
MEMUR VE EMEKLİNİN ÇALINAN HAKKI

HARAM OLSUN!
2015 yılı Ağustos ayında acemi sendika Memur-

Sen’in attığı imzanın ardından Türkiye Kamu-
Sen’in ortaya çıkararak gündeme getirdiği memur 
ve emeklinin cebinden çalınan rakamlar yeni yılın 
ilk mesai gününde acı bir gerçek olarak karşımıza 
çıkmıştır.Acemice atılan imzanın sonucunda me-
mur ve emeklilerimiz enflasyon farkından kaynaklı 
olarak aylık ortalama 43 TL kayba uğramışlardır. 
“Tarihi sözleşme yaptık” diyerek göz boyama-
ya çalışanların maskesi yine düşmüş, memur ve 
emeklilerimiz masada ikinci kez büyük bir yenilgi-
ye uğratılmışlardır. Tabiri caizse, takke düşmüş, kel 
görünmüştür.

MEMUR-SEN`DEN BİR GOL DE 
4-C’LİLERE!

GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANARAK,
ÜYELERİMİZİN HAKKINI 

GASPEDENLERE HAPİS CEZASI

GENEL BAŞKAN: “İŞ GÜVENCEMİZE SAHİP ÇIKMAK İÇİN SOKAKLARI 
İŞGAL ETTİĞİMİZDE KİMSE KAMU ÇALIŞANLARI KENDİ DERDİNE 
DÜŞMÜŞ DEMESİN!” Türk Eğitim-Sen’in 4 grup halinde yaptığı 

“Türkiye’nin Sendikası Eğitim ve İstişare 
Toplantıları”larının   ikincisi 18-20 Aralık 2015 tarihinde, üçüncüsü 25-27 Aralık 2015’te, dör-
düncüsü ise 07-10 Ocak 2016’da Antalya’da gerçekleştirildi. Toplantılara Türkiye Kamu-Sen 
ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri,  
İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, Şube Başkanları, Şube Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve İlçe Temsilcileri katıldı.  
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Acısıyla, tatlısıyla, güzel ve 
kederli günleriyle bir yılı daha ge-
ride bırakıyor, yeni ümitlerle, yeni 
beklentilerle yeni bir yıla giriyo-
ruz. 2016 yılının tüm milletimize 
sağlık, mutluluk ve huzur getir-
mesini temenni ediyor, başta Gü-
neydoğu Anadolu Bölgesi’nde 
canları pahasına vatan müdafaası 
yürüten kahraman evlatlarımız 
olmak üzere tüm güvenlik güçle-
rimize selamet diliyorum.

Geçtiğimiz yıl yaşadığımız pek 
çok olumsuz gelişmenin yanın-
da, Sayın Prof. Dr. Aziz Sancar 
Hocamızın bilim alanında Nobel 
Ödülü alan ilk Türk olarak tarihe 
geçmesi, 2015 yılında yüzümü-
zü güldüren nadir olaylardan 
biri olmuş, tüm Türk milletinin 
göğsünü kabartmıştır. Bu vesile 
ile Sayın Hocamızı bir kez daha 
tebrik ediyorum.  

Yıllardır “Çok güzel şeyler ola-
cak “ vaadiyle yürütülen sözde 
açılım politikasının; 7 Haziran 
Genel Seçimlerinin ardından bir 
anda sıcak çatışmaların yeniden 
başlamasıyla, idarecilerin tanı-
mıyla, buzdolabına kaldırılması, 
bu süreçte milletimizin nasıl uyu-
tulduğunun en açık göstergesi 
olmuştur. Bu dönemde PKK’nın 
dağlardan inerek şehirlere 
yerleşmesine, şehir merkezlerine 
tonlarca patlayıcı ve silah yığınağı 
yapılmasına ve yüzlerce asker, 
polis ve sivil vatandaşımızın 
hayatını kaybetmesine neden 
olan bu anlayışın sorgulanması, 
geride bırakılan dönemde terö-
rist faaliyetlere göz yumanların 
en ağır cezalara çarptırılması bir 
zorunluluk halini almıştır.

Bugün Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinde birçok ilde Devlet 
görevlilerinin giremediği ilçelerin, 
mahallelerin, sokakların varlığı, 
yüzbinlerce öğrencimizin eğitim 
öğretim hakkının kısıtlanması, 
okulların kapatılarak can güven-
liği sebebiyle, zorunlu olarak 
öğretmenlerin memleketlerine 
gönderilmesi, açılım sürecinin 
nasıl bir zırvalar bütünü olduğu-
nu bir kez daha gözler önüne 
sermektedir. Bu noktada, Türkiye 
Kamu-Sen’in uyarılarını anlama-
yarak takındığı sözde akil adamlık 
kisvesi altında bizleri terör çığırt-
kanlığı yapmakla, kandan ve kar-
gaşadan beslenmekle suçlayan 
bir dönemin sendika başkanları, 

şimdinin milletvekilleri de vicdan 
muhasebelerini yapmalı, oluştur-
dukları illüzyon nedeniyle ortaya 
çıkan güvenlik zaafiyeti sonucun-
da hayatını kaybeden evlatlarımız 
ve yakınlarıyla helalleşmenin 
yollarını aramalıdırlar.

Elbette ki, 2015 yılının en 
üzücü olaylarından bir tanesi de 
Türkiye tarihinde yaşadığımız en 
ağır terör saldırısı olarak kayıtlara 
geçen ve 103 vatandaşımızın 
ölümüyle sonuçlanan, terörün 
milletinin, dininin ve değerlerinin 
olmadığının bir kez daha tescil-
lendiği, Ankara’daki canlı bomba 
faciası olmuştur.

Uluslararası bir anlaşmayla 
Türkiye’ye bırakılan ve sınırlarımız 
dışındaki tek Türk toprağı olan 
Süleyman Şah Türbesi’nin bir 
gecede taşınarak vatan topra-
ğının terk edilmesi, bölgedeki 
Türkmen kardeşlerimizin güven-
cesi olarak Musul’da konuşlanan 
askerlerimizin geri çekilmesi, son 
dönemde Rusya ile yaşanan uçak 
krizi geçtiğimiz yıl içinde ülkemiz 
gündemini uzun süre meşgul 
eden ve hafızalardan uzun yıllar 
silinmeyecek siyasi olaylar olarak 
tarihteki yerini almıştır.

Büyük Ortadoğu Projesi çer-
çevesinde Ortadoğu ülkelerinde 
ortaya çıkan yangının, Suriye yo-
luyla ülkemize de sıçramak üzere 
olduğu inkâr edilemez bir gerçek 
olarak karşımızda durmaktadır. 
Uygulanan yanlış politikaların ya-
rattığı tahribatın en ağır faturasını 
Türkiye’nin ödediği görülmek-
tedir.

On binlerce kilometre uzak-
tan ülkelerin içişlerine karışarak 
çıkartılan kargaşanın, milyonlarca 
insanın huzurlu bir yaşam için 
evlerinden yurtlarından vazgeçe-
rek başka ülkelere göç etmesine 
neden olduğunu gördükçe 
üzülüyor, karaya vuran bebekle-
rin cansız bedenlerinin, insanlı-
ğımızdan utanmamıza yol açtığı 
bir dönemi yaşıyoruz. Yetkililerin 
2016 yılında, bir avuç petro-
lün, bir dirhem madenin hiçbir 
candan daha değerli olmadığının 
idrakine varmalarını diliyoruz.   

Sendikal anlamda ise gerçek-
leştirilen iki genel seçimin ardın-
dan yeniden tek başına iktidar 
şansı yakalayan AKP’nin 2016 
yılı eylem planına kamu perso-
nel rejiminde köklü değişiklikler 

getirecek yasa çalışmalarını da 
eklemesi önümüzdeki yılda sen-
dikal mücadelemizin, memurları-
mızın güvencelerinin korunması 
yönündeki saldırıları bertaraf 
etmek üzerine yoğunlaşacağını 
göstermektedir.

Bununla birlikte birçok kamu 
kurum ve kuruluşunda, ade-
ta sosyal bir soykırıma ulaşan 
yönetici atamalarında, tayinlerde 
ve terfilerde yaşanan skandal 
uygulamalara karşı verdiğimiz 
sendikal ve hukuki mücadele, 
2015 yılına damga vuran bir 
başka olay olmuştur. Bu noktada, 
bazı sözde büyük sendikaların 
bu tür girişimlere karşı takın-
dıkları vurdumduymaz tavır, bu 
mücadelede önümüze çıkan en 
büyük engel olmaktadır. Elbette 
ki, 2015 yılının kamu görevli-
lerimiz ve emeklilerimiz adına 
ekonomik anlamdaki en üzücü 
olayı, bütün yıl boyunca %3+%3 
zamma mahkûm edilmelerinin 
yanı sıra 2013 yılındaki toplu 
sözleşme hükmünün değiştiril-
mesi yoluyla maaşlarının %1,8 
oranında çalınması oldu. Buna 
göre, 2013 yılındaki toplu sözleş-
mede enflasyonun %6,1’i aşması 
halinde enflasyon farkı ödenmesi 
hükme bağlanmışken 2015 toplu 
sözleşmesi ile enflasyonun %7,9’u 
aşması durumunda enflasyon far-
kı ödenmesi kararlaştırıldı ve me-
mur ve emeklilerimizin cebinden 
maaşlarının %1,8’i çalındı. Memur 
ve emeklilerimizin ortalama kaybı 
aylık 50 lira, yıllık 600 lira oldu. 
Maaşlar yükseldikçe kayıp miktarı 
da aylık 160, yıllık 1920 TL’ye 
ulaştı. Bu durum siyasi tarafgirlik-
le sendikacılık yapılmasının, kamu 
görevlilerimizi ve emeklileri nasıl 
bir açmazla karşı karşıya bıraktı-
ğını ve kamu görevlilerimizin üye 
olarak destek verdikleri örgütle-
rin ideolojik ve sendikal yaklaşım-
larını daha dikkatle analiz etme 
zorunluluğunu bir kez daha gün 
yüzüne çıkarmıştır.

Hızla yükselen enflasyon, 
%10’u aşan işsizlik, döviz kurların-
daki yükseliş, %12 dolayında ar-
tırılan vergiler karşısında yalnızca 
600 TL (%5) oranında artan gelir 
vergisi ilk dilimi nedeniyle, geride 
bıraktığımız yılda yetkilendirilmiş 
sendikanın da marifetiyle büyük 
kayba uğrayan memurlarımızı 
2016 yılında daha zor günlerin 
beklediğinin habercisidir.

Geride bırakılan 3 toplu söz-
leşme döneminde, 2012 yılından 
beri memurlarımızın ve emekli-
lerimizin yetkilendirilmiş bir kon-
federasyon tarafından imzalanan 
şaibeli toplu sözleşmeler yoluyla 
mağdur edildiği görülmektedir.  
2016 yılında yeni bir yetki süreci 
bizleri beklemektedir. Memurla-
rın ve emeklilerin heba edilecek 
bir tek günü, peşkeş çekilecek 
tek bir kuruşu dahi yoktur. Bu 
bakımdan 2016’nın Mayıs ayı 
ortasında son bulacak olan yetki 
sürecinin, masa başı oyunla-
rıyla memur ve emeklilerimizin 
pazarlanmasına son verilecek 
günlerin işareti olacağı umudunu 
taşıyorum.

Geçtiğimiz yıl içinde yargıya 
yapılan müdahaleler, el konu-
lan bankalar, kapatılan muhalif 
televizyon kanalları, tutuklanan 
muhalif görüşlü gazeteciler, 
başkanlık sistemi dayatmasıyla 
Devletin rejimi üzerinde yapılmak 
istenilen operasyon, 657 sayılı 
Kanunda değişiklik çabaları çer-
çevesinde bütün bu girişimlere 
destek veren yandaş sendikalar 
düşünüldüğünde 2016 yılının 
geride bıraktığımız yıldan çok 
daha zorlu geçeceğini söylemek 
mümkündür.

Bizlere düşen, yeni yılda top-
lum mühendisliğinin esiri olma-
dan, ülkenin gerçek gündemini 
yakalamak ve perde arkasında 
dönen dolapları görmek olacak-
tır. Türkiye Kamu-Sen olarak me-
murlarımız adına yürüttüğümüz 
mücadeleyi, gerçek gündem 
ve gerçek hedefimizden sap-
madan sürdüreceğiz. Her türlü 
olumsuzluğa rağmen umutsuz 
değiliz. Biliyoruz ki, karanlığın en 
yoğun olduğu dönem, güneşin 
doğmaya en yakın olduğu zaman 
dilimidir.

Dileğimiz 2016 yılının ülke-
miz, milletimiz ve İslam ülkeleri 
üzerindeki karanlıkların dağıldığı, 
aydınlık günlerin doğduğu bir 
dönemin başlangıcı olması yö-
nündedir. Gayret bizden, takdir 
Allah’tandır.

İsmail KONCUK
Genel Başkan

Köşe Yazısı

2016 YILI,  YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI OLSUN
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2015 yılı Ağustos ayında acemi 
sendika Memur-Sen’in attığı imzanın 
ardından Türkiye Kamu-Sen’in ortaya 
çıkararak gündeme getirdiği memur ve 
emeklinin cebinden çalınan rakamlar 
yeni yılın ilk mesai gününde acı bir 
gerçek olarak karşımıza çıkmıştır.Ace-
mice atılan imzanın sonucunda memur 
ve emeklilerimiz enflasyon farkından 
kaynaklı olarak aylık ortalama 43 TL 
kayba uğramışlardır. “Tarihi sözleşme 
yaptık” diyerek göz boyamaya çalışan-
ların maskesi yine düşmüş, memur ve 
emeklilerimiz masada ikinci kez büyük 
bir yenilgiye uğratılmışlardır. Tabiri 
caizse, takke düşmüş, kel görünmüştür.

2015 yılının enflasyon verileri açıkla-
nınca, Memur-Sen’in kamu görevlileri 
ve emeklilerinin cebinden çaldırdığı 
yüzde 1,8’lik enflasyon farkı da tescil-
lenmiş oldu.

2015 yılı enflasyonu yüzde 8,81 
olarak hesaplandı. Buna göre, memur 
ve emeklilere 2015 yılı toplu sözleşme-
sinde kararlaştırılan enflasyon hesabı 
üzerinden yüzde 0,91 oranında enflas-
yon farkı verilecek.

Eğer Memur-Sen 2015 yılındaki toplu 
sözleşme görüşmelerinde 2013 yılında 
karar altına alınan enflasyon farkı tanı-
mının değiştirilmesine göz yummamış 
olsaydı bugün yüzde 0,91 değil yüzde 
2,71 oranında enflasyon farkı alacaktı.

Böylece aylar öncesinden beri her 
platformda dile getirdiğimiz acı gerçek 
ortaya çıktı ve memur ve emeklilerimi-
zin cebinden maaşlarının yüzde 1,8’inin 
çalındığı sabitlenmiş oldu.

Memur-Sen’in 2015 yılı toplu sözleş-
mesinde imza attığı enflasyon hesabı 
üzerinden Yüzde 0’91 oranındaki 
enflasyon farkı en düşük dereceli me-
mura 18 TL, şoföre 20 TL, lise mezunu 

memura 21 TL, Üniversite 
mezunu memura 22 TL, 
hemşire, ebe, sağlık memuruna 
23 TL, müezzin, kayyım, imamlara 24 
TL, öğretmene 25 TL, Avukata 35 TL, 
pratisyen doktora 37 TL, ortalama da 
ise 22 TL’lik bir artış getirecek.

Ancak, eğer 2013 yılındaki enflasyon 
farkı hesabı değiştirilmemiş olsaydı, 
en düşük dereceli memura 55 TL , 
şoföre 59 TL , lise mezunu memura 
61 TL , üniversite mezunu memura 65 
TL, hemşire, ebe, sağlık memuruna 67 
TL , müezzin, kayyım, imamlara 70 TL 
, Öğretmene 73 TL, Avukata 100 TL, 
pratisyen Doktora 110 TL , ortalama da 
ise 65 TL’lik bir artış getirecekti.

Enflasyon farkı hesabının değiştiril-
mesinden kaynaklı olarak,
En düşük dereceli devlet memuru , 37 
TL
Şoför, 39 TL
Lise mezunu memur, 40 TL
Üniversite mezunu memur, 43 TL
Hemşire, ebe, sağlık memuru, 44 TL
Müezzin, kayyım, imam, 46 TL
Öğretmen, 48 TL
Avukat, 66 TL
Pratisyen doktor, 73 TL aylık kayba 
uğradı.

Memurların enflasyon farkından 
kaynaklı ortalama kaybı ise, aylık 43 TL 
oldu.

Maaş unsurlarının dışında nöbet 
ücreti, ek ders ücreti, aile yardımı, ço-
cuk parası, doğum ve ölüm yardımları 
gibi bütün diğer kalemlerde de aynı 
oranda kayıpların söz konusu olduğu 
düşünüldüğünde memur ve emeklile-
rin zararlarının çok daha fazla olduğu 
ortaya çıkıyor.

MEMUR VE EMEKLİNİN ÇALINAN HAKKI

HARAM OLSUN!
Memur ve me-
mur emeklile-

rinin yaşadığı 
kaybın yeni 
yılın ilk mesai 
günüde tüm 
çıplaklığı ile 

ortaya çıktı-
ğını söyleyen 

Türkiye Kamu-Sen 
Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, “2016 yılı memur 
ve memur emeklileri için 
hüsranla başlamıştır” 
dedi. Koncuk, “2015 yılı 
Ağustos ayında acemi 
sendika Memur-Sen’in 
attığı imzanın ardından 
Türkiye Kamu-Sen’in 
ortaya çıkararak gün-
deme getirdiği memur 
ve emeklinin cebinden 
çalınan rakamlar yeni yılın 
ilk mesai gününde acı bir 
gerçek olarak karşımıza 
çıkmıştır.

Acemice atılan imzanın 
sonucunda memur ve 
emeklilerimiz enflasyon 
farkından kaynaklı olarak 
aylık ortalama 43 TL kay-
ba uğramışlardır. “Tarihi 
sözleşme yaptık” diyerek 
göz boyamaya çalışanla-
rın maskesi yine düşmüş, 
memur ve emeklilerimiz 
masada ikinci kez büyük 
bir yenilgiye uğratılmış-
lardır. Tabiri caizse, takke 
düşmüş, kel görünmüştür.

Kaybedilen rakamlar 
hiçte azımsanacak ölçüde 
değildir. Örneğin bir 
Doktorumuzun yıllık kaybı 
toplamda 1320 TL’yi bu-
lurken, Öğretmenin kaybı 
ise yıllık 576 TL olacaktır. 
Ortalamada ise, yıllık ka-
yıp 516 TL’yi bulacaktır.

Bu kayıplar memurları-
mızın hem çalışırken hem 
de emeklilikte maaşlarının 
daha düşük olmasına 
neden olacağı için ömür-
leri boyunca da peşlerini 
bırakmayacaktır. Sadece 
bu hata yüzünden 30 yıl 
çalışan bir doktor bugün 
emekli olması halinde 
dahi yaklaşık 2 Bin TL 
daha az emekli ikramiyesi 
alacaktır.

2016 yılının ilk günlerin-
de hayatımızın her alanına 
yüklenen yeni vergiler 
ve zamlarla yaşam aczi 
içine düşürülen memur 
ve emeklilerin cebinden 
çalmak hangi vicdana ve 
ahlaka sığmaktadır?

Kamu görevlilerimiz 
artık bu gerçekleri gör-
meli ve toplu sözleşme 
masasına yetkilendirerek 
gönderdikleri sendikaları 
gözden geçirmelidirler. 
Memurlar ve emekliler 
yaşanan bu kaybı yetkili 
konfederasyondan talep 
etmeli her toplu sözleşme 
döneminde yaşadık-
ları kayıpların hesabını 
sormalıdırlar. Elde edilen 
kazanımların bir ödülü var 
ise ihanetin de bir bedeli 
olmalıdır.

Türkiye Kamu-Sen 
olarak bu rezalete son 
vermek adına konuyu yar-
gıya taşıdık. Umuyoruz ki, 
bu rezalete yargı bir son 
verir ve toplu sözleşme 
masasında hakları çalınan 
memur ve emeklinin hak-
ları yargı tarafından iade 
edilir” dedi.

KONCUK: TAKKE DÜŞTÜ,
KEL GÖRÜNDÜ!

TÜRK EĞİTİM-SEN Türkiye’nin Sendikası
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TEOG SINAVINDA REHBER ÖĞRETMENLER OKULDA TUTULAMAZ 

Destan: Milletlerin inanç, Fazilet 
Ve milli kahramanlık maceralarının 
hikayelerine denir.

Türk Destanı: Türk Milletinin 
inanç, fazilet ve kahramanlık ma-
ceralarının anlatıldığı  kahramanlık 
hikayeleridir.

Türk destanlarının büyük çoğun-
luğu gerçek olayları yansıtır.

Başlıca Türk Destanları:
Satuk Buğra Destanı.
Manas Destanı.
Battal Gazi  Destanı.
Dede Korkut Destanı.
Ergenekon Destanı.
Köroğlu Destanı
Genç Osman  Destanı .
Çanakkale Destanı gibi kahra-

manlık Destanlarıdır.
Görüldüğü gibi destanlar millet-

lerin zor anlarından kurtuluşlarını 
anlatan, bu zor anlardan kurtuluş 
hikayelerinin gelecek nesillere 
anlatılması için kaleme alınan 
hikayelerdir.

Tabiidir ki kurtuluş kendiliğinden 
olmamakta, bu kurtuluşa vesile 
olan kahraman ve kahramanlar 
bulunmaktadır.

Şu anda da ülkemiz zor durum-
dadır.

Yanlış idareler ve yöneticiler 
yüzünden ülkemiz ve ülke insanı-
mız ateş çemberine atılmış, iç ve 
dış düşmanlar yüzünden her gün 
daha kötüye gitmektedir.

Ülkemizin ve ülke idaresinin en 
etkili kesimi olan kamu çalışanları-
nın ve eğitim çalışanlarının bu du-
rumdan etkilenmemesi mümkün 
değildir.

Ülkeyi yıllardır yönetip bu hale 
getirenler kendi başarısızlıklarını 
örtmek için bahaneler bulmak için 
suçlu ilan edecek kişi,kurum ve 

kuruluşlar aramaktadırlar.
Bunların başında da  Devlet 

Memuru gelmektedir.
Yıllardır Türkiye Cumhu-

riyeti Devleti’ne düşman 
olanlar;Türkiye’yi  Dar-ül  Harp ilan 
edenler;Türkiye Cumhuriyeti Dev-
letini yıkılması gereken rejim olarak 
görenler,devlet yönetiminin temel 
taşları olan kamu çalışanlarını düş-
man ve suçlu seçmişler ve Devlet 
Memurunun iş güvencesine göz 
dikmişlerdir.

Bütün bunlar yapılırken ve 
yaşanırken Devlet memurunun 
tek güvencesi memur sendikaları 
kalmaktadır.

Bugün itibariyle Memur Sendi-
kalarına baktığımızda da üç büyük 
memur sendikası öne çıkmaktadır.

Bunlardan birisi ideolojik , radi-
kal bir sendika haline gelmiş,kamu 
çalışanlarının hakkını savunmak 
yerine bölücü örgütlerin ideolo-
jisini benimsemiş,şube ve Genel 
Merkezlerinde yapılan aramalarda 
bölücü faaliyetlerde bulunan ör-
gütlerle ilişkileri tespit edilmiştir.

Diğer bir sendikamsı yapı ise 
mevcut iktidarla birlikte saman 
alevi gibi yükselmiş, iktidarın sa-
vunuculuğunu yapmakta, iktidarın 
memuru hizaya sokma kırbacı 
olmuş,her olumsuzlukta yöne-
tenleri suçlama yerine’’ideolojik 
devlet’’diyerek Türkiye Cumhuri-
yeti Devletini suçlamakta,doğuda 
bölücülük batıda milliyetçilik 
yapmakta,her pazarlıkta kamu 
çalışanlarının eğitim çalışanlarının 
menfaatlerini bir tarafa bırakıp 
kendi siyasi ikballeri için memuru 
pazarlamakta,sahibinin sesi olma 
konusunda  itaatte kusur işleme-
mektedir.

Geriye bir tek sendika kalmak-
tadır.

O da: Adam gibi adamların 
olduğu,

İlkemiz önce ilkemiz diyen,
Varlığını Türk varlığına adamış,
Ülke menfaatlerini ve eğitim 

çalışanlarının menfaatlerini kendi 
menfaatlerinin üzerinde gören,

Sendikalarına bir kağıtla değil 
gönülden bağlı olanların,

Sırtını iktidara ve yalakalara değil 
Allaha dayayan,

Yola çıktıklarını yolda buldukları-
na değişmeyen,

İdeolojisi ülke ve eğitim çalışan-
larının menfaati olan,

İktidarların ipine değil Allahın 
ipine sarılan.

Her türlü zulme başkaldıran,
Adam gibi bir gün yaşamayı 

boyun eğmeye yeğ tutan,
İnsanı hayvandan ayıran vasfın 

şahsiyetli ve onurlu yaşama oldu-
ğunu bilen,

İradesini haktan, hukuktan ve 
adaletten yana koyan,

Korkaların her gün cesurların 
bir gün öleceğini bilerek hareket 
eden,

Kaza ve Kaderin iktidarların 
değil Allahın elinde olduğunun 
şuurunda olan,

Rızkı verenin iktidarların değil 
Allahın olduğunu bilen,

Kahramanlığı kimseden bekleme-
den cesurca kendisini ortaya atan,

Ezan susmasın,Bayrak inme-
sin Vatan bölünmesin diyerek 
göğsünü yalakalara,sahtekarlara 
ve sahibinin sesi olanlara siper 
edenlerin sendikası olan TÜRKİYE 
KAMU-SEN VE TÜRK EĞİTİM- 
SEN dir.

Türk eğitim-Sen kurulduğu 
1992’den bugüne ülkenin ve eği-
tim çalışanlarının menfaatleri için 
menfaat sendikacılarının hayal bile 
edemedikleri işleri başarmıştır.

Onun için de sendikacılık de-
nince Türkiye Kamu –Sen, Eğitim 
iş kolunda da TÜRK EĞİTİM-SEN 
ve onun değerli Genel Başkanı 
İSMAİL KONCUK gelmektedir.

Eğitim çalışanları aleyhine olan 
her şey şimdiye kadar bu kahra-
manların göğsüne çarpıp nasıl geri 
döndüyse bundan sonra da kamu 
çalışanları aleyhine olan her şey 
geri tepecektir.

Nasıl‘’2003-2004 yıllarında 
‘’Kamu Çalışanları Reform Yasa 
Tasarısı ‘’adı altında memuru yok 
etmeye çalışan yasa tasarısı geri 
tepti ise,

Nasıl eski çalışma ve Milli eğitim 
Bakanı Ömer Dinçer zamanın-
da ‘’Devlet memuru personel 
rejimi’’adı ile  getirilen memuru yok 
etme tasarısı başarılı olamadı ise,

Nasıl  17. Ve 18. Milli Eğitim 
Şuralarında Öğretmenlerin Söz-
leşmeli ve yerel yönetimlerin işe 
aldığı bir memur modeli önerisi

 Türk Eğitim –Senin direnişi 
sayesinde geri çekildi ise. Bugün 
de memurun iş güvencesine göz 
dikenlerin hevesleri kursaklarında 
kalacaktır.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
eğitim sen var oldukça Devlet Me-
muru ve iş güvencesi var olacak ve 
destan yazmaya devam edecektir.

DESTAN YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Seyit Ali KAPLAN
Genel Mali Sekreter

Köşe Yazısı

Rehber Öğretmenlerin TEOG sınavında görevli olmamalarına rağmen ,idarenin 
talimatıyla sınav süresince görev yerlerinde bulunmaları ve bu görevlerinin karşılığı 
ücret ödenmemesi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’na Türk Eğitim-Sen olarak yazdığımız 
08.12.2015 tarihli yazı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ; bu görevlendirmenin 13.11.2015 
tarih ve 11647868 sayılı 2015/29 Ortak Sınavlar 1.Dönem Genelgesi çerçevesinde yapıl-
dığı, Genelgenin A bölümü 8. Maddesinin ‘‘Ortak sınavlarda görevli olmayan o okulun 
öğretmenleri de (o gün dersi olan )sınavların yapıldığı gün en geç saat 08:30’da kendi 
okullarında hazır bulunacaklardır. Sınav başladıktan sonra görevine ihtiyaç duyulmayan 
öğretmenler okuldan ayrılacaklardır.’’ şeklinde olduğu ve rehber öğretmenlerinde bu 
kapsamda değerlendirilmesi gerektiği şeklinde cevaplandırılmıştır. Buna göre rehber 
öğretmenlerin sınav süresi boyunca, ihtiyaç bulunmamasına rağmen okulda bulunma-
larına gerek olmadığı  açıktır.

TÜRK EĞİTİM-SEN www.turkegitimsen.org.tr
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, Genel Sekreter Musa 
Akkaş ve Genel Mevzuat ve 
Toplu Sözleşme Sekreteri M. Ya-
şar Şahindoğan ile birlikte Milli 
Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı, 
Müsteşar Yusuf Tekin, Bakan 
Yardımcısı Sayın Orhan Erdem 
ve Rehberlik ve Denetim Başka-
nı Atıf Ala’yı ayrı ayrı ziyaret etti. 
Başta yönetici atamaları olmak 

üzere, şube müdürleri atamalar, 
yargı kararlarının uygulanmama-
sı, zorunlu hizmet bölgelerinde 
çalışan eğitim çalışanlarının 
problemleri gibi pek çok konu-
da görüşmeler yapıldı.

Genel Başkan İsmail Koncuk, 
bu konularda eğitim çalışanları-
nın taleplerini ve sendikamızın 
görüşlerini dile getirdi.

GENEL BAŞKAN KONCUK,
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NI 

ZİYARET ETTİ

MHP Balıkesir Milletvekili İsmail 
Ok, Danıştay kararına rağmen 
görevlerine iade edilmeyen okul 
müdürleri için Milli Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı ve Maliye Bakanı Naci 
AĞBAL’ın cevaplamaları talebiyle 
sözlü soru önergeleri verdi.

Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi 
AVCI’ya yöneltilen sözlü soru 
önergelerinde; “Danıştay İDDK 
kararı gereği 6 aydan az süreyle 
görev yapan kurum amirlerince 
değerlendirilen eğitim kurumu 
müdürlerinden 75 puan üzeri 
puan alarak görev süresi uzatılan 
ve 75 puan altında puan alarak 
görev süresi uzatılmayan müdür-
lerin illere göre sayısal dağılımı 
nedir? Danıştay İDDK kararı 
gereği yürütmesi durdurulan 
yönetmelik hükümlerine istinaden 
gerçekleştirilen bireysel işlem-
lerin tümü iptal edilecek midir? 
İptal edilmesi düşünülüyorsa 
ne zaman iptal edilecektir? 14 
Haziran 2014 Tarih ve 29026 Sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan MEB 
Eğitim Kurumları Yöneticilerinin 
Görevlendirilmesine Ait Yönetme-
lik çerçevesinde değerlendirmesi 
yapılarak, 75 puan altında kalıp 
yapılan mülakatta görev alama-
yan eğitim kurumu yöneticileri ta-
rafından açılan bireysel davaların 
illere göre sayısal dağılımı nedir? 
Bu davalardan kaç tanesinde, 
işlemin yürütmesinin durdurulma-

sı ya da iptaline karar verilmiştir? 
Yöneticilerin lehine sonuçlanan 
davaların neticesinde, kaç yönetici 
görevine dönmüştür? Görevine 
dönen yöneticilerin, illere göre 
sayısal dağılımı nedir? Eğitim ku-
rumu yöneticileri tarafından ülke 
genelinde bakanlığınız merkez ve 
taşra teşkilatı aleyhine açılan bi-
reysel davalarda, davayı kazanan 
kişilere ödenen yargılama gideri 
ile avukatlık ücretinin toplamı ne 
kadardır? Bu davaların açılmasına 
sebebiyet vererek kamuyu zarara 
uğratan kamu görevlileri hakkında 
yasal işlem yapılacak mıdır? Birey-
sel davaları kazanarak göreve dö-
nen eğitim kurumu yöneticilerine, 
geriye dönük maddi hak kayıpları 
(ek ders ücreti vb.) ödenmekte 
midir? Kamuyu zarara uğratan 
kamu görevlilerine, bu zararların 
karşılanması için rücu edilmekte 
midir?” konularındaki çalışmalar 
soruldu.

Maliye Bakanı Naci AĞBAL’a ise 
yöneltilen sözlü soru önergesinde; 
“Danıştay İDDK kararından etkile-
nen eğitim kurumu yöneticilerinin 
açtıkları bireysel davaların iptal ka-
rarıyla sonuçlanmasına istinaden, 
dava açan kişilere Milli Eğitim Ba-
kanlığı tarafından ülke genelinde 
yüklü miktarda yargılama gideri 
ve avukatlık ücreti ödenmektedir. 
Ayrıca yargı kararı sonucu göreve 
dönen yöneticilere, geriye dönük 
olarak maddi hak kayıplarının 
yasal faiziyle ödenmesi durumu 
söz konusudur. Hukuka aykırı 
işlemlerle bu davaların açılmasına 
sebebiyet vererek kamuyu zarara 
uğratan kamu görevlilerine bu 
zararların rücu edilmesi ile ilgili 
bakanlığınızca girişimde bulunula-
cak mıdır?” konusundaki çalışma-
lar soruldu.

TBMM’DE MİLLİ EĞİTİM VE MALİYE 
BAKANI’NA SORU ÖNERGELERİ VERİLDİ

Antakya Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü iken görevden alınan 
ve İskenderun’da bir okula 
ataması yapılan üyemiz Ahmet 
Kocaoğlu eski göreve iade edil-
mesi için dava açmıştı. Bu da-
vayı kazanan Kocaoğlu, Hatay 
Halk Eğitim Merkezi Müdürlü-
ğüne dönmek istemesi üzerine 
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü-
ne defalarca çağrılmış ve Hatay 
İl Milli Eğitim Müdürü Osman 
Şimşek tarafından tehdit 
edilmişti. Hatta bununla da ye-
tinmeyen Şimşek, Kocaoğlu’na 
‘GERİZEKALI MISIN?’ şeklinde 
ağır bir hakarette bulunmuştu.

Yaşananların ardından Hatay 
2 No’lu Şube’miz, üyemize 
hakaret eden Eski Hatay İl 
Mili Eğitim Müdürü, şu anda 
Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü 
olarak görev yapan Osman 
Şimşek’e hakaret davası açtı. 
Bu dava sonucunda Şimşek, 10 
ay hapis cezasına çarptırıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan 
Hatay 2 No’lu Şube Başkanı 
Ahmet AKÇA şunları kaydetti: 
“Osman ŞİMŞEK yaptığının 
yanına kar kalacağını düşünerek 
haddini aşmış, ağzından çıkanı 
kulağı duymaz bir vaziyette 
sözler sarf ederek üyemizi 

rencide etmişti. Ama yüce Türk 
adaleti 2015/282 esas kararıyla 
Sayın Osman ŞİMŞEK’e gerekli 
cevabı vermiş ve kendisini 10 
ay hapis cezasına çarptırmıştır. 
Yetkiyi elinde tutanlar yetkile-
rinin sınırlarını bilerek hareket 
etmelidirler. Ne yazık ki benzer 
haksızlıklar, yanlışlıklar devam 
etmektedir. Üyelerimiz adına 
açtığımız davaları kazandığımız 
halde Hatay İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü mahkeme kararlarını 
yok saymıştır. Osman ŞİMŞEK 
‘tayinim çıkınca kurtulurum 
ne de olsa’ diyerek, yetkisini 
aşmıştı; hapis cezası aldı. Şimdi 
de Hatay İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü yetkisini aşarak mahkeme 
kararlarını uygulamamaktadır. 
Buradan sesleniyorum: Bu işin 
de sonuna kadar takipçisiyiz. 
Mağdur ettiğiniz üyelerimizi 
koruyacağız. Kim olursa olsun, 
yaptığı yanlışın bedelini eninde 
sonunda ödemek zorunda ka-
lacaktır. Kimse yüce adaletten 
üstün değildir.”

Türk Eğitim-Sen olarak yapı-
lan her haksızlığın takipçisiyiz. 
Kim, hangi makamda olursa 
olsun kimseye hakaret edemez, 
küçük düşüremez.

ESKİ HATAY İL 
MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRÜNE 10 AY 
HAPİS CEZASI

TÜRK EĞİTİM-SEN Türkiye’nin Sendikası
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Sosyal medya hesabından, 
Maliye Bakanlığı’nın ek ödeme 

davasını kazanan 4-C’lilere 
yönelik görüşünün yer aldığı 
bir yazıyı yayınlayan Türkiye 

Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, Maliye’nin bu görüşü 

çerçevesinde, 4-C’lilerin ek 
ödeme davalarını kazansalar 
bile, toplu sözleşmede karara 

bağlanan 159 TL’yi almaya mah-
kum edildiklerini belirtti.

Memur ve emekliye oynanan 
yüzde 1,8’lik enflasyon oyunun-
dan sonra 4-C’lilerin de malum 
sendikadan bir gol daha yedi-
ğini ifade eden Genel Başkan 
İsmail Koncuk, elde edilen bir 
hakkın daha gittiğini söyledi.
Genel Başkanımız İsmail Kon-
cuk değerlendirmesinde;

Maliye Bakanlığından ek öde-
me davasını kazanan 4-C’lilere 

kötü haber.
Bu görüşe göre 4-C’liler ek 

ödeme davasını kazansa da 
toplu sözleşmede karara bağla-

nan 159 TL alacaklar.
Memur ve emekliye atılan 

yüzde 1.8’lik enflasyon oyunun-
dan sonra, 4-C’liler de malum 
sendikadan bir gol yemiş oldu.

4-C’liler artık dava da açsa 
Toplu Sözleşme hukuken bağ-
layıcı olduğu için açılan davaları 
kazanmak mümkün olmayacak-

tır. Bir hak daha gitti.
Türkiye Kamu-Sen olarak ya-

rın ek ödeme davasını kazanan-
ların hak ettiği ek ödemelerin 

ödenmesine devam edilmesini 
isteyeceğiz. Kabul görürse.

Anlaşılan Türkiye Kamu-
Sen’in işi beceriksizce yapılan 
toplu sözleşmenin defolarını 

düzeltmeye çalışmak olacak. İşi 
ehline vermek önemlidir.
4-C’liler için tek çözüm artık 

kadrodur. Bir an önce kadro 
sözü yerine getirilmeli ve prob-
lemler sona ermelidir. Başka yol 

kalmamıştır.

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

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan 
alınan Kasım 2015 fiyatlarına göre 
yapılan araştırmada çalışan tek 
kişinin yoksulluk sınırı 2.157,36 TL 
olarak hesaplanırken, Dört kişilik 
bir ailenin asgari geçim haddi ise 
4.359,48 Lira olarak belirlendi.

 

Elde edilen sonuçlar dört kişilik bir 
ailenin asgari geçim haddinin bir 
önceki aya göre % 0,61 oranında 
arttığını gösterirken, çalışan tek 
kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya 
göre % 0,56 oranında artmış ve 
1.660,23 Lira olarak hesaplandı.

Türkiye’de dört kişilik bir ailenin 
ortalama gıda ve barınma harca-
maları toplamı ise 2015 yılı Kasım 
ayında 1.694,57 Lira olarak tahmin 
edilmiştir.

Yapılan araştırmada, 4 kişilik 
bir ailenin sağlık kuruluşlarının 
belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde 
beslenebilmesi için gerekli harca-
manın Kasım 2015 verilerine göre 
günlük 34,29 TL olduğu belirlenir-
ken, ailenin aylık gıda harcaması 
toplamı ise 1.028,7 TL oldu.

Kasım 2015 itibarı ile ortala-
ma 2.407,22 TL ücret alan bir 
memurun ailesi için yaptığı gıda 
harcaması, maaşının %42,73’ünü 
oluşturmuştur. Türkiye İstatistik 
Kurumu verilerinde bulunan konut 
gideri ise Kasım 2015 ortala-
ma maaşının %27,66’sına denk 
gelmiştir. Buna göre bir memur, 
ortalama maaşının %70,39’unu 
yalnızca gıda ve barınma harca-
malarına ayırmak zorunda kalmış, 
diğer ihtiyaçlarını karşılamak için 
ise geriye maaşının %29,61’i kal-
mıştır. Ortalama ücretle geçinen 
bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, 
eğitim, haberleşme, giyim gibi 
diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşıla-
ması için Kasım 2015 maaşından 
geriye yalnızca 712,78 TL kalmıştır.

Kasım ayı Asgari Geçim Araş-
tırması sonuçlarını değerlendiren 
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı 
İsmail Koncuk, şunları söyledi:

“2015 yılının son ayında, zor 
geçen bir yılı geride bırakıyoruz. 
Resmi rakamlara göre enflas-
yon yıllık %8,1’i buldu. Aralık 
ayı enflasyonu da eklendiğinde 
%9’lar civarında bir enflasyon ile 
karşı karşıya kalacağız. Bu sürede 
gıda ürünlerine, giyime, ısınma, 

ulaşım ve haberleşme gibi zorunlu 
tüketim harcamaları, enflasyondan 
daha fazla arttı. Ama ne yazık ki, 
memurlarımız tarafından yetkilen-
direrek toplu sözleşme masası-
na gönderilen konfederasyon 
memurların enflasyon farkından 
1,8 puan çalınmasına aracılık etti. 
2015 yılının sonunda enflasyon, 
%6,1’in üzerinde çıksaydı, memur-
lara ve emeklilere enflasyon farkı 
verilecekti. Ama şimdi enflasyon 
farkı alabilmek için enflasyonun 
%7,9’u geçmesi gerekiyor. Bugün 
itibariyle hesap edecek olursak, 
Memur-Sen’in değiştirmeden 
önceki hükmüne göre, %2,0 enf-
lasyon farkı alması gereken me-
murlar, değiştirilmiş hükme göre, 
%0,2 enflasyon farkı alabilecek 
durumdalar. Buradan da anlaşı-
lacağı gibi, memurların cebinden 

göz göre göre, 1,8 puanı alındı.

Türkiye Kamu-Sen olarak me-
mur ve emeklilerimizin bu duruma 
daha ne kadar sabredeceklerini 
merak ediyoruz. Bizler memur 
ve emeklilerin haklarını koruma-
ya, onların aleyhine atılacak her 
adımın karşısında durmaya devam 
edeceğiz. Buradan hükümete ve 
yetkili konfederasyona sesleniyo-
ruz; yetkili konfederasyon yaptığı 
hatayı kabul edip, memurların ve 
emeklilerin yanında yer almalı-
dır. Hükümet de sinekten yağ 
çıkarmaya çalışmaktan vazgeçip, 
memurlara ve emeklilere haklarını 
teslim etmeli. Enflasyonun %6,1’i 
aşması halinde enflasyon farkını 
vereceğini açıklamalıdır.”

EKONOMİK İSTİKRARIN(!) 
VATANDAŞA FAYDASI YOK

KONCUK: HERKES HATASINI KABUL ETMELİ, MEMURUN VE EMEKLİNİN 
KAYBI TELAFİ EDİLMELİDİR.

MEMUR-SEN`DEN
BİR GOL DE 
4-C’LİLERE!

TÜRK EĞİTİM-SEN www.turkegitimsen.org.tr
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Köşeme 

çekileyim, ne kimseye 

karışayım ne de kimse bana 

karışsın dememeliyiz. 

O zaman bu çatı çöktüğünde ah- 

vah etmeninde bir anlamı kalmaz. 

Zaten bizim gidecek başka bir 

yerimiz de, vatanımız da yok.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Baş-
kanı İsmail Koncuk, 20.12.2015 tarihinde Antalya 1 
No’lu Şube’ye bağlı Kumluca Temsilciliği’nin düzen-
lediği İstişare Toplantısı’na katıldı. Toplantıda Genel 
Sekreter Musa Akkaş, Genel Mali Sekreter Seyit Ali 
Kaplan, Antalya 1 No’lu Şube Başkanı Bünyamin 
Seçme ve çok sayıda iş yeri temsilcisi hazır bulundu.

Toplantıda bir konuşma yapan Türkiye Kamu-Sen 
ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk 
şunları kaydetti: “Türkiye zor zamanlardan geçiyor. 
Olumsuz olayları olumluya çevirmek kendiliğinden 
olan bir şey değildir. Bunun için gayret sarf etmek 
ve emek vermek lazım. Ancak bunun ardından arzu 
ettiğimiz anlamda bir hayata kavuşabilmek mümkün 
olabilir. Her insanın bir yaradılış sebebi var. Öncelikle 
her bireyin yüce Allah’ın yaradılış sebebi doğrultu-
sunda bir misyon belirlemesi gerekir. Peki o misyon 
nedir? Bu misyon, herkesin ahlak üzerine olmasıdır. 
Hz. Peygamber Efendimizin de buyurduğu gibi, 
‘‘Bir haksızlık gördüğünüz zaman elinizle düzeltin, 
gücünüz yetmiyorsa dilinizle düzeltin ona da gücü-
nüz yetmiyorsa kalbinizle ona buğz edin ve oradan 
uzaklaşın.’ Biz Müslümanlar için ölçü budur. Eğer 
‘Elhamdülillah Müslümanım’ diyorsak, Hz. Peygam-
ber Efendimizin koyduğu bu ölçüyü uygulamalıyız. 
Zaten yaşamında bunu uygulamayan bir insanın ne 
dini, ne de imanı vardır. Bu memlekette bu kadar 
haksızlık yaşanırken dilinle müdahale etmeyeceksin, 
‘yazıklar olsun’ bile diyemeyeceksin sonra da ‘ben 
onurlu, şahsiyetli bir adamım’ diye yaşayacaksın. 
Yok böyle bir şey. Ya müdahale ve mücadele için 
gayret göstereceksiniz ya da ahlaksızlık bataklığına 
gideceksiniz. Bu mücadeleyi yaparken haksızlıklara 
uğrayabilirsiniz. Öyle ki, vatan için en aziz varlıkla-
rımız olan şehitlerimiz bu uğurda canlarını veriyor. 
Anadolu’ya girdiğimizden bu yana Çanakkale’de, 
Kurtuluş Savaşı’nda nice şehitler verdik. Ecdadımız 

bu mücadeleyi birileri saltanatını sürdürsün, 
insanları kamplara ayırsın, ezsin diye mi 
verdi? Hayır. Her mücadelenin bir bedeli 
varsa, o bedeli göze almamız lazım gerekir. 
‘Köşeme çekileyim. Ne kimseye karışayım 
ne de kimse bana karışsın’ dememeliyiz. 
Zira bu çatı çöktüğünde ah vah etmenin bir 
anlamı kalmaz. Zaten bizim gidecek başka 
bir yerimiz, başka bir vatanımız yok. Elbet-
te kamu hayatı bizim için çok önemli ama 
ülkemizin içinde bulunduğu durum daha da 
çok önemli. Bizler hayatımızın hiçbir döne-
minde asla küçük menfaatler peşine düşme-
dik. Özellikle okumuş, aydın insanlarımızın 
böylesi bir aymazlık içinde olması asla kabul 
edilmez. Asıl menfaat, bu ülkenin sağlam bir 
zeminde yoluna devam etmesidir. Bu da 
bir menfaattir. Ülkede yaşayan her insanın 
huzurlu ve mutlu yaşaması da menfaat-
tir. Tabi ki şahsi ve küçük menfaatlerden 
bahsetmiyorum.” dedi

Koncuk, “Başbakan sivil toplum kuruluş-
ları ile biraraya geldiğinde yaptığı konuş-
mada adaletten, hukukun üstünlüğünden 
bahsetmişti. Ben de ‘Bu söylediklerinizin 
altına imza atıyorum. Hukukun üstün-
lüğünden bahsettiniz. Peki, Milli Eğitim 
Bakanlığı’nda ya da diğer Bakanlıklarda 
binlerce mahkeme kararı uygulanmıyorsa 
hukukun üstünlüğünden bahsetmenizin ne 
kadar inandırıcı olacağını düşünüyorsunuz? 
Hem Başbakan olarak hukukun üstünlüğün-
den bahsedeceksiniz hem de Bakanlıklarınızda 
hukuksuzluk tavan yapacak” demiştim.

Biz kavgadan yana değil, huzurdan yanayız. 
Bu ülkenin vatandaşları olarak adaletten başka 
ne isteyebiliriz? Bir hükümetin sendikalar üze-
rinde taraf olması nerede yazıyor? O toplantıda 
bunları söyleyen başka bir sivil toplum kuruluşu 
başkanı da olmadı. Türkiye’nin bir problemi 
de bazı sivil toplum kuruluşlarının yöneticile-
rinin yüreği boşalmış insanlardan oluşmasıdır. 
Bunların tek derdi kendi egolarıdır. Böyle sen-
dikacılık mı olur? Kesinlikle olmaz. Bu ülkenin 
geleceği adına her şartta doğruyu yapmak 
zorundayız.” dedi.

SINAV GÖREVLENDİRMELERİNDEKİ MAĞDURİYETLER GİDERİLMELİDİR

GENEL BAŞKAN KONCUK, “MENFAAT, BU ÜLKENİN 
SAĞLAM ZEMİNDE YOLUNA DEVAM ETMESİDİR.”

Türk Eğitim-Sen olarak; Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından yapı-
lan Açık Öğretim Ortaokulu, Açık 
Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık 
Öğretim Lisesi-1. Dönem sınavla-
rında görevlendirilen öğretmen-

lerle ilgili görev dağılımının eşit 
yapılmadığı, bazı öğretmenlere 
birden fazla görev verilirken bazı 
öğretmenlere hiç görev verilme-
diği şüphesinden kaynaklanan 
tereddütlerin ve yeni sınav gö-

revlendirme sisteminden dolayı 
yaşanan mağduriyetlerin ortadan 
kaldırılması için görevlendir-
melerin hangi usul ve esaslar 
çerçevesinde yapıldığını ve sınav 
görevi verilen tüm öğretmen-

lerin listesinin resmi internet 
sitesinden yayınlanarak konuya 
ilişkin bir açıklamanın yapılması 
hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’na 
yazı yazdık

TÜRK EĞİTİM-SEN Türkiye’nin Sendikası
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Türkiye Kamu-Sen ve 
Türk Eğitim-Sen Genel 
Başkanı İsmail Koncuk, 
müdür yardımcılığı ve 
müdür başyardımcılığı 
sınavlarında değişiklik 
olmadığını, görevlen-
dirmelerin sadece yazılı 

sınav sonuçlarına ve 
puan üstünlüğüne göre 
yapılacağını kaydetti. 
Koncuk şunları söyledi: 
“Müdür yardımcılığı ve 
müdür başyardımcılığı 
sınavlarında bir değişiklik 
söz konusu değildir. Gö-

revlendirmeler sadece 
yazılı sınav sonuçlarına ve 
puan üstünlüğüne göre 
yapılacaktır. Bu konuda 
yapılan haberlere itibar 
etmeyiniz, yazılı sınava iyi 
hazırlanınız. Bu konuda 
yandaş, paralel sarı 
sendikanın rahatsızlığı 
bulunmaktadır. Utanma-
salar mülakat da olsun 
diyecekler, hatta buna 
benzer söylemlerde de 
bulunuyorlar. Çünkü sis-
tem böyle olunca torpille 
yandaş görevlendirmeler 
yaptıramayacaklardır. 
Ayrıca okul müdürlerinin 
görevlendirmede hiç bir 
insiyatifi bulunmamakta-

dır. Müdür inhası şeklen 
yönetmeliği yazılmıştır, 
çünkü bu ifade kanunda 
bulunmaktadır. Okul 
müdürleri, benzetmemi 
mazur görsünler, sadece 
posta hizmeti yapacaktır. 
Yüksek puan alan görev-
lendirilecektir. Şimdiden, 
sınava hazırlanan tüm 
arkadaşlara başarılar 
diliyorum. Yazılı sınav için 
hazırlanan 20 bin kitap 
şubelerimize gönderil-
miştir. Tüm arkadaşları-
mız bu sınava girmelidir, 
meydanı bu kabiliyetsiz, 
liyakatsiz, ilkesizlere 
bırakmayınız.”

Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, “Memur emeklilerine 
de ikramiye verilmesi” talebiyle 
Başbakan Ahmet Davutoğlu’na 
dilekçe gönderdi.

Dilekçede, “Kamu görevlilerinin 
gelir kalemleri arasında bulunan 
ek ödeme, ek ders, döner serma-
ye gibi sair ödemelerin, emekli 
keseneğine esas kazanç kapsa-
mı dışında bırakılmasıyla, kamu 
görevlilerinin çalışırken aldıkları 
maaşla emekliliklerinde alacakları 
maaş arasındaki makasın büyük 

ölçüde açıldığına” vurgu yapan 
Genel Başkanımız İsmail Koncuk, 
yaşanan bu adaletsizliğin emekli 
kamu çalışanlarını yoksulluk sını-
rında yaşamaya mahkum ettiğine 
dikkat çekti.

Bununla birlikte 2013 yılında 
imzalanmış olan toplu sözleşme 
hükmünün kanuna aykırı bir şekil-
de 2015 yılındaki toplu sözleşme 
hükmü ile değiştirilmesi sonucun-
da, memurlarımızla birlikte memur 
emeklilerinin de 2015 yılı sonunda 
yüzde 1,8 puan daha düşük enf-
lasyon farkı almasının söz konusu 

olduğunun altını çizen Genel 
Başkan İsmail Koncuk, emekliliğin 
getirdiği olumsuzluklardan en fazla 
memur emeklilerinin etkilendiğini 
kaydetti.

64. Hükümet programında işçi 
ve Bağ-Kur emeklilerine 1200 TL 
ödeneceğine dair hükmün dışında 
kalan memur emeklileri bir kez 
daha mağdur edilmiştir” diyen 
Genel Başkan İsmail Koncuk, 1200 
TL tutarındaki ödemeden memur 
emeklilerinin de faydalandırılması-
nı talep etti.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İs-
mail Koncuk, Cizre ve Silopi’de 
görev yapan öğretmenlerimi-
zin hizmet içi eğitime alınması-
na yönelik kararı değerlendirdi.

“Öğretmenlerin can güven-
liği için atılan her türlü adımı 
destekliyoruz” diyen Genel 
başkan İsmail Koncuk, “Ola-
ğanüstü şartlarda olağanüstü 
tedbirler almak doğru bir yak-
laşımdır ve siyasi farklılıklarla 
değerlendirilemez” dedi.

Genel Başkan İsmail Koncuk 
açıklamasında;

MEB Silopi ve Cizre’de 
görev yapan öğretmenler-
le, Kastamonu ve Artvin’in 
bazı ilçelerinde görev yapan 
öğretmenlere yönelik 3 günlük 
hizmet içi eğitim yapılacağını 
açıklayan bir yazıyı bu illere 
göndermiştir.

Bu alınması gereken bir 
tedbirdir ve uygulanmıştır, 
ancak Silopi ve Cizre’de yerel 
yöneticilerin hatası sebebiyle 
sıkıntılar yaşanmıştır. Özellikle 
bu bölgede görev yapan öğ-
retmenlerimizin can güvenliği 
konusunda sıkıntı yaşayacağı 
bir dönemden geçiyoruz.

Dolayısıyla bu ortamın bu 
bölgelerde eğitim öğretimi bir 
süre de olsa olumsuz etkile-
yeceği, inkıtaya uğratacağı 
açıktır.

Gerek öğretmenlerimizin 
gerekse öğrencilerimizin can 
güvenliğini sağlamak adına 
atılacak her türlü adımı, ortaya 
konulacak her türlü tedbiri 
doğru buluyor ve destekliyo-
ruz.

Olağanüstü şartlarda 
olağanüstü tedbirler almak 
doğru bir yaklaşımdır ve siyasi 
farklılıklarla değerlendirilemez. 
Devlet bu bölgelerde hayatın 
normalleşmesi için her türlü 
tedbiri almaktan çekinmemeli-
dir, bu doğrultuda atılacak her 
adımı önemli görüyoruz.

KONCUK: 
ÖĞRETMENLERİMİZİN 
CAN GÜVENLİĞİ İÇİN 

ATILAN HER ADIMI 
DESTEKLİYORUZ

GENEL BAŞKAN: “MÜDÜR YARDIMCILIĞI 
VE MÜDÜR BAŞYARDIMCILIĞI 

GÖREVLENDİRMELERİ YAZILI SINAV 
SONUÇLARINA GÖRE YAPILACAKTIR.”

MEMUR EMEKLİLERİNE DE İKRAMİYE VERİLMESİ 
İÇİN BAŞBAKANA DİLEKÇE GÖNDERİLDİ

TÜRK EĞİTİM-SEN www.turkegitimsen.org.tr
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Merkez ve Taşra Teşkilatı Şef ve Memur Kadroları İçin 
Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Kılavuzuna göre, 
merkez ve taşra teşkilatı Şef ve Memur kadrolarına 
atanabilmek için görevde yükselme sınavı 06 Aralık 
2015 Pazar günü yapılmıştır. Yönetmelikler ve kılavuz-
da, bu sınavlarda başarılı sayılmak için yazılı sınavdan 
en az 70 puan almak şartı yer almaktaysa da bu puanın 
yüksek olmasından dolayı görevde yükselme sınavına 
katılan çok sayıda aday, barajın altında kalarak başarısız 
sayılmakta ve görevde yükselemedikleri için mağdur 
olmaktadır. Ayrıca, sınavın değerlendirmesinin çan 
eğrisi sistemine göre yapılması hakkaniyet gereğidir.

Türk Eğitim-Sen olarak 14.12. 2015 Bakanlığa gön-
derdiğimiz yazıda, mevzuatta gerekli yasal düzenle-
menin yapılarak, görevde yükselme sınavında başarılı 
sayılmak için baraj puanın düşürülmesi ve sınavın de-
ğerlendirilmesinin çan eğrisi sistemine göre yapılması 
hususunda talepte bulunduk.

AKP’NİN EYLEM PLANINDA MEMUR YOK!

SERDİVAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ 
VE ŞUBE MÜDÜRLERİNE  

SORUŞTURMA İZNİ

MEB GÖREVDE 
YÜKSELME SINAVINDA 

BARAJ DÜŞÜRÜLSÜN VE 
ÇAN EĞRİSİ UYGULANSIN

Adalet ve Kalkınma Partisi 1 
Kasım Genel Seçimleri öncesinde 
toplumun farklı kesimlerine yöne-
lik çeşitli vaatlerde bulunmuştu. 
Seçimlerin ardından yeniden tek 
başına iktidara gelen AKP, 1 yıllık 
eylem planını açıkladı. Ancak bu 
planda memurların yer almadığı 
görülüyor.

2016 yılı içerisinde kamu perso-
nel rejimini değiştireceğini ifade 
eden iktidarın, memurların 1965 
yılında uygulamaya konulmuş olan 
657 sayılı Kanunun eksikliğinden 
kaynaklanan hiçbir temel sorunu 
çözmeyi amaçlamamış olması 
son derece düşündürücüdür. Bu 
durum, AKP’nin kamu personel 
rejimi değişikliğinde hedefinin 
memurların sorunlarını çözmek 
olmadığını açıkça ortaya koymak-

tadır.

Türkiye Kamu-Sen’in 657 sayılı 
Kanunda yapılacak değişikliklere 
ilişkin son derece geniş çaplı, 
kapsamlı çalışmaları ve talepleri 
bulunmaktadır. Kamu personel 
rejiminde yapılacak düzenlemeler 
konusunda yetkili yetkisiz herke-
sin konuşması ve kafa karışıklığı 
yaratması doğru değildir. Kamu 
personel rejimi değişikliği, Türkiye 
Kamu-Sen’in yaptığı çalışmaları da 
kapsayacak şekilde, tarafların bir 
araya gelerek birlikte sonuçlandı-
racakları hayati bir konudur.

Sayıları 3 milyona yakın kamu 
görevlisi ile 1 milyon 900 bin 
dolayındaki memur emeklisinin 
kronikleşmiş birçok sorunu bulun-
maktadır. Bu sorunların başında 

ek gösterge uygulamasındaki 
adaletsizlikler gelmektedir. Önü-
müzdeki yıl içinde emniyet görev-
lilerinin ek gösterge rakamlarının 
2200’den 3000’e çıkarılacak olma-
sı son derece sevindirici olmakla 
beraber, bu uygulamadan hiç 
faydalanamayan yardımcı hizmet-
ler sınıfında çalışan personelin, 
şube müdürlerinin, müdür yar-
dımcılarının, öğretmenlerin, teknik 
eğitim fakültesi ve 4 yıllık teknik 
okul mezunlarının ve ek gösterge-
lerinde artış bekleyen tüm kamu 
görevlilerinin unutulması doğru 
bir yaklaşım değildir.

Bunun yanında Kamu Personeli 
Danışma Kurulu toplantılarında 
kararlaştırılmasına rağmen hayata 
geçirilmeyen memur disiplin affı, 
4/B’li, 4/C’li ve diğer sözleşmeli 
personel ile üniversite mezunu 
işçilerin kadroya geçirilmesi konu-
ları, toplu sözleşmede yer verilen 
fiili hizmet zammı, izinlerin iş günü 
esasına göre belirlenmesi gibi ko-
nuların eylem planında yer alması, 
en azından verilen sözlerin yerine 
getirilmesi açısından bir zorunlu-
luktur. Eylem planında özel hizmet 
tazminatları, ek ödemeler, fazla 
çalışma ücretleri, emekli maaşları, 
vergi adaletsizliği gibi konuların 
da görmezden gelinmiş olması, 
konunun yeterince ciddiyetle ele 
alınmadığının göstergesidir.

Kaldı ki, bilindiği gibi 2013 yılı 

toplu sözleşmesinde 2015 ikinci 
yarıyıl enflasyon farkına ilişkin 
hükmün 2015 yılında yapılan toplu 
sözleşmede değiştirilmesinden 
kaynaklı olarak da memur ve 
emeklilerin 1,8 puanlık bir kaybı 
söz konusudur. Tüm memur ve 
emekliler, bu yanlışın düzeltilme-
sini beklemekteyken, enflasyon 
farkına dair olumlu bir gelişme de 
şu ana kadar yaşanmış değildir.

Türkiye Kamu-Sen olarak ikti-
darın kamu personel rejimini ele 
alırken memurlarımızın sorunlarını 
çözmeyi amaçlamayan bir yakla-
şımı kabul etmemiz mümkün de-
ğildir. Kamu görevlilerimiz kamu 
personel rejiminde değişiklik 
çalışmalarını birikmiş sorunlarının 
çözülmesi için bir fırsat olarak gör-
mektedir. Yeni bir sayfa açacağını 
ifade eden siyasi iktidarın özellikle 
bu çerçevede gündeme gelen 
sorunları tam olarak çözmesi bir 
anlamda samimiyet testi olacak-
tır. Memurlarımız, hayatın bütün 
olumsuzlukları karşısında unutul-
muşlardır. Bu bakımdan 657 sayılı 
Kanundaki aksaklıkların çözülmesi 
noktasında mutlak hatırlanmalı 
ve Konfederasyonumuzun bu 
yöndeki talepleri mutlak surette 
dikkate alınmalıdır. Yeni Hükümet, 
memurlarımıza yeni sorunlar çı-
karmak değil eski sorunları çözme 
yolunu seçmelidir.” dedi.

Serdivan Kaymakamlığı’nın, Serdivan 
İlçe Milli Eğitim Müdürü ile iki İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü hakkında soruş-
turma izni vermemesine ilişkin, Türk 
Eğitim-Sen Sakarya Şubesi tarafından 
yapılan itiraz kapsamında Sakarya 
Bölge İdare Mahkemesi, 2015/25 E. ve 
2015/51 K. sayılı kararıyla Kaymakamlı-
ğın soruşturma izni vermemesine ilişkin 
kararını bozmuştur. Haklarında, “görev 
süresi uzatılacak eğitim kurumu müdür-
lerinin objektif bir şekilde değerlendi-
rilmediği, ideolojik davranıldığı ve okul 
müdürlerinin mağduriyetine sebebiyet 
verildiği” iddia edilen ismi geçen kişiler 
için yargı yolu açılmıştır.

Mahkeme gerekçeli kararında, “ön 
inceleme raporu ve eklerinin birlikte 
değerlendirilmesinden; görev süresi 

uzatılacak 19 okul müdürünün perfor-
mans değerlendirilmesine tabi olduğu, 
8 okul müdürünün başarısız olduğu, 
görev süresi uzatılan müdürlerin 
Eğitim Bir-Sen Sendikası üyesi ağırlıklı 
olduğu, değerlendirmenin ideolojik 
nedenlerle nesnel, eşit ve objektif bir 
şekilde yapılmadığı iddiasını doğrular 
nitelikte olduğunun sonuç ve kanaatine 
ulaşılmış olup, hazırlık soruşturması 
açılmasını gerektirecek yeterlikte bilgi 
ve bulguya ulaşıldığından haklarında 
soruşturma izni verilmemesine ilişkin 
kararda hukuka uyarlık görülmemiştir.” 
şeklinde ifadelere yer vermiş, Serdi-
van Kaymakamlığı’nın soruşturma izni 
verilmemesi hakkında 10.11.2014 tarih 
ve 2014/3 sayılı kararının bozulmasına 
hükmetmiştir.

TÜRK EĞİTİM-SEN Türkiye’nin Sendikası
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, sosyal medya hesabın-
dan malum sendikaya seslendi.

Genel Başkan Koncuk, “EBEDİ 
KARDEŞLİK İÇİN BAZI TALEP-
LER” başlığıyla kaleme aldığı 
yazıda, “Sendikal tercihlerin, ülke 
geleceği bakımından sadece 
çalışma hayatı ile ilgili sonuçlar 
doğurmayacağı, ülkenin geleceği-
nin inşası için de önemli sonuçlar 
doğuracağı açıktır” dedi.

Malum sendikanın geçmişten 
bugüne kadar kardeşlik adı altın-
da istediği taleplerinin amacının, 

Türk adını ortadan kaldırmak-
tan başka bir şey olmadığını 
vurgulayan Koncuk, Türkiye 

Kamu-Sen’in bu coğrafya-
da varlığımızı tehdit eden 
her unsurla mücadele 

etmeye devam edeceğinin 
de mesajını verdi.

Genel Başkan yazısında şun-
ları söyledi;

*Sonuca varmak için eşit vatan-
daşlık gerekir. “Türkiye Cum-
huriyetine vatandaşlık bağıyla 
bağlı herkes Türkiye vatandaşıdır” 
tanımı çözüm noktasında makul 
bir yol olacaktır.( Değiştirilmesi 
istenilen Madde şu şekildedir” 
T.C. Anayasası 66. Madde I. Türk 
Vatandaşlığı Türk Devletine va-
tandaşlık bağı ile bağlı olan her-
kes Türk’tür . Bu talep açıkça Türk 
kelimesinden ne derece rahatsız 
olduklarının açık delilidir.)

*Yerel yönetim reformu yapıl-
malı, Bağımsız Kürdistan, demok-
ratik özerklik yerine merkeziyetçi-
likten yerelliğe doğru, merkezden 
taşraya yetki devri tüm Türkiye 
için uygulanmak kaydıyla hayata 
geçirilebilir.( PKK Terör Örgütü-
nün uzantıları da aşağı yukarı aynı 
hakkı istiyor, yani özyönetim, yerel 
yönetimlerin daha da güçlendiril-
mesini.)

*Bölgede eğitim veren med-
reselerin yasal güvenceye sahip 
olması talebi mutlaka değerlen-
dirilmeli, bu kurumların verdiği 
belgelerin denkliği sağlanmalıdır.
(Bunlar hangi medreselerdir, 
ülkenin eğitim hizmetini kimlere 
emanet edeceğiz, bu eğitimin 
hedefleri ne olacak, ne gam?)

*Karma eğitim dayatmasına 
son verilmelidir. Ayrıca Tekke ve 
Zaviyelerle ilgili düzenlemeler 
yeniden gözden geçirilmelidir.( 
Karma eğitim konusunda bu sen-
dika yapılan son Eğitim Şurasında, 
esasen çark etmişti, şuan kanunda 
zaten erkek ya da kız liseleri açma 
yetkisi MEB’e ait, (1739 Sayılı 
Kanun-Madde 15 – Okullarda kız 
ve erkek karma eğitim yapılması 
esastır. Ancak eğitimin türüne, 
imkan ve zorunluluklara göre bazı 
okullar yalnızca kız veya yalnızca 
erkek öğrencilere ayrılabilir.), an-
cak burada talep karma eğitimin 

tamamen kaldırılması talebidir.

*Irkçılık ve etnik ayrımcılığı 
çağrıştıran her türlü slogan ve 
sözler meydanlardan, yerleşim 
merkezlerinden ve diğer alan ve 
zeminlerden temizlenmelidir.( Bu 
söz hangileri olabilir, mesela Ne 
mutlu Türküm diyene! olabilir. 
Türk adının bu ülkede kökten si-
linmesi bunları ne kadar memnun 
edecektir.)

Bu sendikanın kardeşlik adı 
altında ortaya koyduğu teklifler, 
Türk adını ortadan kaldırmaktan 
başka bir şey değildir. Kaldı ki, 
karma eğitimi kaldırmanın nasıl 
bir kardeşlik sağlayacağını da an-
lamak mümkün değildir. Tüm bu 
yaşadıklarımız dahi, sivil toplum 
örgütlerinin bir millet hayatında 
ne kadar önemli olduğunu gös-
termektedir. Sendikal tercihlerin, 
ülke geleceği bakımından sadece 
çalışma hayatı ile ilgili sonuçlar 
doğurmayacağı, ülkenin geleceği-
nin inşası için de önemli sonuçlar 
doğuracağı açıktır.

Türkiye Kamu Sen, bir yandan 
çalışma hayatı ile ilgili büyük bir 
mücadele sergilerken, diğer yan-
dan ülke bütünlüğünü merkeze 
almakta, bu coğrafyada varlığı-
mızı tehdit eden her unsur ile de 
mücadele etmektedir.”

Bilindiği üzere Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın en 
tartışmalı uygulamaların-
dan birisi sadece sözlü 
sınava dayalı olarak 1709 
şube müdürlüğü ataması 
yapması ve bu atamaları 
yargı kararlarına rağmen 
iptal etmemesidir. Zira 
sendikamız da kadrolaş-
maya yol açan, objek-
tiflikten uzak sadece 
sözlü sınava dayalı olarak 
yapılan şube müdürlü-
ğü atamalarını yargıya 
taşımış, hem konuyla 
ilgili yönetmeliğin yürüt-
mesini durdurmuş, hem 
de tüm atamaların iptali 
için ayrı bir dava açmıştı. 
Tüm atamaların iptali 
için açtığımız davada 
yargı süreci hala devam 
etmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı 

1709 şube müdürlüğü 
atamasını yargı kararları-
na rağmen iptal etmez-
ken, yargıdan nihai karar 
dün çıkmıştır. Buna göre 
Danıştay, sözlü sınava 
dayalı olarak yapılan 
1709 şube müdürlüğü 
atamasını iptal eden An-
kara 7. İdare Mahkemesi 
kararını onamıştır.

Peki bu ne anlama 
gelmektedir? Bu, Milli 
Eğitim Bakanlığı’na sa-
dece sözlü sınavla atama 
yapamayacağını, yazılı 
sınavı değerlendirme 
dışı bırakamayacağını 
çok açık bir şekilde bil-
dirmektedir. Görüldüğü 
üzere MEB yargı kararları 
karşısında şube müdür-
lüğü konusunda duvara 
dayanmıştır.

Bakanlık daha önce-

leri de yargı kararlarını 
uygulamaktan kaçınmış, 
bu atamaları iptal etme-
mişti. Ancak MEB’in artık 
kaçacak yeri kalmamıştır. 
Hukukun ayaklar altına 
alınmaması, Bakanlığın 
hem kendisini hem de 
şube müdürlerini bu 
utançtan kurtarması ar-
tık bir zorunluluktur. Bu 
aleni hukuksuzluk nereye 
kadar gidecektir?

MEB artık kendi-
ne gelmeli ve atama 
bekleyen şube mü-
dürlerini daha fazla 
mağdur etmemelidir. 
ÖNCELİKLE SADECE 
SÖZLÜ SINAVA DAYALI 
OLARAK YAPILAN 1709 
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 
ATAMASI İVEDİLİKLE 
İPTAL EDİLMELİ VE 
ATAMALAR YENİDEN 

YAPILMALIDIR.

MEB yetkilileri bilme-
lidir ki; yargı kararlarının 
uygulanmaması hukuk 
tanımazlıkla eşdeğerdir. 
Yargı kararları doğ-
rultusunda hak eden 
insanların ataması bir an 
önce yapılmalı, MEB bu 
tartışmalara hukuk karar-
ları çerçevesinde noktayı 
koymalıdır.

Şu da bilinmelidir 
ki; yargı kararlarının 
uygulanmaması eğitim 
çalışanları nezdinde Milli 
Eğitim Bakanlığı’nı hep 
tartışmalı bir bakanlık 
yapmaktadır. Milli Eğitim 
Bakanı Nabi Avcı bu ka-
rarların mutlaka uygulan-
masını sağlamalıdır.

Kamuoyuna saygıyla 
duyurulur.

MALUM SENDİKADAN 
EBEDİ KARDEŞLİK (!) İÇİN 

BAZI TALEPLER

SADECE SÖZLÜ SINAVA DAYALI OLARAK YAPILAN 
1709 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ATAMASI İPTAL EDİLDİ

TÜRK EĞİTİM-SEN www.turkegitimsen.org.tr
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Şu anda eğitim camiasında en 
çok tartışılan konulardan birisi, bi-
tişik eğik yazı uygulamasıdır. Bilin-
diği gibi ülkemizde daha önceleri 
okuma-yazma, cümle yöntemi ile 
dik temel harflerle öğretiliyordu, 
daha sonra bu yöntem terkedildi 
ve okuma-yazma, ses temelli ve 
bitişik eğik yazıyla öğretilmeye 
başlandı. Bitişik eğik yazı ise geti-
rildiği yıldan bu yana hep tartışı-
lan bir yöntem oldu. Eleştiriler o 
kadar yüksek perdeden dile geldi 
ki; Milli Eğitim Bakanlığı en sonun-
da konuyla ilgili bir anket çalışması 
yapmaya karar verdi. Öğretmen-
lerimiz bu anket çalışmasında ko-
nuyla ilgili görüşlerini dile getirdi; 
Bakanlığın ise bitişik eğik yazının 
devam edip, etmeyeceğine bu 
anket sonuçlarına göre karar 
vermesi bekleniyor. Son günlerde 
tartışılan konuyla ilgili olarak Milli 
Eğitim Bakanı Nabi Avcı da bir 
açıklama yaparak, bitişik eğik yazı 
uygulamasından yana tavır koydu, 
öğretmenlerin yeniden hizmet 
içi eğitime alınması gerektiğini 
belirtti. Durum böyle olunca ‘Bu 
uygulama madem devam edecek, 
o halde neden anket yapılıyor?” 
sorusu akıllara geldi.

Türk Eğitim-Sen kamuoyunda 
bu kadar çok tartışılan bu konuya 
kayıtsız kalmadı. Zira bitişik eğik 
yazı uygulaması ile ilgili sendika-
mıza yoğun şikâyet gelmektedir. 
Bu nedenle sendika olarak twitter 
üzerinden bir anket çalışması 
hazırlayarak, kamuoyu araştırması 

yaptık. Buna göre anketimize katı-
lanların yüzde 86’sı bitişik eğik yazı 
uygulamasının kaldırılmasından 
yana görüş bildirmiştir. Sadece 
yüzde 14’ü bu yazının devam 
etmesinden yanadır. ‘Bitişik eğik 
yazı uygulamasının kaldırılması 
halinde güzel yazı dersi konul-
malı mıdır?’ sorusuna ise ankete 
katılanların yüzde 79’u evet, yüzde 
21’i hayır cevabı vermiştir.

Görüldüğü üzere öğretmenlerin 
büyük bir bölümü öğrencilerin 
bitişik eğik yazı ile yazmasına karşı 
çıkıyor ancak güzel yazı dersinin 
olması gerektiğini belirtiyor. Peki 
ama neden? Konuyla ilgili yine 
sosyal medya aracılığıyla öğret-
menlerimizin görüşlerini aldık. 
Öğretmenlerin görüşlerinden 
bazıları şöyle:

• Bitişik eğik yazı yazmak ve bu 
yazıyı güzel yazmak bir hattatlık ve 
yetenek gerektirir. Nasıl iyi resim 
yapmayı, güzel şarkı söylemeyi, 
beden hareketlerini yapmayı 
herkese zorlamamamız gerekiyor-
sa, bitişik eğik yazıyı da zorlama-
malıyız. Bitişik eğik yazıyı bütün 
öğrencilere yazdırmak, sevdirerek 
yazdırmak, güzel yazdırmak hiç 
mümkün değildir.

• Bitişik el yazısı kullanmak, 
öğretmeye çalışmak, yazmaları 
için zorlamak küçücük çocuklara 
zulümdür. İlkokula başlama yaşının 
küçültülmesi bu zulmü katlamış-
tır. Küçük parmaklara ve yazıyı 
yazmak için eğilip bükülen küçük 

bedenlere eziyettir. Mutlaka 1. ve 
2. sınıflarda kaldırılmalı, 3.sınıf-
tan itibaren ayrı bir ders olarak 
verilmelidir.

• Ortaokulda matematik öğ-
retmeniyim. Özellikle 5.sınıftaki 
çocuklara “Tahtaya yazar mısınız” 
dediğimde “El yazısıyla mı, düz 
yazıyla mı?” diye soruyorlar. “El 
yazısı ile” dediğimde sınıfta bir 
uğultu oluşuyor; peşinden “İstedi-
ğiniz yazıyla” dediğim de o kadar 
seviniyorlar ki.

• El yazısı insana kişilik kazandı-
rır. El yazısının öğretilmesi gerekir. 
Bu öğretim şu anki sistemle 
olmaz. Bu sistem dayatmadır. 6 
yaşındaki çocuğu kargacık bur-
gacık yazılarla buluşturmak, yazıyı 
zorlaştırıp çirkinleştiriyor ve yazma 
isteğini de engelliyor. Bitişik yazıyı 
zamana yaymak ve eğik bitişik 
yazıya kademeli olarak geçmek 
gerekir ki, ilk adım olarak birinci 
sınıftaki zorunluluk kaldırılmalıdır. 
İlkokul 2., 3., ve 4. sınıfa yayılacak 
bitişik yazı çalışmaları ders ve 
hikaye kitapları ile desteklenerek 
devam etmeli. Ortaokul ve lise ile 
beraber çalışma devam etmelidir. 
Birinci sınıfta çocuğu bıktırıp, 5. 
sınıfta bıraktırarak düz yazıya ge-
çiren bu sistemden vaz geçilmeli.

• Bitişik eğik yazı kaldırılmalı. 
Çocuklar düz yazı yazanlara göre 
daha yavaş yazıyor. Yazılar okun-
maz halde.

• Dik yazıdan sonra eğik yazı 
çalışmaları sonrası çocuklar bir 
bocalama yaşamıyorlardı ama 
eğik yazıdan sonra 4. veya 5. 
sınıflarda dik temel yazıya gecen 
çocukların hemen hemen tama-
mının yazısı düzensiz ve bozuktur. 
Bundan dolayı bakanlığın bu kati 
tutumuna rağmen birçok sınıf öğ-
retmeni eğik yazıdan erken dönüş 
yapmaktadır.

• Küçük el kas sistemi tam 
gelişmemiş bir çocuğa, elini 
kaldırmadan bir kelimeyi yazdır-
mak, çocuğun harfleri bitişik yazı 
karakterlerine uygun yapmama-
sına, dolayısıyla kendi yazısını bile 
okuyamayan bir nesle götürmek-
tedir. Bu nedenle bitişik yazı ikinci 
sınıftan itibaren “güzel konuşma 
ve yazma” adında bir derste veril-
melidir. Zorunluluktan çıkarılmalı 
ama öğretilerek isteyenin kullan-
ması sağlanmalıdır.

• Ortaokulda öğretmenler 
öğrencilerin bitişik eğik yazısını iyi 
okuyamadıkları için sınavlarda ce-
vapları okumakta hep zorlanmak-
tadırlar. Günümüz teknolojisinde 
daha ilkokul 1. sınıfa öğrenciler 
başlamadan bilgisayar klavyesin-
de, cep telefonlarında kısacası 
hayatın her alanında dik temel 
yazının sembolü olan harfler kul-
lanılıyor. Yine yazı, konuşulanların 
işaretlerle ifadesinden başka bir 
şey değildir. Hayatın her alanında 
ise dik temel yazı kullanılmaktadır.

• Kaldırılmalı diye düşünüyo-
rum. İngilizce öğretmeniyim. Bu 
yazının tek artısı öğrencilerin elle-
rini kaldırmadan yazı yazabilme-
leri. Özellikle İngilizcede x, w ve q 
harflerinde kaos yaşıyoruz. Aynı 
zamanda ortaokula geldiklerinde 
el yazısı yazmak istemiyorlar ve 
dik temel yazı yazma da problem 
yaşanıyor. Bir kelimeyi yazarken 
büyük ve küçük harfleri kullan-
maktalar. Bu da yazım hatalarını 
önemli derecede artırıyor.

• Anket yaptırıp yine bildiklerini 
okuyacaklarını açıklamaları tam 
bir komedi. El yazısı konusundaki 
başarısızlıklarında öğretmenleri 
suçlamalarına kesinlikle müsaade 
edilmemeli. El yazısına karşı olan 
öğretmenler de var, karşı olma-
yanlar da var. Şu bir gerçek ki, el 
yazısının yanında dik temel yazı ile 
yazılan kitaplar olduğu müddetçe 
bu yazıyı çocuklara öğretmek çok 
zor.

Görüldüğü üzere öğretmen-
lerimizden büyük kısmı bitişik 
eğik yazının zorunlu olmasına 
karşı çıkmakta, yeniden dik temel 
yazıya geçilmesini; ancak bitişik 
eğik yazının öğretildiği güzel yazı 
derslerinin mutlaka olması gerek-
tiğini ifade etmektedir.

Bakalım Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın yaptığı anketten 
çıkacak sonuçlar da sendikamızın 
sosyal medya üzerinden yaptığı 
anketin sonuçları ile benzerlik 
gösterecek mi? Her ne olursa 
olsun, Bakanlığın öğretmenlerin 
görüşlerini alarak hareket etmesi 
gerekmektedir. Şayet Bakanlık 
kendi bildiğini okuyacaksa, o 
halde ne anket yapılmasının, ne 
de öğretmenlerin görüşlerini alın-
masının hiçbir anlamı yoktur. Bu 
iş çocuk oyuncağı değildir. Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın anket sonuç-
ları doğrultusunda hareket etmesi 
hem eğitim-öğretim hayatımızın 
sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, 
hem de öğretmenlerimiz ve öğ-
rencilerimiz açısından son derece 
olumlu olacaktır. Kamuoyuna 
saygıyla duyurulur.

BİTİŞİK EĞİK YAZI İLE İLGİLİ SOSYAL  
MEDYADA ANKET YAPTIK: 

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 86’SI BU 
YAZININ KALDIRILMASINI İSTİYOR.

TÜRK EĞİTİM-SEN Türkiye’nin Sendikası
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Türk Eğitim-Sen olarak 2015 yılı Yurt 
Dışında Görevlendirilecek Öğretmen-
lerin Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Temsil 

Yeteneği Mülakatı Başvuru Klavuzu’nun 
3.6.maddesinin,7.3.madde başlığı 

altındaki ‘‘Bir adayın,Temsil Yete-
neği Mülakatında başarılı olması 

ya da aynı yıl içerisinde yurt dışı göreve 
uyum seminerine alınması yurt dışında gö-

revlendirileceği anlamı taşımamaktadır.’’ hük-
münün ve ‘‘Görev Süresi’’ başlıklı 7.4 madde-

sindeki ‘‘Herhangi bir nedenle görev süresi uzatılmayan 
öğretmenler hiçbir şekilde bir hak iddia edemez’’ hük-
münün yürütmesinin durdurulması ve devamında ipta-
li   istemiyle açtığımız davada; Danıştay 16. Dairesi’nin  
2015/408 E. sayılı ve 21.10.2015 tarihli kararı ile  bahsi 
geçen kılavuz hükümlerinin   yürütmesinin durdurulma-
sına karar verilmiştir.

Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü ile Şube Müdürlerinin, 
Sendikamız üyesi okul müdürlerini objektif bir şekilde 
değerlendirmeye tabi tutmamaları ve üyelerimiz aley-
hinde mağduriyet yaratmaları suretiyle hak ve yetkilerini 
kötüye kullanmaları sebebiyle bulunduğumuz suç duyu-
rusu sonucu Bafra 3. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklar 
Mehmet Ali Katipoğlu ve Ali Gül hakkında görevi kö-
tüye kullanma suçunu işledikleri sabit görüldüğünden, 
sanıkların ayrı ayrı 6 ay 7 gün hapis cezası ile cezalan-
dırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması 
hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar ver-
miştir. Türk Eğitim-Sen üyelerine karşı girişilen hukuksuz 
her girişimin takipçisi olacağımızı ve bu girişimlere karşı 
mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir.

Sendikamız tarafından, Çorum 
İli Alaca İlçesinde 15.05.2015 
tarihinde Adalet (eski) Bakanı Bekir 
BOZDAĞ’ın ziyareti nedeniyle 
düzenlenen törene İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Hürrem DURSUN’un 
talimatı ile ilçede bulunan ilköğ-
retim ve ortaokul öğrencilerinin 
okullarının tatil olunarak törene 
katıldıkları, yine adı geçen tara-
fından okul müdürlerinin zorunlu 
olarak törene katılmaları yönünde 
talimat verildiği, bazı öğrencilere 
parti bayrakları vererek parti lehine 
slogan attırıldığı, İlçe Milli Eğitim 

Müdürü Hürrem DURSUN tarafın-
dan ilçede bulunan okullarda gö-
rev yapan idareci ve öğretmenlere 
partinin seçim mitingine katılmaları 
yönünde toplu mesaj gönderildiği, 
adı geçenin tarafsızlığını yitirdiği, 
kanunlar tarafından belirlenen 
yetkinin dışına çıkarak, görev ve 
yetkisini kötüye kullandığı iddiasıy-
la Alaca Cumhuriyet Başsavcılığına 
duyurusunda bulunulmuş ancak 
Alaca Kaymakamlığı tarafından 
soruşturma izni verilmemiştir.

Alaca Kaymakamlığı tarafından 
verilen bu karara karşı Sendika-

mızca idari yargıda itiraz edilmiş, 
Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesi 
19.11.2015 tarih, 2015/99 E., ve 
2015/105 K sayılı kararında; “Ön 
inceleme raporu eki bilgi ve belge-
lerden, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Hürrem DURSUN’un görev yaptığı 
ilçede 15.05.2015 tarihli toplu açılış 
törenine okul müdür ve öğretmen-
lerinin katılımını teminen, hakkında 
isnad edilen fiillerin, 4483 sayılı 
Kanun kapsamında görev suçu 
oluşturup oluşturmadığının tayini 
hususunda Cumhuriyet Savcı-
lığınca kovuşturma yapılmasını 

gerektirecek makul şüphe içermesi 
nedeniyle adı geçen hakkında so-
ruşturma izni verilmesi gerekmek-
te iken, soruşturma izni verilmeme-
sine ilişkin Alaca Kaymakamlığı’nın 
13.10.2015 gün ve 7 sayılı kara-
rında yöntem ve yasaya uygunluk 
görülmemiştir.” Şeklinde karar 
vermiştir. Bu karar ile birlikte Alaca 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem 
DURSUN hakkında soruşturma 
izni verilerek, kararın Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na gönderilmesine 
karar verilmiştir

MTSK YÖNERGESİNDEKİ “1 YIL 
CEZA” HÜKMÜNÜ DE İPTAL ETTİRDİK 

2015 YURT DIŞINDA 
GÖREVLENDİRİLECEK 

ÖĞRETMENLERİN TEMSİL 
YETENEĞİ MÜLAKATI BAŞVURU 

KILAVUZU’NA YÜRÜTMEYİ 
DURDURMA 

GÖREVİNİ KÖTÜYE 
KULLANARAK, ÜYELERİMİZİN 

HAKKINI GASPEDENLERE 
HAPİS CEZASI

ALACA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNE SORUŞTURMA İZNİ 

20.03.2015 tarihinde makam oluru 
ile yürürlüğe giren 20.03.2015 tarih ve 
3101472 sayılı Özel Motorlu Taşıt Sürü-
cüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sı-
nav Yönergesinde Değişiklik Yapılması-
na Dair Yönergede “Direksiyon eğitimi 
dersi il sınav sorumlusu ve direksiyon 
eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu-
nun görevleri” başlıklı 6. maddesinin 1. 
fıkrasının (g) bendi 20.03.2015 tarihin-
de makam oluru ile yürürlüğe giren 
20.03.2015 tarih ve 3101472 sayılı Özel 
Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksi-
yon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge’nin 
“Direksiyon eğitimi dersi il sınav sorum-
lusu ve direksiyon eğitimi dersi sınav 
yürütme komisyonunun görevleri” baş-
lıklı 6. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendi 
“Sınav yürütme komisyonu başkan ve 
üyeleri, sınav sürecini kontrol edecek ve 
denetleyecekler ile direksiyon eğitimi 
dersi sınavı uygulama ve değerlendir-
me komisyonu başkan ve üyelerinden 
görevine gelmeyen, geç gelen veya 
sınavda mevzuatta belirtilen görevleri 
yapmayan veya aykırı hareket edildiği 
sınav yürütme komisyonu veya sınav 
sürecini kontrol edecek ve denetleye-
cekler tarafından düzenlenen raporda 
belirtilmesi durumunda sınavlarda her-
hangi bir inceleme veya soruşturmaya 

gerek kalmaksızın bir yıl süreyle görev 
verilmemesini sağlar.”, 6. Maddenin 2. 
Fıkrasının (i) bendi “Direksiyon eğitimi 
dersi sınav uygulama ve değerlendir-
me komisyonu ile diğer görevlilerden 
sınavda mevzuata aykırı hareket 
ettiği tespit edilenlere, herhangi 
bir inceleme veya soruşturmaya 
gerek kalmaksızın bir yıl süreyle gö-
rev verilmemesini sağlar.” Hükmünü 
içermektedir.

Türk Eğitim-Sen olarak,  20.03.2015 
tarihinde makam oluru ile yürürlüğe 
giren 20.03.2015 tarih ve 3101472 
sayılı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri 
Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav 
Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönerge’nin “Direksiyon eğitimi 
dersi il sınav sorumlusu ve direksiyon 
eğitimi dersi sınav yürütme komisyo-
nunun görevleri” başlıklı 6. Maddesinin 
1.fıkrasının (g) bendi ve 6.Maddesinin 
2.fıkrasının (i) bendinin yürütmesinin 
durdurulması ve  iptali talebiyle açtı-
ğımız davada, Danıştay 8. Dairesi’nin 
2015 / 5355 E. sayılı ve 19.10.2015 
tarihli kararı ile “…yaptırıma konu fiille 
ilgili inceleme ve soruşturma yolunun 
kapatılması ve öngörülen yaptırımla 
ulaşılmak istenen amaç arasında makul 
bir dengenin bulunmaması nedeniy-
le, dava konusu düzenlemede hukuk 
devletinin bir gereği olan hukuki 
güvenlik ve ölçülülük ilkelerine uyarlık 
bulunmamaktadır. Öte yandan, dava 
konusu düzenlemenin çalışma hakkına 
ilişkin olması nedeniyle uygulanması 
halinde telafi güç ve imkansız zararların 
doğacağı da açıktır.” denilmek suretiyle 
bahsi geçen ibarelerin yürütmesinin 
durdurulmasına karar verilmiştir.

TÜRK EĞİTİM-SEN www.turkegitimsen.org.tr
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Bilindiği üzere, Türk Eğitim 
Sen olarak açtığımız davada,  
Danıştay İdari Dava Daireleri 
Kurulu’nun 2014/1151 Y.D. İtiraz 
Nolu ve 18.02.2014 tarihli kararı 
ile; 10.06.2014 tarih ve 29026 
sayılı Resmi Gazetede yayım-
lanan Milli Eğitim Bakanlığına 
Bağlı Eğitim Kurumları Yöneti-
cilerinin Görevlendirilmelerine 
İlişkin Yönetmeliğin EK-1 De-
ğerlendirme Formunun “Açıkla-
ma” başlıklı kısmının 3. Mad-
desinde “en az altı ay çalışmış 
olma” şartının İlçe Milli Eğitim 
Müdürü, Eğitim Kurumundan 
Sorumlu Şube Müdürü ve İnsan 
Kaynaklarından Sorumlu Şube 
Müdürleri için aranmamasına 
ilişkin eksik düzenlemenin yü-
rütmesi durdurulmuştur. Ayrıca 
görev süresi uzatılmayan eğitim 
kurumu müdürlerinin açtıkları 
davaların neredeyse tamamı ip-
tal kararıyla sonuçlanmaktadır.

Bakanlıkça Danıştay İDDK 
kararı yasal süre içinde uygu-
lanmayarak, Hukuk Müşavirliği 
görüş yazısı doğrultusunda, ya-
pılacak yeni düzenlemeye kadar 
konunun bekletileceği yönünde 
ilgili kurumlara talimat gönderil-
miş, 06.10.2015 tarihli yönet-
meliğin yürürlüğe girmesinin 
akabinde ise Hukuk Müşavirliği 
tarafından, bekletilen yargı 
kararları ile ilgili olarak yeni 
yönetmelik hükümleri çerçeve-
sinde işlem yapılacağı yönünde 
yeniden görüş bildirilmiştir. 
Buna göre hakkında yargı kararı 
bulunan okul müdürleri yeni yö-
netmelikte yer alan sözlü sınav 
hükümlerine tabi tutulmakta-
dır. Türk Eğitim Sen olarak bu 
hususta Bakanlığa yazdığımız 
yazılarda, defalarca bu uygu-
lamanın yanlış olduğunu dile 
getirerek, Hukuk Müşavirliğinin 
hukuka aykırı olan bu görüşünü 

hukuka uygun hale getirerek 
değiştirmesini talep ettik. 
Ayrıca Hukuk Müşaviri hakkında 
tarafımızca suç duyurusunda 
bulunularak, manevi tazminat 
davası açılmıştır.

Bu süreçte;   MEB Hukuk Mü-
şavirliği tarafından hazırlanan 
09.11.2015 tarihli ve 11382385 
sayılı yeni görüş yazısında bu 
kez de; öğretide genel kabul 
gören görüşün, düzenleyici 
işlem iptal edildiğinde buna 
bağlı birel işlemlerin de hukuki 
dayanağını kaybedeceği şek-
linde olduğu belirtilerek kamu 
yararı gereği konunun İnsan 
Kaynakları Genel Müdürlü-
ğünce değerlendirilerek işlem 
tesis edilmesi gerektiği ifade 
edilmiştir. Böylelikle MEB Hu-
kuk Müşavirliği geri adım atarak 
önceki görüşünü değiştirme 
eğilimi içine girmiştir.

Türk Eğitim Sen olarak Ba-
kanlığa gönderdiğimiz yazıda, 
İnsan Kaynakları Genel Müdür-
lüğünce yargı kararlarının uygu-
lanması sürecine ilişkin olarak 
ne şekilde bir değerlendirme 
yapıldığı ve bundan sonraki 
süreçte uygulamada değişiklik 
olup olmayacağı hususunda 
Sendikamıza bilgi verilerek ko-
nunun kamuoyu ile paylaşılması 
hususunda talepte bulunduk.

MEB’E YARGI KARARLARININ UYGULANMASINDAKİ 
GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİNİ SORDUK 

AYM’DEN GEÇİCİ GÖREVLİ 
MEMURA HARCIRAH 

MÜJDESİ! 

Kayseri 2. İdare Mahkemesinin 2015/1104 
E. sayılı ve 05.11.2015 tarihli kararı ile Kayseri 
İli Talas İlçesi Talas Atatürk Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesinde Müdür olarak görev yap-
makta iken, görev süresinin uzatılmasıyla ilgili 
değerlendirme sonucu düşük puan verilmesi 
işleminin yargı kararıyla iptal edilmesi üzerine 
yeniden yapılan değerlendirmede ikinci kez 
düşük puan verilerek görev süresi uzatılmayan 
davacının, bu işlemin de yargı kararıyla yü-
rütmesinin durdurulmasına istinaden üçüncü 
kez değerlendirilerek 74,75 puanla başarısız 
sayılmasına ve görev süresinin uzatılmamasına 
ilişkin işlemin yürütmesi durdurulmuştur. Bu 
karara yapılan itiraz ise Kayseri Bölge İdare 
Mahkemesinin 2015/532 Y.D. İtiraz Nolu ve 
30.11.2015 tarihli Kararı reddedilmiştir

Bahsi geçen kararda, davalı idarenin  sa-
vunmasında 06.10.2015 tarihli yönetmeliğin 

yürürlüğe girmesi ile birlikte Bakanlığın tali-
matı gereği artık yeni yönetmeliğe göre işlem 
tesis edileceği, bu nedenle davanın konusuz 
kaldığı yönünde savunma yaptığı belirtilmiş-
tir. Kararın gerekçesinde; “..davacı hakkında 
düzenlenen değerlendirme formlarında, 
davalı idare tarafından “evet” olarak belir-
lenen hanelere verilen cevapların yargılama 
sonrasında yapılacak yeni değerlendirmede 
(zira idare hukuku ilkelerine göre yürütmenin 
durdurulması veya iptaline karar verilen bir 
işlemin yeniden değerlendirilerek bir karar 
verilip uygulanacağı durumlarda yürütmenin 
durdurulmasına ya da iptaline karar verilen 
işlemin tesis edildiği tarihteki hukuki koşullara 
dönülmesi gerekeceği ve uygulamanın da o 
tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine 
göre yapılacağı da gözetilerek) değiştirileme-
yeceğinden ve önümüzdeki yargılamadaki 

değerlendirme formunun “hayır” denilmesini 
gerektirecek somut bilgi ve belge sunulama-
dığından yargı kararının uygulama sonrası da 
74,75 olan davacıya ait puanın en az 75,00 
olacağından bu durumun davacının müdür 
olarak görevlendirilmesini gerektirdiği sonu-
cuna varılmıştır..” denilmiştir.

Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönder-
diğimiz yazıda, bahsi geçen yargı kararının 
gerekçesi de gözetilerek, yürütmenin durdu-
rulmasına ya da iptaline karar verilen birey-
sel işlemlerin tesis edildiği tarihteki hukuki 
koşullara dönülerek, uygulamanın da o tarihte 
yürürlükte olan mevzuat hükümlerinin yürüt-
mesinin durdurulması yönündeki Danıştay 
İDDK kararının gerekçesi doğrultusunda yapıl-
ması için ilgili kurumlara talimat gönderilmesi 
hususunda talepte bulunduk.

KAYSERİ 2. İDAREDEN HUKUKU KATLEDEN MEB’E TOKAT GİBİ KARAR

Anayasa Mahkemesi geçici görevlen-
dirmelerde ki 10 günlük harcırah sınırının 
kaldırılmasına karar verdi.

Bilindiği gibi, daha önce geçici görev-
lendirmeyle memuriyet mahalli dışında 
görevlendirilen kamu personeline en fazla 
on gün süreyle harcırah ödenmekteydi. 
Trabzon Bölge İdare Mahkemesinin baş-
vurusu üzerine Anayasa Mahkemesi geçici 
görevlendirilen memurların sorunlarına 
çözüm olacak bir karara imza atarak on 
gün süre sınırını anayasaya aykırı buldu ve 
iptal etti. Karar bugün Resmi Gazetede de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın 2. 
maddesindeki sosyal hukuk devleti ilkesi-
ne aykırı olduğu gerekçesiyle 6245 sayılı 
Harcırah Kanunu’nun 33. maddesinin (d) 
fıkrasında yer alan, “…ve her defasında on 
gün ile sınırlı olmak…” ibaresinin iptaline 
karar verdi. Anayasa Mahkemesi kararda; 
teftiş, denetim ve inceleme yetkisine sahip 
personele on günlük sınır uygulanmazken, 
diğer personele böyle bir sınırın uygulan-
masının eşitlik ilkesine aykırı olduğuna vur-
gu yaptı. İptal kararı ile harcırahtaki eşitsiz 
uygulama kaldırılmış oldu. Anayasa Mah-
kemesi kararında, geçici görevlendirilme 
sebebiyle asıl görev yeri dışında konakla-
mak durumunda kalan kamu görevlilerinin, 
maddi açıdan belli bir külfetle karşı karşıya 
kalmaları ve bu külfetin, kamu hizmetinin 
yürütülmesinden kaynaklanması nedeniyle 
kamuca karşılanması gerektiğini belirtildi. 
Konaklama giderinin ödenmesini on gün 
ile sınırlayan itiraz konusu kuralın, sosyal 
hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığına 
hükmedildi.

TÜRK EĞİTİM-SEN Türkiye’nin Sendikası
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Ya tercihinizi köhneleşen, esa-
sen insanı yok eden anlayıştan 
yana koyacaksınız, ya da ‘Bu 
yapılanlar doğru değil. Yanlış 
bir şeyler, bir kokuşmuşluk 
var. Ben bunun içinde olamam’ 
diyeceksiniz.

Toplantılarda yaptığı konuş-
malarda Genel Başkan şunları 
kaydetti:  “Toplumda büyük yoz-
laşma, köhneleşme gözlemlendi-
ğini belirterek, “Ya köhneleşen, 
yozlaşan anlayıştan yana bir tavır 
ortaya koyacaksınız, yani akan 
suya ben de kendimi kaptırayım 
diyeceksiniz; ya da ‘Bu yapılanlar 
doğru değil. Yanlış bir şeyler, bir 
kokuşmuşluk var. Ben bunun için-
de olamam ve bu kokuşmuşluğun 
içerinde olan insanları da engelle-
mek için elimden gayreti göster-
meliyim’ diyeceksiniz” dedi.

Genel Başkan Koncuk şöyle 
konuştu: “Bilindiği üzere her 
yıl ilçe başkanları, ilçe yönetim 
kurulu üyeleri ve teşkilatlarımızla 
biraraya geliyoruz. Bu toplantılar 
arkadaşlarımızla beraber olmak ve 
bir sinerji yaratmak açısından son 
derece önemlidir. Toplantılarımızı 
2008 yılından bu yana yapıyo-
ruz, Allah nasip ederse yapmaya 
devam edeceğiz. Biraraya gelip 
değerlendirmeler yapmamız 
lazım. Zaman zaman hepimizin 
silkinmeye ihtiyacı olduğu bir 
gerçektir. Elbette bu teşkilatın 
yöneticilerinin sorumluluk duygu-
larının en üst düzeyde olduğunu 
biliyorum. Mücadele azimlerinin 
çok kavi olduğunu biliyorum. Ama 
böyle bile olsa, zaman zaman o 
ruhumuzu temiz pınarlarla yıkama-
mız da gerekir. Bazen kendimizi 
hesaba çekmemiz lazım. Kendini 
eleştirmeyen her insan kayıptadır. 
Kendini eleştirmeyen, geliştir-
meyen teşkilatların da asla bir 
geleceği olamaz. Biz her zaman 
kendini eleştirebilen, eksiklerini 
samimiyetle ortaya koyabilen bir 

teşkilatız. Bu nedenle bu toplan-
tıları yapıyoruz. Eksikliklerimizi 
konuşalım. Allah şükürler olsun 
ki, bir kusurumuz yok. Kusuru-
muz olsaydı halen 450 bin üyesi 
ile Türkiye Kamu-Sen, 230 bin 
üyesi ile Türk Eğitim-Sen yoluna 
devam ediyor olmazdı. İçinde 
bulunduğumuz şartların namüsait 
olduğunu hepimiz biliyoruz. Top-
lumda maalesef büyük yozlaşma, 
köhneleşme olduğunu hepimiz 
gözlemliyoruz. Tam burada bizler 
devreye giriyoruz. Aslında burada 
bir tercih yapılıyor: Ya tercihinizi 
köhneleşen, esasen insanı yok 
eden anlayıştan yana koyacaksı-
nız, hiçbir risk almadığınızı düşü-
neceksiniz, yani akan suya ben de 
kendimi kaptırayım diyeceksiniz; 
ya da ‘Bu doğru değil. Burada 
yanlış bir şeyler, yanlış gidişat, bir 
kokuşmuşluk var. Ben bunun için-
de olamam ve bu kokuşmuşluğun 
içerinde olan insanları da engel-
lemek için elimden gelen gayreti 
göstermeliyim’ diyeceksiniz. Biz 
her zaman ikinci tercihi ortaya 
koyan bir ahlaka sahip olduk. 
Kokuşmuşluğa izin vermeyen, 
bunun için mücadele eden, emek 
sarf eden olmayı tercih ettik. Bu 
ikinci anlayış; yüzyıl sonra da, 
bin yıl sonra da ışıklı değerlerin 
savunucuları olarak yoluna devam 
edecektir.”

Savunduğumuz bütün 
değerleri yok ederek, un ufak 
ederek, o değerlerin üstüne 
basarak bir yerlerde makam 
mevkii sahibi olmanın hiçbir 
anlamı yoktur.

Koncuk, yaşanan bu kokuş-
muşluk ve köhneleşmenin içinde 
sendikamıza büyük görevler 
düştüğünü ifade ederek, şunları 
kaydetti: “Madem ki kokuşmuşluk 
var, işte burada bize çok görev 
düşmektedir. O halde bu bozul-
mayı ne yapar da engelleriz?’ diye 
düşünmeliyiz. Bu köhneleşmişlik 

GENEL BAŞKAN: “İŞ GÜVENCEMİZE SAHİP ÇIKMAK 
İÇİN SOKAKLARI İŞGAL ETTİĞİMİZDE KİMSE KAMU 
ÇALIŞANLARI KENDİ DERDİNE DÜŞMÜŞ DEMESİN!” 

Türk Eğitim-Sen’in 4 grup halinde yaptığı “Türkiye’nin Sendikası Eğitim ve İstişare Toplantıları”larının   
ikincisi 18-20 Aralık 2015 tarihinde, üçüncüsü 25-27 Aralık’ta, dördüncüsü ise 07-10 Ocak’ta Antalya’da gerçekleştirildi. 
Toplantılara Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri,  

İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, Şube Başkanları, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ve İlçe Temsilcileri katıldı.  
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selinin önüne taktığı her insan, 
ülkemiz ve evlatlarımızın geleceği 
adına kaybettiğimiz bir değer 
olarak görülmelidir. Bu nedenle 
şunu bilmeliyiz ki, risk almadan 
hiçbir şey başarılamaz. Risk alma-
dan asla doğruyu yapamazsınız. 
Bizi endişeye sürükleyen olaylar 
başımıza gelebilir. Bunu dahi göze 
alacaksınız. Mahkum bırakıldığı 
bu ahlaksızlık çukurundan, bu 
toplumun kurtuluşunun başka 
yolu var mı? İnsanların o çukura 
düşmemesi için elimizden geleni 
yapacağız, o çukura düşmüş 
insanların da ellerinden tutacağız. 
Elbette, o çukurdakilerin bizi de 
yanlarına sürüklemeye çalışmasını 
engelleyeceğiz. Tabi insanları o 
çukurun içerisine sürükleyenler, 
elbette bizim engelleme mücade-
lemizden de rahatsızlık duyacaklar 
ve bizi engellemeye çalışacaklar-
dır. Riski budur. Yoksa bir elimiz 
yağda, bir elimiz balda olmaz. 
Doğruyu yapmanın bir bedeli var 
ve gerektiğinde o bedeli ödemek 
gerekir. O bedel nedir? Mesela 
bazen o bedel müdürlük makamı-
nı kaybetmektir, bazen de müdür 
yardımcısı olamamaktır. Bunlar bi-
zim savunduğumuz değerlerden 
çok daha önemli şeyler değildir. 
Savunduğumuz bütün değerleri 
yok ederek, un ufak ederek, o 
değerlerin üstüne basarak bir 
yerlerde makam mevkii sahibi 
olmanın hiçbir anlamı yoktur. Bu 
mücadelenin içinde olacağız. 
Ama şunu da belirteyim; bunun 
hiçbir zaman kolay bir mücadele 
olduğunu söylemedik. ‘Başımı-
za hiçbir şey gelmez’ şeklinde 
kimseye bir söz vermedik. Biz her 
zaman tek bir şeyin sözünü verdik: 
Şerefle yaşamanın, adam gibi, 
insan gibi, bir Türk ve Müslüman 
gibi yaşamanın sözünü verdik. 
Bu sözümüzü biz yerine getirdik. 
Allah’a şükür ki, alnımız açık. Bu 
mücadeleyi geçmişten bugüne 
kadar verdik ve bugünlere geldik. 
Hiçbir kaygı duymuyorum. Bunu 
bütün yüreğim ve inancımla ifade 
ediyorum. Neden biliyor musu-
nuz? Hep şunu gördüm, korkma-
yan insanlardan ilkesiz adamlar 
korkar. Korkmayan insanlara 
düşmanları dahi saygı duyar. Bazı-
larının korkacağı, kollayacağı çok 
şeyleri olabilir. Şeyh Edabali’nin 
de dediği gibi; ‘Ey oğul! Unutma 
ki, yüksekte yer tutanlar, aşağı-
dakiler kadar emniyette değildir.’ 
Dolayısıyla bir yerlere gelmek em-
niyette olmak anlamına gelmiyor. 
Onun da bedeli gün gelir ödenir. 
Bu nedenle sizin gibi korkusuz 
insanları herkes hesaba katmak 
zorundadır.”

Hani ‘Bugün Türkiye’de para-
lel bir yapı var’ diyorlar ya, esas 
paralel yapı kamuya bir mikrop 
gibi girmiş olan bu sarı sendikal 
anlayıştır.

Genel Başkan İsmail Koncuk 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Hani 
‘Bugün Türkiye’de paralel bir yapı 
var’ diyorlar ya, esas paralel yapı 
kamuya bir mikrop gibi girmiş 
olan bu sarı sendikal anlayıştır. 
Öyle bir paralel yapı oluşturmuş-
lar ki, Milli Eğitim Bakanlığı bir dü-
zenleme yapıyor, bu sarı sendika 
‘bize üye olmayan bunun dışında 
kalacak’ şeklinde etrafa yayıyor. 
Hâlbuki, belki de iyi niyetle yapıl-
mış bir düzenlemedir. Ama bunlar 
kendilerine mal etmek adına türlü 
suiistimali yapıyorlar.

Son zamanlarda çevremizde 
herkes iş güvencesini tartışır oldu. 
Onurlu, haysiyetli her bir mes-
lektaşımızın, yanlarına gelerek 
‘Bakın iş güvencesi kalkıyor, bize 
üye olursanız sıkıntı yaşamazsınız’ 
diyen sözde sendika temsilcisinin 
yüzüne tükürmesi, ‘Siz nasıl sen-
dikacısınız kardeşim bu tehlikeyi 
bertaraf etmek için mücadele 
etmek yerine gelip nasıl beni 
tehdit edersiniz’ diyerek kovması, 
yakasına yapışması lazımdır. Ama 
her şeyden nemalanma hastalığı 
başlamış. Zaman zaman biraraya 
geldiğim bürokratlar da yılmış 
bunlardan. Hatta bazı bürokrat-
lar, esas paralel yapının kamuda 
bu sarı sendika oluğunu ifade 
etmekteler. Bunlar olduğu sürece 
kamuda düzeni, adaleti sağlamak, 
verimliliği artırmak mümkün olma-
yacaktır. Bunu öncelikle bu ülkeyi 
yönetme iddiasında olanların gör-
mesi ve mutlaka tedbirini alması 
gerekir. Eğer onlar göremiyorsa, 
memurlarımızın bu tedbiri alması 
bir mecburiyet haline gelmiştir. 
Gerçekler karşısında boynumu-
zu bükerek ve bir yerlere teslim 
olarak nereye kadar beladan 
kaçabiliriz? Farz edelim ki bütün 
sendikalar kapatıldı, tüm kamu 
çalışanları paralel sarı sendikanın 
üyesi oldu. Böyle bir anlayışın, 
kamu çalışanları açısından nasıl 
sonuçlar doğuracağını herkesin 
hesap etmesi ve bunun tedbirini 
ya mücadele ederek ya da müca-
dele edenlerin yanında durarak 
alması lazım.”

İş güvencesini kaldırmaya 
çalışırsanız,  2 milyon 600 bin 
memur sokaklara dökülür.

Koncuk, iş güvencesini kaldır-
manın kolay bir iş olmadığını da 
söyleyerek, şunları kaydetti: “İş 
güvencesini kaldırmak neden 
kolay değil?  Çünkü, Anayasa’nın 

TÜRK EĞİTİM-SEN Türkiye’nin Sendikası

15



128. Maddesini değiştirmeden 
yani devlet memurluğu tanımını 
değiştirmeden, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nda hangi de-
ğişikliği yaparsanız yapın, devlet 
memurunun iş güvencesini elin-
den alamazsınız. Ama arkasından, 
yanından dolanarak bir şeyler ya-
pabilmek mümkün olabilir. Bunun 
içinde elimizden gelen mücade-
leyi sergilemekten bir adım geri 
atmayacağız. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı’na da ifade ettim, 
bir kere daha söylüyorum: İş gü-
vencesini kaldırmaya çalışırsanız, 2 
milyon 600 bin memur sokaklara 
dökülür.”

Koncuk, Başbakana uyarıda 
da bulundu: “Ülkemiz hem içte 
hem de dış politikada büyük 
problemler yaşamaktadır. Böylesi 
bir ortamda bir de memurun iş 
güvencesiyle oynayarak kamu 
çalışanlarını sokağa dökmeyin, 

yeni problemlere neden olmayın. 
İş güvencemize sahip çıkmak 
için grev yaptığımızda, eylem-
ler, mitingler düzenlediğimizde, 
sokakları işgal ettiğimizde, sakın 
kimse ‘Türkiye bir yanda terör 
sorunu ile uğraşırken,  diğer 
yanda içte ve dışta mücadele 
ederken, bu memurlara ne oluyor, 
kamu çalışanları da kendi derdine 
düşmüş’ demesin! İş güvencemize 
sahip çıkmak için her eylemi meş-
ru görürüz. Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti kimsenin babasının çiftliği 
gibi yönetilemez. Yüzde 99 oy 
almış da olsa hiçbir Hükümetin, 2 
milyon 600 bin memurun Cum-
huriyet tarihi boyunca elde ettiği 
kazanımlarını gasp etmek gibi bir 
hakkı da yoktur, haddi de değildir. 
Bu konuda her türlü mücadeleyi 
sergileriz. Türkiye’nin yeni gerim-
ler yaşamasını istemiyoruz. Ama 
onurlu bir sendika olarak, şerefli 

bir sendikanın mensubu olarak 
böylesi bir mücadeleden dönecek 
kadar namert ve namus yoksunu 
değiliz!”

SAYIN CUMHURBAŞKANI-
NA YAĞ ÇEKECEĞİZ DİYE 2 
MİLYON 600 BİN MEMURUN 
GELECEĞİ İLE İLGİLİ AHKAM 
KESEMEZSİNİZ. BUNA SESSİZ 
KALMAYIZ

İş güvencesinin kaldırılmak 
istendiğine dikkat çeken Koncuk, 
bunu değiştirmenin çokta kolay 
olmadığına vurgu yaptı. Koncuk: 
“Son günlerde 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun değiştiği-
ne dönük olarak  bir sürü internet 
sitesinde yalan yanlış haberler var, 
önüne gelen bir şeyler yazıyor. 
Herkes 657 ile ilgili konuşuyor, 
memurlarla ilgili ahkam kesi-
yor. Bakıyorsunuz, herhangi bir 
işverenler örgütünün başkanı 
çıkmış diyor ki; 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu değişmelidir 
diyor. Bunu Başbakanla yapılan 
toplantıda söylüyor.  Ben de or-
dayım, sana ne dedim ya seni ne 
ilgilendiriyor. Dedim ki, hayatın da 
hiç bu 657’ nin kapağını açtın mı 
sen, hiç okudun mu? Beyefendi 
okudum da diyemiyor, çünkü bi-
liyor arkadan başka soru gelecek 
iyice rezil olacak.  Okumadığın bir 
kanun maddesi ile ilgili kanunla 
ilgili geliyorsun dedim burada 
Başbakanın huzurunda Bakanların 
huzurunda ahkâm kesiyorsun hiç 
yakışıyor mu? İşte yine başka bir 
örgütün başkanı MÜSİAD örgütü-
nün başkanı diyor ki; memurlara 
performans değerlendirmesi 
gelmeli. Şimdi bu MÜSİAD’ın Baş-
kanı kendi fabrikalarında ya da iş-
letmelerinde nasıl bir performans 
uyguluyor? Ben sordum. Dedim 
ki; açıkla da bu performansı biz de 
örnek alalım.  Nasıl performans 
uyguluyorsun sen çalıştırdığın 
insanlara kaç lira maaş veriyorsun. 
Memurlarla ilgili ahkam kesece-
ğine sen önce kendi çalıştırdığın 
insanlara nasıl yaklaşıyorsun sen 
bunun hesabını önce ver. 

Biz her yerde tepkimizi gös-
terdik. Herkes bir yerlere yağ 
çekmek derdinde Sayın Cumhur-
başkanı açıklamalarında ‘657 yi 
değişmeli demiş ya; birileri Cum-
hurbaşkanına yalakalık yapacağım 
diye yazıyor konuşuyor. Vallahi 
kimse kusura bakmasın, herkes 
haddini bilsin! Devlet memurları 
ile ilgili konuşacaklar  bu ülkede 
bellidir. Haddinizi bilin oturun 
oturduğunuz yere, çizmeyi de 
aşmayın. Sayın Cumhurbaşkanına 
yağ çekeceğiz diye 2 milyon 600 
bin memurun geleceği ile ilgili 

ahkam kesemezsiniz. Buna sessiz 
kalmayız. Haddinizi bilin, terbi-
yesizlik yapmayın. Zaten ülkemiz 
yeteri kadar karışıklıklar yaşıyor. 
Bir bölgemizde adeta iç bir savaş 
yaşanıyor, her gün şehitlerimiz 
geliyor, onlara Allah’tan rahmet 
diliyorum. Bütün askerlerimize, 
polislerimize Yüce Allah’tan yar-
dım niyaz ediyorum. İnşallah ba-
şarılı olurlar, terörle mücadele de 
alınacak her türlü tedbirin Türkiye 
Kamu-Sen, Türk Eğitim-Sen olarak 
yanındayız. Terörle mücadeleyi 
kim yaparsa yapsın alınan her tür-
lü kararı destekleriz. Bu ülke bizim 
ülkemiz. Bu ülke bize tombaladan 
falan çıkmadı. Belki bunların öyle 
zannederek ülkeyi öyle yönetiyor 
olabilir ama  benim ecdadım 
Çanakkale’de, Malazgirt’te savaş-
tı. Belki bunların dedeleri o tarihte 
savaştan kaçmıştır. Bu ülkenin sa-
hipleriyiz biz. Türkiye Kamu-Sen’in 
450 bin üyesinin makam  mevki 
ya da memleketin malını çalmak 
ya da kendilerini satmak gibi bir 
hedefi yoktur.  Sadece kendi nefsi 
için yaşayan, başkalarının üzerine 
basarak bir yerlere gelmekten 
keyf alan adamlarla Türkiye Kamu-
Sen’in üyelerini kimse karıştırma-
sın.” dedi. 

Toplu sözleşmeye de değinen 
Koncuk, memurların ekonomik 
kayıplarına dikkat çekti. Koncuk 
şunları söyledi: “2013 yılında imza-
lanan toplu sözleşmede enflasyon 
farkını düzenleyen 7’inci madde 
vardı. Buna göre, 2015 yılında 
kamu görevlilerine ve emeklileri-
mize öngörülen kümülatif zammın 
üzerinde bir enflasyon oluşursa, 
enflasyon farkı ödenmesini hük-
me bağlanmıştı. Yani 2015 yılında 
enflasyonun, memurlara öngörü-
len artışın, (yüzde 3+ 3) kümülatif 
toplamı olan yüzde 6,1’i aşması 
halinde memurlara enflasyon farkı 
ödenmesi kararlaştırılmıştı.

Bunlar 2016-2017 Toplu Söz-
leşmesinde bu maddeyi değiş-
tirmişler. ‘Öngörülen’ kelimesini 
‘verilen’ şeklinde değiştirmişler. 
‘Verilen’ şeklinde değiştirilince, 
Temmuz ayında aldığımız yüzde 
1.76’lık enflasyon farkı da verilen 
kümülatif toplam içerisine dahil 
ediliyor. Durum böyle olunca; 
2015 toplu sözleşmesinde me-
murların enflasyon farkı alabil-
mesi için 2015 yılı enflasyonunun 
memurlara yıl içinde verilen yüzde 
3 ilk altı ay zammı, Temmuz’daki 
yüzde 1,76 ilk altı ay enflasyon 
farkı ve yüzde 3’lük ikinci altı ay 
zammının kümülatif toplamı olan 
yüzde 7,9’u aşması hükme bağlan-
mıştır. Buna imza atan sendika ge-
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nel başkanının toplumun yüzüne 
bakmaya dahi cesareti olmaması 
gerekir. Tam yüzde 1.8 kaybımız 
var. Enflasyon 8.81 olarak açıklan-
dı işte.2.71 yerine 0.91 enflasyon 
farkı, almak durumundayız. Bu 
enflasyon farkı sadece maşlara da 
yansımıyor. Öğretmenlerimizin ek 
derslerine, bütün memurlarımızın 
eş ve çocuk yardımına, kısacası 
tüm kalemlere yansıyor. Sadece 
maaşa yansıyan kaybımız 40 ila 
160 TL bile aylık  arasında. 

Ali Yalçın  2015 Toplu Sözleş-
mesine bu maddeyi değiştirmişler 
önüne getirmişler bu da bu acemi 
de bilmiyor neyi imzaladığını ki,  
hala da anlamış değil kendisine 
gel diyorum televizyona çıkalım 
tartışalım kim doğru kim haklı 
millet görsün çıkamıyor da adam 
da yürek lazım o yürekte bunda 
yok zaten. Diyorum ki;  mesela 
ben hata yaptığımda derim ki, 
arkadaşlar ben özür dilerim;  bu 
konu da bir hata yaptım hata-
lı bir açıklama yaptım. Hatanı 
niye kabul etmiyorsun. Hatadan 
münezzeh Yüce Allah’tır. Bu ap 
açık duruma rağmenyok diyor, 
ret ediyor. Resmi Gazete’deki 
toplu sözleşmeyi ret ediyor. Hem 
de  Resmi Gazete altında Ahmet 
Gündoğdu ile kendisinin imzası 
var.  Şimdi bunları nereye koyaca-
ğız. Tümüyle ret etmeyle olmuyor 
bu işler hatanızdan dönün, gelin 
beraber mücadele edelim. Bakın 
Maliye Bakanlığı bürokratları bu 
tezgâhı kurmuş sen de farkın-
da olmadan bunun altına imza 
atmışsın bunu biliyorum. Bilerek 
attığını düşünmek istemiyorum o 
zaman bütün memurlara ihanet 
etmiş olursun. Biz dava açtık 
Türkiye Kamu-Sen olarak hiçbir 
sorumluluğumuz da yok; İmzayı 
biz atmadık ama açtık iptal davası. 
Türk Eğitim-Sen olarak da açtık. 
Bundan sonrada bu keyfilik usul 
haline getirilebilir. Kapsam dışı 
olduğu halde bir önceki imzalan-
mış ve hükme bağlanmış Toplu 
Sözleşme mutabatları takip eden 
her toplu sözleşmede masaya 
getirilip, değiştirilerek yeniden 
düzenlenebilecektir demektir.  

Örneğin; enflasyon farkı 
düzenlemesi raftan indirilip 2015 
görüşmesinde masada değiştirile-
biliyor.  2013 te ki 2015 te değiş-
tirebiliyorsa; 2017’ nin enflasyon 
farkı maddesini de 2017 de 
oturacağımız toplu sözleşmede 
değiştirirsin. O halde biz bundan 
sonraki imzalanacak toplu sözleş-
melere nasıl güven duyacağız?  
Böyle bir garabetin hukuki himaye 
görmesi bundan sonra imzalanan 
toplu sözleşmeleri de güvenilmez 

metinler haline dönüştürür. Birçok 
yönü var ama bunlar maalesef bu 
imzayı atanlar bu yönlerinin hiçbir 
tanesini hesap edebilecek iradeye 
sahip olmayan insanlarmış, bunu 
da anlamış olduk. Biz anladık da 
memurlarımız ne zaman anlar bil-
miyorum. İnşallah anlarlar.” dedi. 

Sayın Cumhurbaşkanı ‘İşe git-
meden maaş alanlar var’ diyor. 
Eğer böyle bir durum varsa, 
tutun kulağından kapının önüne 
koyun, desteklemeyen namert-
tir. Ama bunu yapamazlar. Peki 
neden biliyor musunuz? Çünkü 
işe gitmeden maaş alanların 
hepsi ya yandaş sendikanın 
üyesidir ya da siyasi iktidarın 
yalakasıdır.

Cumhurbaşkanının devlet 
memurları ile ilgili, ‘İşe gitmeden 
maaş alanlar var’ sözlerini de 
eleştiren Koncuk, “Eğer böyle bir 
durum varsa, tutun kulağından 
kapının önüne koyun, destek-
lemeyen namerttir. Ama bunu 
yapamazlar. Peki neden biliyor 
musunuz? Çünkü işe gitmeden 
maaş alanların hepsi ya yandaş 
sendikanın üyesidir ya da siyasi 
iktidarın yalakasıdır. Trabzon’da 
yaşanan olay hepinizin malu-
mudur: Bir köy okulunda 8 yıllık 
bir öğretmen, bu süre boyunca 
işe gitmemiş, maaş almış. Peki 
bu öğretmen hangi sendikanın 
üyesi? Bu öğretmenin arkasında 
siyasi bir destek olmadan nasıl 
8 yıl işe gitmiyor, sürekli rapor 
alıyor? İl Milli Eğitim Müdürü, İlçe 
Eğitim Müdürü bu olaya 8 yıl nasıl 
sessiz kalıyor? Böyle bir rezalet 
olmaz; sonra da devlet memurları 
hakkında bilgi kirliliği oluşturacak-
sınız, ‘çalışmıyorlar’ diyeceksiniz. 
Çalışmayanlar, işe gitmeyip maaş 
alanlar, arkasında siyasi dayanağı, 
desteği olan yandaşlardır. Bizim 
arkadaşlarımız, bu millet ve ülke 
için sabah akşam çalışmaktadır.”

Konuşmasında Kredi Yurtlar Ku-
rumu Genel Müdürünü de eleşti-
ren Koncuk, “Bakınız Kredi Yurtlar 
Kurumu’nun Genel Müdürü Sinan 
Aksu Genel Müdürlüğü bırakmış, 
kimi personeli başka yerlere sür-
mekle meşgul. 60 yaşındaki şofö-
rü Çorum’a, diğerini de Çankırı’ya 
sürmüş. Bu nasıl bir idareciliktir? 
Türk Eğitim-Sen’e takmış durum-
da. İstediğini yapsın. İsterse orada 
bir tane üyemiz kalmasın biz 
mücadelemizden taviz vermeyiz 
ama şunu bil ki, bu seni büyüt-
mez. Seninle ilgili yapacağımızı da 
yaparız. Beyefendi yurt müdürü 
atayacak, mülakata el altından 
sadece kendi adamlarını çağırıyor. 
Kimsenin mülakattan haberi yok. 
Kurum dışından bir sürü adam ge-

tiriyor. Böyle bir kurumda çalışan 
herkesin ‘Biz adam değil miyiz? 
Bu kuruma yıllarca emek verdik, 
alın teri döktük. Hadi el altından 
kurum içinden adamlar çağırdın, 
ama kurum dışından çağırdığın 
insanlar neyin nesi’ diye kendisine 
hakaret telakki etmesi lazım. El-
bette Yurt-Kur Genel Müdürü’ne 
suç duyurusunda bulunduk, 
kendisine dava açtık. Hukuki sü-
reç devam ediyor. Sonuna kadar 
gideceğiz. Biz mücadelemizi ya-
pacağız. Biz teşkilat olarak şerefli 
bir duruşa sahibiz ve bunu her 
alanda gösteriyoruz. Kimse geri 
adam atacağımızı düşünmesin. 
Yurt-Kur Genel Müdürü yaptığı 
bir toplantıda, ‘Ben sendika üyesi 
olmayanları sevmem ama benimle 
ilgili suç duyurusunda bulunanlara 
üye olmak da olmaz’ diye tembih-
te bulunuyor. Bu konuşmalar bize 
geliyor. Ey Genel Müdür senin 
yapman gereken ‘Kredi Yurtlar 

Kurumunun yatak kapasitesini na-
sıl artırırım, hizmet kalitesini nasıl 
artırırım’ diye uğraşmaktır, kendi 
personelini kucaklamaktır, onları 
motive etmektir. Sendikacılık ya-
pacaksan, görevini bırak, sendika-
cılığa soyun, yüreğin yetiyorsa gel 
karşıma çık! Kimsin sen? Kimse 
kendisini kanunların üzerinde 
görmesin” diye konuştu.

Toplantılarda ayrıca; Samsun 
1 No’lu Şube Başkanı Levent 
Kuruoğlu “Sendikacılıkta Sosyal 
Medyanın Etkin kullanımı” konulu 
bir sunum yaptı. Eğitim Seminer-
lerinde konuşmacılar sunumlarını 
yaptı. Daha sonra Genel Merkez 
yönetim Kurulu Üyeleri sekre-
teryaları ile, Genel Başkan İsmail 
Koncuk da ilçe yönetim kurulu 
üyeleri ile toplantılar yaptı.

Toplantılar Genel Başkan İsmail 
Koncuk’un kapanış konuşmalarıyla 
son buldu.
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Afyonkarahisar Şube’ye bağlı Emirdağ İlçe Temsilciliği, Emirdağ 
Belediyesi’nin desteğiyle ilçede bulunan köy okullarına kırtasiye mal-
zemesi ve hikaye kitabı dağıtımı yaptı. Muhtelif kırtasiye malzemelerin-
den oluşan paketler, özellikle ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere 
bizzat Emirdağ İlçe Yönetimi tarafından öğretmenlere teslim edildi. Köy 
okullarını ziyaret eden heyet, okullarda gerek öğrenci ihtiyaçları, gerek 
okulların donanım ve fiziki ihtiyaçlarını belirlemek ve bu konuda çözüm 
üretmek adına çalışmalar yaptı.

Amasya Şube Başkanı Kamil Terzi, Merzifon Öğretmenevi önünde 
basın açıklaması yaparak, “Merzifon Öğretmenevi, Sayın Müdürün ken-
disine ait işyeri ya da babadan kalma çiftliği değildir” dedi. Kamil Terzi, 
“Adeta intikam alınırcasına kişilik meselesi yapılarak eğitim çalışanlarına 
saygısızlığa dönüştürülen davranışları protesto ediyoruz. İlk olarak yaz 
tatili döneminde öğretmenevinin lokal olarak hizmet veren kısmı, hiçbir 
açıklama yapılmadan değiştirilmiş, lokal olarak zemin katta daha önce 
depo olarak kullanılan sağlıksız, tuvaleti olmayan, ısınma problemi bu-
lunan eğitim çalışanlarına yakışmayan kısım belirlenmiştir. Daha önce 
lokal olarak kullanılan bölüm ise büyük masraflar yapılarak ‘şark odası’ 
şeklinde düzenlenmiş ve dinlenme salonu olarak kullanılmaya başlan-
mıştır. Ancak bu dinlenme salonu olarak kullanılan kısmın doğru dürüst 
müşterisi olmamış, yapılan masrafı karşılayacak bir maddi geri dönüş de 
sağlanmamıştır. Bu olumsuzlukların giderilmesi için öncelikle kurumun 
müdürüyle defalarca görüşülmüş ancak netice alınamamıştır. Yaşanan 
rahatsızlık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Kaymakamlığına iletilmiştir. 
Merzifon Kaymakamı Sn. Ozan Balcı konuyla yakından ilgilenmiş öğret-
menevinde böyle bir olumsuzluğun yaşanmaması gerektiğini, orasının 
öğretmenlerin bir dinlenme alanı olduğunu belirtmiş ve durumun resmi 
işleme bile gerek kalmadan eğitim çalışanlarının isteği doğrultusunda 
çözülmesi ile ilgili öğretmenevi müdürlüğüne talimat vermiştir. Kayma-
kam Sayın Ozan Balcı’ya eğitim çalışanlarından yana tavır koyduğu için 
çok teşekkür ediyoruz. Fakat Merzifon Öğretmenevi Müdürü bu talimatı 
kısmen yerine getirse de hırsına yenik düşmüş bu kez de hizmet kısıtlan-
masına gitmiş öğretmenlere, emeklilere hakaret sayılacak davranışlarda 
bulunmaya başlamıştır. Mesai saatlerini keyfine göre bir gün 17.00’de 
bitirmiş, itiraz edenlere bundan sonra da 16.00’da hizmet bitecek diye-
rek meydan okumaya kalkışmıştır. İlçe Kaymakamının talimatını dikkate 
almayan, yönetmeliklere uymayan Merzifon Öğretmenevi müdürünün 
amacı nedir, bu cesareti nereden almaktadır? Öğretmenevinin kapısına 
kilit mi vurmak istemektedir? Öğretmenleri kahve köşelerine mi gönder-
mek istemektedir? Öğretmene hizmet amacıyla kurulan bu kurumun ba-
şında yoksa öğretmen düşmanı bir müdür mü bulunmaktadır? Merzifon 
Öğretmenevi, Sayın Müdürün kendisine ait işyeri ya da babadan kalma 
çiftliği değildir. Türk Eğitim Sen olarak eğitim çalışanlarına yapılan hiç bir 
haksızlığa, saygısızlığa sessiz kalmadığımız gibi bu konuda da susmaya-
cak gerekeni yapacağız” diye konuştu.

Aydın Şube Kadın Komisyonu Başkanı Şenay Caner, Türk kadınına 
seçme ve seçilme hakkının verilişinin 81’inci yıldönümü ile ilgili basın 
açıklaması yaptı. Caner şunları kaydetti: “Türk kadınlarının, kendilerine 
tanınan hakları, bir mücadele vermeden kolayca elde ettiklerini söyle-
yenlere en iyi cevabı, Atatürk, TBMM kürsüsünden ‘Türk kadınına bu 
hakkın bir lütuf olarak verildiği kanaatinde değiliz. Kimse bu kanaatte 
olamaz. Bir memleketteki, yurdun her tarafı istilâya uğradığı zaman, 
kadınlar ateş altında erkeklerle beraber omuz omuza çalışırlar, mem-
leketin geri kalan kısmını korumak ve beslemek için tarlanın kara top-
rağından yiyecek çıkarmaya çalışırlar, elbette bu varlıkların yurdun her 
köşesinde ve her tabakasında söz söylemeye hakları vardır’ şeklindeki 
sözleriyle vermiştir. ‘Toplumun başarısızlığının asıl sebebi kadınlara karşı 
olan bilgisizlikten ileri gelir, bir toplumun bir organı faaliyette iken, diğer 
bir organı işlemez ise o toplum felç olur’ sözleri de, Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün, Kurtuluş Savaşı’nda omuz omuza verdiği Türk kadını-
na ne kadar büyük bir güven duyduğunun bir başka ifadesidir.”

Günümüzde Türk kadınına iki türlü görev düştüğünü kaydeden Ca-
ner, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biri, kendi haklarını kullanmayı bir görev 
kabul etmeli ve kullanmalıdır. Diğeri ise bunları bilmeyenlere geniş kit-
lelere anlatmalıdır. 81 yıl önce kazanılan seçme ve seçilme hakkı, uygu-
lamada zayıf kalmıştır. Kadınların hukuki haklarını kullanması için yasal 
düzenlemelerle birlikte, hukuk kurallarını hayata geçirecek olan birey-
lerin de yeterli olgunluğa erişmesi ve uygun toplumsal kültürün oluş-
turulması gerekmektedir. Âleme nizam vermek aileye nizam vermek ile 
başlar ve o da kadınla başlar. Kadınlarımızın kendi kaderi ile beraber 
ülke kaderinde de söz sahibi olmaları seçme ve seçilme haklarını layıkıy-
la yerine getirmekle mümkün olacaktır. Türk kadınına seçme ve seçilme 
hakkının verilişinin 81. yılını kutlarken; Mustafa Kemal Atatürk ve fikir ar-
kadaşlarını saygıyla anıyor, kamuda çalışan Türk kadınları olarak temel 
değerlerimizi korumaya kararlı olduğumuzu bir kez daha söylüyoruz.”

EMİRDAĞ İLÇE TEMSİLCİLİĞİ KÖY 
OKULLARINDA

AMASYA ŞUBE: “ÖĞRETMENEVİNİN KAPISINA 
KİLİT Mİ VURULMAK İSTENMEKTEDİR?”

Programa Antalya 2 No’lu Şube Başkanı Fethi Kurt ile birlikte Şube 
Yönetim Kurulu üyeleri, Akseki ve İbradı İlçe Temsilcileri ve ilçe yöne-
tim kurulu üyeleri ile Akseki ve İbradi’de görev yapan Türk Eğitim-Sen 
üyeleri katıldı.

Açılış konuşması yapan Şube Başkanı Fethi Kurt, “Çok zor şartlarda 
görev yapan eğitim çalışanı arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi. Eği-
tim çalışanlarının sorunlarının başında zorunlu hizmet sürelerinin uzun-
luğunun geldiğini belirten Kurt, konu ile ilgili girişimlerinin sürdüğünü, 
bu bölgelerdeki zorunlu hizmet sürelerinin daha da kısa olması gerek-
tiğini ifade etti.

ANTALYA 2 NO’LU ŞUBE, AKSEKİ VE İBRADI 
İLÇE TEMSİLCİLİĞİ İLE BİRLİKTE BİRLİK VE 

BERABERLİK YEMEĞİ DÜZENLEDİ

AYDIN ŞUBE, TÜRK KADININA SEÇME VE 
SEÇİLME HAKKININ VERİŞİNİN 81’İNCİ 

YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI
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Gaziantep Şube Başkanı Bekir Avan üyemiz Mustafa Dilsiz’in okulda 
haince saldırıya uğramasını kınadı. Avan şunları kaydetti: “Şehitkamil 
Kılıçarslan Ortaokulu’nda görev yapan üyemiz ve İşyeri Temsilcimiz 
Mustafa DİLSİZ, teneffüs sonrası ders anlatmak için girdiği sınıfta okul 
dışından gelen Ramazan Kökcüoğlu ve yanındaki kişinin saldırısına uğ-
ramıştır. Bu kişiler saldırıyı önceden planlamış olmalılar ki, sınıfta Mus-
tafa DİLSİZ’e ellerinde muşta, kesici ve delici aletlerle alçakça saldırıda 
bulunmuşlardır. Öğrencilerin gözü önünde ve ders yapacağı sınıfta sal-
dırıya uğrayan üyemiz ve iş yeri temsilcimiz Mustafa DİLSİZ’in özellikle 
yüz ve kafa bölgelerinde ağır yaralanmıştır.

Üyemiz Mustafa DİLSİZ’e yapılan saldırı eğitim çalışanları ve öğret-
mene yapılan ilk saldırı değildir ve son da olmayacaktır. Öğretmenlere 
yönelik saldırılar sürekli artmaktadır. Son zamanlarda Gaziantep’te ve 
Türkiye genelinde görevi başındaki eğitim çalışanlarına yapılan saldırı-
lara baktığımızda, can güvenliğimizin olmadığını ve yapılan saldırıların 
şiddetinin arttığını görüyoruz. Saldırıyı yapanlar, alınan sözde güvenlik 
tedbirlerini aşarak öğretmen, öğrenci ve okul ortamındaki herkesin can 
güvenliğini tehdit etmektedirler.” dedi.

Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım Bozbay ile Beykoz İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürleri Ahmet Güner ve Necla Çağlayan, Okul Mü-
dürlüğü Mülakat sınavında görevi kötüye kullanmaktan dolayı açılan 
davada yargılanmaya başlandı. Yargılamanın ilk celsesinin yapıldığı du-
ruşmaya sanıklardan Kazım Bozbay, Ahmet Güner, Necla Çağlayan ve 
avukatları ile görevden haksız yere alınan müşteki okul müdürlerinden 
Ayhan Özgün, Aslan Kadıoğlu, Ali Rıdvan Çakır, Ramazan Aygün ve 
Türk Eğitim-Sen İstanbul 3 Nolu Şube Başkanı Ali İhsan Hasanpaşaoğ-
lu, Türk Eğitim-Sen İstanbul Avukatı Alparslan Gırgıç şikâyetçi olarak, 
Türk Eğitim-Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Hanefi Bostan ve İstan-
bul 6 No’lu Şube Başkanı Sami Çelik gözlemci olarak katıldı.

GAZİANTEP ŞUBE: ÜYEMİZ MUSTAFA DİLSİZ’E 
ALÇAKÇA YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ

BEYKOZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ VE İKİ 
ŞUBE MÜDÜRÜ YARGILANMAYA BAŞLANDI

 

Denizli 1 No’lu Şube’ye bağlı Tavas ilçe Temsilciliği İşyeri Temsilcileri 
İl İstişare Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya şube yönetimi, Tavas İlçe 
Milli Eğitim Şube Müdürleri, Acıpayam, Beyağaç, Pamukkale İlçe Tem-
silcileri, Tavas ilçesinde çalışan sendikamız üyesi okul müdür ve müdür 
yardımcıları ile işyeri temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Tavas İlçe Temsilcisi Süleyman Alagöz, 
“Bu zor günlerimizde tüm zorluklara rağmen bizlere üye olarak destek 
veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Giresun Şube, üyelerimize yönelik MEB Personeli Görevde Yükselme 
ve Unvan Değişikliği Sınavı Hazırlık Kursu düzenledi. Kursun tamamlan-
masının ardından deneme sınavı yapıldı. Kurslarda görev alan eğitimci-
lere plaket verildi. Kursiyerlere ise katılım belgesi takdim edildi.

DENİZLİ 1 NO’LU ŞUBE’YE BAĞLI TAVAS İLÇE 
TEMSİLCİLİĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI YAPTI

GİRESUN ŞUBE, MEB PERSONELİ GÖREVDE 
YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

HAZIRLIK KURSU DÜZENLENDİ

Suriye Türkmenlerine yardım kampanyası çerçevesinde Türk Eğitim-
sen Bursa 2 No’lu Şube ve Türk Ocakları Bursa Şubesi tarafından top-
lanan yardımlar yola çıktı.

İçerisinde 500 adet parka, kuru bakliyat, un, gıda maddeleri, bebek 
bezi ve bebek maması bulunan 15 tonluk yardım kamyonu ile ilgili açık-
lama yapan Bursa 2 No’lu Şube Başkanı Selçuk Türkoğlu, “Talep doğ-
rultusunda yardım kampanyamız devam edecek. Suriye Türkmenleri ile 
ekmeğimizi paylaşmak bizim öncelikli sorumluluğumuzdur” dedi.

SURİYE TÜRKMENLERİNE BİR YARDIM 
KAMYONU DA TÜRK EĞİTİM-SEN VE TÜRK 

OCAKLARI’NDAN
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İzmir 1 No’lu Şube, Buca İş yeri Temsilcileri ile bir araya geldi. Toplan-
tıya Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami Özdemir de katıldı. Genel 
Merkezin çalışmaları hakkında bilgi veren Özdemir, memurun iş güven-
cesinin elinden alınmak istendiğini söyledi. Toplu sözleşme sürecine de 
değinen Özdemir, Memur-Sen’ in kamu çalışanlarının aleyhinde alınan 
bir karara nasıl imza attığını anlattı ve bu şekilde memurun cebinden 
her ay ortalama 50 ila 160 TL arasında paranın çalındığını söyledi.

Karaman Şubesi, 24 Aralık 2015 tarihinde Başyayla İlçesine ziyarette 
bulundu. Eğitim camiasının sorunlarının ağırlıklı olarak ele alındığı zi-
yarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü ve İlçe 
Kaymakamı ile görüşüldü.

İstanbul 6 Nolu Şube, müdür yardımcılığı sınavı için üyelerimize hem 
ücretsiz kitap dağıttı, hem de sınava hazırlık kursu açtı. Bir açıklama 
yapan İstanbul 6 No’lu Şube, “Müdür yardımcılığına 2014 yılına kadar 
sınavla atama yapılırken, 2014 yılında çıkarılan bir kanunla müdür ve 
müdür yardımcılarına mülakat getirildi. Bu süreçte sınav kazananlar gö-
revden alındı. Görevden alınanların yerlerine yandaş sendika mensup-
ları sahte komisyonlar sonucunda müdür yardımcısı olarak getirildi. Bu 
yapılanlar eşitlik, adalet, liyakat ilkelerine ters bir durumdu. Başarılı olan-
lar görevden alınmış, onların yerine sadece bir sendikanın üyesi olmak-
tan başka bir özelliği olmayan müdür yardımcıları getirilmiştir. Bunun 
üzerine Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi, bu sürecin iptali için mahkeme-
ye başvurdu. Mahkeme Türk Eğitim-Sen Genel Merkezini haklı gördü. 
Mülakat kaldırıldı. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı sınavla müdür 
yardımcısı alınacağına dair bir yönetmelik hazırladı. 21 Mart 2016 yılın-
da yapılacak olan sınav sebebiyle İstanbul 6 No’lu Şube olarak müdür 
yardımcılığı sınavı için üyelerimize hem ücretsiz kitap dağıttık hem de 
sınava hazırlık kursu açtık.”

İSTANBUL 6 NOLU ŞUBE’DEN MÜDÜR 
YARDIMCILIĞI KURSU

İZMİR 1 NO’LU ŞUBE BUCA İŞYERİ 
TEMSİLCİLERİ İLE TOPLANTI YAPTI

KARAMAN ŞUBE, BAŞYAYLA İLÇESİ’NDE 
ZİYARETLERDE BULUNDU

Kayseri 2 No’lu Şube Başkanı ve Turan Derneği Genel Başkanı Ali 
İhsan Öztürk, Turan Derneği üyeleri ile birlikte Sarıkamış’ın 101. Yılında 
Sarıkamış şehitlerini anmak için Ali Dağına yürüdü. Program Türk Diya-
net Vakıf-Sen Şube Yönetim Kurulu Üyesi Adem Kıdam ve Şube Baş-
kanı Adem Çavuşoğulları’nın Kuranı Kerim tilaveti ve duaları ile başladı.

Yürüyüş sonrası Turan Derneği Salonunda Sarıkamış Şehitlerini Anma 
ve Anlama Programı yapıldı. Programın ardından Prof. Dr. Mustafa Ünal 
Mehmet Akif Ersoy konulu konferans verdi. Program Cihat Açıl’ın ney 
dinletisi ile sona erdi.

Konya 2 No’lu Şube’ye bağlı Kulu İlçe Temsilciliği üyelerimizle birlik 
ve beraberlik gecesinde bir araya geldi. Program İlçe Temsilcisi Rama-
zan Sarı’nın açılış konuşması ile başladı. Konya 2 No’lu Şube Başkanı Veli 
DOĞRUL da bir konuşma yaptı. Program üyelerimizden oluşan orkest-
ranın seslendirdiği türküler ile sona erdi. Programda; Cihanbeyli İlçe 
Temsilcisi Muhammed Çimen ve ilçe yönetimine, Eski Kulu İlçe Temsil-
cisi Seyit Ahmet Serbest’e, programı hazırlayan Kulu İlçe Temsilcisi Ra-
mazan Sarı ve ilçe yönetimine, üyelerimize ve ailelerine teşekkür edildi.

Malatya Şube, ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Arapgir ve Hekimhan 
ilçelerine yapılan ziyaretlerin ardından Darende ilçesi ziyaret edildi.

Şube Yönetim Kurulu ile Darende İlçe Temsilcisi, Darende ilçesinde 
bulunan bazı okullar ve Darende Meslek Yüksek Okulu’nu ziyaret etti; 
üyelerimizin sorunları ve temennilerini dinledi. Malatya Şube Başkanı 
Ekrem ŞENOL yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “ Üyelerimizin moral 
motivasyonunun yüksek olduğunu görmek mutluluk vericidir. Üyeleri-
mizin her konuda mesafeye ve zamana bakmadan yanlarında olacağı-
mızı bildirmiştik. Bu anlamda yaptığımız Darende programında üyeleri-
mizi ziyaret etmekten duyduğumuz mutluluğu bildirmek isterim.”

KAYSERİ 2 NO’LU ŞUBE, “TURAN GENÇLİĞİ 
SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİN İZİNDE” DEDİ

KULU İLÇE TEMSİLCİLİĞİ ÜYELERİMİZLE 
BİRLİK VE BERABERLİK GECESİ’NDE BULUŞTU

MALATYA ŞUBE DARENDE İLÇESİNİ 
ZİYARET ETTİ
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Hatay 2 No’lu Şube, üyemize hakaret eden Eski Hatay İl Mili Eğitim 
Müdürü, şu anda Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan 
Osman Şimşek’e hakaret davası açtı. Bu dava sonucunda Şimşek, 10 ay 
hapis cezasına çarptırıldı.

Hatay İl Milli Eğitim Müdürü vekili olarak görev yaptığı sırada, 
Hatay’da görev yapan bir kurum müdürüne hakaret ederek büyük bir 
yankı uyandıran olayın ardından adeta Hatay’da çalışma barışını sağ-
lamak adına Nevşehir’e gönderilen Osman Şimşek iki buçuk yıl sonra 
yaptığı hakaretin cezasını aldı.

Hatay 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava geride bıraktı-
ğımız günlerde sonlanarak Osman Şimşek’i CMUK 231/5-14. madde-
lerine dayanarak haksız ve suçlu bulmuş ve mahkeme başkanı Osman 
Şimşek’i 10 ay hapis cezasına mahkûm etmiştir.

Sanık olarak yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına mahkûm edilen 
Osman Şimşek’i yargı ayrıca 5 yıl süre ile de ceza denetimine tabi tutma 
kararı da vererek adeta Osman Şimşek’in hal ve davranışlarını 5 yıl yakın 
takip ile izleyecektir.

Konu hakkında bir açıklama yapan Nevşehir Şube Başkanı Mustafa 
Uğur şunları kaydetti: “Biz Osman Şimşek’i daha önce de çeşitli başlık-
lardan dolayı 13 disiplin cezası almış biri olarak bildiğimizden bu hapis 
cezasına asla şaşırmadık. Nevşehir’de eğitimin başındaki insan hapis 
cezaları ile disiplin cezaları ile gündeme geliyorsa birileri artık elini vic-
danına koyarak konuşsun ve karar versin. Çocuklarımıza, öğretmen-
lerimize örnek olacak kişilik bu mu? Nevşehir’e yakışan bu mu?” diye 
konuştu.

Rize Şube, 06.12.2015 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yük-
selme ve Unvan Değişikliği Sınavı öncesinde deneme sınavı yaptı. Ge-
nel Merkez ve Pegem Yayınevi işbirliği ile hazırlanan deneme sınavı, 3 
Aralık 2015 Perşembe günü gerçekleştirildi.

NEVŞEHİR ŞUBE: “OSMAN ŞİMŞEK’E 10 AY 
HAPİS CEZASI.”

RİZE ŞUBE, MEB GÖREVDE YÜKSELME VE 
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI ÖNCESİNDE 

DENEME SINAVI YAPTI

Muğla Şubesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla anı yarışması 
düzenledi. Yarışmaya Muğla ilinde çalışan çok sayıda üyemiz katıldı.

Şubemize rumuzlarıyla gelen anılar, Edebiyat öğretmenleri arasından 
seçilen dört kişilik jüri tarafından değerlendirildi. Çok titiz bir değer-
lendirme sonucu dokuz anı derece almaya layık görüldü. Dereceler ve 
ödül sahipleri şöyle:

1. ÖDÜLÜ: İdris ÖZLER, Yatağan Anadolu Lisesi

2. ÖDÜLÜ: Nazan EFEKAN, TED Bodrum Koleji

3. ÖDÜLÜ: Önal BÜTÜNER, Menteşe Türdü 100. Yıl Ortaokulu

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ: Ülküm Erdoğan YÜCE, Marmaris Ortaokulu

MANSİYON ÖDÜLLERİ:

Yüksel UYSAL, Fethiye Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi,

Güven SERT, Menteşe Gazi Anadolu Lisesi,

İbrahim ÖZKUL, Kavaklıdere Mehmet Koçar İlkokulu,

Zeynep TIRAŞÇI,Turgutreis Anadolu Lises

Gülen Sevgi ALPKAYA, Milas 23 Nisan Ortaokulu

Yarışmamıza katılan tüm yarışmacılarımıza ve katkısı olan arkadaşları-
mıza çok teşekkür ederiz.

MUĞLA ŞUBESİ 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ 
DOLAYISIYLA ANI YARIŞMASI DÜZENLEDİ

Mardin’de Türk Eğitim-Sen, eğitim çalışanları için farkındalık etkinli-
ği düzenledi. Etkinlik kapsamında, kentteki işyerlerine “Geleceğimizi 
emanet ettiğimiz eğitim çalışanları bu işyerinde özeldir” afişleri asıldı.

Mardin Şube Başkanı Bahattin Biçer, yaptığı açıklamada, Mardin’deki 
eğitim çalışanlarının bir yere gittiğinde kendini özel hissetmelerini iste-
diklerini söyledi.

Mardin’de eğitim çalışanlarının bir yıl daha fazla kalmasını amaçladık-
larını kaydeden Biçer, “Bir yıl fazla kalan öğretmen belki bir öğrenciyi 
kurtaracak ve o öğrenci de Mardinli Prof. Dr. Aziz Sancar gibi ülkesine 
hizmet eden bir bilim adamı olacak. Tüm esnaflarımızın ve dükkan sa-
hiplerimizin bu etkinliğe sahip çıkmalarını istiyoruz” dedi.

Etkinliğe katılan kuaför Murat Kırmızıoğlu ise, bu etkinliğin Mardin’de 
bir ilk olduğunu ve eğitim çalışanlarına verilecek olan bütün etkinliklere 
katkıda bulunacağını söyledi.

MARDİN ŞUBE’DEN EĞİTİM ÇALIŞANLARI İÇİN 
FARKINDALIK ETKİNLİĞİ

ÇARE TÜRK EĞİTİM-SEN

TÜRK EĞİTİM-SEN Türkiye’nin Sendikası

21



Adana 2 No’lu Şube üyele-
rinden Fatma-Ayhan YURDAL 
çiftinin “Ahmet Gökalp” adında 
oğlu olmuştur.

Afyonkarahisar Şube üyelerin-
den Fikret YAŞAR’ın ikiz kızları 
olmuştur.

Afyonkarahisar Şube üyelerin-
den Hatice KORKMAZ’ın oğlu 
olmuştur.

Afyonkarahisar Şube üyelerin-
den Süreyya Şevki Yıldız ve Hilal 
Yıldız çiftinin kızları olmuştur.

Aydın Şube üyelerinden Ah-
met Şafak DEMİR’in “Defne” 
adında çocukları olmuştur.

Aydın Şube üyelerinden Seçil 
DİKİCİ’nin “Defne” adında ço-
cukları olmuştur.

Aydın Şube üyelerinden Gök-
han GÖÇEN’in “Defne” adında 
çocukları olmuştur.

Aydın Şube üyelerinden Ne-
cip TEKER’in “Miray” adında ço-
cukları olmuştur.

Aydın Şube üyelerinden Pınar 
AKBAŞ’ın “Bilge” adında çocuk-
ları olmuştur.

Aydın Şube üyelerinden Ab-
dullah- Burçin AKSARAYLI çifti-
nin “Ege” adında çocukları ol-
muştur.

Bingöl Şube üyelerinden Eb-
ru-Serkan OĞULGAYMIŞ çiftinin 
“Eymen Çınar” adında erkek ço-
cukları olmuştur.

Bingöl Şube üyelerinden Ber-
zan-Fırat BAYKARA çiftinin “Be-
tül Nira” adında kız çocukları 
olmuştur.

Bingöl Şube üyelerinden 
Nazlı-Atik ALTUNTAŞ çiftinin 
“Meryem” adında kız çocukları 
olmuştur.

Edirne Şube üyelerinden Sa-
niye-Hasan TEKİN çiftinin”Arya 
Elis”adında kız çocukları olmuş-
tur.

İzmir 3 No’lu Şube üyelerin-
den Serkan ÇETİN’in “Tunahan 
ve Oğuzhan” adlarında ikiz er-
kek çocukları olmuştur.

İzmir 3 No’lu Şube üyelerin-
den Gülender AYDOĞAN’ın ikiz 
çocukları olmuştur.

Kırşehir şubesi üyelerimizden 
Esra-Kadir GÜZEL’in çocuğu ol-
muştur.

Konya 1 No’lu Şube üyelerin-
den Ayşe YILMAZ’ın kız çocuğu 
olmuştur.

Konya 1 No’lu Şube üyele-
rinden Nurettin DOĞRU’nun 
“Merve”adında kız çocuğu ol-
muştur.

Konya 1 No’lu Şube üyelerin-
den Derya HEMDE’nin “Osman 
Turan Yavuz” adında erkek çocu-
ğu olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerin-
den Ayşegül AVCIKÜÇÜK’ün 
“Ay Bilge’’ adında çocuğu ol-
muştur.

Konya 2 No’lu Şube üyele-
rinden Ali HEMDE’nin ’’Osman 
Turan Yavuz ’’ adında çocuğu 
olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerin-
den Halil İbrahim Suna ÖNSÖZ 
çiftinin “Oğuz Kağan “ adında 
çocuğu olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerin-
den Mehmet TAVUKCU’ nun 
’’Onur Gökay’’ adında çocuğu 
olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyele-
rinden Pınar ÇIRAK’ın “Defne” 
adında çocuğu olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerin-
den İlkay AKTAN’ın “Elif Şenay” 
adında çocuğu olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerin-
den Uğur ALYAZ’ın ’’Ömer Asaf” 
adında çocuğu olmuştur.

Ordu Şube üyelerinden Elif 
Ezel - Mustafa KOÇ çiftinin ço-
cukları olmuştur.

Şanlıurfa Şube üyelerinden Er-
gül ÇUKADAR’ ın erkek çocuğu 
olmuştur.

Uşak Şube üyelerinden Peri-
han Tuğba - Soner ŞEKER çifti-
nin “Selcen” adında kız çocukları 
olmuştur.

Yozgat Şube üyelerinden Os-
man TANIŞ’ın “Zümral” adında 
kızı olmuştur.

Yozgat Şube üyelerinden Ce-
mil KAPLAN’ın erkek çocuğu 
olmuştur.

Yozgat Şube üyelerinden 
Mustafa-Münire KAPLAN çifti-
nin “Cemil Atahan” adında ço-
cukları olmuştur.

Yozgat Şube üyelerinden Bil-
gehan DOĞAN’ın “Alper” adın-
da erkek çocuğu olmuştur.

Yozgat Şube üyelerinden Bü-
lent KANIBİR’in erkek çocuğu 
olmuştur.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerin-
den Habip TOKAÇ’ın oğlu ev-
lenmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerin-
den Adem YÜCE evlenmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Supu-
tay BEKTAŞ’ın oğlu evlenmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Seni-
ha YILMAZ evlenmiştir.

Yozgat Şube üyelerinden Meh-
met Şahin DOĞAN evlenmiştir.

YENİ DOĞANLAR

 EVLENENLER

Yozgat Şubesi, 26 Aralık 2015 tarihinde ilçe temsilcileri ile yılın son 
toplantısını düzenledi. Toplantı Şube Başkanı Seyfi Bayrak’ın açılış ko-
nuşması ile başladı. Bayrak’ın konuşmasının ardından Şube Sekreteri 
Emrulluh Özer gündem maddelerini okudu. Toplantıda temsilcilerin ta-
lepleri ve görüşleri dinlendi. Sorunların çözülmesi için çalışmalar düzen-
leneceği konusunda kararlar alınarak, birlik ve beraberlik içinde hareket 
edilmesinin önemine vurgu yapıldı.

şube Sakarya Şube Merkez İlçe Temsilcileri toplantısı düzenledi. Top-
lantıda bir konuşma yapan Sakarya Başkanı Mehmet Düzlü “Çalışan-
ların ortak hak ve menfaatlerini koruyan bağımsız kuruluşlara sendika 
denir” diyerek, çalışanların haklarını savunamayan ya da siyasetle içli 
dışlı olan kurumların sendika olamayacağını vurguladı.

Düzlü, “Sakarya Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri olarak okul ziyaret-
lerinde en çok karşılaşılan durumun sendika-siyaset eşleştirmesi oldu-
ğunu ve bu eşleştirmenin sendikamızla uzaktan yakından ilişkisinin ol-
madığının bilinmesini isteriz. Sendika siyaset ilişkisi içine saplanmış tek 
sendika vardır; o da şu anda yetkili sendika olan sarı sendikadır.

1992 yılında faaliyete geçen Türk Eğitim-Sen’in her yıl üye sayısı-
nı arttırmıştır. Sendikamız kurulduğu yıldan bu yana değişik görüşle-
re mensup siyasi yapılar iktidar olmuştur. Bu siyasi yapıların tamamını 
işveren olarak gören sendikamız bağımsız kalmayı destur edinmiş ve 
sadece sendikacılık yapmayı başarmıştır. Bunun en kesin kanıtı da her 
dönemde üye sayısı artmış asla bir önceki yılın gerisine düşmemiştir. 
Diğer sendikaları ise belli hükümetlerin iktidarında üye sayısını arttır-
mıştır ve bu siyasi yapı gittiğinde üye bulmakta dahi zorlanmışlardır. 
Mevcut yetkili sendika da beslendikleri siyasi yapı zayıfladığında bırakın 
üye yapmayı kapısına kilit vuracaktır” diye konuştu.

SAKARYA ŞUBE, MERKEZ İLÇE TEMSİLCİLER 
TOPLANTISI YAPTI

YOZGAT ŞUBE, İLÇE TEMSİLCİLERİ İSTİŞARE 
TOPLANTISI DÜZENLEDİ
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VEFAT

Afyonkarahisar Şube üyelerin-
den İlyas KOÇANALI’nın babası 
vefat etmiştir.

Afyonkarahisar Şube üyelerin-
den Ömer ÖZGÜL’ün babası vefat 
etmiştir.

Afyonkarahisar Şube üyelerin-
den Mehmet DENİZ’in babası ve-
fat etmiştir.

Afyonkarahisar Şube üyelerin-
den Yusuf YILDIZ’ın babası vefat 
etmiştir. 

Afyonkarahisar Şube üyelerin-
den Musa KIR’ın babası vefat et-
miştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Nurhan IŞIL’ın babası vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Ahmet CANPOLAT’ın annesi 
vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Halil İbrahim KAYA’nın annesi 
vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Feray BULUT’un annesi vefat 
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den İlyas YILDIRIM’ın babası vefat 
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Haydar TAŞ’ın annesi vefat 
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Abdurrahman AKBİLMEZ’in 
abisi vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Adem AKILLI’nın babası vefat 
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Ragıp DÖNMEZ’in babası 
vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Hatice AŞÇI’nın babası vefat 
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Cüneyt GÖREN’in annesi ve-
fat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube Başkanı 
Nurten TÜRKMEN’in babası vefat 
etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerin-
den Mustafa ÇANKAL’ın babası 
vefat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerin-
den Hatice YENİCE’nin babası ve-
fat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerin-
den Sebahattin YALÇIN’ın babası 
vefat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerin-
den Abdullah GÜL’ün babası vefat 
etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube Den Krl. 
Bşk. Mustafa Can BULAN’ın ablası 
vefat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerin-
den İsmail ALTINCI’nın kardeşi ve-
fat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerin-
den Muhammet ELMALI’nın ba-
bası vefat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube Kadın Kom. 
Üyesi Aytül KAPLAN’ın annesi ve-
fat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerin-
den Vahap DELİKTAŞ’ın babası 
vefat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerin-
den Zehragül ATAY’ın annesi vefat 
etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Haydar 
ERİŞ’in babası vefat etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Cevriye 
AKIN’ın babası vefat etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Canan 
ÖZTÜRK ve Kadriye TURAN ‘ın 
babası vefat etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Cemil 
OĞUZ’un babası vefat etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden 
Nurettin YILDIRIM’ın annesi vefat 
etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden 
Arzu GAZİOGLU BALİK ve Yakup 
BALİK’in anneleri vefat etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden 
FATMA GÜL KILIÇ’ın annesi vefat 
etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden 
Ergin BAGATUR’un babası vefat 
etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden 
Selçuk TASDEMİR’in babasi vefat 
etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden 
Mine BOZKURT’un annesi vefat 
etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden 
Emel ESER’in babasi vefat etmiştir.

İstanbul 3 No’lu Şube üyelerin-
den Şahister GÜRSOY’un eşi vefat 
etmiştir.

İstanbul 3 No’lu Şube Eski Şube 
Başkanı Mehmet ARSLAN’ın an-
nesi vefat etmiştir.

İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden 
Aytül Fortacı’nın babası vefat et-
miştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerin-
den Cemile ÖZCAN’ın annesi ve-
fat etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerin-
den Rahime ÖZDEMİR’in annesi 
vefat etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerin-
den Fatma ÇELİK’in babası vefat 
etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerin-
den Songül KAPLAN’ın babası 
vefat etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerin-
den Nihat NUR’un kardeşi vefat 
etmiştir.

Kırıkkale Şubesi Yön. Kurulu 
Üyesi Tenasüp PALABIYIK’ın eşi 
vefat etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden Kud-
ret YÜCEL’in babası vefat etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden Sul-
tan TEKİN’in annesi vefat etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden Ne-
şet ERKEÇ’in annesi vefat etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden Ad-
nan ÜNAL’ın babası vefat etmiştir

Kırıkkale Şube üyelerinden Yetiş 
YAĞLI’nın annesi vefat etmiştir

Kırıkkale Şube üyelerinden Mah-
mut Vedat OĞUZ’un annesi vefat 
etmiştir

Kırıkkale Şube üyelerinden Öz-
can DEDEBALİ’nin babası vefat 
etmiştir

Kırıkkale Şube üyelerinden İhsan 
TUTALAR’ın eşi vefat etmiştir

Kırıkkale Şube üyelerinden Şük-
riye DEMİR’in eşi vefat etmiştir.

Kırıkkale Üniversitesi E. Üyelerin-
den Gürbüz DEMİRBAŞ’ın babası 
vefat etmiştir.

Kırşehir şubesi üyelerimizden 
Ayşegül GÖNÇ’ün babası vefat 
etmiştir.

Kırşehir şubesi üyelerimizden 
Özgür KARACA’nın annesi vefat 
etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden 
Osman GÖKALP’ın babası vefat 
etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Bekir AYTEMİR’ in annesi vefat et-
miştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Ömer Faruk Akça ‘nın ablası vefat 
etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerin-
den Hatice ÇEVİK’İN annesi vefat 
etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Sami SARI’NIN babası vefat etmiş-
tir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Mehmet Fikri PARMAK’IN annesi 
vefat etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerin-
den Ekrem KOÇ’un kardeşi vefat 
etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Recai 
ŞEN’in babası vefat etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Elif Ezel 
Koç’un babası vefat etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Mustafa 
Özçelik’in babası vefat etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Hatice 
YILDIRIM’ın babası vefat etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Kadir 
ÖNİZE’nin annesi vefat etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Murat 
YILDIZ’ın babası vefat etmiştir.

Sakarya Şube üyelerinden Mü-
nir YİĞİT’in babası vefat etmiştir.

Sakarya Şube üyelerinden Ah-
met BAYRAK’ın babası vefat et-
miştir.

Sakarya Şube üyelerinden İsmail 
KAMACIOĞLU’nun annesi vefat 
etmiştir.

Sakarya Şube üyelerinden Gül 
YÜCEER ULAY’ın annesi vefat et-
miştir. 

Sakarya Şube üyelerinden Şükrü 
BAŞARIS’ın babası vefat etmiştir.

Sakarya Şube üyelerinden Gök-
han ALBAYRAK’ın babası vefat et-
miştir.

Sakarya Şube üyelerinden Nu-
ray TÜRKYILMAZ’ın babası vefat 
etmiştir.

Sakarya Şube üyelerinden Hü-
seyin Ali ATMACA’nın kardeşi ve-
fat etmiştir.

Yozgat Şube üyelerinden Tekin 
KOYUNCU’nun annesi vefat et-
miştir

VEFAT EDEN ÜYEMİZ

12.10.1991 tarihinde Burdur’da doğdu. İlköğrenimini Şeker İlkokulu’nda ve 
Altın Terim Solmaz Ortaokulu’nda, ortaöğrenimini Burdur Anadolu Öğretmen 
Lisesi’nde tamamladı. 2009 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Zihin 

Engelliler Öğretmenliği bölümünü kazandı. 2014 yılında bu okuldan mezun oldu.26.09.2014 tarihinde Antalya İli Kaş İlçesi 
Gömbe Ortaokulu’nda Özel Eğitim Öğretmeni olarak göreve başladı.12.12.2015 tarihinde Gömbe’den Antalya istikameti-
ne giderken Elmalı-Korkuteli yolu üzeri Ulucak Mevkii’nde elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Gömbe Ortaokulu’nda görev yaptığı sırada “Değerler Eğitimi” kapsamında düzenlenen kısa film yarışmasında öğrenci-
lerle birlikte hazırlamış olduğu “YEM” adlı kısa film yarışmasında ortaokullar kategorisinde birincilik elde etti.

BURAK ŞAHİN  / Antalya Şubesi

TÜRK EĞİTİM-SEN Türkiye’nin Sendikası
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