf olarak kabul etmemiştir. Zira 
Türk devlet geleneğinde terör örgüt-
leriyle, çapulcularla ve benzeri hiçbir 
grupla ya da ihanet odağıyla pazarlık 
etmek gibi bir alışkanlık veya eğilim 
yoktur. Oysa AKP hükümetleri, Türk 
devlet geleneğinin pek çok yerleşik 
uygulamasını tahrip ettiği gibi bu 
anlayışı da bitirmiş ve Türk devleti ile 
Türk Milleti’nin şerefini ayaklar altına 
almakta hiçbir beis görmemiştir. 

Ortaya çıkan kayıtlardan anlaşıl-
maktadır ki AKP hükümetleri en az 
2006 yılından beri PKK ile doğrudan 
veya dolaylı olarak pazarlık etmek-
tedir. Bu pazarlık sürecinin daha ge-
riye, hatta AKP’nin kuruluşuna kadar 
uzanması da imkân dahilindedir zira 
“Sayın Öcalan” tabiri, Türk siyasî 
hayatına AKP eliyle daha muhalefet-
teyken kazandırılmıştır. Bu sebeple 
“KANDIRILDIK!” diye şimdi işin için-
den sıyrılmaya çalışmanın inandırıcı 
hiçbir tarafı yoktur. 

Terör örgütüyle müzakere ve pa-
zarlık eden AKP hükümetleri, 7 Hazi-
ran seçimleri sonrasında birden bire 
terörle mücadele etmekten bahset-
meye başlamışlardır. Kafalarına bir-
kaç küçük taş düşmüş olsa gerek ki 
birden 180 derece dönüş yapmışlar, 
yapmış gibi görünmeye başlamışlar-
dır. Ama kamuoyu iyi bilmektedir ki 
başa gelen akıl, bunca yıldır verilen 
şehit kanlarını dindirmek ve milletimi-
zin dökülen gözyaşını sona erdirmek 
için değil, kaybettikleri tek başına ik-
tidar gücünü yeniden ele geçirmek 
içindir. Eğer 1 Kasım’da yeniden tek 
başına iktidara gelirlerse eski alışkan-
lıklarını hayata geçirmeyeceklerinin 
yani yeniden müzakere etmeyecek-
lerinin ve pazarlık yapmayacakları-
nın hiçbir garantisi yoktur. Nitekim 
AKP’nin pek çok üst düzey yetkilisi, 
“Çözüm süreci bitmedi, rafa kaldı-
rıldı. Şartlarımız kabul görürse süreç 
devam eder.” mealinde açıklamalar 
yapmaktadır. Demek ki AKP terörle 
mücadele etme bahanesiyle PKK ile 
flört etmeye hazır olduğunu ilan et-
mekte, çocuklarımızın kanını pazarla-
maya hazır olduğunu beyan etmekte 

ve bir yandan da terörle mücadele 
adı altında 1 Kasım’a yatırım yapmak-
tadır.  

Terörle mücadele ettiğini iddia 
eden AKP hükümeti, bir yandan da 
sürekli olarak “paralel devlet” tabirini 
kullanmakta, paralel yapı olarak nite-
lendirdiği Cemaat ile PKK’nın terör 
örgütü olduğunu beyan etmektedir. 
17-25 Aralık sürecinden sonra sıklıkla 
duyduğumuz “paralel devlet” ta-
birindeki paralel kavramını bugüne 
kadar genellikle matematik ve coğ-
rafya alanlarında duymuştuk. Bunun 
yanında, bu tabirin kullanıldığı başka 
bir alan daha vardır ki, o da siyaset 
bilimidir. Bir ülkede mevcut siyasî 
otoritenin gayrimeşru ikamesinin/
yedeğinin olduğu iddia ediliyorsa, o 
takdirde yine paralel kavramına baş-
vurulur. Batı’da bu anlamda kullanılan 
“paralel devlet” ifadesi, bir ülkede 
meşru devlet dışında örgütlenen hu-
kuk dışı bir oluşumu anlatır. Bu yapı, 
devlet içinde oluşabileceği gibi dev-
let dışında da kurulabilir.

17-25 Aralık sürecinden sonra para-
lelcilikle kafayı bozan AKP, asıl paralel 
devleti de bugüne kadar gizlemiştir. 
PKK’nın şehir yapılanması olan KCK, 
2006 yılından beri bütün Güneydoğu 
Anadolu’da ve Doğu Anadolu’nun 
bir kısmında, ileride Türkiye içinde 
kurmayı hedeflediği bağımsız dev-
letin alt yapısını oluşturmuştur. KCK 
eliyle bölgede paralel yerel idareciler 
belirlemiş; paralel emniyet ve asa-
yiş gücü, paralel karakollar, paralel 
mahkemeler, paralel vergi daireleri 
ve paralel askerlik şubeleri kurmuş; 
hatta egemenlik alâmeti olarak para 
basmış ve yeni bir vatandaşlık statüsü 
oluşturmuştur. Üstelik bütün bunlar 
kamuoyunun gözü önünde cereyan 
etmiş, sosyal medyada bile bu yön-
de yüzlerce görüntü ve fotoğraf pay-
laşılmıştır. Yani mevcut iktidar, uzun 
bir süredir asıl paralel devletin kuru-
luşuna göz yummuştur, görmezden 
gelmiştir. Görülüyor ki; KCK eliyle 
PKK, açıkça paralel devlet kurmuştur 
ama AKP bu paralel devletle kardeş 
kardeş geçinmiştir ve hâlâ da pek 
ses çıkarmamaktadır. İşte bu “paralel 
süreç”te ihmâl edilen, kamuoyunun 
gündemine alınmayan ve ısrarla üstü 
örtülen bir başka alan daha vardır ki 
bu da “paralel eğitim”dir.

KCK’nın Güneydoğu Anadolu’da 
ve Doğu Anadolu’nun bir bölü-
münde hayata geçirdiği düzen için-
de “paralel eğitim”, önemli bir yer 
tutmaktadır. Bir yandan bölgedeki 

devlet okulları bünyesinde görev ya-
pan öğretmenleri ve idarecileri yani 
elemanları ile Millî Eğitim Bakanlığı 
müfredatı dışında, öğrencilere KCK 
müfredatı açık ve/veya dolaylı bir 
şekilde uygulanmakta; diğer yandan 
da HDP’li ve DBP’li belediyelerin 
sağladığı imkânlarla eğitim merkezi 
ve benzeri adlarla kurslar tertip edil-
mekte, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’na 
aykırı faaliyetlerde bulunulmaktadır. 
Ayrıca bölgeye tayin edilen ve genel-
likle ilk görev yerleri olan eğitimcilere 
doğrudan ve/veya üstü örtülü baskı 
yapılmakta, kurulu düzene aykırı ha-
reket etmeleri hâlinde ve hele hele 
resmî makamlar nezdinde şikâyetçi 
olmaları durumunda, hayat hakkı ta-
nınmayacağı tehdidi yapılmaktadır. 
Ayrıca KCK’nın bölgeye tayin olan 
eğitimcilere yaptığı en önemli tehdit/
tavsiye de bir an önce bölgeyi terk 
etmeleridir. Bu tehditler karşısında 
görmez-duymaz-konuşmaz üçlü yani 
Millî Eğitim, İçişleri ve Adalet Bakan-
lığı birimleri, genellikle seyirci rolünü 
oynamışlardır.   

Çözüm süreci olarak adlandırılan 
çözülme ve bölünme sürecinde, eği-
tim alanında yaşanan bu gelişmeler 
karşısında Millî Eğitim Bakanlığı, ciddi 
herhangi bir tasarrufta bulunmamış-
tır. Özellikle üzerindeki çift yönlü bas-
kıya (Gerek iktidarın Eğitim-Bir-Sen 
aracılığıyla yaptığı baskı gerekse KCK 
üzerinden PKK baskısı) rağmen böl-
gedeki Türk Eğitim-Sen yöneticileri 
ve üyeleri, bahsettiğimiz gelişmeleri 
her vesileyle dile getirmişlerdir. Hem 
müfredatın kendilerine verdiği öğre-
tim görevini hem de millî sorumluluk-
larının gereği olan eğitim vazifelerini 
yerine getirmeye gayret eden Türk 
Eğitim-Sen ailesinin fedakâr üyeleri, 
memuru oldukları Türkiye Cumhuri-
yeti Devleti yöneticilerine yaptıkları 
müracaatlar karşısında, hep aynı ce-
vabı/cevapları almışlardır: Derin bir 
sessizlik ve/veya “çözüm süreci”. Yap-
tıkları bu mücadelede üyesi oldukları 
sendika dışında bir destek görmeyen 
bu idealist kadrolar, canları pahasına 
verdikleri eğitim mücadelesinin bir 
beka kavgası olduğunun bilincinde-
dirler. Zira Türk Milleti’ne olan bağlı-
lıkları, Türklüğe vefayı gerektirdiğin-
den ve “vefası olmayanın bekasının 
da olmayacağını” bildiklerinden bu 
mücadelede, “Türklükten yana taraf 
olmaya” devam etmektedirler.

Çözüm süreci denen garabet, 
muhtelif alanlarda pek çok ihmâle 
yol açmıştır. Bunlar içinde eğitim 

alanındaki ihmâller, yalnızca bugünü 
değil, yarınlarımızı da etkileyece-
ğinden üzerinde önemle durulması 
gereken bir husustur. Bugüne kadar 
ıskalanan veya görmezden gelinen 
bu sorunlar, dağ gibi birikmektedir. 
Bu sebeple Güneydoğu sorununda 
ve terörle mücadelede, eğitim ala-
nının ihmâli sebebiyle doğan sorun-
ların çözümü, yalnızca fedakâr Türk 
Eğitim-Sen’li eğitimcilerin iradesiyle 
aşılacak boyutun ötesine taşınmış-
tır. Dolayısıyla yetkililerin bir an önce 
aklını başına alması gerekmektedir. 
Millî Eğitim Bakanlığı’nın öncelikle 
“paralel eğitim” modeliyle amansız 
bir mücadeleye başlaması, bu mo-
deli uygulayanları derhal soruşturma-
sı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
memuru sıfatını taşıyanların görevine 
ivedilikle son vermesi şarttır. Böl-
gedeki HDP’li ve DBP’li belediyeler 
eliyle yürütülen ve eğitim mevzuatı-
mıza aykırı bütün faaliyetler, İçişleri ve 
Adalet Bakanlıkları tarafından takibe 
alınmalıdır. Mevzuatı çiğneyen her 
sorumlu, en ağır bir şekilde cezalan-
dırılmalıdır. Bütün bu tedbirler hayata 
geçirilmezse, hangi model uygula-
nırsa uygulansın bölgedeki eğitim, 
“millî eğitim”e hizmet etmeyecek, 
edemeyecektir.

Eğitim, gelecek nesillere yapılan 
bir yatırımdır ve en güzel yatırım 
olan, “insana yatırım” demektir. 
Türk Milleti’nin bu topraklarda ver-
diği mücadelenin devamı, “gelecek 
seçimlere değil gelecek nesillere 
yatırım yapmak”tan geçer. Bu da 
her yönden sağlıklı ve millî duyarlılığı 
yüksek nesiller yetiştirmek aracılığıyla 
olur. Sağlıklı ve duyarlı nesillerin ye-
tişeceği yer ilk yer, “baba ocağı-ana 
kucağı”dır ancak asıl mekânlar eğitim 
yuvalarıdır, her kademedeki okullar-
dır. Dolayısıyla “millî eğitim”, gözden 
çıkarılabilecek bir mesele değildir. 
Aynı husus, Güneydoğu sorunu için 
de geçerlidir. Bu sorun, yalnızca “gü-
venlik odaklı” bir yaklaşımla çözüle-
mez. Meselenin asıl çözümü, eğitim 
sisteminden geçmektedir. Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti, millî bir devlet 
olmak ve kalmak istiyorsa eğitim sis-
temini millîleştirmeli ve yurt sathına 
yaymalıdır çünkü “Millî devlet, millî 
eğitimle kurulur!”.   
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YARGI, “4/C’Lİ PERSONELE DE YOLLUK ÖDENMELİ” DEDİ

ÖĞRENCİNİN AYLIK GİDERİ 
BİR YILDA %14,5 ARTTI 

Tekirdağ İdare Mahkemesinin 
2015/481 E., 2015/889 K. sayılı ve 
24.07.2015 tarihli kararıyla, Bat-
man  İli Dedaş’ta çalışmakta iken 
özelleştirme uygulamaları sonucu 
Tekirdağ Valiliği emrine atanan 
4/C’li personelin, sözkonusu 
atama işlemine istinaden tarafına 
yol harcırahı ödenmesi istemiyle 
yaptığı başvurunun reddine ilişkin 
işlemin iptaline karar verilmiştir. 

Kararın gerekçesinde; 4/C’li 
personelin hukuki statüsünün 657 
sayılı Devlet Memurları Kanu-
nu ile düzenlenmekte olup, bu 
kişilerin durumunun bu Kanuna 
göre belirlenmesi gerektiği, 657 
sayılı Kanunu uyarınca, Devlet 
ve diğer kamu tüzel kişiliklerin-
ce genel idare esaslarına göre 
yürütülen asli ve sürekli kamu 
hizmetlerini ifa ile görevlendiri-
lenlerin memur sayılacağı, 4/C’li 

personelin yaptıkları işin niteliği 
gereği, asli ve sürekli bir kamu 
hizmeti ile görevlendirilmiş kişiler 
olduğu,  bu nedenle memur 
statüsünde kabul edilmeleri 
gerektiği, kamu görevlisi olarak 
görev yapmakta iken yine başka 
bir kamu görevini yürütmek üzere 
657 sayılı Kanun’un 4/C maddesi 
kapsamında davalı idareye atanan 
ve sadece tabi olduğu personel 
rejimi değişen davacının, tarafına 

sürekli görev yolluğu ödenmesi 
istemiyle yaptığı başvurunun, 
6245 sayılı Kanunun 9/(b) maddesi 
kapsamında değerlendirilmesi 
ve görev yeri değişen personele 
bu esnada katlandığı zorunlu 
giderlerin karşılığı olarak yolluk 
ödenmesi gerekirken, aksi yönde 
tesis olunan dava konusu işlem-
de hukuka uyarlık bulunmadığı 
belirtilmiştir.

Okulların açılmasıyla birlikte aileleri okul masrafları telaşı 
sardı. Eğitim masrafları, servis giderleri, kırtasiye ve giyim 

harcamaları gibi ek masraflar aile bütçelerini daha da zorluyor.
Okulların açılmasıyla birlikte aileleri okul 

masrafları telaşı sardı. Eğitim masrafları, 
servis giderleri, kırtasiye ve giyim harcama-
ları gibi ek masraflar aile bütçelerini daha da 
zorluyor.

Döviz kurlarında yaşanan artışlar özellikle 
yurtdışından ithal edilen kırtasiye malze-
melerinin fiyatlarının enflasyonun üzerinde 
yükselmesine neden oluyor. Büyükşehirlerde 
servis ücretlerinde % 10’a yaklaşan artışlar 
ailelerin belini büküyor.

Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi, konuyla 
ilgili TÜİK verilerinden yola çıkarak yaptığı 
araştırmada bir öğrencinin aile bütçesine 
getirdiği ek yükü belirledi.

Okulların açılacak olması nedeniyle öğre-
nim gören çocukların okul harcamalarında 
yaşanacak artışın aile bütçesine ek yükler ge-
tireceği belirtilen araştırmada ilköğretime gi-
den bir çocuğun aile bütçesine aylık 968,67 
TL ek yük getirdiği açıklandı. İlköğretimde 
okuyan bir çocuğun aile bütçesine getirdiği 
ek yük 2014 yılının aynı ayında 846,24 TL ola-
rak hesaplanmıştı. Buna göre okul masrafları 
son bir yılda %14,5 oranında yükseldi.

Araştırma hakkında açıklamalarda bulu-
nan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, eylül ayının gelmesiyle birlikte artan 
masraflara dikkat çekti. Koncuk, artan enflas-
yon karşısında maaşların eridiğini belirterek 
şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıl ile karşılaştırdığımızda sa-
dece okul masraflarının aylık 122,4 lira arttığı 
ortaya çıktı.  Zaten zorunlu tüketim harca-
malarındaki artış, yılın başında alınan zammı 
eritmişti. Artan enflasyonla birlikte okulların 
açılması da aile bütçesine ek bir yük olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Sınav ve yerleştirme 

sistemindeki çarpıklık nedeniyle, öğrencile-
rin ailelerinden uzak okullara yerleştirilmesi 
de okul masraflarını artıran bir başka etken 
olmaktadır. Yapılan araştırmalar, son 11 yılda, 
ülkedeki tasarruf oranının büyük ölçüde 
düştüğünü göstermektedir. Buna göre 
vatandaşlarımız, borçlanarak yaşamakta, 
çocuklarımızın geleceği için hiçbir yatırım 
yapamamaktadır.

Vatandaşı ekonomik açmazda olan 
bir ülkenin ilerlemesi, büyümesi, 
kalkınması mümkün değildir. Eğitim 
masraflarından kısılarak ülkemi-
zin geleceği olan çocuklarımızın 
çağdaş eğitim imkanlarından fay-
dalandırılması mümkün değildir. 
Bu bakımdan, özellikle memurla-
rımızın yaşadığı hak kayıplarının 
giderilmesi ve yeniden tasarruf 
yapılabilir hale getirilmesi ülkemiz 
geleceği açısından da zorunluluktur. Gele-
ceğimizi emanet edeceğimiz 
çocuklarımızı yokluklar içerisinde 
belirsiz bir eğitim sistemine 
mahkum etmemeliyiz. İyi bir 
eğitimin yolu, doğru bir sistem 
ve yeterli ekonomik kaynaktan 
geçmektedir. Bu bakımdan 
memurlarımızın eriyen maaş-
larını enflasyondan korumak 
için gerekli tedbirler alınmalı, 
çocuğu eğitim gören vatandaş-
larımıza eğitim öğretim yardımı 
yapılmalıdır. Bu vesile ile, tüm 
öğrencilerimizin, öğretmenleri-
mizin ve velilerimizin 2015-2016 
eğitim ve öğretim yılını kutlar, 
hayırlı olmasını dilerim
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TETİKÇİ BÜROKRATLAR İÇİN HESAP 
GÜNÜ GELİYOR!

Talip GEYLAN
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri

Köşe Yazısı

Malum, Çözüm Süreci adını 
verdikleri melanet ellerinde 
patladı.

Anlaşılıyor ki, “Aldatıldık, kan-
dırıldık, küstük oynamıyoruz..,” te-
ranelerini artık sıklıkla duyacağız.

Beşir Atalay’ın koordinatör-
lüğünde bir grup gazeteci ve 
aydının katılımıyla 2 Ağustos 
2009 yılında Polis Akademisi’nde 
düzenlenen bir çalıştayla başla-
yan SÜREÇ artık yok!

Ben demiyorum, bizatihi en 
tepeleri işgal edenler söylüyor.

Hem de öylesine hararetli 
söylüyorlar ki;

Sanırsınız, 2009’dan itibaren 
adına önce Kürt/pkkk Açılımı, 
sonra Demokratik Açılım, daha 
sonra Milli Birlik ve kardeşlik 
Projesi ve nihayetinde de Çözüm 
Süreci denilen ne idüğü belirsiz 
bu heyyulayı başka siyasi parti 
iktidarları ihdas etmiş!

Hem de nasıl giydiriyorlar…
Sanırsınız, Akil Adamlar, bir 

başka siyasi partinin projesi 
üzerine milleti ikna etmek için 
şehir şehir dolaştırılmışlar; ve bu 
akillerin bir kısmı da şimdi başka 
başka siyasi partilerden milletve-
killi olmuşlar!

Amma ve lakin;
Gelinen nokta ise tam bir TIRT 

durumu!
Neredeyse günde beş vakit 

ibadet edercesine dillerinden 
düşürmedikleri Çözüm Süreci 
iflas ediverdi.

Neredeyse her gün ana kuzula-

rını omuzlarımızda uğurluyoruz.
Memleketin bir bölgesi adeta 

bitkisel hayatta.
Okullarımızı bile açamıyoruz..
Güvenlik kuvvetlerimiz, bırakın 

vatandaşın can güvenliğini koru-
mayı, kendi güvenlikleri hususun-
da bile yeterli tedbir alamamakta.

Valiler Satışta…
Şimdi ise başladılar çark etme-

ye..
Sorumluluğu da başkalarına 

yıkmaya başladılar.
Sivil ve askeri bürokrasinin, 

görevlerini layıkıyla yapamadığı 
anlamına gelecek lakırdılar iktidar 
çevresinin dillerinde gevelen-
mekte.

Başta valiler olmak üzere, yerel 
karar vericilerin, süreci yanlış 
yorumladıkları  ve görevlerinin 
gereğini tam olarak yerine geti-
remediklerini ima eden ithamlar, 
bizzat Hükümet iradesi tarafından 
ortalıkta dolaştırılmakta.

Bakın çok yakın gelecekte 
göreceğiz ki, bizzat sürecin sahibi 
ve yöneticisi olan bu iktidar, vali 
ve diğer bürokratlar hakkında, 
terörle mücadelede ihmalleri 
bulundukları gerekçesiyle soruş-
turmalar açacak.

Göreceğiz bunları…
MEB Bürokratları İbret Almıyor 

musunuz?
İşte bu durum tüm bürokratlara 

ibret olmalı.
Son 13 yıldır koskoca MEB 

camiasını birilerinin babasının çift-
liğine döndüren bürokratlar, size 

özellikle ibret olmalı!
Günü geldiğinde sizi de -vali-

lere yaptıkları gibi- satışa getire-
cekler!

Sap gibi ortada kalacaksınız.
Adaletin huzurunda hesap 

vereceksiniz.
Yediğiniz herzeler, burnunuz-

dan fitil fitil getirilecek!
Her tökezlediklerinde yaptıkları 

gibi yine “Aldattılar, kandırdılar, 
zaafiyet gösterdiler..,” diyecekler.

Onlar, -becerebilirlerse- ge-
miciklerini yürütecekler; ama 
topunuzu hızara verecekler!

Emin olun, çok uzak değil!
Onun için, ey MEB yöneticileri, 

ibret alın!
Sırf siyasi iktidara yaranmak 

amacıyla, altındaki koltuğu 
koruyabilmek uğruna, geçici ve 
dünyevi ikballeri yakalayabilmek 
için iktidarın tetikçiliğini yapan 
bürokratlar, bu yaşananları iyi 
takip etmeli.

On binlerce okul müdürünün 
kazanılmış haklarını gaspeden 
MEB bürokratları yakın geleceği 
görmeli,

MEB teşkilatında bir siyasi 
partinin ya da bir sözde sendi-
kanın kuklası olmaktan öteye 
geçemeyerek, ehliyet sahibi on 
binlerce okul yöneticisini eleyip, 
yandaşlara makam sağlamayı 
vazife edinen il ve ilçe yöneticileri 
bugünleri iyi okumalı,

Mahkeme kararlarını uygulama-
yan Bakanlar, müsteşarlar, Genel 
Müdürler, il ya da ilçe yöneticileri 

zamanı geldiğinde yargılanacak-
larını düşünmeli,

Göreve yeni başlayan genç 
meslektaşlarımızı kumpasa alan, 
üzerlerinde baskı kurarak çetelere 
yönlendiren her makamdaki 
yönetici, günü geldiğinde hak 
sahiplerinin karşısında cırmalaya-
caklarını unutmamalı…

O gün geldiğinde; belki, şimdi 
güç sahiplerine yaptıkları gibi, 
yeni iktidar sahiplerine de takla 
atacaklar, yeni krala biat edecek-
ler, giden paşam gelen ağam 
diyecekler, “padişahım çok yaşa” 
diye yine sürünecekler…

Ammaaa..;
Bu sefer yemeyecek!
Fırfır dönseniz de,
Kırk takla atsanız da,
Şahsiyetsizliğin, riyakarlığın, 

müptezelliğin dibine de vursanız 
o gün geldiğinde para etmeye-
cek!

Aldığınız ahların, yediğiniz kul 
haklarının, kendi elinizle yarattığı-
nız nefretin altında ezileceksiniz.

İnsan içine çıkamayacaksınız!
Karakterinizi, geçmişinizi, fikrini-

zi, dünya görüşünüzü ve çevrenizi 
üç günlük saltanat için satmış 
olmanızın ezikliğiyle yaşamaya 
mahkum kalacaksınız.

Velhasıl, layık olduğunuzu yaşa-
yacaksınız…



TÜRK EĞİTİM-SEN Türkiye’nin Sendikası

7

UAESEB 10. TEMSİLCİLER KURULU 
TOPLANTISI KIRGIZİSTAN’DA YAPILDI  

Uluslararası Avrasya Eğitim Sen-
dikaları Birliği’nin ( UAESEB) 10. 
Temsilciler Kurulu İstişare Toplan-
tısı 16-22 Eylül 2015 tarihleri ara-
sında Kırgızistan’da yapıldı.

Toplantıda; Uluslararası Avrasya 
Eğitim Sendikaları Birliği ve Türk 
Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, Türk Eğitim-Sen Genel 
Başkan Yardımcıları,  ev sahibi Kır-
gızistan Eğitim ve Bilim Çalışanları 
Sendikası Genel Başkanı ve yöne-
ticileri, Kazakistan Eğitim ve Bilim 
Sendikası Genel Başkanı ve Yöne-
ticileri, Azerbaycan Tahsil İşçileri 
Azad Hemkarlar İtitfakı yöneticile-
ri, Makedonya Ufuk Derneği yöne-
ticileri hazır bulundu.

Uluslararası Avrasya Eğitim 
Sendikaları Birliği 10. Temsilci-
ler Kurulu İstişare Toplantısı için 
Kırgızistan’da bulunan üye ku-
ruluşların temsilcileri; Oş Devlet 
Üniversitesi Rektörlüğü’nü, İlahi-
yat Fakültesi ve Tıp Fakültesini, 
bir yetiştirme yurdunu,  Celala-
bad Devlet Üniversitesi Rektö-
rülüğü ve birimlerini, Bala Bah-
çesi Anaokulu’nu ziyaret ederek,  
Kırgızistan’ın eğitim sistemi ve 
eğitim ortamlarını yerinde görüp, 
yetkililerden bilgiler aldılar.

Bütün katılımcılar tarafından, 
UAESEB’in üye ülkeler arasındaki 
dostluk ve kardeşlik duygularının 
gelişmesine katkı sağladığı belir-
tilmiştir.

UAESEB’in kuruluşunun 10. Yılı 
olması toplantıya ayrı bir sevinç ve 
gurur katmıştır. Üye kuruluşların 
temsilcileri tarafından UAESEB’in 
kurulmasında ve  on yıldır faaliyet-
lerinin devam etmesinde emeği 
geçenlere teşekkür edilmiştir.

Temsilciler Kurulu İstişare Top-
lantısı sonunda aşağıdaki sonuç 
bildirgesi imzalanarak kamuoyuna 
duyurulmuştur.

SONUÇ BİLDİRGESİ
ULUSLARARASI AVRASYA EĞİ-

TİM SENDİKALARI BİRLİĞİ 10. 
TEMSİLCİLER KURULU İSTİŞARE 
TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

16-22 Eylül 2015 / Kırgızistan
UAESEB, Türkiye’de kurulan ilk 

Uluslararası Eğitim Sendikaları 
Birliği’dir. Katılımcılar tarafından 
Birliğin, üye ülkelerin dostluk ve 
kardeşlik bağlarının daha da kuv-
vetlenmesine katkı sağladığı vur-
gulanmıştır. UAESEB üye kuruluş-
lar arasında ekonomik ve sosyal 
alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi-
ne, birlik üyesi kuruluşların karşılıklı 
bilgi ve tecrübe paylaşmalarına 
imkân sağlamaktadır.

Birlik yıldan yıla büyüyor. Bugün 
itibarıyla UAESEB’e üye olan ülke-
ler Türkiye, Kırgızistan, Kazakistan, 
Azerbaycan, Makedonya, Kosova, 
KKTC ve Irak’tır.

UAESEB’e üye kuruluşların sayı-
sı ve etkinliğinin arttırılarak daha 
güçlü bir kuruluş haline gelmesi 

için çalışmalar kesintisiz devam 
edecektir.

Birlik; üye kuruluşlar ile beraber 
eğitim çalışanlarının hayat stan-
dartlarını, gelirlerini yükseltmek, 
haklarını korumak ve sosyal so-
runlarını çözerek toplumda onla-
rın statüsünü artırmak amacıyla 
çalışmalar yapmayı kendine gaye 
edinmiştir

UAESEB toplantısı, eğitim ça-
lışanlarının sorunlarına çözüm 
bulmak ve etkin bir şekilde uygu-
lanması için sendikal faaliyetleri 
güçlendirmeye yönelik katılımcı 
ülkelerin çalışmalarını destekler.

UAESEB toplantısı; modern bilgi 
ortami sayesinde, üye kuruluşlara 
uluslararası alanda faaliyetleri için 
yeni fırsatlar ve imkânlar sunmak-
tadır.

ALINAN KARARLAR ŞUNLAR-
DIR:

1. Türk Dünyasının herhangi bir 
bölgesinde yaşanan acılar, bütün 
Türk devlet ve topluluklarında aynı 
derecede üzüntüye neden olmak-
tadır. Üye kuruluşlar olarak son za-
manlarda Türkiye Cumhuriyeti’nin 
varlığına, vatandaşlarının huzur ve 
güvenine kast ederek artan pkk 
saldırılarını lanetliyoruz. Terörün, 
bir insanlık suçu olduğuna inanıyor 
ve tüm dünyada kim tarafından ve 

kime karşı yapılırsa yapılsın terö-
rün her türlüsünü nefretle ve şid-
detle kınıyoruz.

2.Üye Kuruluşlar arasında işbirli-
ğinin daha verimli olması için ön-
celikler belirlenerek, uzun vadeli 
bir program ile ilgili çalışma yapıl-
masına,

3.UAESEB’e Türk dilli ülkeleri 
üye yapmak için çalışmalara ön-
celik verilmesine yeni girişimlerde 
bulunulmasına,

4.Eğitim ile ilgili uluslararası di-
ğer kuruluşlar ile işbirliği yapılma-
sına yönelik çalışmaların başlatıl-
masına,

5. Birliğe üye sendika ve sivil 
toplum örgütleri arasında ikili iş-
birliğini geliştirmeye,

6.Uluslararası düzeyde sendikal 
kadroların kişisel gelişimi ve sen-
dikal tecrübelerin paylaşılmasına 
imkân sağlayacak eğitim faali-
yetleri düzenleyerek, uluslarara-
sı deneyimlerin aktarılması için 
imkânlar hazırlanmasına,

7. Uluslararası Avrasya Eğitim 
Sendikaları Birliği’nin 11. Temsil-
ciler Kurulu İstişare Toplantısı’nın 
Azerbaycan’da yapılmasına,

 karar verilmiştir.

Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği’nin ( UAESEB) 10. Temsilciler Kurulu İstişare 
Toplantısı 16-22 Eylül 2015 tarihleri arasında Kırgızistan’da yapıldı.
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M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN
Genel Mevzuat ve Toplu

Sözleşme Sekreteri

MEB, İL İÇİ EŞ ÖZRÜ SORUNUNU 
ÖNEMSEMELİ VE ÇÖZMELİDİR

Bilindiği gibİ Milli Eğitim Ba-
kanlığı bünyesinde görev yapan 
öğretmenlerimizin özür durumu-
na bağlı yer değişikliği işlemleri, 
17 Nisan 2015 tarih ve 29329 Sa-
yılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen 
Atama Ve Yer Değiştirme Yönet-
meliği çerçevesinde yapılmak-
tadır. Söz konusu Yönetmeliğin 
“Mazeret ve engellilik durumuna 
bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 
49.maddesinin 1. Fıkrası “Öğ-
retmenlerin; aile birliği, sağlık, 
can güvenliği mazeretlerine veya 
engellilik durumuna bağlı yer 
değiştirmeleri hakkında, Dev-
let Memurları Kanunu ile Devlet 
Memurlarının Yer Değiştirme Su-
retiyle Atanmalarına İlişkin Yönet-
melik hükümleri uygulanır”demek 
suretiyle “Devlet Memurlarının 
Yer Değiştirme Suretiyle Atanma-
larına İlişkin Yönetmelik”e atıfta 
bulunmakta ve özür durumuna 
bağlı yer değiştirmelerin genel 
yönetmelik hükümleri çerçeve-
sinde yapılmasını öngörmektedir.

Aynı yönetmelik maddesinin 1. 
Fıkrasının ç bendinde ise” Aile 
birliği mazereti ile engellilik du-
rumuna bağlı yer değiştirmeler, 
yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılır. “ 
denilerek özür grubu tayinlerinin 

yılda iki kez yapılacağı düzenlen-
miştir.

Bakanlık bu kapsamda “aile 
birliği mazereti,sağlık mazereti ve 
genel ve özel hayatı etkileyen ne-
denlere bağlı yer değiştirmeler” 
gerçekleştirilmektedir.

Aile birliği mazeretine bağlı 
yer değiştirmelerde  yaşanan en 
önemli sorun, eşlerin aynı yerle-
şim biriminde birleştirilememesi-
dir. iller arası yer değişikliklerin-
de eşinin bulunduğu ile atanan 
öğretmen il içinde eşinin görev 
yerinden çok uzak bir yerleşim 
birimine verilebilmekte, aynı ilde 
bulunmaları sağlanmış olmasına 
rağmen ailenin birlikteliği  ger-
çekleştirilememektedir. Son özür 
grubu yer değiştirme dönemle-
rinde MEB, İl dışı eş özründe ilçe 
emri uygulaması yaparak eşleri 
aynı ilçede birleştirmekte ve aile 
bütünlüğünü sağlamaktadır. Bu 
doğru ve bizim taleplerimiz yö-
nünde bir uygulamadır. Ancak 
bu uygulamanın yapılmadığı dö-
nemlerde il içinde farklı ilçelere 
atanmış eşlerin ve il içi eş duru-
mu mazereti sonradan oluşan-
ların yaşadıkları sıkıntılar devam 
etmektedir. Bu durumdaki öğ-
retmenler aile birliklerini bir türlü 

sağlayamamışlar ve ayrı ayrı yer-
lerde çalışmaya devam etmek-
tedirler. MEB, İl dışı aile birliği 
mazeretine gösterdiği yaklaşımı 
maalesef il içine göstermemek-
tedir. MEB’e göre eşlerin aynı 
ilde olmasıyla problem ortadan 
kalkmıştır. Bu son derece yanlış 
bir yaklaşımdır. Bazen il içerisin-
de eşlerin çalıştığı ve birbirinden 
o kadar uzak ilçeler vardır ki, bu 
iki ilçe arasındaki mesafe iki il ara-
sındaki mesafeden daha fazladır. 
Örneğin  iki farklı il olan Ankara 
ile Kırıkkale arasındaki mesafe 80 
km iken Antalya iline bağlı ilçeler-
den Gazipaşa ile Kaş ilçesi arasın-
da 240 kilometre mesafe vardır. 
Eşlerden biri Gazipaşa’da ise, 
diğer bir eş Kaş’ta olursa burada 
aile bütünlüğü nasıl sağlanabilir?

Ya da Ankara ilinin Şereflikoç-
hisar ile Nallıhan ilçeleri arasın-
da 310 kilometre mesafe bulun-
maktadır. Eşi Ankara Merkezde 
görev yapan, eşi Evren ilçesinde, 
eşi Şereflikoçhisar’da olan, ken-
disi Nallıhan’da görev yapan bir 
öğretmen ailesinin- her ikisinin 
de Ankara’da çalıştığını söyleye-
rek- bütünlüğünü sağladığınızı 
söylemeniz mümkün müdür? El-
betteki hayır. O zaman vakit ge-
çirilmeden bu durumda olan ve 

çok uzak ilçelerde çalıştıkları için 
aile bütünlüklerini sağlayamayan 
öğretmenlerimizin aile bütünlü-
ğü sağlanmalıdır. Bunun için de 
il içi eş özrüne başvuran bu öğ-
retmenlere mutlaka “ilçe emri” 
uygulaması yapılmalıdır.

Bu kapsamda Türk Eğitim Sen 
olarak 13 Eylül 2015 günü il içinde 
aileleri parçalanmış öğretmen-
lerle MEB önünde kitlesel basın 
açıklaması eylemi yaptık. Sorun-
ları bizzat yaşayanlarla birlikte 
MEB’e ve kamuoyuna haykırdık . 
MEB’in il valiliklerine gönderdiği 
01.10.2015 tarih ve 9729512 sayılı 
Aile bütünlüğünün sağlanması 
konulu yazı bu problemin çözü-
müne ne kadar fayda sağlayacak 
bunu bekleyip göreceğiz. Ancak 
şunun bilinmesini istiyoruz ki bu 
problem çözülene kadar mağ-
durların yanında durmaya ve ko-
nunun takipçisi olmaya devam 
edeceğiz.

Köşe Yazısı

DOSTLARINI SATANLAR ARTIK BOL BOL MEVZUAT ÇALIŞIN, 
YOLDAŞINI SATANLARA EK PUAN YÖNETMELİKTE ARTIK YOK!

Türkiye Kamu-Sen ve 
Türk Eğitim-Sen Genel 
Başkanı İsmail Koncuk, 
MEB Eğitim Kurumları 
Yöneticilerinin Görev-
lendirilmelerine Dair 
Yönetmelik’te yapılan de-
ğişikliğin ardından MEB’in, 
İDDK kararı doğrultusun-
da, tüm görevlendirmeleri 
iptal etmesi, eski yöneti-
cileri göreve iade etmesi 
ve yazılı sınav yaparak 
görevlendirmeleri yenile-
mesi gerektiğini kaydetti. 
Koncuk şunları söyledi:

“Yönetici görevlendirme 
yönetmeliği yayınlandı. 
Yönetmelikte yer alan 
müdürlük görevlendir-
me düzenlemesine asla 
katılmıyoruz. Müdür 
başyardımcılığı ve müdür 
yardımcılığı görevlendir-
mesinin ise sadece yazılı 

sınav sonucuna göre yapı-
lacak olması sevindiricidir. 
Yönetmeliğin bu yönüyle 
yazılı esas alınarak düzen-
lenmesi, Türk Eğitim-Sen 
tarafından kazanılan İDDK 
kararı sonucudur, tabi 
burada MEB’de görev 
yapan bazı üst düzey 
yöneticilerin gayretlerini 
de unutmamak, bu hakkı 
teslim etmek hakkaniyet 
gereğidir.

Bu arada, MEB’in, 
yönetmeliği, müdür 
başyardımcısı ve müdür 
yardımcısı yönüyle, olumlu 
olarak değiştirilmesi, bir 
çok öğretmenin, “tüm 
görevlendirmeler yapıldık-
tan sonra, yapılan anlamsız 
değişiklik” yorumuna yol 
açmıştır. Bu arkadaşlarımız 
elbette haksız değildir, 
ancak İDDK kararı ge-

reği, eski yönetmeliğe 
göre yapılan, tüm müdür 
başyardımcısı ve müdür 
yardımcısı görevlendirme-
leri iptal edilmiştir. MEB, 
yargı hükmünü bugüne 
kadar uygulamamakla suç 
işlemiştir. Bu konuda tüm 
valiler ve il müdürleri ile 
ilgili suç duyuruları sendi-
kamız tarafından yapılmış, 
ayrıca tüm görevlendirme-
lerin iptali için ayrı bir dava 
da açılmıştır.

MEB, İDDK kararı doğ-
rultusunda, tüm görevlen-
dirmeleri iptal etmeli, eski 
yöneticileri göreve iade 
etmeli ve sonrasında yazılı 
sınav yaparak görevlen-
dirmeleri yenilemelidir. 
MEB’in önünde başka bir 
yol yoktur. MEB, er veya 
geç bu uygulamayı yap-
mak zorundadır, kaçacak 

yerleri kalmamıştır. Yargı 
kararını uygulamaktan kaç-
maları, yaşanan problemi 
büyütmekten başka bir işe 
yaramayacaktır. Aynı uygu-
lama, 6 ayı doldurmamış, 
şube müdürlerinin yaptığı 
müdürlük değerlendirme-
leri için de geçerlidir. MEB, 
ne yaparsa yapsın, deve 
kuşu misali başını kuma 
gömerek, tehlikeden kaça-
maz. Kaldı ki, önümüzdeki 
günlerde, yargı kararını 
uygulamayan, yöneticilere 
yönelik açılacak yüzlerce 
tazminat davasını da, 
valiler, il müdürleri, bakan 
ve genel müdürler göze 
almak zorundadır.

Üzüldüğüm bir konuyu 
da paylaşmak istiyorum, 
müdür yardımcısı olmak, 
ya da elindeki makamı ko-
rumak için, 40 yıllık dostla-

rını yolda bırakanlar şimdi 
ne yapacaklar, bir yıl dahi 
sanki, analarından arka-
larında koltukla doğmuş-
çasına, bu makamlardan 
ayrılmayı göze alamayan, 
her türlü ahlaki tavizi ve-
ren, kendilerini pazarlayan 
bu kişiler, şimdi oturup bol 
bol mevzuat çalışsınlar, 
artık bunları yandaş sendi-
ka da kurtaramayacaktır. 
Yönetmelikte, dostlarını, 
yoldaşlarını satmanın bir 
puan değeri maalesef yok, 
artık (!)

Türk Eğitim-Sen, bu 
işin peşini bırakmamıştır, 
bundan sonra da bırakma-
yacaktır. Yandaş, soyta-
rılar ne yaparsa yapsın 
eninde sonunda hak galip 
gelecek, alın teri dökenler 
kazanacaktır.”
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Türk Eğitim-Sen il içi özür grubu 
mağdurları ile birlikte Milli Eğitim Ba-
kanlığı önünde eylem yaptı. Eylemde 
il içi özür grubu mağdurlarına eşleri ve 
çocukları da destek verdi. Eyleme Türk 
Eğitim-Sen Genel Mevzuat ve Toplu 
Sözleşme Sekreteri Mehmet Yaşar 
Şahindoğan, Genel Dış İlişkiler ve 
Basın Sekreteri Sami Özdemir, Ankara 
4 No’lu Şube Başkanı Fikret Gülenç 
ve Afyon Şube Başkanı Nizamettein 
Şenol da katıldı.

Öğretmenler, “Nescafe bile 3’ü bira-
rada, biz ayrıyız”, “Aynı ilde, ayrı evde”, 
“Dağ dağa kavuştu, biz eşimize kavu-
şamadık”, “Tonton Nabi dede, ben 
de kardeş istiyorum. Annem babamla 
ayrı”, “Ankara’nın bağları, çekilmiyor 
yolları”, “Verilen sözler tutulsun, aileler 
kavuşsun”, “Yollar kısal-
sın, eğitim 
kalitesi 
artsın” 
şeklinde 
dövizler 
taşıdı. 
Aynı ilin 
farklı 
ilçelerinde 
yaşayan, 
aileleri 
parça-
lanan, 
çocukla-
rının hasretiyle yanıp tutuşan 
öğretmenler, Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın seslerini duymasını 
istedi.

Eylemde bir konuşma yapan Türk 
Eğitim-Sen Genel Mevzuat ve Toplu 
Sözleşme Sekreteri Mehmet Yaşar Şa-
hindoğan şunları kaydetti: “Bu kez il içi 
özür grubu mağdurlarının sesi olmak 
için Milli Eğitim Bakanlığı önündeyiz!

Ankara’dan, Kars’tan, İzmir’den, 
Muğla’dan, Adana’dan, İstanbul’dan, 
Muş’tan kısacası Türkiye’nin dört bir 
yanından gelen il içi özür grubu mağ-
duru öğretmenlerimiz ile el ele, kol 
kola, omuz omuzayız!

Onlar eşleriyle, çocuklarıyla birlikte 
yaşadıkları mağduriyeti anlatmak için 
buradalar! Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
yaşadıkları trajediyi görmelerini, sesle-
rine kulak vermelerini istiyorlar!

Biz de Türk Eğitim-Sen 
olarak onların bu 
haklı taleplerine 
canı gönülden 
destek veriyoruz.

Şahindoğan’ın 
konuşmasının 
ardından öğret-
menler, “Uzun 
ince bir yolda-
yım” türküsü-
nün sözlerini 
kendilerine 
uyarlayarak 
okudu. Eyle-

min ardından öğretmenler ta-
şıdıkları dövizleri Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın demirlerine astı.

TÜRK EĞİTİM-SEN İL İÇİ 
ÖZÜR GRUBU MAĞDURLARI 

İLE BAKANLIK ÖNÜNDE 
EYLEM YAPTI 

Bilindiği üzere, 26.07.2014 Tarihli ve 29072 
Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Millî Eğitim 
Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Ku-
rumları Yönetmeliği’nin “Öğretmenlerin nöbet 
görevi” başlıklı 44. maddesinde ve 07.09.2013 
Tarihli ve28758 Sayılı Resmi Gazete’de Yayım-
lanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Ku-
rumları Yönetmeliği’nin “Öğretmenlere nöbet 
görevi verilmesinin esasları” başlıklı 91. Madde-
sinde yer alan hükümler uyarınca öğretmenle-
re nöbet görevi verilmektedir. 1739 sayılı Milli 
Eğitim Temel Kanunu’nda, öğretmenlik mes-
leği; Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili 
yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas 
mesleği olarak tanımlanmaktadır. Öğretmenlik 
mesleğinin görev tanımı içinde nöbet tutma zo-
runluluğunun bulunduğuna ilişkin herhangi bir 
yasa hükmü ise bulunmamaktadır. Bu nedenle 

öğretmenlerimizce yürütülen nöbet görevinin 
isteğe bağlı hale getirilmesi, ayrıca nöbet göre-
vi karşılığı ödenen ücretin makul ve nöbet tut-
mayı cazip hale getirecek düzeyde belirlenmesi 
ve bu şekilde nöbet görevinin özendirilmesi 
için karşılığında görev yapılan zaman dilimine 
uygun ek ders ücreti ödenmesi şarttır.

Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiği-
miz yazıda, öğretmenlerin görev yaptıkları okul/
kurumların özel Yönetmeliklerinde yer alan ve 
zorunlu tutulan nöbet görevinin isteğe bağlı 
hale getirilmesi ve karşılığında görev yapılan 
zaman dilimine uygun ek ders ücreti belirlen-
mesi hususunda talepte bulunduk. Talebimizin 
karşılanmaması halinde Türk Eğitim-Sen olarak  
bu konuda hukuki girişim başlatacağımızın da 
bilinmesini istiyoruz.

NÖBET GÖREVİ İSTEĞE BAĞLI OLMALIDIR  
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Türk Eğitim-Sen Merkez Kadın 
Komisyonu 11 Eylül 2015 tarihinde, 
askere gitmek isteğiyle Dikimevi 
Askerlik Şubesi’ne başvuruda bu-
lundu. Türk Eğitim-Sen’li kadınlar, 
terörle mücadelede TSK’nın yanla-
rında olduklarını, maddi ve manevi 
desteklerini esirgemediklerini 
vurgulamak için askerlik başvurusu 
yaptıklarını ifade ettiler. Terörle 
mücadelenin milletçe topyekûn 
yapılmasının gerektiğinin belirten 

bayanlar, TSK’nın vereceği her 
görevi şerefle yerine getirecekle-
rini söylediler. Başvuru işleminden 
sonra Kadın Kolları Komisyonu 
Başkanı Firdes Işık bir basın açıkla-
ması yaptı. 

Basın açıklamasının ardından, 
Merkez Kadın Komisyonu, Cebesi 
Şehitliğini ziyaret etti. Hakkari Dağ-
lıca Bölgesinde hain saldırı sonucu 
şehit düşen Üstçavuş Okan Taşan’ın 
kabri başında dua okudu. 

KADINLARIMIZ 
ASKERLİK 

BAŞVURUSUNDA 
BULUNDU  

KPSS, ÖABT 
SOSYAL BİLGİLER 

SORULARINA AÇILAN 
DAVA SONUÇLANDI  

Bilindiği üzere 2015 yılı Kamu 
Personel Seçme Sınavı ÖSYM 
tarafından 12 Temmuz 2015 
tarihinde gerçekleştirilmiştir. Sı-
nava katılan adaylar tarafından 
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 
(ÖABT) Sosyal Bilgiler Öğret-
menliği Alan soruları soru kitap-
çığında 1, 12, 31 ve 35. soruların 
hatalı olduğu tespit edilerek 
Sendikamıza mağduriyetlerin 
giderilmesi için başvuruda 
bulunulmuş ve 2015 yılı Kamu 
Personel Seçme Sınavı ÖABT 
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 

Alan sorularından hatalı olduğu 
tespit edilen 1, 12, 31 ve 35. 
soruların iptali istemiyle dava 
açılmıştır. 

 Ankara 13. İdare Mahkeme-
sinin 2015/2113 E., 2015/1220 
K. sayılı ve 10.09.2015 tarihli 
kararında; 2015 yılı Kamu 
Personeli Seçme Sınavı Öğret-
menlik Alan Bilgisi Sınavındaki 
1. Soru bakımından konusuz 
kaldığından karar verilmesine 
yer olmadığına, diğer sorular 
bakımından davanın reddine 
karar verilmiştir.  
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Firdes IŞIK
Merkez Kadın Komisyonu Başkanı

Hepimiz
Mehmet’iz

Bugün burada hain terör sal-
dırılarını telin ettiğimizi, maddi 
ve manevi olarak kahraman 
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 
yanında olduğumuzu ifade etmek 
için toplanmış bulunuyoruz.Yıllar-
dır ülkemizin huzuruna kast etmiş 
olan bölücü terör belası, son 
aylarda artarak devam etmekte 
ve milletimizi derinden yarala-
maktadır. Son zamanlarda nere-
deyse gün geçmiyor ki, güvenlik 
görevlilerimize yönelik bir hain 
saldırı olmasın. Gözünü kan bürü-
müş, insanlıktan nasibini almamış, 
devlet ve millet düşmanı bölücü 
teröristler tarafından hemen her 
gün askerimiz, polisimiz ve ko-
rucularımız şehit edilmektedir. 
Bu saldırılar sonucu, son bir iki 
ayda, yüzü aşkın yiğidimizi topra-
ğa verdik. Ülkemizin bir bölgesi 
adeta kuşatılmış ve şehirlerimiz 
gasp edilmiş durumdadır. Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşları, özgür 
ulaşım imkanlarını dahi kullana-
maz hale gelmiş, insanlarımız 
can güvenliğinden endişe duyar 
durumdadır. Başta öğretmenleri-
miz ve sağlık çalışanlarımız olmak 
üzere bölgede bulunan kamu 
görevlilerimiz ile devletine bağlı 
milli birlik ve beraberliğimize 
iman etmiş olan vatandaşlarımız, 
endişe ve güvensizlik içerisin-
dedir. Bu durum, ülkemizin hem 
bugünü hem de geleceği için 
önemli bir problemdir.

Temennimiz, yaşadığımız bu 
sıkıntılı sürecin bir an önce son-
landırılması, terörün tüm unsurla-
rıyla birlikte kökünün kazınması, 
huzur ve sükunun tekrar ve tam 
anlamıyla sağlanmasıdır.

Yürekten inanıyoruz ki, devleti-
miz bunu sağlayacak güçtedir.

Türk milleti, bu mücadelede 
devletinin yanındadır.

Büyük Türk milletinin birer ferdi 
ve yüreği yangın yeri olan birer 
anne olarak, ülkemizin yaşadığı 
bu acılar karşısında çok üzüntülü-
yüz, çok öfkeliyiz; kahroluyoruz!

Bizler, Türk İstiklal Mücade- 
lesi’nin abide şahsiyetleri Nene 
Hatunların, Şerife Bacıların, Kara 
Fatmaların, Nezahat Onbaşıların 
torunları olan Türk kadınlarıyız. 
Dün ninelerimiz, eşlerinin, çocuk-

larının ve kardeşlerinin yanında 
nasıl saf tutmuş iseler; bizler de 
bugün, birliğimize yönelen bu 
hain terör saldırılarının karşısında 
kale gibi dikilmeye, varlığımızı 
milletimizin varlığına adamaya 
hazırız

İnanıyoruz ki; vatanımız varsa 
biz varız, devletimiz varsa biz 
varız, büyük Türk milleti varsa biz 
varız!

Bu inanç ve kararlılığımızın nişa-
nı olarak kahraman Mehmetçiği-
mizin, kahraman Türk Silahlı Kuv-
vetlerimizin, Peygamber ocağı 
ordumuzun yanında olduğumuzu 
göstermek için bugün buradan 
haykırıyor, BİZİ DE ASKERE ALIN 
diyoruz. Kahraman ordumuz 
bizi hangi konuma takdir ederse 
şerefle görev yapacağımızı belir-
tiyor, askere alınma işlemlerimizin 
ivedilikle gerçekleştirilmesini 
talep ediyoruz.

Herkes bilsin ki, bölücü terör 
örgütü ve işbirlikçileri er geç yok 
edilecek, huzuru ve güveni hak 
etmiş olan ülkemiz yeniden sela-
mete kavuşacaktır.

Kökeni ne olursa olsun bütün 
vatandaşlarımız, büyük Türk mil-
letinin ayrılmaz bir parçası olarak 
birlikte yaşama ülküsünü dost 
düşman tüm dünyaya bir kez 
daha gösterecek, birliğimize kas-
tedenlerin heveslerini bu defa da 
kursaklarında bırakacaktır.

Kahrolsun pkk ve işbirlikçileri.

Yaşasın büyük Türk milleti ve 
Türk Devleti.

Ne mutlu Türk’üm diyene!

Saygılarımızla.

* 11 Eylül 2015 tarihinde Dikimevi 
Askerlik Şubesi önünde yapılan basın 
açıklamasıdır.

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

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan 
alınan Eylül 2015 fiyatlarına 
göre yapılan araştırmada çalı-
şan tek kişinin yoksulluk sınırı 
2.134,92 TL olarak hesaplanır-
ken, dört kişilik bir ailenin asgari 
geçim haddi ise 4.326,36 Lira 
olarak belirlendi.

Sonuçlar, dört kişilik bir aile-
nin asgari geçim haddinin bir 
önceki aya göre % 0,60 oranın-
da arttığını gösterirken,  çalışan 
tek kişinin açlık sınırı da bir 
önceki aya göre % 0,49 oranın-
da yükselmiş ve  1.645,56 Lira 
olarak hesaplandı.

Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin 
ortalama gıda ve barınma har-
camaları toplamı ise 2015 yılı 
Eylül ayında 1.705,03 TL olarak 
tahmin edildi.

Yapılan araştırmada, 4 kişilik 
bir ailenin sağlık kuruluşlarının 
belirlediği gibi sağlıklı bir biçim-
de beslenebilmesi için gerekli 
harcamanın Eylül 2015 verileri-
ne göre günlük 34,946 TL oldu-
ğu belirlendi.

Ailenin aylık gıda harcaması 
toplamı ise 1.048,38 TL olmuş-
tur. Eylül 2015 itibarı ile ortala-

ma 2.407,22 TL ücret alan bir 
memurun ailesi için yaptığı gıda 
harcaması, maaşının %43,55’ini 
oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu veri-
lerinde bulunan konut gideri ise 
Eylül 2015 ortalama maaşının 
%27,28’sına denk gelmiştir. 
Buna göre bir memur, ortalama 
maaşının %70,83’ünü yalnızca 
gıda ve barınma harcamalarına 
ayırmak zorunda kaldı. Diğer 
ihtiyaçlarını karşılamak için ise 
maaşının %29,17’si kaldı.

Ortalama ücretle geçinen bir 
memur ailesinin ulaşım, sağ-
lık, eğitim, haberleşme, giyim 
gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını 
karşılaması için Eylül 2015 ma-
aşından geriye yalnızca 702,19 
TL kaldı.

Özellikle gıda fiyatlarında son 
bir yılda görülen artışlar, açıkla-
nan enflasyon rakamlarının üze-
rinde gerçekleşirken, enflasyon 
hesaplamasının da sorgulanma-
sına neden oldu.

Geçtiğimiz ay gıda harcama-
ları %1.29, sağlık harcamaları 
%2.45, kira %0.79, giyim %1.63 
ve ısınma giderleri de %0.58 
oranında zamlandı.

Bir memurun alım gücü Eylül 
ayında, 18.53 TL yani %0.77 
oranında düştü.

Köşe Yazısı

EYLÜL AYI YOKSULLUK 
SINIRI AÇIKLANDI, 
HARCAMALAR BİR 
YILDA 261 TL ARTTI
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Y E N İ  E Ğ İ T İ M - Ö Ğ R E T İ M  Y I L I N A  
S O R U N L A R L A  G İ R D İ K  !

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINA 
SORUNLARLA GİRİYORUZ.

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı 
başladı. Bu eğitim-öğretim yılı da 
yine büyük zorluklara gebedir. Ül-
kemiz hala eğitimde çağ atlamayı, 
dünya ülkeleri ile rekabet edebil-
meyi, eğitimde kendini yenilemeyi 
başarabilmiş değildir. Bunda en 
önemli etken, yanlış eğitim poli-
tikalarıdır. Özellikle son 13 yıldır 
siyasi aktörlerin eğitime kendi çı-
karları doğrultusunda yön verme 
çabaları, çözüme odaklı değil, 
sorun yaratan politika yürütmele-
ri, eğitime yatırım noktasında ye-
tersiz kalmaları, kadrolaşmaktan, 
eğitimin asıl meselelerini göz ardı 
etmeleri bugünkü sonucu doğur-
muştur. Dışı süslü, içi boş olan sis-
temler ihdas edilmesi, eğitimcileri 
mağdur ve mutsuz eden mevzuat 
düzenlemeleri, eğitimi koltuk kap-
maca oyununa çeviren, yandaşı 
yücelten, yandaş olmayanı öteki-
leştiren uygulamalar, yeni eğitim-
öğretim yılında eğitim çalışanla-
rını, öğrencileri, velileri olumsuz 
yönde etkileyecektir.

2015 YILININ SONUNA KADAR 
100 BİN ATAMA YAPMAK BU 

KADAR MI ZOR?
Bu eğitim-öğretim yılı dönemin-

de öğretmen atama sayısının ar-
tırılması yine öncelikli taleplerimiz 
arasındadır.  Yeni eğitim-öğretim 
yılına az sayıda atama yapılarak 
girilmektedir. Hatırlanacağı üzere 
daha önceden 47 bin olarak açık-
lanan öğretmen atama sayısı her 
ne olduysa 37 bine düşürülmüş-
tür. 10 bin atamanın akıbetinin ne 
olacağı henüz bilinmemektedir. 

Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılın-
da ücretli öğretmenliğin 80 bine 
ulaştığı, iki yıllık meslek yükseko-
kulu mezunlarının, açık öğretim 
mezunlarının bile ücretli öğretmen 
olabildiği, norm kadro açığının 73 
ilde 120 bin 610 olduğu, 417 bin 
evladımızın atama beklediği ülke-
mizde öğretmen atamalarının bu 
kadar yetersiz sayıda olması eğiti-
min geleceğini çok olumsuz etki-
leyecek bir durumdur. Şu da göz 
önüne alınmalıdır: MEB verilerine 
göre; ülkemizde öğretmen başı-
na düşen öğrenci sayısı ilkokulda 

18, ortaokulda 17, ortaöğretim-
de 14’tür. OECD ülkelerinde ise 
öğretmen başına düşen öğrenci 
sayısı ilkokulda 15, ortaokulda 14, 
ortaöğretimde 14’tür. Bu stan-
dartlardan hareket edildiğinde 
ülkemizde öğretmen açığı ilko-
kulda 75 bin 667, ortaokulda 66 
bin 561, ortaöğretimde de 17 bin 
54’tür. İkili eğitimden, tekli eğiti-
me geçilmesi halinde bu rakam 
daha da artacaktır. Hal böyleyken 
neden 2015 yılı sonuna kadar 100 
bin öğretmen atanması talebimiz 
dikkate alınmamaktadır? Her şeye 
kaynak yaratabilen devletimiz ne-
den mevzu bahis eğitim olunca 
imkânlarını zorlamamaktadır? Biz 
2015 yılının sonuna kadar 100 bin 
atama yapılması konusunda ısrar-
cıyız. Bu keyfi bir talep değildir.

OKULLAŞMA ORANLARINDA NE 
ZAMAN YÜZDE 100 SEVİYESİNE 

ULAŞACAĞIZ?
Okullaşma oranları 2014-2015 

eğitim-öğretim yılında da yüzde 
100 seviyelerine ulaşamamıştır. 

Okul öncesinde okullaşma oranları 
5 yaşta yüzde 53,78’dir. Bu rakam 
erkeklerde yüzde 55,27, kızlarda 
yüzde 52,21’dir. İlkokulda okul-
laşma oranı yüzde 96,30’dur. Bu 
rakam kızlarda yüzde 96,57, erkek-
lerde yüzde 96,04’tür. Ortaokulda 
okullaşma oranları yüzde 94,35’tir. 
Bu rakam kızlarda 94,30, erkekler-
de 94,39’dur. Ortaöğretim okul-
laşma oranları da yüzde 79,37’dir. 
Ortaöğretimde okullaşma oranları 
kızlarda yüzde 79,26, erkeklerde 
yüzde 79,46’dır. Okullaşma oranla-
rı artış göstermesine rağmen hala 
yüzde 100 düzeyine ulaşmamıştır.

DERSLİK SAYISI DA YETERSİZ.
Ülkemizde derslikler de yeterli 

sayıda değildir. Derslik başına dü-
şen öğrenci sayısı ilkokul ve ortao-
kulda ortalama 27, ortaöğretimde 
ise 28’dir. Bu rakamlar büyükşehir-
ler ile bazı bölgelerimizde daha 
da fazladır. Örneğin derslik başına 
düşen öğrenci sayısı İstanbul’da 
ilkokul ve ortaokulda 37, ortaöğre-
timde 33; Diyarbakır’da ilkokul ve 
ortaokulda 37, ortaöğretimde 42, 
Van’da ilkokul ve ortaokulda 32, 
ortaöğretimde 28; Gaziantep’te 
ilkokul ve ortaokulda 38, ortaöğ-
retimde 39; Hakkari’de ilkokul ve 
ortaokulda 33, ortaöğretimde 48; 
Şanlıurfa’da ilkokul ve ortaokulda 
37, ortaöğretimde 28’dir. OECD 
ülkelerinde ortalama sınıf mevcu-
du ilkokulda 21, ortaokulda 24’tür. 
Dolayısıyla öncelikle yapılması ge-
reken sınıf mevcutlarını OECD ül-
kelerinin seviyesine çekebilmektir.

STAJYER ÖĞRETMENLİĞİN 
KALDIRILMASINDA SÖZLÜ VE 
YAZILI SINAV ŞARTI KANUNLA 

KALDIRILMALIDIR.
Yeni uygulamaya göre; MEB 

stajyerliğin kaldırılmasıyla ilgili 
isterse yazılı sınav, isterse yazılı 
ve sözlü sınav yapacak. Bu sene 
stajyerliğin kaldırılması işlemleri 
sadece yazılı sınav sonucuna bağlı 
olarak gerçekleştirilecek.

Bu uygulamayla ilgili şunları söy-
lemek istiyoruz: Öğretmen olarak 
atananlar KPSS gibi çok zor bir sı-

navdan geçmektedir. Bu insanların 
bilgilerinin bir yıllık stajyerlik süreci-
nin ardından yeniden test edilmesi 
büyük bir haksızlıktır. Türk Eğitim-
Sen olarak stajyerlik döneminde 
okul müdürü, danışman öğretmen 
ve müfettiş tarafından yapılan 
performans değerlendirmesinin 
stajyerliğin kaldırılması için yeter-
li olmasını istiyoruz. Performans 
değerlendirmesini geçenlerin 
yeniden yazılı ya da sözlü sınava 
tabi tutulması, onların önüne yeni 
engeller konulması anlamına gelir. 
Bunun öğretmenlerin yetişmesine, 
gelişmesine, mesleki liyakatine 
katkısı olacağını düşünmüyoruz. 
Sadece performansa dayalı bir 
stajyerlik sisteminin eskiden oldu-
ğu gibi MEB’de benimsenmesini 
ve uygulanmasını istiyoruz.

Bu minvalde öğretmen adayları 
için getirilen yazılı ve sözlü sınav 
uygulamasının yasadan çıkarıl-
ması için gerekli düzenlemeler 
bir an önce yapılmalıdır. Bu yasal 
değişiklik yapılana kadar da  Millî 
Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama 
ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde 
değişiklik yapılarak yazılı sınavdaki 
başarı puanının tıpkı performans 
değerlendirmesinde olduğu gibi 
50 olarak değiştirilmesi ve ayrıca 
çok yoğun ve kapsamlı olan yazılı 
sınav konularının sadeleştirilmesi 
için çalışma yapılmalıdır.  

YANDAŞLAR, CANDAŞLAR, 
SIRDAŞLAR HALA OKUL 

YÖNETİCİLİĞİ KOLTUĞUNDA.
Okullar yeni eğitim-öğretim yı-

lında da ne yazık ki yandaş, ehil ol-
mayan, iktidarın kulu haline gelen 
okul yöneticileri tarafından yönetil-
mektedir. İktidar, bir kanunla, söz-
de paralel yapıyı ortadan kaldır-
mak uğruna, tüm şerefli insanların 
üzerine bir gecede çizik atmıştır. 
Nerede yandaş olmayan, biat et-
meyen, ahlakı ilke edinen, bilgili, 
liyakatli yönetici varsa, onların yö-
neticilik görevine son verilmiş; bu 
insanların yerine kula kulluk yap-
mayı şiar edinen, yalakalıkla bir 
yerlere gelen, düğme iliklemeyi 
adet haline getirenler okul yöneti-
cisi yapılmıştır.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk’un, 2015-2016 eğitim-öğretim yılının başlaması 
dolayısıyla yaptığı basın açıklamasıdır.
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Konu yargıya da intikal etmiştir. 
Danıştay İDDK, eski yöneticilerin 
görevlerine döndürülmesine karar 
vermiş ancak MEB bu kararı uygu-
lamamış ve adeta hukuka meydan 
okumuştur. Bu nedenle şubeleri-
miz İDDK kararlarını uygulamayan 
valiler ve diğer yöneticiler hakkın-
da suç duyurularında bulunmuş-
tur. Genel Merkez olarak da İDDK 
kararının uygulanması için MEB’e 
yazılı başvuruda bulunduk. Ancak 
yazılı başvurumuzun üzerinden 
60 günden fazla zaman geçmesi-
ne rağmen bir cevap gelmedi. Bu 
nedenle sendikamız, İDDK kara-
rı uygulanmadığı için Milli Eğitim 
Bakanlığı’na dava açtı.

Öte yandan Anayasa Mahkeme-
si kanunun okul yöneticileri ile ilgili 
maddesinin iptal istemini reddet-
mişti. Bu kararın, yandaşlığı meş-
rulaştıran bir karar olduğunu, bu 
kararı kınadığımızı bir kez daha yi-
neliyoruz. Anayasa Mahkemesi’nin 
bu kararının ardından Türk Eğitim-
Sen olarak AİHM’e başvurmak is-
teyen mağdur okul yöneticilerine 
hukuki yardımda bulunuyoruz. 
Konuyla ilgili yardım almak isteyen 
tüm okul yöneticilerine hukuki hiz-
met veriyoruz. Umuyoruz ki bu hak 
gaspı AİHM tarafından tescillenir 
ve adalet yerini bulur. Okullarımızın 
kötü yönetilmesine, insanların sırf 
yandaş oldukları için makamlara 
getirilmesine karşı mücadelemiz 
her zaman sürecektir.

Ayrıca sözlü sınava dayalı yapılan 
şube müdürlüğü atamalarında da 
yargı kararlarına uyulmadı ve şube 
müdürlüğü görevlendirmeleri iptal 
edilmedi. İptal kararının uygulan-
maması MEB’in hukuk tanımaz tav-
rının en somut örneğidir. Bu, şube 
müdürlerinin de geleceklerinden, 
konumlarından emin olmama gibi 
bir durum ortaya çıkarmaktadır. 
Hukukun verdiği karar ve MEB’in 
tutumu şube müdürlerinin duru-
munu daha da belirsiz kılmaktadır. 
MEB’in kulağını tersten gösterme-
ye, hukukun arkasından dolanma-
sına hiç mi hiç gerek yoktur. Şube 
müdürlüğünde kadrolaşma hayali 
kuranların hevesleri kursaklarında 
kalacak, ‘benim adamım olsun, ne 
olursa olsun’ anlayışı, tepeden in-
meci zihniyet asla bu maçın kazana-
nı olamayacaktır. Unutulmamalıdır 

ki; hiç kimse Türk Milleti adına karar 
veren mahkemelerin üzerinde de-
ğildir.

ÖĞRENİM ÖZRÜ ÖZÜR GRUPLARI 
ARASINDA YER ALMALIDIR.
Özür grubu tayinlerinde öğrenim 

özrünün özür grubundan çıkarılma-
sı büyük sıkıntı oluşturmaktadır. 
Öğretmenlerimiz neden istedikleri 
ilde, istedikleri üniversitede yük-
sek lisans yapamasınlar ki? Bunun 
kısıtlanması, öğretmenlerimizin 
kendilerini geliştirmesinin önüne 
barikat konulması büyük bir hak-
sızlıktır. MEB’in ana görevlerinden 
birisi, öğretmenlerimizin alanların-
da kendilerini geliştirmelerine ze-
min hazırlamak olmalıdır. Öğrenim 
özrünün özür grupları arasından 
çıkarılmasını yargıya taşıdık,  yani 
Öğretmen Atama ve Yer Değiştir-
me Yönetmeliği’nin öğrenim özrü 
konusuna dava açtık. Umuyoruz 
ki; bu konu yargıda çözülür. Talebi-
miz, eskiden olduğu gibi öğrenim 
özrünün özür grubu tayinleri içine 
alınması ve öğretmenlerimize is-
tedikleri ilde yüksek lisans yapma 
hakkının verilmesidir.

Ayrıca sağlık raporlarının eğitim 
ve araştırma hastanelerinden ya da 
üniversite hastanelerinden alınma-
sı zorunluluğu getirilmesi de sağlık 
özrü bulunanlara mağduriyet ya-
şatmaktadır. Sağlık özrü raporu her 
hastaneden alınabilmelidir.

İL İÇİ ÖZÜR GRUBU 
MAĞDURLARI AİLELERİNE 
KAVUŞMAYI BEKLİYOR.

Eş durumu özrü tayinlerinde; 
MEB, il dışından eş durumu özrü 
tayini talep edenlere ilçe emri hak-
kı vererek, onların mağduriyetlerini 
giderdi. Ancak aynı hakkı il içinde 
eş durumu özrü bulunanlara tanı-
madı. Oysa il içi özür tayinleri ya-
pılmadığı için de aynı ilin birbirinin 
yüzlerce kilometre uzağında, hatta 
komşu illerden bile daha uzak il-
çelerinde görev yapan eşler tayin 
isteyememişler ve aile bütünlük-
lerini sağlayamamışlardır. Ailenin 
kutsallığına zarar verilmesine, ço-
cukların annelerinden, babaların-
dan ayrılmasına, eşlerin boşanma-
nın eşiğine gelmesine nasıl göz 
yumulabilir? Bakanlığın gözü yaşlı 
tek bir öğretmen kalmaması için 
tüm imkânlarını seferber etmesi 
gerekmiyor mu? Antalya ilini ele 
aldığımızda, en uç ili Gazipaşa ile 
Kaş arasında 240 kilometre mesafe 
var. Eşlerden biri Gazipaşa’da ise, 
diğer bir eş Kaş’ta olursa aile bü-
tünlüğü sağlanmış mı oluyor? Ya da 
Ankara’nın Şereflikoçhisar ile Nallı-
han ilçeleri arasında 310 kilometre 

mesafe bulunmaktadır. Yani iki ilçe 
arası 3 saat 35 dakika sürmektedir. 
Bu durumda eşler, çocuklar nasıl 
biraraya gelecektir? Sivas’ın Geme-
rek ilçesi ile Koyulhisar ilçesi arasın-
daki mesafe tam 280 kilometredir. 
Bu durumda eşi Gemerek’te görev 
yapan, ailesi Koyulhisar’da olan bir 
öğretmen her gün 560 kilometre 
gidip, gelemeyeceğine göre bu 
sorun nasıl çözülecektir?

İl içi özür grubu mağdurları, on-
ların eşleri ve çocuklarıyla birlikte 
MEB önünde eylem yaptık. Onla-
rın seslerini kamuoyuna duyurduk. 
Türk Eğitim-Sen olarak, il içi özür 
durumundan başvuruda bulunan 
öğretmenlerimize ilçe emrine atan-
ma hakkının verilmesini istedik. Ay-
rıca iller arası ve il içi isteğe bağlı 
yer değişikliği başvurusunda bu-
lunduğu halde yer değişikliği ger-
çekleştiremeyen öğretmenlerimize 
de ikinci kez tayin hakkı verilmesini 
talep ettik. Buna rağmen MEB bu 
taleplerimize şu ana kadar bir ce-
vap vermedi.

Öte yandan bir öğretmenin 
mezuniyet alanına alan değişikliği 
yapamaması mağduriyetlere yol 
açmaktadır. Örneğin farklı bir alan 
mezunu olup, sınıf öğretmeni ola-
rak ataması yapılmış bir öğretmen 
diplomasında yazılı olan alana alan 
değişikliği yapamamaktadır. Bu 
durumda olan öğretmenlerin me-
zuniyet alanlarına alan değişikliği 
yapabilmesi konusunda hak tanın-
malıdır. Ayrıca konuyla ilgili takvim 
MEB tarafından en kısa zamanda 
açıklanmalıdır.

ROTASYON UYGULAMASI BİR 
DAHA EĞİTİM ÇALIŞANLARININ 
GÜNDEMİNE GELMEMEK ÜZERE 

KALDIRILMALIDIR.
Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen-

lere rotasyon uygulamasından geri 
adım attı. Hatırlanacağı üzere geç-
tiğimiz eğitim-öğretim yılında sen-
dikamız rotasyona şiddetle karşı 
çıkmış ve rotasyon uygulamasının 
getireceği zararları tüm kamuo-
yuna duyurmuştu. Sendika olarak 
öğretmenlerin bulundukları görev 
yerinde zorunlu hizmetini tamam-
lamışsa, istedikleri kadar çalışma 
hakkını önemli bir kazanım olarak 
görüyoruz. Rotasyon bu hakkı in-
sanların elinden alan bir uygula-
madır. Bakanlık da bu kez sesimize 
kulak verdi. Bu konuda MEB’i tebrik 
ediyoruz. Yanlıştan dönmek önemli 
bir erdemdir.

Öte yandan rotasyon bir daha 
eğitim çalışanlarının gündemine 
gelmemek üzere kaldırılmalıdır. 
MEB İnsan Kaynakları Genel Mü-
dürü Hamza Aydoğdu “Rotasyon 
ertelenmedi, iptal edildi” dedi ama 

bunun için de yönetmelik değişikli-
ği gereklidir. Rotasyon yönetmelik-
ten de ivedilikle çıkarılmalıdır.

YARDIMCI HİZMETLER, GENEL 
İDARE HİZMETLERİ, TEKNİK 

HİZMETLER SINIFINDAKİ EĞİTİM 
ÇALIŞANLARI DA YENİ EĞİTİM-
ÖĞRETİM YILINA SORUNLARLA 

BAŞLIYOR.
Eğitim çalışanlarımızın ekono-

mik problemlerinin yanı sıra özlük 
hakları ile ilgili sorunları da vardır. 
Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev 
yapanların görev tanımları yapılma-
mıştır. Bu insanlar angarya işlerde 
çalıştırılmaktadır, çalışma saatleri 
esnektir. Bu arkadaşlarımızın gö-
revleri sayılırken ‘idarenin vereceği 
diğer görevleri de yapar’ şeklinde 
ucu açık bir ifade eklenmiştir. Bu 
durum uygulamada birçok keyfili-
ğe yol açmaktadır.

Öte yandan bazı okullarda hiz-
metli personel yok iken, bazılarında 
ise hizmetli personel sayısı ihtiyacı 
karşılamaktan uzaktır. Dolayısıyla 
okullarda hijyen tam olarak sağla-
namamaktadır, bu da özellikle kış 
döneminde salgın hastalıkları bera-
berinde getirmektedir. Bu noktada 
okullarımızın hizmetli personel ihti-
yacı tam olarak sağlanmalıdır.

MEB’in görevde yükselme sınav-
larının hem içerik olarak sadeleşti-
rilmesi, hem de Görevde Yükselme 
ve Unvan Değişikliği Esaslarına 
Dair Genel Yönetmelikteki sınav 
taban puanının 60’a düşürülmesi 
gerekmektedir. Ayrıca görevde 
yükselme sınavları yıllardır yapıl-
mamaktadır. Taleplerimizden birisi 
de görevde yükselme sınavlarının 
bir an önce yapılması ve periyodik 
hale getirilmesidir. Her yıl eğitim-
öğretim yılı başında ödenen “Eği-
tim-Öğretime Hazırlık Ödeneği”; 
brüt bir maaş tutarında ve hizmet 
sınıfı ayrımı yapılmadan, personeli-
nin tamamına ödenmelidir.                 

Eğitimin sorunları umuyoruz ki 
bu eğitim-öğretim yılında çözülür, 
taleplerimize kulak verilir. Bu vesi-
leyle yeni eğitim-öğretim yılını teb-
rik ediyor, eğitim çalışanlarımıza ve 
öğrencilerimize başarılar diliyoruz. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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Günlerdir düzenlediği çeşitli 
eylemlerle artan terör olaylarını 
protesto eden Türkiye Kamu-Sen 
ailesi,  bir taraftan da şehitlerimizin 
acısını ve yasını yüreğinde hisset-
meye devam ediyor.

Son olarak Ankara Kızılay mey-
danında, “Teröre lanet” mitingi 
düzenleyen Türkiye Kamu-Sen 
Genel Merkezi, dost düşman her-
kese bu milletin birlik ve beraber-
liğini kimsenin bozamayacağını, 
Türk milletinin teröre teslim olma-
yacağını hep bir ağızdan haykırdı.

Ankara Güvenparkta toplanan 
binler, “Şehitler ölmez, vatan bö-
lünmez, Şehidim hakkını helal et 
bize, Hepimiz Mehmet’iz PKK’ya 
yeteriz” sloganları ile başkenti in-
letirken, Ankaralılar ise “Ne Mutlu 
Türküm Diyene” diyerek eylemi-
mize büyük destek verdi.

Mitingimiz başta Mustafa Kemal 
Atatürk, silah arkadaşları ve tüm 
şehitlerimiz için saygı duruşu ve 
ardından okunan İstiklal Marşı ile 
başlarken, hemen ardından tüm 
şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim tila-
veti yapıldı.

Okunan Kuran-ı Kerim’in ardın-
dan bir şehit babası oğluna yaz-
dığı şiiri alanda bulunan binlerce 
kişiyle paylaştı. Şehit babasının 
okuduğu şiir tüm Ankaralıları göz 
yaşlarına boğdu.

Şehit babasının hemen ardından 
kürsüye, Şehit Aileleri Federasyo-
nu Genel Başkanı Hamit Köse gel-
di.  Köse, son günlerde yaşanan 
olayların tüm Türk milleti gibi şehit 
ailelerini de derinden yaraladığını 
belirterek, “Adına çözüm denen 
sürecin milletimizi nasıl bir felakete 
sürüklediği ortaya çıkmıştır” dedi.

KONCUK: HATA YAPMA, GAFLETE 
DÜŞME, REHAVETE KAPILMA 

LÜKSÜMÜZ YOK!
Mitinginde bir konuşma yapan 

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı 
İsmail Koncuk, Türk milletinin ta-

rihten beri hak ile batıl, doğru ile 
yanlışın mücadelesinde taraf oldu-
ğunu ve bu nedenle tarihin baş-
langıcından beri kahpe tuzaklara, 
hain saldırılara maruz kaldığını 
ama her seferinde milletin kararlı-
lığı ve yüce  Allah’ın yardımıyla bu 
zilletten çıktığını ifade etti.

Türk milletinin ne pahasına olur-
sa olsun devletinden, vatanından 
ve bölünmez bütünlüğünden taviz 
vermeyeceğini vurgulayan Kon-
cuk, “Kardeşliğimizi bozmaya kim-
senin gücü yetemeyecek” dedi.

Açılım sürecinde hata yapıldığı-
nın yetkililerce de itiraf edildiğini 
hatırlatan Genel Başkan İsmail 
Koncuk, milletin yıllarca yalanlarla 
uyutulmaya çalışıldığını, bu sürede 
terör örgütünün toparlanarak şe-
hirlere kadar patlayıcılar yerleştir-
diğini kaydetti.

“O dönemde açılımı savu-
nanların terör örgütü elebaşına 
methiyeler düzenlerin bugün şe-

hit ana, baba, eş ve çocuklarına 
hangi yüzle bakacaklarını merak 
ediyorum?” diyen İsmail Koncuk, 
“Terörle mücadele planınız nedir 
açıklayın” dedi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başka-
nı İsmail Koncuk konuşmasında;

Bu topraklar için toprağa düş-

müş yiğitlerin acısını yüreğinde 
hissederek,

“Şehitler ölmez, vatan bölün-
mez” diye haykırmaya; birlik, bü-
tünlük ve kardeşliğimizi bir kez 
daha dost, düşman tüm dünyaya 
ilan etmeye koşan değerli arka-
daşlarım.

KARARLIYIZ, BU OYUNU BOZACAK, 
BU ÇEMBERİ KIRACAĞIZ!  

Ankara Kızılay meydanında, 12 Eylül 2015 tarihinde “Teröre lanet” mitingi düzenleyen Türkiye 
Kamu-Sen Genel Merkezi, dost düşman herkese bu milletin birlik ve beraberliğini kimsenin 

bozamayacağını, Türk milletinin teröre teslim olmayacağını hep bir ağızdan haykırdı.
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Türk milleti, tarihin başlangıcın-
dan beri çetin bir mücadelenin 
içindedir.

Bu mücadele mert ile namerdin; 
iyi ile kötünün; doğru ile yanlışın; 
hak ile batılın mücadelesidir.

Bu nedenle bu millet, tarih bo-
yunca en hayâsız saldırıların, en 
hain tuzakların, kahpeliklerin, iha-
netlerin hedefi oldu. 

Biz biliyoruz ki, bizim yolumuz 
Hak yoludur; adalet yoludur; haki-
kat yoludur.

Türk milletini bu yoldan döndür-
mek isteyen, Hakkı mağlup edip, 
batılı, doğruyu yok edip yanlışı 
hâkim kılmak için hainlerin ger-
çekleştirdiği saldırılar, kurdukları 
tuzaklar, ebediyete kadar sürüp 
gidecektir.

Bu vatan ve bu dava bize Bilge 
Kağanların, Alparslanların, Sultan 
Kılınçarslanların, Selahaddin-i Ey-
yubilerin, Fatihlerin, Mustafa Ke-
mallerin emanetidir.

Bizler de bu davayı, bu Devleti, 
bu vatanı daha güçlü, daha güven-
li hale getirerek gelecek nesillere 
teslim etmek zorundayız.

Evet, zor bir mücadele veriyoruz!
Hata yapma, gaflete düşme, re-

havete kapılma lüksümüz yok!
Gözümüzü kırptığımız anda te-

pemize çullanmak için bekleyen 
hain çok!

Bunun için bu Devleti yöne-
tenlerin aldanma, inanma, zafiyet 
gösterme gibi bir hakkı yok!

Şimdi bir kez daha vatan ev-
latlarımız toprağın kara bağrına 
gömülürken, oluk oluk akan kan 
gözyaşlarımıza karışırken, yüreği-
miz yanıyor, içimiz parçalanıyor, 
kelimeler boğazımızda diziliyor.

Acımız büyük! Ne söylesek hep 
bir kelime eksik kalıyor!

Yitip giden her can, tükenen her 
nefes, yarım kalan her hayat, bizle-
ri can evimizden vuruyor.

“Su uyur düşman uyumaz” 
derler; birileri yıllarca bizi çözüm 
süreci kandırmacasıyla, “Analar 
ağlamasın” safsatasıyla uyuturken, 
düşman güçlendi.

Ağır silahlarını, bombalarını şe-
hirlere kadar yığdı.

“İt”ler ellerini kollarını sallayarak 
dolaşırken askerimizin, polisimizin 
eli kolu bağlandı.

 Şimdi kınalı kuzularımız kahpe 
tuzaklara kurban gidiyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ta-
rihinin en ağır saldırılarına maruz 
kalıyor.

Öfkemiz çığ gibi!
Düşmanımız çok; ama “Bir de 

kahpe içerden olunca, kapı kilit 
tutmuyor.”

Şimdi açılım diyerek, çözüm di-
yerek gaflet uykusuna yatan Ha-
burcular rahat uyuyorlar mı?

Teröristle, yiğitlerin kanı üzerin-
den pazarlık yapan müzakerecile-
rin yüzleri kızarmıyor mu?

Şivanperlerle el ele verip, vatan-
perverleri hain ilan edenlerin vic-
danları rahat mı?

Son 3 yıl içerisinde askerin tam 2 
bin operasyon talebini reddeden 
bürokratlar ne yapıyorlar?

Yürek acısıyla yanan şehit baba-
larını dava eden, karaktersizlikle 
suçlayanlar, evladını askere gön-
dermeyi düşünüyor mu? “ dedi.

KONCUK: BİZ BU TOPRAKLARA 
CİĞERPARELERİMİZİ VERDİK! 
“Yiğitler, kahramanlar, birer birer 

değil; beşer onar toprağa karışıyor! 
Gabar’da, Cudi’de, Gavur Dağı, 
Namaz Dağı, Yüksekova, Dağlıca, 
Dargeçit, Mazı Dağı’nda evlatlar 
kaldı!” diyen Genel Başkan İsmail 
Koncuk, “Açılımcılar, sözde akiller, 
işbirlikçi hainler, gazete köşelerin-
den bebek katillerine methiyeler 

düzenler; onların saçının bir teline 
kurban olsunlar” dedi. Koncuk, 
Milletin gözünün içine baka baka, 
“PKK, çözüm sürecini, silah depo-
lama süreci olarak değerlendirdi” 
diyerek, düştüğü gaflet ve dalaleti 
adeta haykıran idareciler, iki cihan-
da hesap vermekten kurtulacakla-
rını mı sanıyorlar?

Bağrı yanık şehit anaları,  “Onlar 
silah depolarken, siz hangi pazarlık 
masalarında, kimleri pazarlamak-
la meşguldünüz?” demeyecekler 
mi?

Babası ölene yetim, anası ölene 
öksüz derler de yavrusu ölen ana-
ya bir şey demezler.

Çünkü onun acısını anlatacak bir 
kelime daha bulunamadı dünya-
da…

Sözde çözüm sürecinin çakma 
akilleri, şimdi hangi kelimelerle te-
selli edecekler şehit analarını?

Şimdi bombalar patlıyor!
Yiğitler, kahramanlar, birer birer 

değil; beşer onar toprağa karışı-
yor!

Gabar’da, Cudi’de, Gavur Dağı, 
Namaz Dağı, Yüksekova, Dağlıca, 
Dargeçit, Mazı Dağı’nda evlatlar 
kaldı!

Şimdi toprak ılgıt ılgıt Mehmet 
kokuyor, Hasan kokuyor, Mustafa 
kokuyor!

Biz bu topraklara ciğer parele-
rimizi verdik, can ektik, kanla su-
ladık, vatan ettik, Devlet yeşerttik!

Bu topraklarda açan her çiçek 
Fatih açıyor,  Alparslan açıyor, Mu-
harrem açıyor!

Biz biliyoruz ki, “Allah yolunda 
öldürülenlere ölüler denmez, on-
lar apaçık diridirler.”

Şimdi bu vatanın semalarında, 
Cemreler, Harunlar, İlkerler dola-
şıyor.

Açılımcılar, sözde akiller, işbirlik-
çi hainler, gazete köşelerinden be-
bek katillerine methiyeler düzen-
ler; şehitlerimizin saçının bir teline 
kurban olsunlar!

Ya siz, bu ülkeyi yönetenler;
Analar, esen rüzgârlardan evla-

dının kokusunu beklerken;
Babalar secdede gözyaşlarına 

boğulurken;
Çocuklar, “Baba” diye mezar 

taşlarına sarılırken;
“Bak sevdiğim saçlarımı düz se-

verdin, ben de düz taradım, sana 
geldim” diye şehidine koşan eşler 
için ne diyeceksiniz?

Planınız nedir? Mücadele strate-
jiniz nedir?

Çıkın konuşun! Diliniz mi tutuldu; 
vicdanınız mı kurudu?

Kardeşlerim;
Milletlerin varlık mücadelesi, bi-

reylerin hayatlarıyla ölçülmez.
Hiçbir güç, hiçbir kahpelik, hiçbir 

ihanet, bizlerin bu vatandan vaz-
geçmesini sağlayamayacaktır.

Gelecek nesillerimiz için, Hak 
için bu vatanı canımız pahasına da 
olsa koruyacağız.

İhaneti zinhar unutmayacağız!
Vatanımızı asla böldürmeye-

ceğiz! Herkes bilsin ki; geçmişin 
hesabı görülecek, ihanetin bedeli 
elbet ödettirilecektir. Ama şimdi 
birlik zamanı”  dedi.

KONCUK: BİZ BURADAYIZ, 
DİMDİK AYAKTAYIZ

“Gün birlik ve beraberlik günü-
dür” diyen Genel Başkan İsmail 
Koncuk, “Biz bu oyunu bozacağız; 
bu çemberi kıracağız!” dedi. Kon-
cuk, “ Devletimizin bekası, mille-
timizin birliği için gözyaşlarımızı 
içimize akıtıyor, acımızı yüreğimize 
gömüyoruz” dedi. Koncuk, “Terö-
re teslim olmayacağız! Kardeşliği-
mizi, birliğimizi, dirliğimizi ve vata-
nımızı bir avuç kanı bozuk çapulcu 
ile içimizdeki şerefsizlere teslim 
etmeyeceğiz.

Dik duracağız.  Birlik ve beraber-
liğimizi bozmayacağız, metaneti-
mizi koruyacağız.

Bizim tepkimiz asla birlikte yaşa-
dığımız, aynı acıyla dertlenip, aynı 
sevinçle mutlu olduğumuz, aynı 
kültürle yoğurulduğumuz kardeş-
lerimize değildir.

Biz; ırkı, dini, mezhebi, etnik kö-
keni ne olursa olsun teröre ve te-
röriste lanet osun; askerimize, poli-
simize uzanan eller kırılsın diyoruz!
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Biz burada, Kürdü ile Türkü ile 
Arap’ı, Çerkez’i bir ve beraberiz.  
Tek bir yumruk gibi sımsıkıyız.

Biz buradayız, dimdik ayaktayız!
Yapılan tüm hain planlara, kuru-

lan tuzaklara ve içimizdeki kahpe-
lere rağmen binlerce yıllık birlikte-
liğimizi bozmayacağız.

Kararlıyız! Biz bu oyunu bozaca-
ğız; bu çemberi kıracağız!

Ümitsizliğe kapılmayın!
Hani Peygamber Efendimiz 

Mekke’den Medine’ye tehcir edi-
lirken, bir mağarada kâfirlerce 
kıstırılmıştı da Hz. Ebubekir’e dö-
nüp “Korkma ya Bekir! Allah bi-
zimledir!” demişti de, bir örümcek 
gelmiş, kapılarını ağ ile örmüş, bir 
güvercin konmuştu başuçlarına, 
kâfirler çekip gitmişti…

Hani, Türk milleti dağların ara-
sında sıkışıp kalmıştı da, bir de-
mirci çıkıp eritivermişti koca koca 
dağları ve bir bozkurt önder olup 
yol açılmıştı bu millete…

Korkmayın! Üzülmeyin! Yeise 
düşmeyin!

Bin yıldır, bu topraklarda Türk 
İslam sancağını dalgalandıran bu 
millet, doğru yoldadır.

Allah bizimledir!
Bir güvercin konar başucumuza; 

bir demirci kılavuz olur; biz bu iha-
net çemberini kahpelerin başında 
paralarız!

O kampları, o inleri başlarına 
yıkar da bu milleti, teröre kurban 
etmeyiz!

Bir kez daha bizler, burada rahat 
uyuyalım diye, al bayrağa rengini, 
çiçeklere kokusunu vererek ebedi 
uykuya dalan yavrularımızın hepsi-
ne Allah’tan rahmet, ailelerine ve 
Türk milletine başsağlığı diliyorum.

Biliyorum ki, şehitler ölmez.
Biliyorum ki, Türk milleti sinmez.
Biliyorum ki, vatan bölünmez.
Ruhları şad, mekânları cennet 

olsun!” dedi.

Konuşmasının sonunda kutsal 
topraklarda yaşanan ve 107 hacı 
adayının öldüğü kazaya da deği-
nen Genel Başkan İsmail Koncuk, 
“Kabe’de meydana gelen elim 
kazada hayatını kaybeden hacı 
adaylarına Allah’tan rahmet, yaralı-
lara acil şifalar diliyorum, tüm İslam 
aleminin başı sağolsun”  dedi.

Genel Başkan İsmail Koncuk 
sözlerini;

Namus lekesi değil alnımda gör-
düğünüz,

Vurulmuşum, vurulmuş düşmü-
şüm güpe gündüz.

Şakağımdaki kansa, o benim gü-
lüşümdür,

Namert sürünmektense, erkek-
çe ölüşümdür.

Tevekkül Allah’adır zillete katla-
nılmaz!

Ya hayat ya ölüm! Bunun ötesi 
olmaz” dizeleriyle noktaladı..

Genel Başkanımız İsmail 
Koncuk’un konuşmasının ardın-
dan alanda toplanan binlerce kişi, 
ANDIMIZ’ı hep bir ağızdan okuya-
rak Kızılay meydanını inletti.

Kızılay meydanında düzenledi-
ğimiz “Teröre Lanet” mitingimize, 
Konfederasyonumuza bağlı sendi-
kalarımızın Genel Başkanları, MHP 
Grup Başkanvekili Oktay Vural, 
TÜRKAV Yöneticileri, Şehit Aileleri 
Federasyonu Genel Başkanı Hamit 
Köse, Türk Dünyası Kadınları Dost-
luk ve Dayanışma Derneği Genel 
Başkanı Şenol Bal, Türk Ocakları 
Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Öz, Türkiye Kamu-Sen Eski Genel 
Başkanı Bircan Akyıldız, Milletve-
killeri, çeşitli Sivil Toplum Örgütle-
rinin Başkan ve Yöneticileri, kamu 
çalışanları ve vatandaşlarımız ka-
tıldı.

ŞEHİDİMİZİ SON 
YOLCULUĞUNA UĞURLADIK  

YÖK çalışanlarımızdan, sendi-
kamız üyesi ve iş yeri temsilcimiz 
Bayram Taşan’ın oğlu Üstçavuş 
Okan Taşan Dağlıca’daki hain 
saldırı sonucu şehit düşmüştür. 
Şehidimizin naaşı Ankara Koca-
tepe Camiinde kılınan cenaze 
namazının ardından Cebeci Asri 

Mezarlığında toprağa verildi. 
Cenaze töreninde Genel Merkez 
Yöneticileri ve üyelerimiz hazır 
bulundu. Şehitlerimize Allah’tan 
rahmet kederli ailelerine baş 
sağlığı diliyoruz. Camiamızın ve 
Türk milletinin başı sağolsun.

ÇARE TÜRK EĞİTİM-SEN
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Ülkemizin zor günlerden 
geçtiği, belki de tarihinin en ağır 
saldırılarıyla karşı karşıya kaldı-
ğı, terör belasının nice ocakları 
söndürdüğü şu günlerde, bütün 
milletimizin yüreği yanar, analar 
kan ağlarken sığ tartışmalardan, 
parasal ve sendikal konulardan 
ne kadar uzak durmaya çalışsak 
da kerameti kendinden men-
kul bazı yazar bozuntuları boş 
durmamakta, satılık kalemlerinin 
zehrini Türkiye Kamu-Sen’e akıt-
maya çalışmaktadırlar.

Bizler bütün enerjimizi, Devle-
timizin bekası; milletimizin birliği-
nin, vatandaşlarımızın huzurunun 
korunması için harcamaya çalışır, 
bu yönde eylemler gerçekleş-
tirirken meydanı boş bulan bir 
kısım zevat, toplu sözleşme 
görüşmeleri üzerinden, yalan, 
yanlış ve iftira içerikli yazılarıyla 
Konfederasyonumuza saldır-
maktadır.

Türkiye Kamu-Sen olarak saygı 
ve ahlâk sınırları çerçevesinde 
kalan ve içinde yalan barındır-
mayan her eleştiriyi hoşgörü ile 
karşılarız. Buna karşın Asım Gö-
zükara isimli bir şahıs, kamudan-
haber.com sitesinde, “Memur-
Sen’in İşi Zor” başlığıyla kaleme 
aldığı yazıda, Konfederasyonu-
muzu karalayarak Memur-Sen’in 
kamu görevlilerine yaşattığı 
ikinci büyük toplu sözleşme 
hezimetinin üstünü kapatmaya 
çalışmış ancak kültür seviyesinin 
düşüklüğü, bilgi düzeyinin eksik-
liği nedeniyle çuvallamıştır.

Her satırında birilerinden aldı-
ğı siparişin izlerinin görüldüğü 
yazısında bu kişi, yetkilendirilmiş 
konfederasyon Memur-Sen’in 
toplu sözleşme kazanımlarını(!) 
göklere çıkarırken, Türkiye 
Kamu-Sen’in taleplerini ve mü-
cadelesini ise değersizleştirme 
gayreti içine girmiştir. Her ne ka-
dar ülkemizin ilk memur sendika-
ları konfederasyonu olan Türkiye 
Kamu-Sen’in verdiği mücadele, 
birkaç kapı kulunun yalanlarıyla 
değersizleştirilemeyecek kadar 
büyük olsa da kamuoyunda 
ortaya çıkması muhtemel yanlış 
anlaşılmaların giderilmesi zaruri 

hale gelmiştir.
Bu noktada yetkilendirilmiş 

konfederasyonun toplu sözleş-
me görüşmelerinde 2016 yılı 
için %6+5 ve 2017 yılı için %3+4 
oranındaki maaş artışını başarı 
olarak nitelendiren anlayışla, 
sendikacılık ve hak mücadelesi 
bağlamında bir tartışmaya gire-
meyeceğimiz açıktır.

Son bir ayda yalnızca dolar 
kurunda %10’un üzerinde artış 
yaşanan ülkemizde keşke bu zat, 
2013 toplu sözleşme hezimeti 
nedeniyle memurlarımızın ve 
emeklilerimizin 2014 ve 2015 
yıllarında yaşadığı kayıpların 
oranını bilseydi.

Memur-Sen’in toplu sözleşme 
görüşmelerinin bir safhasında, 
Bakan’dan izin isteyerek ayağa 
kalkmasını ve ardından “%3+3 
müzakere edilemez” diyerek 
kimseye bir şey söylemeden 
toplantı salonundan çıkması-
nı, masayı terk etmek olarak 
ifade eden kişi, Türkiye Kamu-
Sen’i masayı terk etmemekle 
suçlayacağına, keşke Türkiye 
Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk’un “Madem ortak eylem 
istiyorsunuz, madem masadan 
kalkmak istiyorsunuz, o zaman 
işte meydan; haydi hep beraber 

masayı terk edelim!” teklifinin, 
hangi gerekçelerle Memur-Sen 
nezdinde karşılık bulmadığını 
açıklasaydı.

Bu kimse, Memur-Sen’i diğer 
konfederasyonlarla işbirliği 
yapmak istiyor gibi gösterece-
ğine keşke, 4688 sayılı Kanun 
uyarınca görüşmelere katılan 
konfederasyonların o masada 
olmasını Memur-Sen’in neden 
içine sindiremediğine de bir 
açıklık getirseydi. 

Türkiye Kamu-Sen’i daha 
önce karar altına alınmış konuları 
masaya getirmekle suçlayan 
bu kişi, keşke daha önce kaç 
konunun karar altına alındığı 
halde uygulanmadığına ve 
kaç kez görüşüldükten sonra 
hayata geçirildiğine dair bilgi 
sahibi olsaydı. Keşke, bu yılki 
toplu sözleşme görüşmelerinin 
en büyük kazanımlarından biri 
olarak gösterilen, 2005 yılından 
sonra göreve başlayanlara ilave 
bir derece verilmesi konusunun, 
daha önce kaç kez karar altına 
alındığını bilseydi.

Memur sendikacılığının geli-
şiminden dahi bihaber olan bu 
kiralık kalem, hiç olmazsa 2012 
yılından beri yapılan toplu söz-
leşme görüşmelerinin tutanak-

larına bir göz atsaydı. Keşke bu 
kendini bilmez, Kamu Görevlileri 
Danışma Kurulu toplantılarının 
temelinin, toplu sözleşme gö-
rüşmelerinde ele alınmayan ve 
kapsam dışı olarak kabul edilen 
konular olduğunun bilincinde 
olsaydı.  

Keşke bu kişi, kanun hükmün-
de olan toplu sözleşme metnine 
“üzerinde çalışma yapılacak” 
gibi muğlak ifadelerin konula-
mayacağını, aksi takdirde toplu 
sözleşmenin hukuki bir metin 
olmaktan çıkıp bir “temenniler 
manzumesine” dönüşeceğini 
anlasaydı.

Keşke bu zat, 4/C’lilerin 
mahkeme yoluyla kazandığı 550 
lira tutarındaki ek ödemelerin, 
toplu sözleşme yoluyla 150 
lira ile sınırlandırılmasının ve 
4/C’lilerin bunun dışındaki tüm 
sair ek ödemelerden mahrum 
bırakılmasının, yaşanan hak ka-
yıplarının nasıl bir başarı örneği 
olduğunu da belirtseydi.

Bu sözde yazar, Ali Yalçın’a 
methiyeler düzmeyi, İsmail 
Koncuk’u karalamayı yazar-
lık sanacağına,  keşke İsmail 
Koncuk’un 3 yıl şartının kaldı-
rılması için verdiği mücadeleyi 
ve daha önce yetkililerden söz 
aldığını da yazabilecek cesareti 
gösterseydi. 

O zaman Türkiye Kamu-Sen, 
her ne kadar kalemini ve köşe-
sini ihaleye çıkarmış da olsa bu 
kişiyle sendikal bir tartışmaya 
girerdi. Ancak, bu zatın sendika-
cılığın yanı sıra sosyal bilimler ve 
istatistik gibi konularda da kör 
cahil olduğunu üzülerek görü-
yor, okuduğunu anlamakta dahi 
güçlük çekenlerin, nasıl kamu 
görevlilerine hitap eden internet 
sitelerinde köşe tuttuklarına şa-
şıyoruz. Öyle ki, Türkiye Kamu-
Sen’in 20 yılı aşkın süreden 
beri yapageldiği asgari geçim 
çalışması, akademik araştırmala-
ra bile konu olmuşken; bu zatın 
yoksulluk çalışmaları hakkında 
teknik bilgi sahibi olmayanların 
anlayabileceği düzeye indirgen-
miş, basın açıklaması metnimizi 
dahi anlayamayarak bizleri 

TÜRKİYE KAMU-SEN’E SALDIRANLARA  
TOKAT GİBİ CEVAP!  
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karalamaya çalışmasına yalnızca 
gülüp geçiyoruz.

Biz Türkiye Kamu-Sen olarak 
giyimi, kuşamı, yaşam biçimi ile 
topluma örnek olması, 657 sayılı 
Kanundan kaynaklı, yasal bir 
zorunluluk olan kamu görevlile-
rinin açlık sınırını hesaplarken, 
diğer yaşamsal harcamalarını 
da hesaba katıyoruz. İnsanın 
sosyal bir varlık olması nede-
niyle yalnızca gıda ihtiyaçlarının 
görülmesiyle açlık sınırından 
kurtulmuş sayılamayacağını 
bütün çevrelere kabul ettirmiş 
bulunuyoruz.  Kaldı ki, Türkiye 
Kamu-Sen olarak biz,  4 kişilik 
bir ailenin açlık sınırını hiçbir 
zaman açıklamadık. Temmuz 
ayı Asgari Geçim çalışmamızda 
“Çalışan Tek Kişinin Açlık Sınırı”, 
1630,23 TL olarak hesaplanmış-
tır. Belirttiğimiz üzere bu tutarın 
içerisinde çalışan memurun 657 
sayılı Kanundan doğan görevleri 
nedeniyle temiz giyinebilmesi, 
tıraş olması, işine düzenli olarak 
gidip gelebilmesi, barınabilmesi, 
kışın soğuktan, yazın sıcaktan 
korunabilmesi için gerekli asgari 
harcamalar da bulunmaktadır.

Bunun yanında Temmuz 
ayında 4 kişilik ailenin sağlık 
kuruluşlarının belirlediği gibi 

beslenebilmesi için gerekli olan 
gıda harcamasının da 1027,77 
TL olduğunu hesapladık. Burada 
sözü edilen 4 kişilik ailenin açlık 
sınırı değil yalnızca aylık gıda 
harcaması rakamıdır. Bu he-
saplamadan maksat da ailenin 
yetişkinler için 2800, çocuklar 
için 2400 kalori/gün üzerinden 
yaptığı gıda harcamasının, orta-
lama bir memur maaşı içindeki 
payının belirlenmesidir. Türkiye 
Kamu-Sen’i itham eden şahıs, 
önce okuduklarını anlamaya 
çalışmalıdır.

Bizlere saldıranlar gibi, yaşa-
mayı yalnızca nefes almak, ye-
mek, içmek ve dışkılamak olarak 
algılayanların açlık sınırı tanımı 
ile üyeleri için insan onuruna 
yaraşır bir yaşam mücadelesi 
veren gerçek sendikaların açlık 
sınırı tanımının aynı olmayaca-
ğı aşikârdır. Biz, asgari geçim 
çalışması ile ilgili basın açıklama-
sında, açlık sınırı hesabımıza ek 
olarak 4 kişilik bir ailenin yalnızca 
gıda harcaması tutarını ayrıca 
veriyoruz ama bu tutarı asla açlık 
sınırı olarak tanımlamıyoruz. 

Her ne kadar, üç kuruşluk 
menfaat uğruna onurlarını dahi 
pazarlamaktan çekinmeyenler, 
bunu idrak kabiliyetinden yok-

sun olsalar da; “onurlu bir yaşam 
için” insanın karnının doymasının 
yanında diğer sosyal ihtiyaçları-
nın da görülmesi gerekliliği fikri 
üzerine oturttuğumuz açlık sınırı 
tanımımız, bütün çevrelerce 
kabul görüyor.

Tek hücreli canlılar gibi yaşa-
mayı kendileri için başarı sayan 
ve hayatın temel hedefini mide-
sini doldurmak olarak belirleyen 
ve kamu görevlilerimize de böy-
le bir yaşamı lâyık gören sendi-
kal anlayışın kalemleri de, kendi 
midelerini tok tutmak uğruna 
bütün sendikal değerleri ayaklar 
altına alabiliyorlar. Bu nedenle-
dir ki, bu kimseler için yıllık 123 
liralık zamlar, %6+5’ler, %3+4’ler 
tarihi başarı olarak kabul ediliyor.

Doldurdukları midelerinden 
gelen gurultuyla konuştukla-
rını zannedenler, “Çamur at, 
izi kalsın” mantığıyla Türkiye 
Kamu-Sen’e saldıranlar, ne kadar 
uğraşsalar da içinde yüzdükleri 
pisliğin kokusunu bastıramaya-
caklardır. Bu utanmaz, sözde 
yazarların ve onların ellerine 
kalem tutuşturanların sendika-
cılığın mukaddes amaçlarından 
bihaber oluşu nedeniyle Türk 
sendikal mücadelesi akamete 
uğramakta, bu kimselerin sakat 

başarı anlayışı, kamu görevlile-
rinin ve emeklilerinin haklarının 
budanmasına,  reel ücretlerin 
ve alım gücünün günden güne 
düşmesine sebebiyet vermek-
tedir.

Aileleriyle birlikte 20 milyona 
yakın vatandaşımızı 2014 yılında 
123 lira, 2015 yılında ise yak-
laşık ortalama 191 lira zamma 
mahkûm eden, 2016 yılı için 
%33 zam talep edip %6+5’e 
tav olan, 2017’de ise bütün 
ekonomik belirsizliklere rağmen 
%3+4’e “Evet” diyenleri kahra-
man yapmaya çalışan bu sözde 
yazarı kamuoyunun takdirine 
sunuyoruz.

Sendikacılık, istatistik ve sosyal 
bilimlerin en temel esaslarını 
bile bilmeden, kendisine verilen 
talimatları uygulamak üzere 
eline kalem tutuşturulan bu kişi 
ihtimal ki, bu yazdıklarımızı da 
anlamayacaktır. Kendisinden 
öteye, bu kişiye köşe yazısı sipa-
rişi verenlere önerimiz, Türkiye 
Kamu-Sen’in üzerine konusunda 
daha bilgili, sendikacılığa hâkim 
ve okuduğunu anlayabilen kim-
seleri göndermesi yolundadır.

“Taşımalı Eğitim” kapsamında 
olan ilkokul, ortaokul ve orta-
öğretim  kurumlarında yaşanan 
sorunlar ile ilgili sendikamıza 
çok sayıda şikayet ulaşmaktadır. 
23/09/2014 tarihli ve 4145909 
sayılı Milli Eğitim Bakanlığı 

Örgün ve Yaygın Eğitimi Des-
tekleme ve Yetiştirme Kursları 
Yönergesi gereği ilkokul öğren-
cileri dışında Milli Eğitim Bakan-
lığına bağlı eğitim kurumlarında 
öğrenim görmekte olan öğren-
cilere yetiştirme kursları düzen-

lenmektedir. “Taşımalı Eğitim” 
kapsamında olan ortaokullardaki 
öğrenciler kursa kalırken ilkokul 
öğrencileri bekletilmekte ve bu 
bekleme sürecinde de öğret-
menler görevlendirilmektedir.

Bununla birlikte Millî Eğitim 
Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime 
Erişim Yönetmeliği’nin müdür ve 
nöbetçi öğretmenlerin sorumlu-
luklarını düzenleyen 13. Madde-
sinde öğretmenlerimize mes-
leğin görev tanımına çok uzak, 
icrası fiilen imkansız görevler 
verilmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Okul 
Öncesi Eğitim ve  İlköğretim Ku-
rumları Yönetmeliği’nin 44.mad-
desi ‘Nöbet görevi ilk ders 
başlamadan 30 dakika önce 
başlar, son ders bitiminden 30 
dakika sonra sona erer’ şeklinde 

düzenlemesine rağmen ‘taşımalı 
eğitim ‘ kapsamındaki okullarda 
görevin doğası gereği daha 
erken göreve başlama ve geç 
saatlere kadar çalışma yapılması, 
yetiştirme kursları dolayısıyla da 
ilkokul öğrencilerinin bekletilip,  
öğretmenlerin görevlendirilerek 
fazla çalışmanın ücretlere yansı-
maması söz konusudur. 

Türk Eğitim-Sen olarak Milli 
Eğitim Bakanlığına yazı yazarak 
öğretmenlerimizin asli görevleri 
ile meşgul olmaları gerekirken 
bu tür görevlendirmelerle 
gereksiz iş yükü altında ezilme-
lerine yol açan uygulamalara yer 
vermeyecek şekilde mevzuatın 
yeniden düzenlenmesi talep 
ettik.

TAŞIMALI EĞİTİMDE YAŞANAN SORUNLAR MEB’E İLETİLDİ
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Hopa’daki sel mağdurlarına yönelik Türkiye Kamu-Sen tarafından ya-
pılan su ve yiyecek yardımının ardından Türk Eğitim-Sen tarafından da 
mağdur vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi.

Sel felaketinden etkilenen vatandaşların yemek ihtiyacını karşılamak 
amacıyla Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk’un talimatı üze-
rine harekete geçen Artvin Şubesi, 28 Ağustos Cuma günü Hopa hal-
kına sıcak yemek verdi.

Türkiye Kamu-Sen Artvin İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Şube Baş-
kanı İsrafil BAYRAK yaptığı açıklamada, Hopa’da meydana gelen sel 
felaketinin etkilerinin ilçede hala hissedildiğini, vatandaşların mağduri-
yetinin devam ettiğini belirterek, Genel Merkez yöneticilerinin talima-
tıyla Hopa halkı normal hayatına dönünceye kadar yardım ve destek 
faaliyetlerine devam edeceklerini ifade etti.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen’in vazife bilincinin sadece 
memurların haklarına yönelik çalışmalarla sınırlı olmadığını vurgulayan 
Şube Başkanı İsrafil BAYRAK, “Biz vatandaşımızın sevincinde, üzün-
tüsünde daima yanında olan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Türk Milleti 
ile bütünleşmiş bir yapıdayız. Hopa halkının bu kötü günlerinde onlara 
destek olmayı, yanlarında olmayı asli görevimiz biliyoruz. İnsanlarımız 
gerçekten zor durumda. Diğer sivil toplum örgütlerini ve duyarlı vatan-
daşlarımızı da Hopalı kardeşlerimize destek olmaya davet ediyorum.  
Milletimizin önemli hasletlerinden biri de yardımsever olması, dar du-
rumdaki insanlara cömertliğini göstermesidir. El birliğiyle felaketzede 
vatandaşlarımızın yaralarını sarmamız gerekiyor. Bu yardım faaliyetimize 
destek olan başta Genel Başkanımız Sayın İsmail KONCUK olmak üzere 
tüm sendika mensubu arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Dilerim 
ki buna benzer felaketleri bir daha insanlarımız yaşamasın” dedi.

Öte yandan, yemek dağıtımından faydalan mağdur vatandaşlar, Türk 
Eğitim-Sen’in bu faaliyeti dolayısıyla teşekkür ettiler ve bölgedeki sıkın-
tıların bir an önce atlatılması için diğer sivil toplum örgütleri ve vatan-
daşların da daha duyarlı olmasını beklediklerini ifade ettiler.

Bolu Şubesi, Iğdır’da 8 Eylül 2015 tarihinde PKK’lı teröristlerin hain 
saldırısında şehit düşen polisimiz Yaşar Doğançay’ın Dörtdivan’daki 
baba evine taziye ziyaretinde bulundu.

Bolu Şubesi, taziyenin ardından daha önce şehit düşen Piyade Er 
Mustafa Değercan ile Piyade Çavuş Durmuş Yıldız’ın Cemaller Köyü 
Kabristanı’ndaki mezarlarını da ziyaret etti.

Burdur Şube’ye bağlı Bucak İlçe Temsilciliği terörü lanetlemek için 
miting düzenledi. Mitinge, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk 
Eğitim-Sen Burdur Şube Başkanı Orhan AKIN ve Burdur Şube yönetici-
leri, MHP Burdur Milletvekili Alparslan Ahmet DURSUN, MHP İlçe Baş-
kanı Osman TOP, Ülkü Ocakları yöneticleri, Türkiye Kamu-Sen üyeleri 
ve vatandaşlarımız katıldı. Basın açıklamasından ardından Kuran tilaveti 
yapıldı, şehitlerimiz için dualar okundu. 

TÜRK EĞİTİM-SEN HOPA’DA 
FELAKETZEDELERE YEMEK DAĞITTI

BOLU ŞUBE’DEN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Bursa 2 No’lu Şube Başkanı Selçuk Türkoğlu, Bursa Valisi Münir Ka-
raloğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Veli Sarıkaya’nın idari yargı kararlarının 
gereği gibi uygulamayarak TCK 257 uyarınca görevi kötüye kullanma 
suçu işledikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Türkoğlu şunları kaydetti: “Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Ku-
rumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin bazı 
maddelerinin iptali istemiyle açılan davada Danıştay İdari Dava Dai-
releri Kurulu 2014/1151 Y.D. itiraz No’lu ve 18.02.2015 tarihli kararı ile 
eksik düzenleme yönünden itirazın kabulüne karar vermişti. Lakin yargı 
kararlarının davalı idareye tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içe-
risinde uygulanma zorunluluğu olmasına rağmen ve hukuka aykırılığı 
yargı kararlarıyla da sabit olan görevden alma işlemlerinin iptali ile mağ-
dur edilen tüm eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür 
yardımcılarının haklarının iade edilmeleri hususunda Türk Eğitim-Sen 
Genel Merkezi tarafından tüm valilikler uyarılmasına rağmen herhangi 
bir işlem yapılmamıştır. Bu durum hukuken ayrı bir suç teşkil etmektedir. 
Zira mahkeme kararları hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine 
getirilmesi geciktirilemez. İdari mahkeme kararlarını kasten yerine ge-
tirmeyen kamu görevlileri bu durumdan kişisel olarak sorumludurlar. 
Bizde bu sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.”

Türkoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bursa’da eğitim yerlerde sürünür-
ken ve bizzat Bakanlığın yanlış uygulamalarıyla eğitimcilerin motivas-
yonu çökertilirken kadrolaşma ve makamları işgal etme adına tarihi bir 
kıyım yaşanmıştır. Bir yıldan fazla süredir mücadele vererek mahkeme-
lerde hak arayıp kazandığı halde şimdi de mahkeme kararları kasten 
uygulanmamaktadır. Mülki amirlere düşen barışı ve huzuru tesis etmek 
olmalıydı. Onların da Hükümet’in ve MEB’in yanlış uygulamalarını kat-
layan hukuk tanımazlıkları Bursa eğitim camiasında telafisi mümkün ol-
mayan yaralar açmaya devam etmektedir. Biz lütuf değil hakkımız olanı 
istiyoruz. Muz cumhuriyetlerinde bile mahkeme kararlarına uyulurken 
biz de en azından ülkemizde mahkeme kararlarına uyulmasını bekliyo-
ruz. Mahkeme kararlarını kasten uygulamayan Vali Karaloğlu ve Müdür 
vekili Sarıkaya’yı da buradan hukuka havale ediyoruz.” 

BURSA 2 NO’ŞUBE, BURSA VALİSİ VE İL 
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ HAKKINDA SUÇ 

DUYURUSUNDA BULUNDU

BURDUR’DA TERÖR LANETLENDİ
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Ataması yapılmayan öğretmenler İzmir 3 No’lu Şube’yi ziyaret etti. 
2016 yılının Şubat ayında 40 bin atama talep ettiklerini belirten 2016 Şu-
bat Ataması Platformu sözcüsü İlayda Pirnar “Seçim öncesi Milli Eğitim 
Bakanlığı’ndan Şubat ataması için söz istiyoruz.” dedi.

İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Adnan Sarısayın da her zaman atama-
sı yapılmayan öğretmenlerin yanında yer aldıklarını, bundan sonra da 
yanlarında yer almaya devam edeceklerini ifade ederek şöyle konuştu: 
“Türk Eğitim-Sen olarak talebimiz; 2015 yılı sonuna kadar tam 100 bin 
atama yapılmasıdır. Sendikamızın yaptığı araştırmaya göre Türkiye’de 
norm kadro ihtiyacı 73 ilde 120 bin 610’dur. Yine sendikamızın yaptığı 
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 eğiti-
mimize olumlu katkısı yoktur. Açık öğretim mezunları, hatta iki yıllık yük-
sekokul mezunları dahi ücretli öğretmenlik yapabilmektedir. Dolayısıyla 
kadrolu öğretmenler yerine, ücretli öğretmenlerle öğretmen açığını 
kapatmaya çalışmak, eğitimde kaliteyi ve verimi düşürmektedir. Türk 
Eğitim-Sen olarak ihtiyaç yokken, öğretmen ataması yapılsın demiyo-
ruz. Türkiye’de ciddi bir öğretmen açığı ve bu açığı kapatabilecek bir 
öğretmen ordusu olduğunu biliyoruz; bu nedenle ülkemiz gerçekleriy-
le örtüşen sayıda öğretmen ataması yapılmasını talep ediyoruz. Kosko-
ca Türkiye Cumhuriyeti Devleti 100 bin öğretmen ataması yapabilecek 
mali imkânlara sahip değilse, gerçekten yazıklar olsun!”

Elazığ Şube Başkanı Talat Efe ve şube yönetim kurulu üyeleri, Mezre 
Ortaokulu öğretmenlerinin de katılımıyla 09 Eylül 2015 tarihinde Mez-
re Ortaokulu’nda şehitlerimiz için saygı duruşunda bulundu, İstiklal 
Marşı’nı okudu. Şehitlerimiz dualar da anıldı. 

Bir konuşma yapan Elazığ Şube Başkanı Talat Efe, “Türk milletinin, 
yiğit evlatlarının şehit haberleri aziz milletimizi derinden yaralamaktadır. 
Millet olarak birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günleri 
yaşıyoruz. Bu vatan uğruna can veren aziz şehitlerimiz için çok şeyler 
yapılması gerekiyor. Bu vatan için şehit düşen güvenlik görevlilerimizi 
ve Mehmetçikleri saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun, aziz milletimizin 
başı sağ olsun” diye konuştu.

ATAMASI YAPILMAYAN ÖĞRETMENLER 
İZMİR 3 NO’LU ŞUBE’Yİ ZİYARET ETTİ. 

ELAZIĞ ŞUBE, ŞEHİTLERİMİZ İÇİN SAYGI 
DURUŞUNDA BULUNDU

Türkiye Kamu- Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Kırıkkale Şube 
Başkanı Yücel Karabacak, “Teröre lanet, şehitlerimize dua” konulu ba-
sın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına STK Başkanları, Türkiye Kamu-
Sen’e bağlı sendikaların Şube Başkanları ve üyelerimiz ile vatandaş-
lar da katıldı. Basın açıklamasından ardından şehidimiz Bekir Ferhat 
Kaya’nın baba ocağına kadar kortej eşliğinde yüründü. Burada Kur’an’ı 
Kerim okundu, dualar edildi. Ayrıca şehidimizin babasına Kur’an’ı Kerim 
ve Türk Bayrağı takdim edildi

Samsun 2 No’lu Şube, Vezirköprü ilçesinde “Al bayrağını al da gel, 
şehidine sahip çık” yürüyüşü düzenledi. Sivil toplum kuruluşlarının ve 
siyasi partilerin de destek verdiği yürüyüşte vatandaşlar, ellerinde Türk 
bayraklarıyla teröre lanet okudu.  Abdullah Derici Parkı önünden başla-
yan yürüyüş Cumhuriyet Meydanında son buldu. Cumhuriyet Meyda-
nında toplanan vatandaşlar saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşını 
okudu.  Burada bir konuşma yapan Samsun 2 No’lu Şube Başkanı Bün-
yamin Kamçi şunları söyleri: “Terörü lanetlemek için demokratik hakkı-
nı kullanıp yürüyüşe katılarak bu meydanda toplanmış, yürekleri vatan 
aşkıyla yanan kardeşlerim, Bölücü mihrakların, eli kanlı katillerin hedef 
tahtasına koyduğu milletimizin geleceği, maalesef bir bilinmezliğe doğ-
ru sürükleniyor. Özellikle şu son günlerde asker ve polisimiz PKK denen 
vampirin pençesinde cemse cemse kırılıyor. Ve bizden susmamız, iha-
net şebekelerinin yaptıklarına rıza göstermemiz bekleniyor. Türk é ezel-
den düşman olanlar tarafından TV ekranlarında, gazete sütunlarında 
milli hassasiyetlerimizi yok etmek için gayret gösteriliyor. 

Bize birileri diyor ki: “Yürümekle ne olacak, ortalığı karıştırıyorsunuz, 
gün birlik günüdür.” Biz de diyoruz ki: “Haksızlık karşısında susan, dilsiz 
şeytandır.” Gencecik evlatlarımız tabutlarla evlerine gönderilirken bize 
oturmak, susmak, tepkisiz kalmak yakışmaz diyoruz. Ama dökmeden, 
kırmadan incitmeden yapalım diyoruz. Birliğimiz dosta güven, düşma-
na korku versin istiyoruz. Günse gün bugün, birlikse işte birlik burada. 
Maksadımız asla suçlu aramak değildir. Maksadımız birilerinin üstüne 
bu işin vebalini atmak değildir. Çünkü onun zamanı ve yeri burası de-
ğildir. Onun hesabını, faturasını bu aziz millet yeri geldiğinde takdir 
edecektir. Bizim maksadımız, canımız yanarken, hepsinden öte vatan 
topraklarına alenen kastedilirken, tepeden tırnağa bu milletin üzerin-
deki ölü toprağını silkelemektir. Maksadımız uyuyan devi yani Türkiye´yi 
uyandırmaktır. Maksadımız, bizim için canlarını feda eden şehitlerimi-
zin bizlerden hoşnut olmalarıdır. Gayemiz onlara mahcup olmamak, 
yaşananlara duyarsız kalarak kemiklerini sızlatmamaktır. Türk benim, 
Kürt benim, Çerkez benim, Laz benim, ben Türkiye´yim. Bizim anlayı-
şımız budur demek için toplandık. Kalplerimiz birlikte attığı müddetçe 
çözülme süreçleri asla yaşanmayacak; birlikte yaşama azmimiz devam 
ettikçe bunu kimse başaramayacaktır. Yüce Rabbimden şehitlerimize 
rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum.”

KIRIKKALE ŞUBE, ŞEHİDİNE SAHİP ÇIKTI.

AL BAYRAĞINI AL GEL, ŞEHİDİNE SAHİP ÇIK
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Afyonkarahisar Şube üyelerin-
den Oğuzhan ÇETİN’in kızı ol-
muştur.

 Afyonkarahisar Şube üyelerin-
den Hüseyin AK’ın oğlu olmuştur.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden 
Çiğdem-Cihan ÇİÇEK çiftinin ço-
cukları olmuştur.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden 
İsmail Emre KAYKI’nın çocuğu ol-
muştur.

Bursa1 No’lu Şube üyelerinden 
Serkan YAMAN’ın çocuğu olmuş-
tur.

Bursa1 No’lu Şube üyelerinden 
Ali SAmi DİNÇEr’in çocuğu ol-
muştur.

  Bursa1 No’lu Şube üyelerinden 
Seda - Mahmut BEŞKAZA çiftinin 
“Ahmet” adında çocuğu olmuş-
tur.

Bursa1 No’lu Şube üyelerinden 
Ergün KARA’nın çocuğu olmuştur.

Denizli Şube üyelerinden Esin-
Selçuk GÜLER çiftinin  “Ekin” is-
minde  kızları olmuştur.

Denizli Şube üyelerinden Sema 
SANCAR’ın “Salih” isminde oğlu 
olmuştur.

Hatay 1 No’lu Şube üyelerinden 
Halil ERGÜDER’in “Şevval”  adın-
da kızı olmuştur.

İzmir 1 No’lu Şube Yönetim 
Kurulu Üyesi Tuncay ÜNSAL’ın 
‘’İpek’’ adında çocuğu olmuştur.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerin-
den Kemal AŞIK’ın çocuğu dünya-
ya gelmiştir.    

Kırşehir Şube üyelerinden Di-
lek-Göksal METİN çiftinin çocuğu 
olmuştur.

Kırşehir Şube üyelerinden  Onur  
TECER’in çocuğu olmuştur.

Konya 1 No’lu Şube üyelerin-
den Kemal SOLMAZ’ın “Zülal” 
adında kızı olmuştur.

Konya 1 No’lu Şube üyelerin-
den Abdurrahman HORUK’un er-
kek çocuğu olmuştur.

Konya 1 No’lu Şube üyele-
rinden Mustafa ÖZER’in “Yeliz” 
adında kızı olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerin-
den Abdülkerim COŞKUN’un  ’’ 
Elif’’ adında çocuğu olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerin-
den Mehtap ÇİZMECİ’nin   ’’ Ege-
han’’ adında çocuğu olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerin-
den Ercan HORUZ’un ’’Feyza 
Nur’’  adında çocuğu olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerin-
den Hülya Neslihan PEKTAŞ’IN 
’’Sahide Gökçe ’’adında çocuğu 
olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerin-
den Sezer – Levent GENÇ çiftinin 
“ Ada Su “  adında kızı olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerin-
den Elif – Ahmet DİKMEN çiftinin 
“ Neslişah “  adında kızı olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerin-
den Muhittin CİRİT’in “ Ece Se-
nem “  adında kızı olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerin-
den Ayşe Gül – Gökhan ALMACİ 
çiftinin “ Uluç Kaan “  adında oğlu 
olmuştur.

Ordu Şube üyelerinde Merve-
Seyfullah GÜNAY çiftinin çocukla-
rı olmuştur.

Ordu Şube üyelerinden  Cü-
neyt SOLAK’ın çocuğu olmuştur.

Ordu Şube üyelerinden Nergiz 
ÖZDEMİR’in çocuğu olmuştur.

Ordu Şube üyelerinden Ferhat 
MERT’in çocuğu olmuştur.

Ordu Şube üyelerinden Tayyar 
DİNÇ’in çocuğu olmuştur.

Ordu Şube üyelerinden Zeh-
ra-Ümit ŞANLI çiftinin çocukları 
olmuştur.

Nevşehir Şube  üyelerinden 
Gülsün-Memiş BÜLBÜL çiftinin  “ 
Metehan” isminde erkek çocukla-
rı olmuştur.

Nevşehir Şube  üyelerinden  Zu-
hal - Ozan BOYACI çiftinin  “ Elif “ 
isminde kız çocukları olmuştur.

Nevşehir Şube  üyelerinden  
Tuğçe EKİZ’in  “ Yiğit - Arda “ is-
minde erkek çocuğu olmuştur.

Nevşehir Şube üyelerinden  
Keskin DOĞAN’ın “ Ahmet Berke 
“ isminde erkek çocuğu olmuştur.

Sinop Şube üyelerinden Murat 
-Pervin YAŞAR çiftinin “Uraz Ka-
ğan” adında çocukları olmuştur.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerin-
den Nurgül - Harun DAĞLIOĞ-
LU evlenmiştir.

Bursa1 No’lu Şube üyelerin-
den Hurşit ASLAN evlenmiştir.

 Bursa 1 No’lu Şube üye-
lerinden Neriman-Ömer 
ÖZDEMİR’in çocukları evlen-
miştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerin-
den Esra VURUCU ve Süleyman 
AKIN evlenmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyele-
rinden Nural HARMAN’ın oğlu 
Erdal evlenmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerin-
den Bekir İBİCAN’ın oğlu Yunus 
evlenmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyele-
rinden Ferit Mustafa GÖKHAN 
evlenmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyele-
rinden Ömer DURGUT’un oğlu 
evlenmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üye-
lerinden Ramadan KARTAL’ın 
oğlu evlenmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube Yö-
netim Kurulu Üyesi Mustafa 
PAŞAYİĞİT’in oğlu evlenmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden İs-
mail ALBAYRAK evlenmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden Ra-
mazan SEYFİ evlenmiştir.

Kırşehir Şubesi üyelerimizden 
Erdal AVCI evlenmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden 
Mine KOZANHAN evlenmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden İl-
ker Kayhan-Gökçe DEMİRBAŞ 
evlenmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerin-
den Nurbaki BİLİCİ evlenmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyele-
rinden Mehmet KAYA’nın oğlu 
evlenmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerin-
den Zekai ŞENGÜN evlenmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerin-
den Mehmet KELEŞ evlenmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerin-
den Hüseyin AYGÜN evlenmiş-
tir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerin-
den Mehmet TURGUT’un kızı 
evlenmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerin-
den Kadir ÖRKİ evlenmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerin-
den Lütfi KOÇ’un oğlu evlen-
miştir.

Konya 2 No’lu Şube üyele-
rinden Savaş YARDIMCI’nın kızı 
evlenmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerin-
den Osman KILIÇ’ın kızı evlen-
miştir.

Ordu Şube üyelerinden Eren 
ŞENER evlenmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Elif 
DALGIÇ evlenmiştir.

Nevşehir Şube üyelerinden 
Hatice- Volkan AYDOĞDU çifti 
evlenmiştir.

Sinop Şube üyelerinden Ay-
şen KARAKAŞ ve Serkan TUR-
GUT evlenmişlerdir.

Sinop Şube üyelerinden Er-
doğan BULUT evlenmiştir.

Sinop Şube üyelerinden 
Muhsin KAHVECİ’nin oğlu ev-
lenmiştir.

YENİ DOĞANLAR      EVLENENLER

Bursa1 No’lu Şube üyelerin-
den Deniz Efe ÖZGÜLE’nin oğlu 
sünnet olmuştur.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerin-
den Şerife TÜRK’ün oğlu sünnet 
olmuştur.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerin-
den Serhat Murat ÇETİNER’in 
çocuğu sünnet olmuştur.

Konya 1 No’lu Şube üye-
lerinden Deniz ÇOBAN’ın 
oğlu sünnet olmuştur. 

Konya 2 No’lu Şube üyele-
rinden Mehmet KARATAŞ ‘IN 
oğlu sünnet olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerin-
den Murat KAYA’nın oğlu sün-
net olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerin-
den Ergün ZEYLAN’ın oğlu sün-
net olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube Teşki-
latlandırma Sekreteri  Mehmet 
SİVRİKAYA’nın oğlu sünnet ol-
muştur.                       

Sinop Şube üyelerinden En-
gin TÜRK’ün çocuğu sünnet ol-
muştur.

SÜNNET
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VEFAT

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Vedat Yıldırım TAGAR’ın an-
nesi vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Tolga ÜĞDÜL’ün annesi ve-
fat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Fuat ERKİNTUNA’nın annesi 
vefat etmiştir.

 Bursa1 No’lu Şube üyelerin-
den Ali GÜLTEPE’nın babası ve-
fat etmiştir. 

 Bursa1 No’lu Şube üyelerin-
den Salahattin KARTAL’ın annesi 
vefat etmiştir.

Hatay 1 No’lu Şube üyelerin-
den Ali Uğur ŞİMŞEK’in annesi 
vefat etmiştir.

Hatay 1 No’lu Şube üyelerinden 
Serhat BAYRAKTAROĞLU’nun 
babası vefat etmiştir.

Hatay 1 No’lu Şube üyelerin-
den Mustafa KAHRAMAN’ın ba-
bası  vefat etmiştir.

Hatay 1 No’lu Şube üyelerin-
den İlhan ANDIÇ’ın annesi vefat 
etmiştir.

Hatay 1 No’lu Şube üyelerin-
den Mehmet Hamdo TIRAŞLI’nın 
ablası vefat etmiştir.

İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden 
Saniye KULELİ’nin babası vefat 
etmiştir.

İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden 
Ömer KUNAZ’ın kardeşi vefat et-
miştir.

İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden 
Hüsamettin BAYRAM’ın kardeşi 
vefat etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerin-
den Fadime ÖRTEN’in babası 
vefat etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerin-
den Yılmaz DEMİRCAN’ın babası 
vefat etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube Yönetim 
Kurulu Üyesi Abdullah KILIÇ’ın  
babası vefat etmiştir.

Kayseri 2 No’lu Şube üyele-
rinden Yaşar PALASLIOĞLU’nun 
babası vefat etmiştir.

Kayseri 2 No’lu Şube üyelerin-
den Arif SÖNMEZ’in annesi vefat 
etmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden Na-
lan ASLAN’ın babası vefat etmiş-
tir.

Kırşehir Şube üyelerinden Si-
nan DEMİR’in babası vefat etmiş-
tir.

Kırşehir Şube üyelerinden Os-
man KILIÇ’ın annesi vefat etmiş-
tir.

Kırşehir Şube üyelerinden 
Mehmet AKYÜREK’in babası ve-
fat etmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden Me-
dine GÜZEL’in babası vefat et-
miştir.

Kırşehir Şube üyelerinden Öz-
dal ÖZDEMİR’in babası vefat et-
miştir.

Kırşehir Şubesi üyelerimizden 
Ekrem BUZLU’nun annesi vefat 
etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerin-
den Abdurrahman HORUK’un 
annesi vefat etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerin-
den İsa ÜLKÜ’nün kardeşi vefat 
etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerin-
den Erdoğan ORDU’nun annesi 
vefat etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerin-
den Hayrettin ZORLU ‘nun baba-
sı vefat etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerin-
den Ercan YANDIMOĞLU’nun 
annesi vefat etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerin-
den Hıfzı TİRYAKİOĞLU’NUN 
annesi vefat etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerin-
den Aydoğan ÇAĞLAR’ın  oğlu 
vefat etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerin-
den Lütfi KOÇ’un babası vefat 
etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerin-
den Hergüner VERİNÇ’in babası 
vefat etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerin-
den Mevlüt TÜRKCAN’ın annesi 
vefat etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerin-
den Halil ZAĞIL’ın annesi vefat 
etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerin-
den Emine ÖZ’ün babası vefat 
etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerin-
den Fazilet CESUR’un ağabeyi 
vefat etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerin-
den Hüseyin BOZFAKIOĞLU’nun 
kız kardeşi vefat etmiştir.

Nevşehir Şube üyelerinden 
Yasemin KOCATMAZ’ın   babası 
vefat etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Seda 
UYUN’un babası  vefat etmiştir..

Ordu Şube üyelerinden İbra-
him AYDIN’ın babası vefat etmiş-
tir.

Ordu Şube üyelerinden Ahmet 
ERGÜL’ün babası  vefat etmiştir.

 Ordu Şube üyelerinden  Zeki 
SET’in abisi vefat etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden  Ah-
met DOĞRU’nun babası vefat 
etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Refik 
BAŞ’ın annesi vefat etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Ali 
ŞENYURT’un annesi vefat etmiş-
tir.

Ordu Şube üyelerinden Kenan 
ODABAŞI’nın babası vefat etmiş-
tir.

Ordu Şube üyelerinden Nur-
can ŞEYHOĞLU’nun annesi vefat 
etmiştir.

Sinop Şube üyelerinden Ah-
met Emin ÇELEBİ’nin annesi ve-
fat etmiştir.

Sinop Şube üyelerinden İrfan 
DANACI’nın ablası vefat etmiştir.
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