ALMANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ YUMURTALARLA PROTESTO EDİLDİ
Türkiye Kamu-Sen
ve bağlı sendikalarımız Alman Federal
Meclisinde görüşülen,
“1915 olayları ve sözde soykırım” teklifinin
kabulünü 3 Haziran
2016 tarihinde Alman
Büyükelçiliği önüne
siyah çelenk bırakarak
protesto etti.
Devamı 13’te

Genel Başkan, “Sayın Bakan
İsmet Yılmaz’a Yeni Görevinde
Başarılar Diliyorum”
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, yeni görevine atanan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a başarılar
dileyerek, kimseye karşı peşin hükümlü değiliz,
desteğimiz ya da tepkimiz eğitim çalışanlarının
huzur ve mutluluğu ile eş değer olduğunu
belirtti. Devamı 11’de

BU YIL İFTAR SOFRASININ MALİYETİ

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi,
sıcak ve uzun yaz günlerine rastlayan Ramazan ayında
oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlarımız için iftar
yapmanın bedelini hesapladı. Buna göre 4 kişilik bir ailenin iftar yapması için gerekli olan günlük tutarın en az
59,03 TL; 29 gün sürecek Ramazan boyunca oruç açmanın maliyetinin ise asgari olarak 1.711,87 TL olduğu
belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun resmi verileri ile
piyasa rakamlarından yola çıkılarak yapılan araştırmada
bir vatandaşın, oruç tuttuğu süre boyunca ihtiyaç duyduğu enerji, vitamin ve minerallerin sağlanabilmesi için
gerekli olan gıda ürünleri ve miktarları tespit edildi.
Araştırmada oruç ibadetini yerine getiren bir kişinin, sağlıklı bir şekilde aktivitelerini sürdürebilmesi için
günlük yaklaşık 3 bin kaloriye ihtiyacı olduğu vurgulandı. Geleneksel Ramazan yemeklerinden yola çıkılarak
hazırlanan tabloda, bir ailenin günlük iftar bedelinin
59,03 TL; 29 gün sürecek olan Ramazan ayı boyunca
oruç açmanın maliyetinin ise 1.711,87 TL olduğu
belirtildi. Buna göre oruç ibadetini yerine getiren
bir kişinin yalnızca günlük iftar maliyeti 14,76 TL, aylık
ise 427,97 TL olarak belirlendi. Devamı 14’te

4 kişilik bir ailenin iftar yapması için
gerekli olan günlük tutar en az 59,03 TL

GENEL BAŞKAN: SİZ O ZEMHERİ
SOĞUĞUNDA DONACAKSINIZ

MÜDÜR OLMA,
AMA ADAM OL
Köşe Yazısı

İsmail KONCUK
Genel Başkan

Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk, Genel Eğitim ve Sosyal
İşler Sekreteri Cengiz Kocakaplan ve Genel Dış İlişkiler ve Basın
Sekreteri Sami Özdemir ile birlikte
Yozgat Şube’ye bağlı Akdağmadeni İlçe Temsilciliği’nin düzenlediği pikniğe katıldı.

Koncuk, şunları da kaydetti:
“Bürokrat kılıklı soytarıların iktidara yağ çekme yarışına girdiğini görüyoruz. Yandaş, yalaka
sendikayı palazlandırmak için her
türlü ahlaksızlığı ortaya koyuyorlar.
Piknikte bir konuşma yapan
Onlar adına üzülüyorum. Çünkü
Genel Başkan İsmail Koncuk,
onlar geleceklerini bir siyasi ikti“Akdağmadeni İlçe Temsilciliği’nin darın geleceği ile sınırlandırmış.
gayretli mücadeleleri, inançları,
Bu iktidar da gidecek; o zaman
sağlam duruşları beni meftun etti. biz onlarla yüz yüze kalacağız.
Ben bu mücadeleyi veren, adam
Yaptıkları ahlaksızların hesabını
gibi duruşunu bozmayan bütün
nasıl ödeyecekler, yüzümüze nasıl
mensuplarımızı, teşkilatımızın yöbakacaklar? Bu nedenle devir hanneticilerini kutluyorum; Akdağma- gi devir olursa olsun, hak ve adalet
deni’ndeki mücadelenin herkese
anlayışıyla davranmamız lazım. Bu
örnek olmasını diliyorum” dedi.
ülkenin insanlarına huzur vermek
amaç olmalıdır. Bir iktidarla geBu ülkenin geleceğinin evlatleceğimizi nasıl sınırlandırabiliriz?
larımızın, torunlarımızın geleceği
olduğunu kaydeden Koncuk, “Bu Meselelere böyle bakmak lazım.
mücadeleyi aynı zamanda evlatAllah’a şükür 420 bin üyemizle
larımız ve torunlarımız için vermek yolumuza aslanlar gibi devam edizorundayız” dedi. Siyasi iktidarla- yoruz. Bugün sendika üye sayısıyla
rın gelip geçici olduğunu belirten övünen ama hiçbir işe yaramayan,
Koncuk, “Çok siyasi iktidar, çok
kokuşmuş düzenin bir parçası olBaşbakan gördük. Bugün hepsinin maktan başka özelliği olmayan bir
yerinde yeller esiyor. Birçoğunun
sendika var ama emin olun yarın
adını bile hatırlamıyoruz. Önemli
olmayacak. Dolayısıyla onlara hiç
olan ülkemiz, milletimiz ve milsevinmeyin diyorum. Siz daha
letimizin varlığıdır. Bakınız; Sayın
zemheri soğuğunu tatmadınız, kış
Davutoğlu 21 ay başbakanlık yaptı görmediniz. Biz hepsini gördük.
ama bugün yok. Yarın başkaları
Siz o zemheri soğuğunda vallahi
da olmayacak ama biz olacağız.”
donacaksınız. Çünkü sizde ahlak
dedi.
yok, adalet anlayışı yok, hakka, hukuka, kul hakkına saygı yok. Böyle
bir anlayışla hiçbir teşkilat bir yere
varamaz.”

müdürü açığa alınmıştı. Tetikçiliğe soyunanlar, anlaşılan, hayatlarını bu iktidarla sınırlı olarak
görmekte ve her türlü tetikçiliği
yapmaya hazır olduklarını açıkça
beyan etmektedirler.

Yönetici atama mülakatları
sonuçlandı. Gelen bilgilere göre,
yine mülakat çeteleri işbaşında. Türk Eğitim Sen olarak, bu
çetelerin üzerine gitmekten bir
an olsun geri durmadık, bize
gelen tüm bilgi ve belgeleri ilgili
makamlara ulaştırdık, idari ceza
alan da, hapis cezası alan da
var. Bunlara rağmen, bu çeteler
kendilerini o makamlara getirdiğini düşündükleri, SENDİKAMSI
YANDAŞ PARALEL ÇETENİN
talimatı ile hareket etmeyi, bugün
menfaatlerine daha uygun görmektedir. Burada en büyük problem, MEB merkez teşkilatının
neredeyse tüm taşra teşkilatlarını,
bu SENDİKAMSI YANDAŞ PARALEL ÇETENİN vicdanına bırakmış
bir görüntü içinde olmasıdır. Eski
Bakan Nabi Avcı, yaşananları
seyretmekten başka hiçbir şey
yapmamış, hak gasplarını, hukuk
ihlallerini görmezden gelmeyi
tercih etmiştir. Bu SENDİKAMSI
YANDAŞ PARALEL ÇETENİN şerrinden korkan MEB’in üst düzey
birçok bürokratı da, üç maymunu
oynamayı koltuklarını korumanın
tek yolu olarak görmüşlerdir.

En büyük problemlerden biri
de müdür olmayı, adam olmaya
tercih eden insanların varlığıdır.
Bu türler olduğu sürece, yaşanan
haksızlıkları engellemek, şuan
için, mümkün görünmemektedir. Sadece ben kazanayım, ben
yaşayayım diğerleri ne olursa
olsun mantığı ile hakkı, adaleti,
kul hakkını önemsemeyen bunca
insana rağmen doğruyu yapmak
kolay olmayacaktır.
Üzüntü verici olan, kokuşmuşluğa teslim olmayı bir marifet sayan
bu insanların hepsinin, mürekkep yalamış ve belli bir kültürel
seviyede olmasıdır. Bunlar, adeta
açık pazar emtiası haline gelirken, en büyük kaygımızın, “ülke
geleceğini kimlerle inşa edeceğiz” sorgulaması olması gerekir.
SENDİKAMSI YANDAŞ PARALEL
ÇETENİN temsilcisinin, ‘medeniyet davamız’ sözünden anlamamız gereken, insanı ve inançlarını
yok etmek üzerine oluşturulmuş
bu kokuşmuş düzen midir?
‘Biz, insanlığı kavuran ateşe su
taşımakla mükellefiz’ sözü de olsa
olsa, makam ateşi ile yananların
ateşini söndürme çabası olsa
gerektir.

Evet, müdür olmayı adam
olmaya tercih edenlerin sayısı arttıkça, ülke ve milletimizin geleceMülakatların nasıl yapıldığını
ği adına kaygılarımız da artmalıbilmeyen tek bir kişi dahi oldudır. Allah’a binlerce şükürler olsun
ğunu düşünmüyorum. Mülakat
ki, hala adam olmayı hayatının
çeteleri daha önce hazırlanmış
listeler üzerinden puan vermekle merkezine koymuş, gerçek
görevlendirilmişleridir. Bunun, bu medeniyet davasının yüzbinlerce
şekilde olduğunu defalarca ispat- taraftarı var. Güvencemiz onların
ladık, en son örneği Muğla’nın
varlığıdır, kokuşmuşluğun esiri
Seydikemer ilçesinde ortaya çıkolanlardan bir halt olmaz. Onlar
mış, listeyi hazırlayan tetikçi şube olsa olsa açık pazarın orta malıdır.
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Türkiye’nin Sendikası

ÖĞRETMEN EMRE UĞUR İLE
GURUR DUYDUM

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk, Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde bir
köyde öğretmenlik yapan ve adeta mucizeler yaratan
öğretmen Emre Uğur ile gurur duyduğunu belirtti.

Koncuk şöyle konuştu: “Benim
işim sendikacılık. Beni bu konuma getiren tüm arkadaşlarımızın
benden beklentisi, çalışma hayatı
ve buna bağlı konularla ilgili kafa
yormam, gereken neyse yapmam
ile ilgilidir. Tabi ki, milletimizin
yaşadığı her türlü milli problem,
ülkemizin milli birlik ve beraberliğini tehdit eden her konu da
Türkiye Kamu-Sen’in ilgi alanında
olmuştur. Gerek çalışma hayatı,
gerekse milli konularda atladığımız, dile getirmediğimiz tek bir
konu dahi örnek gösterilemez.
450 bin üyemize verdiğimiz söz
bu doğrultudadır. Bana göre,
Türkiye’nin en büyük problemi,
bazı insanların üstlendiği işi, ikinci
ya da üçüncü derecede önemli
görmesidir. Kişinin, öğretmense en iyi öğretmen, doktorsa
en iyi doktor, sendikacıysa en
iyi sendikacı olması, o toplum

açısından hayati öneme sahiptir.
Bir zamanlar bir tanıdığım vardı,
işi önemli değil, işinden çok, ek
olarak yaptığı emlakçılık işindeki
başarısını anlatır dururdu. Bilirdim ki asıl işindeki başarısızlığını
gözden kaçırmak için dikkatleri
başka alanlara çekerdi, çünkü asıl
işinde ahkâm kesebilecek kadar
bir bilgisi ve başarısı yoktu ya da
işinin ehli olmadığı için kendini
ifade edecek söz bulamazdı. Bu
tür sahte emlakçılar her alanda var. Geçenlerde medyada
Şanlıurfa’da görev yapan Emre
Uğur adlı öğretmenimizin kıt
kanaat imkânlarla çok şeyler yaptığını gördüm, üyemiz olmasa da
böyle bir insanla gurur duyardım,
üyemiz olmasından dolayı tabi ki
ayrı bir gurur duydum. Kendisine
bir tebrik mektubu da gönderdim.
Bu arkadaşımızdan, ben de dahil,
her insanın ibret alması gerektiğini düşünüyorum. Emre Uğur
istese gününü gün edebilir ya da
vasat bir performansla kendini

Nisan 2016’da 4 kişilik ailenin asgari
geçim sınırı 55,23 lira arttı. Memur
maaşı ise yalnızca geçtiğimiz ay %2,1
eridi.

hiç yormazdı. Şanlıurfa’nın bu
köyünde imkânlar bu kadar diye
bir gerekçe de öne sürebilirdi
ama o ve onun gibiler üst düzey
sorumluluk sahibi insanlardır, bu
anlayıştaki insanlar için zorluklar
başarı için bir engel olamaz. Bu
vesile ile kendisini bir kere daha
kutluyor, başarılarının devamını
diliyorum. Her zaman söylüyorum;
insanın adı şerefidir, adımız en
büyük hazinemizdir. Adımızı büyütmek ve sahip çıkmak, öncelikle
sorumluluğumuza verilmiş olan işi
ne olursa olsun en iyi şekilde yap-

ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği
gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Nisan
2016 verilerine göre günlük 35,77 TL
olduğu belirlenmiştir.

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu 2016
Ailenin aylık gıda harcaması toplamı
Nisan ayına ait asgari geçim endeksi
ise 1.073,10 TL olmuştur.
sonuçları açıklanmıştır.
Nisan 2016 itibarı ile ortalama
Türkiye İstatistik Kurumu’ndan
2.575,09 TL ücret alan bir memurun
alınan Nisan 2016 fiyatlarına göre
ailesi için yaptığı gıda harcaması,
yapılan araştırmada çalışan tek kişinin maaşının %41,67’sini oluşturmuştur.
yoksulluk sınırı 2.276,52 TL olarak
Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde
hesaplanmıştır. Dört kişilik bir ailenin
695,38 TL olarak belirlenen kira gideri
asgari geçim haddi ise 4.644,18 Lira
ise Nisan 2016 ortalama maaşının
olarak belirlenmiştir.
%27’sine denk gelmiştir.
Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin
Buna göre bir memur, ortalama
asgari geçim haddinin bir önceki aya
maaşının %68,67’sini yalnızca gıda
göre %1,20 oranında arttığını göster- ve barınma harcamalarına ayırmak
mektedir. Çalışan tek kişinin açlık sınırı zorunda kalmıştır. Diğer ihtiyaçlarını
da bir önceki aya göre %0,95 orakarşılamak için ise maaşının %31,33’ü
nında artmış ve 1.753,80 Lira olarak
kalmıştır.
hesaplanmıştır.
Ortalama ücretle geçinen bir
Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ormemur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim,
talama gıda ve barınma harcamaları
haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu
toplamı ise 2016 yılı Nisan ayında
ihtiyaçlarını karşılaması için Nisan
1.768,48 Lira olarak tahmin edilmiştir. 2016 maaşından geriye yalnızca
Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir
806,78 TL kalmıştır.

makla mümkündür. Emre Uğur’un
başarısından gurur duydum ve
onun başarısının bende yarattığı duyguları sizlerle paylaşmak
istedim. Allah herkesi, sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirenlerden eylesin. Mesele, sonuç ne
olursa olsun, zoru başarmak için
gayret etmek, alınteri dökmektir;
kolay işi herkes başarır.”

NİSAN 2016 ASGARİ GEÇİM
ENDEKSİ AÇIKLANDI

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Genel
Başkan İsmail Koncuk, memur
maaşının 4 ayda 110 lira
eridiğini belirterek “toplu
sözleşmeyi alkışlar ve sloganlar eşliğinde imzalayan sözde
sendikalar bugün neredeler?”
diye sordu.
Genel Başkan 4 ay içerisinde vatandaşlarımızın ailelerini
geçindirebilmek için yapmak
zorunda olduğu harcamaların
278 lira arttığını buna karşın
memur maaşına ortalama 168
lira zam yapıldığını hatırlattı.

Memurların, 4 ay içerisinde
aylık 110 lira kaybettiğini
söyleyen Koncuk,” toplu
sözleşme görüşmelerinde
ekonomik gerçeklere
gözlerini kapayıp siyasi
irade önünde hazır ola
geçenler memurların
bugünkü durumunun
baş sorumlusudur” diyerek
şöyle devam etti:
“2015 yılı enflasyon farkından da %1,8 çalınmıştı. Bir
taraftan toplu sözleşmeler
yoluyla diğer taraftan zamlar
aracılığıyla birilerinin eli sürekli
cebimizde. Birileri bu gidişe dur demeli ve bu tekere
bir çomak sokmalıdır. Bunu
yapacak olanlar da sendikal
tercihlerini kendilerini gerçek
anlamda temsil eden oluşumlara yönlendirecek kamu
görevlileridir.”
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BÜYÜK ŞAİR MEHMET EMİN YURDAKUL
KABRİ BAŞINDA ANILDI
Türkiye Kamu-Sen ve
Türk Eğitim-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk, Genel Eğitim ve Sosyal İşler
Sekreteri Cengiz Kocakaplan ve Türk Eğitim-Sen
İstanbul Şube Başkanları
ile birlikte doğumunun 147. Yıl dönümünde
milli şair Mehmet Emin
Yurdakul’u (D:13 Mayıs
1869 - Ö:14 Ocak 1944)
kabri başında dualarla anıldı. İstanbul 4 No’lu Şube
Başkanlığı’nın düzenlediği
törende Mehmet Emin
Yurdakul’un torunu Tomris
Hanımefendi de hazır
bulundu.
Genel Başkanımız
törende yaptığı konuşmada, bu ülkenin manevi
mimarlarını unutmamamız ve unutturmamamız
gerektiğine vurgu yaparak
şunları kaydetti: “Mehmet
Emin Yurdakul’u anmamıza

vesile olan teşkilatımıza
teşekkür ediyorum. Biz her
zaman, Türkiye Kamu-Sen
hareketini aynı zamanda
bir aydınlar hareketi olarak
da tanımlıyoruz. Yaptığımız
faaliyetleri sadece sendikal
faaliyet olarak görmüyoruz. Bu ülkenin manevi
mimarlarını bizim unutmamamız ve unutturmamamız lazım. İnanıyorum ki,
Mehmet Emin Yurdakul’u
bu milletin evlatları her
zaman minnet ve şuurla
hatırlayacaktır.
Yurdakul, büyük bir şair
ve milli bir aydındır. O,
kendisini anlatırken, ‘ben
halk adamıyım’ diyor. Annesini babasını anlatırken
de onların halk evlatları
olduğunu belirtiyor.

Günahkar gömleği
biçenleri vur
Kemikten taslarla şarap
yerine
Şehitler kanını içenleri
vur’ diyor.
Tabii biz aydın tanımını da Mehmet Emin
Yurdakul’dan öğreniyoruz.
Aslında bugün kendini
aydın vasfı içine koyan,
milletin dertleriyle dertlenmeyenlerle ilgili de bir
sözü var;
‘Bırak beni haykırayım,
susarsam sen mâtem et;
Unutma ki şâirleri haykırmayan bir millet,
Sevenleri toprak olmuş
öksüz çocuk gibidir;’

Bu dizelerden daha
güzel bir tanım yoktur.
Şair Milli orduya seslenir- Maalesef günümüzde,
ken de;
dünyevi menfaatler
‘Ey Türk vur, vatanın
uğruna kendilerini aydın
bakirlerine
sanan insanların üç günlük

dünya için karakterlerini
ayaklar altına serdiklerini
görüyoruz. Bugün aydın
diye geçinen kimilerinin
Mehmet Emin Yurdakul’un
yaptığı aydın tanımının ne
kadar uzağında bir yaklaşım içerisinde olduğunu
görüyoruz.
Yurdakul, milli ve tarihi
duyguları içeren şiirlerinin
yanı sıra, maddi ve tabi
değerlerimize de vurgu
yapan eserler ortaya
koymuştur. Şu dizelerde
olduğu gibi:

Ey hemşehri, sakın
kesme!
Yaş ağaca balta vuran el
onmaz;
Bu kütükler ‘Nice yıldır,
hiç birine kervan gelmez,
kuş konmaz’
İşte böylesine büyük bir
şair ve milli bir aydın olan
Mehmet Emin Yurdakul’u
rahmetle anıyor; bu vesileyle onu anmamızı sağlayan teşkilatımıza teşekkür
ediyorum.”

EKONOMİDE TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR
Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezinin yaptığı araştırmalara göre
Türkiye’nin borç sarmalı gittikçe
içinden çıkılamaz bir hal alıyor.

oranı yüzde 57’ler dolayındayken,
2002’den beri ilk defa geçtiğimiz
yıl bu oran yüzde 50’ler seviyesini
aşarak yüzde 55,3’e yükseldi.

Bir taraftan vatandaşların borcu
gün be gün artarken, diğer taraftan
da devletin borçları katlanarak
büyüyor.

Gelinen noktada ABD’nin faiz
artırımlarına başlaması, altın fiyatlarında yaşanan yükseliş, petrolün
varil fiyatının yeniden 40 dolar
seviyelerini aşması ülke içinde alım
gücünün düşmesi, TL’nin değer
kaybetmesiyle birlikte önümüzdeki
dönemde Türkiye’nin büyük bir
finans sıkıntısına sürükleneceğini ve
ülke ekonomisi için tehlike çanlarının çaldığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre 2002 yılında
129,7 milyar dolar olan Türkiye’nin
dış borç yükü, 13 yılda yüzde 206,9
oranında artarak 2015 yılı sonu
itibariyle 398,0 milyar dolara ulaştı.
Buna göre Osmanlı’nın borçlarını
da yüklenen Türkiye Cumhuriyetin,
kuruluşundan 2002 yılına kadar geçen 80 yıllık sürede alınan borçların
toplamının iki katı yalnızca geride
bıraktığımız 13 yılda alındı.
Dış borç stokunda yaşanan bu artışa bağlı olarak dış borçların Gayri
Safi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYİH) oranı
da tehlikeli boyutlara ulaştı.
Öyle ki, Türkiye’nin en ağır ekonomik krizini yaşadığı 2000-2001
yıllarında dış borçların GSYİH’ye
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KONCUK: ALINAN BORÇLARLA YANDAŞLARA SAHTE
CENNET YARATILDI
Genel Başkan İsmail Koncuk,
Türkiye’nin dış borçlarında yaşanan artışlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2002 yılından beri
dışarından 268 milyar dolar yeni
borç alındığının altını çizdi. Koncuk,
IMF’ye olan borçların bitirildiği iddia edilmesine rağmen, Türkiye’nin

toplam borçlarında herhangi bir
azalma olmadığını, aksine borç
yükünün artmaya devam ettiğini
söyledi. “Önemli olan alacaklının
kim olduğu değil, borçlunun kim
olduğudur. Bu da Türk milletidir” diyen Genel Başkan Koncuk, “13 yılda
bu denli borç alınmış
olmasına rağmen
personelin, emekli,
dul ve yetimin
GSYİH’dan
aldığı pay
artmamış, elde edilen kaynaklar gelir
dağılımının dengelenmesinde
kullanılmamış, istihdam artırıcı yatırımlara dönüştürülmemiştir.
Bu süreçte geleceğe olumlu
yatırımlar yapılmak yerine geleceğimiz ipotek altına alınmış, var
olan değerlerimiz de yok pahasına
elden çıkarılmıştır. Bu sürede alınan
borçların milletin gelir düzeyini
de artırmadığı, memur ve emekli

maaşlarının reel gelişiminde ortaya
çıkmaktadır. 2002 yılı temel alındığında memur maaşının ekonomik
gelişmeler karşısında yüzde 23,1 zorunlu harcamalar karşısında yüzde
11,9 değer kaybettiği görülmüştür.
Hayırsız evlat misali elde olanları
satıp sürekli borç alıp yandaşları için
sahte bir cennet yaratanlar milletimize ekonomik cehennemi yaşatmaktadırlar.” dedi.

TÜRK EĞİTİM-SEN

Türkiye’nin Sendikası

SGK’DAN KONFEDERASYONUMUZ A ZİYARET
KONCUK: TÜM VATANDAŞLARIMIZIN SOSYAL
GÜVENLİK ŞEMSİYESİ
ALTINA ALINMASINI DİLİYORUM
Sosyal Güvenlik Haftasının
toplumsal önemine vurgu
yapan Genel Başkanımız İsmail Koncuk, “Sosyal anlamda
güçlü ve güvenli bir toplum
için Sosyal Güvenlik Kurumunun önemi son derece
büyüktür” dedi. Koncuk,
“Sosyal Güvenlik Haftası
münasebetiyle konfederasyoSosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı ve Yö- numuzu ziyaret eden kıymetli
netim Kurulu Üyesi Mustafa Kuruca, Sosyal Güvenlik Başkan Yardımcımıza teşekkür
haftası kapsamında Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı ediyorum.
İsmail Koncuk ve Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.

neticesinde, iddiaların sübuta
erdiği anlaşılmış ve Mustafa
Selvi hakkında soruşturma izni verilerek konunun
Cumhuriyet Başsavcılığı’na
İskilip İlçesi Milli Eğitim Mü- intikal ettirilmesine karar
verilmişti. İskilip Asliye Ceza
dür Vekili Mustafa Selvi’nin
“görev süresi uzatılacak bazı Mahkemesi 30.05.2016 tarihli
2015/398 E. sayılı kararıyla
okul müdürlerinin performans değerlendirmelerinde İskilip İlçe Milli Eğitim Müdür
Vekili Mustafa Selvi’nin 6
eşit ve objektif olmayan
ay 7 gün hapis cezası ile
değerlendirmelerde bulunduğu, okul müdürlerine keyfi cezalandırılmasına iş bu
davranılarak puanlama yapıl- cezası üzerinden başkaca
dığı, özellikle Türk Eğitim-Sen yasal ya da takdiri arttırım
üyesi okul müdürlerine düşük ya da indirim hükümlerinin
uygulanmasına yer olmadığıpuan verilerek başarısız bunı belirterek 5271 sayılı CMK
lunmalarına neden olundu231/5 maddesi uyarınca
ğu” iddiaları doğrultusunda
hükmün açıklanmasının geri
hazırlanan ön inceleme
dosyasının değerlendirilmesi bırakılmasına karar vermiştir.

Türk Eğitim Sen üyesi
Aykut Veli YILDIZ tarafından,
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı
Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine
İlişkin Yönetmelik ekinde yer
alan “Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurum Müdürleri
Değerlendirme Formu” uyarınca yapılan değerlendirme
sonucu düşük puan verilmek
suretiyle başarısız sayılması
ve bu sebeple görev süresinin
uzatılmamasına ilişkin işlemin

Toplumun bugün ve gelecekte güven içinde yaşaması
için Sosyal Güvenlik Kurumunun başarılı çalışmaları son
derece önemlidir. Türkiye
Kamu-Sen olarak, SGK ile
bugüne kadar hep diyalog
içinde olduk, olmaya da devam edeceğiz.

Temennimiz ülkemizin sosyal
güvenlik problemlerini tamamen aşması ve tüm vatandaşlarımızın bu şemsiye altında
huzur ve güven içinde olması
yönündedir.
Ben bu vesileyle Sosyal Güvenlik Haftasını kutluyorum.
Ziyaretinizden dolayı teşekkür
ediyor, Sosyal Güvenlik Haftasının başarılarla dolu olmasını
temenni ediyorum” dedi.
Ziyaretin ardından, SGK
Başkan yardımcısı ve Yönetim
Kurulu Üyesi Mustafa Kuruca,
Genel Başkanımız İsmail
Koncuk’a Sosyal Güvenlik
Haftası hatırası olarak bir çini
hediye etti.
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ÜYELERİMİZİN HAKKINI YİYEN
İSKİLİP İLÇE MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRÜNE HAPİS CEZASI

DAVA KAZANAN
MÜDÜRE MÜLAKAT
UYGULAMASINA
ANKARA BÖLGE
İDARE’DEN
YÜRÜTMEYİ
DURDURMA

Sosyal güvenlik, modern
toplumların hayatlarında yeri
tartışılamaz bir öneme sahiptir. Ne yazık ki, ülkemizin bu
alanda ciddi sıkıntıları var. Bu
sorunların çözümü noktasında
SGK’nın ciddi bir gayret içerisinde olduğunu görmekten
memnuniyet duymaktayız.

Genel Başkanımız İsmail
Koncuk, Binali Yıldırım
Başbakanlığında kurulan 65.
Hükümetin ülkemize hayırlı
olmasını diledi.
Sosyal medya hesabından yeni hükümete başarılar
dileyen Genel Başkan İsmail
Koncuk, ülkemizde bir çok
alanda çözüm bekleyen
önemli sorunlar olduğuna
vurgu yaparak, Türkiye
Kamu Sen’in çalışma hayatı,
kamu çalışanları, hukuk devleti, ayrımcılığın kaldırılması
konusundaki tüm çalışmaların takipçisi olacağının altını
çizdi.
Genel Başkan İsmail Koncuk açıklamalarında;
“Sayın Binali Yıldırım
başkanlığında 65.Hükümet
Bakanlar Kurulu açıklanmıştır. Yeni hükümetin ülkemiz
ve milletimiz için hayırlı
olmasını dilerim.
Yeni hükümeti başta
terörle mücadele olmak
üzere birçok problem beklemektedir. Ekonomi, terör

yürütmesinin durdurulması
ve iptali istemiyle açılan
davada; yürütmenin durdurulmasına hükmedilmesi
üzerine, 06.10.2015 günlü ve
29494 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim
Kurumları Yöneticilerinin
Görevlendirilmesine Dair
Yönetmeliğin ilgili hükümleri
uyarınca mülakata davet
edilmesine ilişkin itirazının
reddine dair işlemin iptali

en büyük problemlerdendir.
Zor dönem başlıyor.
Hukukun üstünlüğünü
sağlamak, ayrımcılığı kaldırmak adına hükümetin bir
icraatı olacak mıdır, birlikte
göreceğiz. Genç işsizler
unutulmamalıdır.
Genç işsizlik ülkenin
en büyük problemlerindendir.400 bin işsiz
öğretmen,430 bin İİBF’li,
yüzbinlerce işsiz sağlıkçı
milyonlarca genç işsiz.
Gelir dağılımındaki
adaletsizlik olduğu sürece
huzur olmayacaktır. Memur,
emekli pastadan payını
yıllardır alamamış, adeta yok
sayılmıştır.
4 C, 4 B, sözleşmeli, vekil
tüm güvencesiz ve kadrosuz

istemiyle açılan davada; yürütmenin durdurulması isteminin
reddi üzerine, yapılan itirazda;
Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurul, 12.04.2016 tarih
ve Y.D. İtiraz No:2016/1495
sayılı kararında; “..yürütmenin
durdurulması kararının gereği
yerine getirilirken, söz konusu
kararın gerekçesine ve dava
konusu işlemin tesis edildiği
tarihte yürürlükte bulunan
10.06.2014 tarihli yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara

çalışma huzurun kaçmasının
temel sebeplerindendir. Bu
konularda hiç bir çalışma
yoktur.
Bunlarla birlikte kiralık
işçiliğin başlayacak olması,
taşeronlarla ilgili çıkacak
yasanın ucube bir özel statü
öngörmesi yeni sıkıntılardır.
Yeni hükümetin bu konularda açıklamalarını bekliyor
ve kazanımlarımız ve kamu
çalışanlarının iş güvencesiyle uğraşmamalarını salık
veriyoruz.
Türkiye Kamu-Sen olarak
çalışma hayatı, kamu çalışanları, hukuk devleti, ayrımcılığın kaldırılması konusundaki
tüm çalışmaların takipçisiyiz”
dedi.

uygun olarak davacı hakkında
bir değerlendirme yapılması
gerekirken, yeni düzenlenen
06.10.2015 tarihli yönetmelik
uyarınca davacıyı mülakat
sınavına çağrılmasına ilişkin
işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir.”
Denilerek, itirazın KABULÜNE, talebinin reddine yönelik
kararın KALDIRILMASINA,
dava konusu işlemin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA karar verilmiştir.
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DÜŞÜK PROFİLLİ SENDİKACILIK!
Köşe Yazısı
Sendikamız tarafından 10 Mayıs
Yen artık şu kompleksini…
2016 tarihinde, Hatay Belen İlçe Milli
Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir;
Eğitim Müdürü Bekir Şahan ve Malat- tekdir ile uslanmayanın hakkı rezil olya Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü maktır.
Cemal Kalay hakkında hem suç duyuNe diyelim atalar boş konuşmazmış:
rusunda bulunulmuş ve hem de Milli
Can çıkar huy çıkmaz..
Eğitim Bakanlığı’na başvurarak idari
Ali Bey sözkonusu mesajında diyor
soruşturma talep edilmişti.
ki,
“Görevi asaleten değil vekaleten
Başvurumuza gerekçe teşkil eden fiil
yürüten
birisinin üyeliği yasal olarak
ise, adı geçen şahısların, malum sendidevam
eder.
Bunu bilen sendikacı(!)
kanın Kahramanmaraş’ta düzenlediği
sendikal
hakka
sınır istemez”
mitinge üzerlerinde eylem önlükleri ve
ellerinde sendika bayraklarıyla katılarak
çekindikleri boy boy fotoğrafları da kamuoyuna servis etmeleriydi.
Pozlarından
muhteremler;

anlaşıldığı

kadarıyla

Sadece eylem iştahlarını gidermek
için değil,
Emek ve alınterine olan derin muhabbetlerinden de değil,
Çalışanların meselelerine karşı olan
dayanılmaz sahiplenme arzularını tatmin için hiç değil,
Adeta, vekaleten görev yaptıkları
ilçe müdürlüğü makamının diyetini
ödemek için “Ahan da ben buradayım, görün beni, gözünüze sokuyorum
daha ne yapayım” dercesine serenat
yapmaya gitmişlerdi!
Yoksa, bir ilçede bir kurumun en üst
amirliğini yapan bir adam(!), böylesine
pervasızca boy boy görüntüler sergilemezdi.
İşte makamlarının ciddiyeti ve ağırlığıyla mütenasip tutum sergileyemeyen
bu zevat hakkında, Türk Eğitim-Sen
olarak hukuki ve idari bir girişimde bulunduk.
Tabi sendikamızın bu girişimi üzerine, her zaman olduğu gibi, malum
sendikanın Başkanı sayın Ali Yalçın, mal
bulmuş mağribi gibi zıplamış hemen,
sosyal medya hesabından sayın Genel
Başkanımız İsmail Koncuk’a göndermede bulunmuş. Büyük sendikacımız,
İsmail Koncuk’u kontrpiyede yakaladığı
zannıyla, Twitter’dan üst üste göndermiş mesajlarını.

meye çalışacağım:

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun
“Sendika üyesi olamayacaklar” başlıklı 15 inci maddesi aynen şu ifadeleri
taşımaktadır: “… Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların
müsteşarları, başkanları, genel müdürleri, daire başkanları ve bunların
yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri,
merkez teşkilâtlarının denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları,
Tabi tabi…
hukuk müşavirleri, bölge, il ve İLÇE
Sayın Başkan, sen bunu, sorgusuz TEŞKİLÂTLARININ EN ÜST AMİRLERİ
sualsiz ve cahilane kendine biat ettir- ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde
olan kamu görevlileri, ….Üye olamazlar
diklerine anlat..
ve sendika kuramazlar.”
Ali Bey, ya okuduğunu anlamaktan
Yani kanun, İlçe Milli Eğitim Müdürleacizsin ya da “Dediğim dedik, çaldığım düdük” babından inatla devam ri sendika üyesi olamazlar diyor. Kanunda bu kısıtlamanın getiriliş amacı da
ediyorsun.
işveren temsilcisi konumunda olanların
Sendikal hakka sınır isteyen mi var?
-tarafsızlık ve eşitlik ilkesini korumakla
Vekaleten yönetici olanlar sendika yükümlü olduklarından dolayı- olumüyesi olamaz diyen mi var?
suz tutumlarıyla, çalışanlar arasında bir
Ne yiyip ne içiyor, nasıl bu hale geli- sendikal ayrıma neden olacak durumların yaşanmasını engellemektir.
yorsunuz anlamıyorum..

Talip GEYLAN
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri

ka üyeliğinin devam etmesi gerektiği
ancak, 4688 sayılı Kanun hükümlerine
göre sendika üyesi olamayacağı öngörülen kadrolarda görevlendirilen
personelin GÖREVLENDİRME SÜRESİNCE SENDİKAL FAALİYETLERE KATILAMAYACAĞI, değerlendirilmiştir.”
(DPB Görüşü: 16.06.2009/10830)
Nokta!
Eee ben şimdi, “Sendikal mevzuattan ve Devlet Personel Başkanlığı’nın
görüşlerinden bihaber sendikacıya(!)
DÜŞÜK PROFİLLİ SENDİKACI derler
mi?” diye sorsam ayıp etmiş olur muyum?

Velhasıl Ali Bey, bir laf ederken önce
Sendikacı(!) Ali Beyin de Twitter pay- kırk kere düşünecek, kırk kere okuyalaşımında belirttiği gibi, vekaleten gö- caksınız.
rev yapan yöneticilerin sendika üyesi
Yoksa bilmem kaçıncı kez böyle TIRT
olmasında tabi ki bir beis yoktur. Zaten
olursunuz işte!
bunu iddia eden de yok.
Bunun ötesinde; yüzlerce makamda
Ama mevzuatımız vekaleten yönetici
yandaşların
vekalaten görevlendirilmeolanlara bu hakkı tanımakla beraber,
sine,
liyakatin
esas alınacağı objektif sıbu hakkı kullanan vekil yöneticilerin,
sendika kanununun 15 inci maddesin- navlarla yönetici atanmamasına, ehliyet
deki kısıtlamanın amacına zarar veren sahibi yöneticilerin kul hakkı yenilerek
muhtemel uygulamalarını da önleyen alaşağı edilmesi ve biatçıların makamayrı bir hüküm getirmiştir.
lara atanmasına, her düzeydeki yönetiŞöyle ki;
cilik makamının ahlaksız tekliflerle ulufe
Bilindiği üzere 4688 sayılı kanunun 42 gibi dağıtılmasına ve bu rezilliklere neinci maddesi kanunun uygulanmasın- den olan sözde sendikacıların ahlaksızda karşılaşılacak uyuşmazlıkların çözü- lıklarına da hiç değinmeyeceğim…
münde Devlet Personel Başkanlığı’nın
Genel Başkanımız İsmail Koncuk, bu
yetkili olduğuna hükmetmektedir.
konuda zaten söyleyeceğini 140 karakİşte bu yetki çerçevesinde, Devlet
Yani sendikamız, kimsenin sendika Personel Başkanlığı; vekaleten görev terlik Twitter mesajlarıyla karakter kayüyeliğini sorgulamıyor. Bir kurumun yapan yöneticilerin, kanunun 15 inci gısı taşıyanlara vecizane şekilde ifade
bir ilçedeki en üst amiri konumundaki maddesindeki kısıtlamaların amacını etmiş…
kişilerin, tarafsızlık ve eşitlik ilkesini ihlal ortadan kaldıracak tutumlarını engelAyrıca..;
ederek ve dolayısıyla makamın otorite- lemek için görüş beyan etmiştir. Görüş
Yahu arkadaş, hayatınızda bir kere
sini kullanarak çalışanları bir sendikaya aynen şu şekildedir: “… kamu görevlide
yanlışa “yanlış”, yanlış yapana “yanyönlendirdiğine işaret ediyor.
leri sendikalarına üye olan personelin,
lış
yapıyorsun”
deyin be!
Sendikal mevzuattan bihaber her- sendika üyesi olunamayacak kadrolarTürk Eğitim Sen, MEB’e başvurusunda aynen şu ifadeleri kullanmıştır: “İlçe
Milli Eğitim Müdürü Bekir Şahan ve
İlçe Milli Eğitim Müdür V. Cemal Kalay
görevlerinin bulunduğu makam gereği
objektif ve tarafsız olmak zorundadır.
Buna karşılık tarafsızlıklarını koruyamamışlar ve tüm sivil toplum kuruluşlarına
eşit seviyede yaklaşmaları gerekirken,
kanunlar tarafından belirlenen yetkinin
dışına çıkarak, görev ve yetkilerini kötüye kullanmışlar ve Anayasa’nın eşitlik
ilkesinin ihlali ile nefret ve ayrımcılık
suçunu işlemişlerdir. Bu tavırlarıyla bir
sendikanın lehine, diğer sendikanın
aleyhine tutum içerisine girerek, emri
altındaki çalışanlara adeta adres gösterir gibi psikolojik baskı anlamında bir
tavır geliştirmişlerdir.”

Kendisine defalarca nasihat ettik;
senin, İsmail Koncuk ile atışmaya ne
kapasiten, ne karizman ne de birikimin
hangi bir kimseye anlatır gibi izah et- da görevlendirilmeleri halinde sendiyetmez!

Bir kere şaşırtın bizi be!

KARATAY İLÇE MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ! SENDİKA TEMSİLCİSİ MİSİN? ŞUBE MÜDÜRÜ MÜ?
Konya İli Karatay İlçesi’nde İlçe Milli Eğitim
Şube Müdürü olarak görev yapan Tayfur
TOPAL tarafından görevinin gerektirdiği
tarafsızlık ilkesine aykırı olarak 13.05.2016
Çarşamba günü saat 13:00’te Memur-Sen
(Eğitim Bir-Sen)’in Karatay İlçesi Birlik Parkı’nda
düzenleyeceği Şubat 2016 yılında yetiştirilmek üzere ilçeye atanan aday öğretmenlere
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yönelik okul dışı programına aday öğretmenlerin ve koordinatörlerin katılması yönünde
ilçede bulunan tüm okullara mail gönderilmesinin görevinin bulunduğu makam gereği
tüm sivil toplum kuruluşlarına, sendikalara
eşit seviyede yaklaşması ve tarafsız olunması
gerekirken, belirli bir sendikanın düzenlediği
organizasyona katılım, teşvik için okullara mail

gönderilmesinin Türk Ceza Kanunu uyarınca
da suç teşkil etmesi sebebiyle İlçe Milli Eğitim
Şube Müdürü Tayfur TOPAL hakkında Karatay
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunarak, ilgililer hakkında idari soruşturma
yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı’na yazı
yazdık.

TÜRK EĞİTİM-SEN

Türkiye’nin Sendikası

TOPLUMSAL YAPIMIZ DEĞİŞİYOR, AİLE KAVRAMI ÖNEMİNİ YİTİRİYOR
yaptığımız bu çalışma ortaya koymuştur. Bu çalışma özellikle 2008
sonrasında ekonomide yolunda
gitmeyen gelişmeler yaşandığının, sosyolojik olarak da ispatıdır.
Bu milletin geleceği olan genç
Araştırma; özellikle ekonomik
çiftlerimizin özellikle ekonomik
kriz dönemlerinde ve ekonomik
sıkıntılar noktasında yaşadıklaolumsuzluklarda yeni evlenenlerin
rı problemler onları toplumun
sayısında düşüş, boşanma rakamtemeli olan aile kavramından hızla
larında ise ciddi artışlar olduğunu
artarken, boşanan çift sayısı ise
uzaklaştırmış ve boşanma yolunu
gözler önüne serdi.
2015’TE BOŞANMALAR TARİHİ %38,3 oranında artış gösterdi.
seçmelerine neden olmuştur. Son
EVLİLİKLER EKONOMİK
2002 yılında 65 milyon 22 bin
REKOR KIRDI
14 yılda toplumsal dokunun ciddi
olan ülke nüfusu, %21,1 artışla
KRİZLERDE DÜŞÜYOR,
2015 yılına gelindiğinde ise
biçimde bozulduğu aşikârdır. Son
2015 yılında 78 milyon 741 bine
BOŞANMALAR ARTIYOR
özellikle boşanma rakamındaki
dönemde kitle iletişim araçlarının
ulaşmış olmasına rağmen bu
ciddi artış tarihi bir rekor olarak
TÜİK verilerine dayanılarak
bizlere sunduğu haberlerin büyük
dönemde evlenme sayılarında
karşımıza çıktı. 2002 yılına göre
yapılan çalışmada, 2001 ekonobölümünü oluşturan gasp, cina%2,5’luk reel düşüş, boşanma
nüfusun artmış olmasına karşın
mik krizinin ardından evlenme
yet, tecavüz, boşanma, darp vs.
sayılarında ise %12,4’lük reel artış
evlenme sayısı nüfus artış hızına
sayısının düştüğü, boşanmaların
haberleri artık ne acıdır ki hepimigözlendi.
yetişemedi.
ise arttığı görülürken, ekonomik
zin kanıksadığı normal haberler
Türkiye’de bir kriz ortamı olmakrizin etkilerinin ortadan kalkmaya
KONCUK: EKONOMİK
haline gelmiştir. Bu şekilde devam
dığı söylemleri ve ekonomide çizibaşladığı 2003 yılı ile birlikte evedecek toplumsal bir yaşam ülkeOLUMSUZLUKLAR SOSYAL
len pembe tablolara rağmen 2015
lenme sayısında artış, boşanmamizin geleceğini her şeyden daha
YAPIMIZI DA BOZDU
larda ise düşüş olduğu rakamlara yılında evlenme rakamı 2004,
çok tehdit etmektedir. Unutulma2002 – 2015 yılı arasındaki
2005,2006,2007,2008 ve 2012
yansıdı. Buna göre son 14 yılda
malıdır ki, aile kavramı bizi ayakta
yıllarının da gerisinde kalarak 602 evlenme ve boşanma rakamlarına
evlilik rakamları 2005 yılında 641
tutan ve birbirimize bağlayan en
bin 241’e ulaşırken, boşanma raka- bin 982 oldu. 2015 yılı boşanmala- yönelik olarak bir değerlendirme
önemli dinamiktir. Bu kavramın
rın tavan yaptığı yıl olarak kayıtlara yapan Türkiye Kamu-Sen Genel
mı ise en düşük 2004 yılında 91
yerle yeksan olması gelecekte bu
Başkanı İsmail Koncuk, “Bizi bir
geçti. Geçtiğimiz yıl 131 bin 830
bin 22 olarak gerçekleşti.
milletin ve sahip olduğu değerarada ve ayakta tutan aile kavraçift çeşitli nedenlerle boşandı.
2008’de yaşanan ekonomik
mımız çöküyor” dedi. Araştırmada lerinin de yerle yeksan olması
2002 yılında boşanan bir çifte
krizle birlikte evlenen çift sayısı,
anlamına gelecektir. Bu milletin
karşılık 5,3 çift evlenirken; bu oran yeni evlilikler yapılması ve aile
2009 yılında 591 bin 742’ye geriferdi olarak yaşadığımız bu kara
2006’da 6,8’e kadar yükseldi. An- birliğimizin korunması noktasında
lerken, boşanan çift sayısı da 114
tablonun sorumluları derhal
ekonominin birincil derecede
cak, 2014 ve 2015 yıllarında her
bin 162’ye yükseldi, 2015 yılına
önem arz ettiğinin ortaya çıktığını açıkladığımız rakamların üzerinde
gelindiğinde evlilikler 602 bin 982 bir boşanan çifte karşılık yalnızca
çalışmalı ve toplumda yaşanan bu
ifade eden Koncuk, “Milletimizin
4,6 evlilik gerçekleşti. Bu bilgilerolurken, boşanma sayısı 131 bin
infial haline dur demeyi kendileriden hareketle, günümüz rakamları en temel değerleri olan çekir830’a yükseldi.
ne görev addetmelidirler.” dedi.
dek aile tablosunun son 14 yılda
2002 yılı ile karşılaştırıldığında
ciddi bir sarsılma içinde olduğunu
evlenen sayısı %18,2 oranında
Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge merkezinin yaptığı araştırmada 2002
– 2015 yılları arasında gerçekleşen
evlenme ve boşanma rakamları
ilginç sonuçlar ortaya koydu.

YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME KILAVUZUNDA TEREDDÜT
EDİLEN HUSUSLARLA İLGİLİ YAZIYA DAVA AÇTIK
2016 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirme Kılavuzu
“Yöneticilik görev süresinin
hesaplanması, tereddüt edilen
hususlar-1” konulu 28.03.2016
tarihli yazının 1. Maddesinin ilk
cümlesinde; “6528 sayılı Kanundan önce eğitim kurumlarına
yönetici olarak atanan ve halen
görevine devam edenlerin, aynı
ve farklı eğitim kurumlarında aynı
unvanla geçen görev süreleri
toplanarak hesaplanacaktır”
denilmektedir.

rine Dair Yönetmeliğin; “Yönetici
görev süresi hesaplanması” başlıklı 28. Maddesinin 1. Fıkrasında,
; (1) Yöneticilikte geçen dört
yıllık sürenin hesabında; en son
yapılan görevlendirme tarihinden
itibaren aynı unvanla geçirilen
hizmet sürelerinin toplamı esas
alınır. Denildiği halde, Yönetmelikte yer alan düzenlemeye aykırı
olarak, ilgili yazıda 6528 sayılı Kanundan önce eğitim kurumlarına
yönetici olarak atanan ve halen
görevlerine devam edenlerin
aynı ve farklı eğitim kurumlarında
06.10.2015 tarih ve 29494 sayılı aynı unvanla geçen görev süreResmi Gazete’de yayımlanan Milli lerinin toplanarak hesaplanacağı
Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları belirtilmiştir. Bu durum normlar
Yöneticilerinin Görevlendirilmele- hiyerarşisine aykırıdır.

Türk Eğitim Sen olarak, 2016
Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı
Eğitim Kurumları Yöneticilerinin
Görevlendirme Kılavuzu “Yöneticilik görev süresinin hesaplanması, tereddüt edilen hususlar-1”
konulu 28.03.2016 tarihli yazının
1. Maddesinin ilk cümlesinde
yer alan “6528 sayılı Kanundan
önce eğitim kurumlarına yönetici
olarak atanan ve halen görevine
devam edenlerin, aynı ve farklı
eğitim kurumlarında aynı unvanla
geçen görev süreleri toplanarak
hesaplanacaktır” ibaresinin, öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebiyle
Danıştay nezdinde dava açtık.

MEB’DEN AMASYA
MEM’İN UYGULAMASINI
ÇÜRÜTEN GÖRÜŞ
Türk Eğitim-Sen
olarak Milli Eğitim
Bakanlığına gönderdiğimiz yazıda;
Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü
yargı kararıyla görevine iade edilen
okul müdürünün okuldaki işlerini
tamamlayamaması dolayısıyla
görevine başlayamadığını söyleyerek, “‘Tebliğden sonra 15 gün
içinde göreve başlaman gerekirdi’
denilerek okul müdürü tarafından
göreve başlatılmayan üyemizin
yaşadığı mağduriyetin gidilmesini
talep etmiştik.
Bakanlığın tarafımıza iletilen cevabi yazısında; Yer değiştirme suretiyle
ataması yapılan öğretmenlerden,
atama emrinin ilgiliye tebliğ edildiği
tarihten sonra kurumca farklı bir
tarihte ayrılma işleminin yapılması
halinde, ayrılış tarihinin esas alınmasının uygun olacağı bildirilmiştir.
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K ADRO KONUSU AKP’NİN NAMUS BORCUDUR
çalışma, staj, prim desteği gibi
araçlarla ve bilgi toplumu şartlarında gelişen yeni işlerle genç
ve kadın istihdamını artıracak bir
çalışma ortamı oluşturacağız.”
denmektedir.
Buradan anlaşılan taşeron
sisteminin ortadan kaldırılarak,
hakkaniyete uygun, güvenceli ve
örgütlü bir istihdam sistemi getirmek yerine, daha esnek, daha
az güvencesi olan bir istihdam
sisteminin amaçlanmış olduğudur.

iktidara gelmiş ve henüz 7. ayını
dahi doldurmamış bir hükümetin
neden görevden ayrılmak zorunda kaldığından bahsedilmemesi,
vesayetçi anlayışın sürekli başka
mihraklarda aranması da ayrı bir
ironi oluşturmaktadır.

Ülkemizi bir sonraki olağan
genel seçim tarihi olan 2019 yılına
taşımak üzere iktidara gelmesi gereken Hükümetin, başkanlık sisteBir gün içinde yaşanan gelişsorunların başında da elbette Ahmi hedefiyle adeta kendi kendini
meler sonucunda, 64. Hükûmet
met Davutoğlu’nun “Çözdük” defeshetme amacıyla yola çıkması,
yıkıldı ve kısa bir zaman diliminde diği taşeron çalışanlarının kadroya
Binali Yıldırım Başbakanlığında
geçirilmesi geliyor. Sabık başbaBununla birlikte Hükümet prog- Devletimizin selameti açısından
65. Hükûmet kuruldu. Böylece
kan, 22 Mart 2016’da AKP grup
ramında 4/B’li, 4/C’li ve diğer söz- hiç de hayırlı sonuçlar doğurma2002 yılı Kasım ayından bu yana
toplantısında yaptığı açıklamada, leşmeli personele ilişkin olarak da yacaktır. Son dönemde şirketlere
AKP, sekizinci tek parti hükûmetini “Kamuda çalışan tüm taşeron
herhangi bir ifade yer almamakta, atanan kayyımlar vasıtasıyla birçok
oluşturmuş oldu. Yeni kurulan
işçileri kadroya alıyoruz. Hem asıl
çalışanların, özellikle kamu görevli- holdingin adeta tasfiye sürecine
hükûmete bir kez daha başarılar
hem de yardımcı işlerde çalışan
lerinin ücretlerinin reel olarak artı- girdiğine şahit olmuştuk. Şimdi
ise 65. Hükümet, ülkemizin ve
dilerken, ülkemizin içinde bulunişçilerimizi kadroya almaya karar
rılması için herhangi bir tedbir ya
duğu bu tarihi süreçte Hükûmetin verdik. Böylece dışarda kalan tek
da plan bulunmamaktadır. Ayrıca, çalışanlarımızın içinde bulunduğu
sorunları görmezden gelerek
omuzlarında çok büyük bir sorum- bir taşeron işçi kalmayacak. Hayır- ataması yapılmayan yüzbinlerce
ve kendisini yalnızca başkanlık
luluk bulunduğunu da hatırlatmak lı, uğurlu olsun!” demiş, gece geç öğretmen adayı, 450 bin İ.İ.B.F.
sistemine hizmet etmeye adayaistiyoruz.
saatlere kadar yaptıkları çalışma
mezunu, sayıları bir milyonu aşan
rak adeta parlamenter sisteme
sonucunda
kanun
taslağına
son
meslek
yüksek
okulu
mezunlaYaşanması muhtemel siyasi
atanmış yeni bir kayyım muameleşeklini
verdiklerini
belirtmişti.
Bu
rı,
iş
umuduyla
KPSS
kapısında
gelişmeleri bir tarafa bırakacak
si yapmaktadır.
açıklamanın üzerinden 2 aydan
bekleyen milyonlarca genç işsiz,
olursak 65. Hükûmet, bir sonraki
fazla zaman geçmesine rağmen
Bu bakımdan sistem tartışmaları
sağlıkta atama bekleyen binlerce
genel seçime yani 2019 yılına
bir tarafa atılmalı ve hükümet 78
kadar ülkemize hizmet edecek. Bu ortada ne bir kanun tasarısı ne de genç, geçim acziyeti içinde olan
taslak metin var. 720 bin taşeron
milyon vatandaşın kendisine veremeklilerimiz de 65. Hükümetin
bakımdan Hükûmetin açıklamış
diği yetkiyi sonuna kadar kullanaolduğu program, toplumumuzun çalışanı aileleriyle birlikte yaklaşık programı ve öncelikleri arasında
3 milyon kişinin umutla bekledirak sorunlarımızı çözecek öneriler
kendilerine yer bulamamışlardır.
bütün kesimleri için büyük önem
ği kadro konusunda o günden
geliştirilmelidir. Siyasette dün
taşıyor. İçinde bulunduğumuz
Ama programda; “Bir yandan
bugüne
hiçbir
somut
gelişme
dündür, bugün bugündür anlayıcoğrafya açısından da büyük bir
vesayetçi bir şekilde kurgulayaşanmadığı
gibi,
65.
Hükûmetin
şıyla çıkılan yolda varılacak menzil
değişim ve dönüşüm sürecinin
narak demokratik doğasından
bu
sorunu
tamamen
yok
saydığını
hezimetin ötesine geçmeyecektir.
yaşanmakta olduğu bu dönemde
koparılmış parlamenter sistemin
üzülerek görüyoruz.
64. Hükümetin başta taşeron
açıklanan 65. Hükûmet Progyol açtığı siyasal istikrarsızlıklar,
çalışanların kadroya geçirilmesi
ramına baktığımızda ne yazık
Hükûmet programında çalışma öte yandan Yeni Türkiye’nin
ki, çalışanlarımız adına olumlu
yaşamına dair olarak ele alınan
ihtiyaç duyduğu etkin ve dinamik için başlattığı çalışmaya diğer tüm
sözleşmeli, vekil ve geçici persohiçbir projeye rastlayamıyoruz.
metinde “Adalet ve Kalkınma
yönetim dolayısıyla, başkanlık
nel ile üniversite mezunu işçiler de
Devlette devamlılık ilkesi çerçePartisi Hükûmetleri olarak bugüne sisteminin mevcut yapımıza en
vesinde iktidar değişiminde bile
değin çalışma barışını, çalışma
uygun yönetim modeli olduğuna dâhil edilerek bir an önce tamamlanmalı, çalışanlarımızın ekonomik
hükûmetlerin yarım bıraktığı işlehayatında hakkaniyeti ve insani
inanıyoruz… Başkanlık sistemi
sorunlarını çözecek tedbirler
rin tamamlanma, yükümlülüklerin çalışma ortamlarının tesis edilme- öncelikli olmak üzere sistem
geliştirilmelidir.
yerine getirilme zorunluluğu busini esas aldık. 65. Hükûmet döne- sorununa bulunacak çözüm,
lunmasına rağmen bir başka AKP minde de evrensel standartlarda
Bu konu verilen onca sözün
ülkemizin temel hedeflerine çok
hükûmeti olan 64. Hükûmetin
ve uluslararası taahhütlere uygun, daha hızlı ulaşmasını sağlayaardından artık AKP’nin ve başbayarıda bıraktığı hiçbir sorunun
kaliteli ve güvenceli bir çalışma
kan kim olursa olsun, görevdeki
caktır.” ifadelerine yer verilmiştir.
yeni hükûmetin gündemine
başbakanın namus borcu olmuşhayatını tam olarak tesis etmeyi
Programda vesayetten bahsedidahi giremediğini görüyoruz. Bu
lirken, yüzde 50’ye yakın oy alarak tur ve bundan kaçış yoktur.
hedefliyoruz… Kısmi zamanlı

MEB, ALAN DEĞİŞİKLİĞİ
KONUSUNDA ARTIK TAKVİMİ
AÇIKLAMALIDIR
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17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Milli
Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve
Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Alan
değişikliğine bağlı yer değiştirmeler”
başlıklı 60.maddesinin 3.fıkrası uyarınca alan değişikliği işlemleri Bakanlıkça
belirlenecek takvim çerçevesinde
yapılmaktadır. Bu nedenle Bakanlık
tarafından alan değişikliği ile ilgili bir
takvim belirlenmediği ve açıklama
yapılmadığı için, alan değişikliği du-

yurusunu bekleyen öğretmenlerimizin
yaşanan bu belirsizlikten ötürü mağduriyet yaşadığı yönünde Sendikamıza bilgiler ulaşmaktadır.
Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa
gönderdiğimiz yazıda, Yönetmelik
gereği alan değişikliği işlemleri için
bir takvim belirlenmesi ve bu takvimin
açıklanarak, kamuoyunun bilgilendirilmesi hususunda talepte bulunduk.
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Türkiye’nin Sendikası

OKU VE OKUT” PROJEMİZ HAYATA GEÇTİ

Türkiye Kamu-Sen Kadın Komisyonları
tarafından projelendirilen ve bu proje
kapsamında toplanan kitaplar Polatlı Bedriye-Halil Naci Mıhçıoğlu İlk ve Ortaokuluna bağışlandı.
Türkiye Kamu-Sen Kadın Komisyonları
olarak Şubat 2016’da başlatılan “Oku ve
Okut” projesi kapsamında üyelerimizden evlerinde, bürolarında okudukları
kitapları bizlere ulaştırmalarını rica ettik.
Kısa sürede toplanan kitaplar yine Kadın
Komisyonlarımız tarafında tasnif edilerek
kolilendi. Ve kütüphane oluşturmak için
çalışmalar yürüten Polatlı Bedriye-Halil
Naci Mıhçıoğlu Ortaokuluna bağışlandı.
Bu güzel organizasyonu gerçekleştiren
Türkiye Kamu-Sen Kadın Komisyonları

Başkanı Leyla POLAT “Bu ilk adım. Kitap
okuma alışkanlığını artırmak için kolları
sıvadık. Taleplere yetişme noktasında çok
çalışacağız. Büyük bir özveri ile okullarımıza kütüphane kuracağız, en azından
bizimde çorba da tuzumuz olacak. Bir
düşünür “Kitaplıklar aklın tedavi yerleridir” der. Biz de akıllarımızı, çocuklarımızı,
gençlerimizi beslemek için daha çok kitap
okuyacak daha çok kitap ulaştıracağız. Buradan tüm dostlara seslenmek istiyorum:
Bir kitap da sen ver, el ver, oku ve okut”
Bu anlamlı programda Türkiye KamuSen Kadın Komisyonları Başkanı Leyla
POLAT, Türk Eğitim-Sen Kadın Komisyonları Başkanı Firdevs Işık, Türk Büro-Sen
Genel Başkan Yardımcısı Nejla Öksüz,
Türk Yerel Hizmet-Sen Kadın Komisyonları
Başkanı Yasemin GÜNGÖR, Türk Yerel
Hizmet-Sen Polatlı temsilcimiz Abdil
Sezer, Türk Büro-Sen Polatlı İlçe temsilcisi
Barkın Yıdırım, Türk Eğitim-Sen Ankara 6
nolu şube başkanı Aytaç Çoşan yer aldılar.
Okul müdürümüz Sayın İdris Bilgin ’e ve
tüm öğretmen arkadaşlarımıza göstermiş
oldukları yoğun ilgi, alaka ve ev sahipliklerinden dolayı sonsuz teşekkür ettiler.

MEMUR-SEN FİİLEN YETKİYİ
DEVRETMİŞTİR!
ğunu belirten Koncuk, şu
açıklamada bulundu:
“Devlet Personel
Başkanlığı’nda, yetkili
sendika ve ilgili kuruluşlarla yapılan toplantıda,27
madde ile ilgili yapılan
Devlet Personel
çalışmalar konusunda senBaşkanlığı’nda yetkili sen- dikamıza bilgi verildi.
dikalar ve ilgili kuruluşlarla
Sonuç kocaman bir hiç
yapılan toplantı neticesin4/C, üniversiteli işçilerin
de, kadro bekleyen 4/C’li
memur kadrosuna alınve üniversiteli işçilerin
masında gelişme yok.4/C
durumu yetkili sendikalaile ilgili konu tamamen
rın kendi eliyle hükümetin
Hükümetin insafına terk
inisiyatifine devredildi.
edildi.
Konuyla ilgili açıklama
Bu konularda en büyük
yapan Genel Başkan
hata, tarihsiz bir toplu
İsmail Koncuk, “önemli
sözleşme kararını imzalaolan yetkili olduğunuzla
hava atmak değil, aldığınız yanlara aittir. Böyle olunca
inisiyatif tamamen Hüküyetkiyi hakkıyla, cesurca
kullanabilmektir. Cesareti- mete bırakılmıştır.
Göç yolda düzülür
niz yok!” diyerek tepkisini
mantığı ile, binlerce insana
dile getirdi.
umut dağıtmak adına
Toplu sözleşmede
toplu sözleşme yapanlar,
alınan bir kararın malişimdi attıkları imzanın
ye yetkilisi tarafından
altında kalmıştır.
şerh konulmasına seyirci
kalanların korkak oldu-

Toplantıda 4/C konusuna
Maliye Yetkilisi şerh koymuştur. Toplu Sözleşme
kararına bir maliye yetkilisi
hangi yetki ile şerh koyabilmektedir?
Tutanakta, kurumların
görüşünün önemi vurgulanmıştır. Toplu sözleşme
kararları kesindir, bu vurgunun tutanağa yazılması
dahi kabul edilemez.
Toplu Sözleşme kararları
sonradan tartışılacak kararlar mıdır? Kamu kurumlarına bu hakkı kim, hangi
kanun vermektedir. Yetkili
sendika ne yapmaktadır?
Her zaman söyledim,
önemli olan yetkili olduğunuzla hava atmak değil,
aldığınız yetkiyi hakkıyla,
cesurca kullanabilmektir.
Cesaretiniz yok!
Ben olsam, yetkimizi
gasp etmek anlamına
gelen bu tutanağa imza
atmazdım. Bu teslim tutanağıdır. Yetki devridir”

HARCIRAH KANUNU
GENEL TEBLİĞİNİN BAZI
MADDELERİNE DAVA AÇTIK
6245 Sayılı Kanunun 33. Maddesinin (d) fıkrasında yer alan; “….ve her defasında on gün ile sınırlı
olmak…” ibaresi Anayasa Mahkemesi’nin 25.11.2015
tarihli ve 2015/13 E., 2015/108 K. sayılı kararı ile
Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmiştir.
İlgili kararın, 15.12.2015 tarihli ve 29563 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi ve 2016
Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (H) işaretli
cetvelin I.maddesinin dipnotunda yer alan düzenleme sonucunda, yurtiçinde memuriyet mahalli dışında
yapılacak geçici görevlendirilenlere konaklama
giderinin ödenmesi hususunda; 13.04.2016 tarih ve
29683 sayılı Resmi Gazetede, Harcırah Kanunu Genel
Tebliği (Seri No:40) yayımlanmıştır.
Geçici görevlendirme sebebiyle asıl görev yeri dışında konaklamak durumunda kalan kamu görevlilerinin, maddi açıdan bir külfetle karşı karşıya kalmaları
ve bu külfetin kamu hizmetinin yürütülmesinden
kaynaklanması nedeniyle kamuca karşılanması gerektiğinden, 6245 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin
(d) fıkrasında belirtilen diğer personel yönünden,
ödenecek ücretin hesabında süre sınırlaması yapılarak, 10 günden sonraki konaklamalarda, konaklama
bedelinin gittikçe düşürülerek uygulanması, sosyal
hukuk devleti, eşitlik ve hukuki güvenlik ilkeleriyle
bağdaşmamaktadır.
Türk Eğitim Sen olarak, 13.04.2016 tarihli ve 29683
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Harcırah Kanunu
Genel Tebliği (Seri No:40)’nin “Konaklama giderleri” başlıklı 3. Maddesinin 6. Fıkrasında yer alan“…..
görevlendirmenin ilk 10 günü için…….., takip eden
80 gün için gündeliklerinin %50’si kadar, müteakip
90 gün için de gündeliklerinin 2/3’ünün %40’ı kadar
konaklama gideri ödenmesi, 180 günü aşan günler
için ise konaklama gideri ödenmemesi, gerekmektedir.(7) Örneğin, aylık/kadro derecesi 2 olan ve 2016
Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (H) işaretli
cetvelde yurtiçi gündeliği 35,24 TL olarak belirlenen
bir memurun yurtiçinde memuriyet mahalli dışında
bir yere 1/4/2016 tarihinden itibaren 200 gün süre
ile geçici görevle gönderilmesi halinde söz konusu
personele 6245 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin
(d) fıkrasına göre ödenecek konaklama gideri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır. -Görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliğinin %50 artırımlı
miktarı olan 52,86 TL, 52,86 x 10 = 528,60 TL -Takip
eden 80 gün için gündeliğinin %50’si olan 17,62 TL,
17,62 x 80 = 1.409,60 TL -Müteakip 90 gün için de
gündeliğinin 2/3’ünün %40’ı olan 9,39 TL, 9,39 x 90
= 845,10 TL olmak üzere toplam olarak 2.783,30 TL
tutarında konaklama gideri ödenmesi gerekmektedir.” İbaresinin öncelikle yürütmesinin durdurulması
ve devamında iptali ile dava konusu düzenlemenin
dayanağı olan 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanununa bağlı (H) işaretli cetvelin dipnotunda yer
alan “….görevlendirmenin ilk 10 günü için….., takip
eden 80 günü için gündeliklerinin %50’si, müteakip
90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin
%40’ı esas alınır.” ibaresinin, ANAYASAYA AYKIRI
olması nedeniyle somut norm denetimi yapılmak
üzere dosyanın Anayasa Mahkemesine gönderilmesi
talebiyle Danıştay nezdinde dava açtık.
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GENEL MERKEZ ÇANKIRI’DA

Genel Sekreter Musa Akkaş
ve Genel Mevzuat ve Toplu
Sözleşme Sekreteri M. Yaşar
Şahindoğan 29 Mayıs 2016
tarihinde Çankırı Şube’nin
düzenlediği pikniğe katıldı.

Başkanı Nuh Yalçın ve Şube
Yönetim Kurulu Üyelerine
teşekkür ediyorum. Birlik ve
beraberliğimize vesile olan bu
pikniğe katılan herkese, emeği
geçenlere teşekkür ediyorum.
Türkiye Kamu-Sen’in tüm
Üyelerimizin biraraya geldiği
üyeleri, sizler çok saygıdeğer
ve stres attığı piknikte çeşitli
insanlarsınız. Peygamber
yarışmalar da düzenlendi.
Efendimiz bir Hadis-i Şerifinde
Piknikte bir konuşma yapan ‘İnsanların en iyisi insanlara
Genel Sekreter Musa Akhizmet edendir’ diyor. Ve
kaş şunları kaydetti: “Bizleri
yine Peygamber Efendimiz
sizlerle buluşturan oksijeni bol, “Haksızlık karşısında susan
ülkemizin güzel yerlerinden
dilsiz şeytandır’ diyor. Bizler
biri olan Ilgaz’da biraraya gel- inancımızın ve insan olmamımemizi sağlayan Çankırı Şube zın gereğini yerine getirdik.

BİR KEZ DAHA YER
DEĞİŞTİRMELERDE
31 ARALIK
TARİHİNİN BAZ
ALINMASINI İSTEDİK
10

Şeytana hizmet edenlerden
olmadık. Bu nedenle sizler
saygıdeğersiniz. Günümüzde
maalesef küçük menfaatler için insanların bir kısmı
inançlarını görmezden geliyor.
Değer yargılarının alt üst
edildiği bir süreci yaşıyoruz.
Küçük makamlar için insanlar
onurlarından, şahsiyetlerinden
ödün vererek hak etmedikleri
görevlere geliyorlar. ‘Sendikanı değiştir, al sana müdürlük’
deniliyor. Kimse işin liyakat,
kariyer boyutlarında değil.
Haksızlığa, hırsızlığa, zulme
baş kaldırmanın, ahlaksızlığa karşı çıkmanın, doğruları
savunmanın suç olduğu bir
zamanda sizler hakkın ve haklının yanında olduğunuz için
farklısınız. Doğruları savunduğunuz için farklısınız. Bizler her
şeyi takip ediyoruz. İnsanları
kandırmadık, kimseye yalan
söylemedik, hırsızlık yapanları
ortaya çıkardık, yani sendikacılık yaptık.
Saldırıya, haksızlığa,
hukuksuzluğa karşı duranlar
her zaman ayakta kalırlar.
İşte bu Türkiye Kamu-Sen’dir,
Türk Eğitim-Sen’dir. Emek
sarf etmeyenler, ahlaksızlığa
sessiz kalanlar ise birilerinin
gölgesinde büyürler ama bu
büyüme içi boş bir büyümedir.
Onların sonu çok kötü olacaktır. Bu davranışları sendikacılığı
geriye götürmekte ve kamu
çalışanlarının geleceğini karartmaktadır.”

Öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinde 30 Eylül 2016 tarihinin esas alınmasından dolayı gereken hizmet süresi hesabında
bir takım sıkıntılar yaşanmaktadır. Çeşitli nedenlerle hizmet süresi
eksik kalan öğretmenlerimiz yer değişikliği talebinde bulunamayacak ve yaklaşık bir yıl daha eski görev yerinde kalacaklardır.
Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, öğretmenlerin yer değişikliği yapılabilmesi için çalışılması gereken süre
hesabında mağduriyetler yaşanmaması adına 30 Eylül 2016 yerine
31 Aralık 2016 tarihinin baz alınması için talepte bulunduk.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENE
DESTEKLEME KURSLARINDA
YAPILAN “ÜCRET GASPINI”
YARGIYA TAŞIDIK
Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları
Genel Müdürlüğü’nün 27.04.2016 tarih
ve 4728148 sayılı yazısında ilgi tutulan
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol
Genel Müdürlüğü’nün 26.04.2016 tarih
ve 27998389-110.01.15/3722 sayılı yazısında; Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında,
öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmenlerce karşılanmasının mümkün olmadığı
durumlarda ek ders ücreti karşılığında ders
okutmak üzere görevlendirilenlere, ders
görevinin verilmesinin mümkün olduğu ancak, bu kapsamda görevlendirilenlerin ek
ders ücretlerinin, kadrolu öğretmenlerde
olduğu gibi % 100 fazlasıyla ödenmesinin
mümkün bulunmadığı belirtilmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 9. Maddesi uyarınca,
destekleme ve yetiştirme kurslarında, ek
ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere
görevlendirilen ücretli öğretmenlere, fiilen
aynı görevi yerine getirdikleri halde, ek
ders ücretlerinin % 100 fazlasıyla ödenmemesi, eşit işe eşit ücret ilkesi ile Anayasa’da
yer alan Angarya yasağına ve eşitlik ilkesine
aykırıdır.
Türk Eğitim Sen olarak, destekleme
ve yetiştirme kurslarında ek ders ücreti
karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerin ek ders ücretlerinin %100
fazlasıyla ödenmeyeceğine ilişkin Milli
Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nün 27.04.2016 tarih ve
4728148 sayılı işlemi ile bu işleme gerekçe
gösterilen Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali
Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 26.04.2016
tarih ve 27998389-110.01.15/3722 sayılı
işleminin yürütmesinin durdurulması ve
devamında iptali için dava açtık.
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Türkiye’nin Sendikası

KONCUK: TEMEL HEDEFİMİZ İNSANI KAZANMAKTIR
sendikacılığı, çalışma
hayatı ve Türkiye Kamu Sen” konulu konferansta
katılımcılara hitap etti.

Türkiye Kamu-Sen ve
Türk Eğitim-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk,
Kocaeli Türk Ocakları

tarafından 8. Kocaeli
Kitap Fuarı faaliyetleri
kapsamında düzenlenen “Türkiye’de memur

Konuşmasında Genel
Başkan İsmail Koncuk,
sendikal faaliyetlerin
Türkiye için son derece
önemli olduğuna vurgu
yaparak, Türkiye KamuSen’in sendikal faaliyeti
önemseyen, bir hareket
olduğunu ve sendikacılığı
“İnsanı kazanma davası olarak gördüğünü”
belirtti.

GENEL BAŞKAN’DAN ALİ YALÇIN`A
AHLAK VURGUSU
Hatay İli Belen İlçesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir ŞAHAN ve Malatya İli Yeşilyurt İlçesi İlçe Milli Eğitim
Müdür V. Cemal KALAY, görevlerinin gerektirdiği tarafsızlık ilkesine
aykırı olarak, 01.05.2016 tarihinde
Memur-Sen tarafından düzenlenen
ve Kahramanmaraş’ta yapılan 1 Mayıs
mitingine katılarak, Eğitim Bir-Sen
yazısının bulunduğu sendika yeleklerini
giyerek, sendika üyeleri ve yetkilileri
ile birlikte fotoğraf çektirmişlerdir. Bu
nedenle Türk Eğitim Sen olarak, Belen
İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir ŞAHAN
ve Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdür
V. Cemal KALAY hakkında suç teşkil
eden fiilleri nedeniyle cezalandırılmaları için Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunuldu. Sendikamızın
bu hukuki girişimlerine yönelik olarak
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın şu
açıklamalarda bulundu.
“Görevi asaleten değil vekaleten
yürüten birisinin üyeliği yasal olarak
devam eder. Bunu bilen sendikacı(!)
sendikal hakka sınır istemez.
İstenilmesi gereken şey; bu tip
pozisyonda vekaleten görev yapanların
asaletinin biran önce verilip art niyetlilere fırsat verilmemesidir.
Görev yaptığım bir kurumda müdürle ilgili; “bu kişi ilçe Müdür Vekili iken
Sirkeci’den Cağaloğlu’na yalınayak
yürüdü. En önde eylem yaptı.

Sayın Koncuk, Azerilerde bir söz
vardır. “Sene edet, mene kabehettir”
Gel bir konuda anlaşalım. Vekaleten
görevlilerin kadrosu acil verilsin.
Bu vesileyle MEB’e çağrıda bulunuyorum. Vekaleten görev yapanların
kadrosu bir an önce verilsin ve gereksiz
tartışma da, yıpratma da bitsin.”
Ali Yalçın’ın bu açıklamalarına sosyal
medya hesabından cevap veren ve Ali
Yalçın’ı ahlaki davranmaya davet eden
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk şunları
kaydetti:
“Sayın Ali Yalçın suç duyurusunda
bulunduğumuz ilçe müdürlerinin vekaleten görev yaptığını sendika üyeliğinin
devam ettiğini söylemiş. Yakışmamış.
Sayın Yalçın bir konfederasyon başkanı olarak vekaleten görev yapanların
dahi asaletin sorumluluğunu taşıması
gerektiğini bilmemeniz çok acı.
Sayın Yalçın bırakın asalet ya da vekaleti bir ilçe müdürünün herkesin müdürü olamaması ne büyük ahlaki kusurdur.
Esas olan ahlakı savunmaktır.
Siz tüm vekaletlere kadro istemişsiniz,
ben de MEB’den tüm makamlara hak
edenlerin sınavla atanmasını istiyorum.
Haktan yanaysan, var mısın?

Sayın Yalçın sık sık haktan, erdemden
bahsediyorsun. Bir gün, okul yönetiTES üyesi, sendikanın önemli bir temcileri ve Şube müdürleri ile ilgili yargı
silcisiydi diye övünerek anlatılıyordu.
kararlarını uygulayın, diyemedin.”
Durum yasalsa dün size mubah olan
bugün başkasına günah olmaz.

GENEL BAŞKAN,
“SN. BAKAN İSMET YILMAZ’A
YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR
DİLİYORUM”
Türkiye Kamu-Sen ve
Türk Eğitim-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk,
yeni görevine atanan
Milli Eğitim Bakanı İsmet
Yılmaz’a başarılar diledi.
Genel Başkan Koncuk,
Türk Eğitim-Sen olarak,
kimseye karşı peşin
hükümlü değiliz, desteğimiz ya da tepkimiz eğitim çalışanlarının huzur
ve mutluluğu ile eş değer olduğunu belirterek
şunları kaydetti:
“MEB’de İsmet Yılmaz dönemi başlıyor. Sayın
İsmet Yılmaz’a Milli Eğitim Bakanlığı görevinde
başarılar diliyorum, ancak zor bir göreve gelmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın zor bir görev olmasının sebebi, MEB’in taşra hakimiyetini neredeyse
tamamen kaybetmiş olmasıdır. MEB’i kim yönetiyor?
MEB taşra teşkilatı adeta tamamen paralel bir
yandaş sendikanın yönetimine terk edilmiştir.
MEB merkez teşkilatı ise yaşananları seyretmiştir.
Öğretmenin itibarı korunamamış, yargı kararları
yok sayılmış, torpil listeleri havada uçuşmuş, mülakat çeteleri meydanda at koşturmuştur.
Bu sebeplerle yeni Bakan Sayın Yılmaz MEB’de
ipleri tekrar eline alabilmeli, paralel taşra çetelerine fırsat vermemelidir. Yapılanı göreceğiz.
Sayın İsmet Yılmaz bunları yapabildiği sürece
Milli Eğitim Bakanı olmaya hak kazanabilir, aksi
takdirde koltukta oturur ve gider. Umarım başarır.
Türk Eğitim-Sen olarak, kimseye karşı peşin hükümlü değiliz, desteğimiz ya da tepkimiz eğitim
çalışanlarının huzur ve mutluluğu ile eş değerdir.
Dilerim ki, yeni bakanımız Sayın İsmet Yılmaz
tüm bu ve benzeri problemleri çözme iradesini
ortaya koyar ve başarılı olur. Yakın takipçisiyiz.”

TÜM ÖĞRETMENLER SENE SONU VE
SENE BAŞI SEMİNER ÇALIŞMALARINI
İSTEDİKLERİ YERDE YAPABİLMELİDİR
Bilindiği üzere MEB bünyesinde yer alan İlköğretim
ve Ortaöğretim Kurumlarında görev yapan öğretmenlerimiz her ders yılı başında ve sonunda iki hafta
süren seminerlere katılmaktadırlar. Öğretmenlerimizin
mesleki çalışmalarını görev yaptıkları illerde yapmaya
zorlanmaları mağduriyetlere sebep olmaktadır.
Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz
yazıda, öğretmenlerimizin stajyer, kadrolu ya da alan
farklı gözetilmeksizin, 2016 yılı Haziran ayında ve 20162017 eğitim öğretim yılı sene başı seminer döneminde yapılacak olan mesleki çalışmalarını istedikleri il
ya da ilçe merkezinde yapabilmesine imkan verecek
yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi hususunda
talepte bulunduk.
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TORPİL YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜTMESİ DURDURULDU
Türk Eğitim-Sen yine çok önemli bir kararın daha
alınmasını sağladı. Bilindiği gibi okul müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığına yapılacak atamalarda
sadece yazılı sınav ve puan üstünlüğü kıstas olarak
getirilmişti. Ancak şu anda görev yapan okul müdür
yardımcıları bir yönetmelik değişikliği ile bunun dışında tutulmuştu. Türk Eğitim-Sen bu haksızlığa sessiz
kalmadı ve Danıştay nezdinde iptal davası açtı.
Öte yandan Türk Eğitim-Sen, kurucu müdür olarak
görev yapmakta oldukları eğitim kurumuna, bu kuruma müdür normunun verildiği ilk dönemde müdür
olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlar ile müdürlükte dört yıllık görev süresini tamamlayanlardan
hâlen müdür olarak görev yaptıkları eğitim kurumuna
yeniden müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak
üzere, ilave sekiz puan verilmesi ile ilgili düzenleme
yapılmıştı. Sendikamız bu konuyla ilgili de Danıştay’a
başvurmuştu.
Türk Eğitim-Sen olarak açtığımız dava neticelendi.
Buna göre; Danıştay 2. Dairesinin 2016/287 E. sayılı
ve 22.03.2016 tarihli kararıyla;
27.01.2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları
Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin; 2.
maddesi ile; 06.10.2015 tarih ve 29494 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim
Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair
Yönetmeliğin 24. maddesine eklenen; “(5) Dört yıllık
görev süresini dolduran müdür başyardımcıları ve
müdür yardımcılarının görev süreleri, eğitim kurumu
müdürünün inhası, il millî eğitim müdürünün teklifi ve
valinin onayı ile dört yıl süreyle uzatılabilir.” hükmünün; 3. Maddesi ile; 06.10.2015 tarih ve 29494 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı
Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeliğin 26. maddesinin değiştirilen 3.
Fıkrasında yer alan “(3)Kurucu müdür olarak görev
yapmakta oldukları eğitim kurumuna, bu kuruma
müdür normunun verildiği ilk dönemde müdür olarak

görevlendirilme isteğinde bulunanlar ile müdürlükte
dört yıllık görev süresini tamamlayanlardan hâlen müdür olarak görev yaptıkları eğitim kurumuna yeniden
müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, bu
maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre belirlenen
puanlara sekiz puan daha ilave edilir.” hükmünün
yürütmesi durdurulmuştur.
Kararın gerekçesinde, müdür yardımcılığı ve müdür
başyardımcılığı görevlerine yapılacak olan görevlendirmelerde öğretmenler ile yöneticiler arasında farklı
usullerin belirlenmesine olanak tanıyan herhangi bir
yasal düzenleme bulunmadığından, “müdür yardımcıları ve müdür başyardımcılarının yazılı sınav sonucuna
göre belirlenmesi” yönündeki kurala istisna getiren
yönetmelik hükmünde hukuka uyarlık bulunmadığı,
diğer yandan kurucu müdür olarak görev yapmakta
oldukları eğitim kurumuna, bu kuruma müdür normunun verildiği ilk dönemde müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlar ile müdürlükte dört yıllık
görev süresini tamamlayanlardan hâlen müdür olarak
görev yaptıkları eğitim kurumuna yeniden müdür
olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz
konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, ilave
sekiz puan verilmesi ile ilgili düzenlemenin adaylar
arasındaki fırsat eşitliğini ölçüsüz ve orantısız şekilde
ortadan kaldırması nedeniyle hukuka aykırı olduğu
ifade edilmiş, dava konusu yönetmeliğin ülke genelinde uygulanması ve yönetici adaylarının tamamını
ilgilendirmesinden dolayı telafisi güç zararlara yol
açacağı belirtilerek yürütmesi durdurulmuştur. Genel
Başkan İsmail Koncuk yaptığı açıklamada şunları
kaydetti: “Müdür yardımcılığı ve baş müdür yardımcılığı görevlerinin müdür inhası ile 4 yıl uzatılması ve
okul müdürlerine 8 ek puan verilmesinin yürütmesi
durdurulmuştur. Türk Eğitim Sen olarak açtığımız
dava ile bir haksızlığı daha engellemiş olduk. Yönetici
adaylarına hayırlı olsun. İyi ki Türk Eğitim Sen var. Türk
Eğitim-Sen camiası olarak her türlü hukuksuzluğa
karşı dik duruşumuzu sürdüreceğimiz konusunda
kararlığımızı bir kez daha ifade ediyoruz.

YARGI, 76. MADDE ATAMALARINA TEK BİR DAVA
AÇILABİLMESİ YÖNÜNDE KARAR VERDİ

Bilindiği üzere, Milli Eğitim Eski
Bakanı Hüseyin ÇELİK döneminde ülke genelinde 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nun 76.
Maddesine göre “bakan onayı” ve
“makam oluru” gerekçeli çok sayıda eğitim kurumu müdürü, müdür
yardımcısı ve şube müdürü atamaları gerçekleştirilmiştir. Bahsi geçen
kadrolara atanma şartlarını taşıdığı
halde, herhangi bir duyuru ve objektif kriter gözetilmeksizin yapılan
bu işlemlerden dolayı başvuruda
bulunma hakları ellerinden alınan
kişiler tarafından açılan bireysel
davaların geneli kazanılmış ve
Danıştay tarafından da bu kararlar
onanmıştır. Bu yargı kararlarında
ise 76. Maddeye dayalı olarak yapılan bu atama işlemlerinin kariyer
ve liyakat ilkeleri ile bağdaşmadığı,
Bakanlığın takdir yetkisinin sınırsız
ve keyfi olarak kullanılamayacağından söz edilmiştir.
Türk Eğitim Sen olarak bu
süreçte Bakanlığa gönderdiğimiz
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08.05.2009 tarih ve 664 sayılı
yazımızda, ülke genelinde Bakanlık onayı ile gerçekleştirilen tüm
yönetici atamalarının iptalini talep
etmiştik. Bakanlık bu başvurumuzu 60 günlük cevap verme
süresi içinde sessiz kalarak zımnen
reddetmişti. Bakanlık onayı ile gerçekleştirilen tüm yönetici atamalarının iptali talepli başvurumuzun
zımnen reddine ilişkin işlemin iptali
istemiyle açtığımız davada, Ankara
2. İdare Mahkemesi ülke genelinde yapılan her bir atama işlemi
yönünden ayrı ayrı dava açılması
gerektiği gerekçesiyle dilekçemizi
reddetmiş, son olarak da 2010/280
E., 2010/296 K. sayılı karar ile aynı
gerekçe ile davanın reddine karar
vermişti. Bahsi geçen karar temyiz
aşamasında Danıştay 2. Dairesinin
2010/1997 E., 2013/3978 K. sayılı
kararı ile bozulmuş ve yeniden
karar verilmek üzere mahkemeye
gönderilmesine karar verilmiştir.
Bozma kararının gerekçesinde

ise Sendikamızca tüm atamaların
iptali istendiğinden ve bu tek
talebin reddine ilişkin işlem yargıya
taşındığından dolayı birden fazla
işlemin varlığından söz edilemeyeceği belirtilmiştir. Ancak Ankara
2. İdare Mahkemesi 2014/1462 E.,
2014/929 K. sayılı karar ile daha
önceki kararında ısrar ederek yine
davayı reddetmiştir.
Bu karara karşı da tarafımızca temyiz yoluna başvurulmuş
olup, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2014/5600 E.,
2015/5509 K. sayılı kararı ile; somut
olayda tek bir işlemin dava konusu
edildiği sonucuna varılarak, Ankara
2. İdare Mahkemesi 2014/1462
E., 2014/929 K. sayılı kararının
bozulmasına hükmedilmiştir.
Dosya esastan karar verilmek
üzere yeniden davaya bakmakta
olan Ankara 2. İdare Mahkemesine
gönderilmiştir.

YETİŞTİRME VE
DESTEKLEME
KURSLARINDA
GÖREV YAPAN
PERSONELİN
ÜCRETİ ÖDENECEK
2016-2017 yıllarına yönelik
toplu sözleşme metninin
Kurs merkezlerinde görev
yapan diğer personel başlıklı
23. Maddesi ‘‘Milli Eğitim
Bakanlığı ve Yaygın Eğitim
Kurumları Destekleme ve
Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs
merkezlerinde görev yapan
yönetici ve öğretmenler hariç
olmak üzere normal çalışma
saatleri dışında bu merkezlerde kurs süresince fiilen çalışan
memurlara, bu çalışmaları
karşılığında ayda 50 saati
geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanunda
belirlenen fazla çalışma saat
ücretinin iki katı tutarında
fazla çalışma ücreti ödenir.’’
şeklindedir.
Türk Eğitim-Sen olarak
hafta içi çalışma saatleri
dışında okul ve kurumlar
bünyesinde açılan yetiştirme
kurslarında görev alan destek
hizmetlerini yürüten personele kurs merkezlerinde görev
yapmaları karşılığı 2016-2017
yıllarına yönelik toplu sözleşme metninin 23. Maddesi
doğrultusunda ödenmesi
gereken fazla çalışma ücretlerinin zamanında ödenmemesi sebebiyle 04/05/2016
tarih 395 Sayılı yazıyla Milli
Eğitim Bakanlığı’na yazdığımız
yazı Maliye Bakanlığı Bütçe ve
Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 09.05.2016
tarihinde 45516914-110.11.05(460-278)-4206 sayılı yazıyla
cevaplandırılmıştır. Bu cevabi
yazıya göre 2016-2017 yıllarına yönelik toplu sözleşme
metninin Kurs Merkezlerinde
Görev Yapan Diğer Personel
başlıklı 23. Maddesi çerçevesinde söz konusu kursların
açıldığı merkezlerde görev
yapan yönetici ve öğretmenler haricindeki diğer
memurlara mesai saatleri
dışında fiilen yapmış oldukları fazla çalışma karşılığında
fazla çalışma ücreti ödenmesi
gerekmektedir.
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Türkiye’nin Sendikası

ALMANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ YUMURTALARLA PROTESTO EDİLDİ
unutturma çabasından başka bir
şey değildir” diyen Genel Başkan
İsmail Koncuk, “Bu yasa Almanya
gündemine geldiğinden beri yetkililerin hiçbir girişimde bulunmamış olmaları da ayrıca eleştirilecek
bir durumdur” dedi. Koncuk,
“Sözde Ermeni soykırımını tanıyan
bu yasayı yok hükmünde sayıyor,
savaş ortamında iki toplumun
karşılıklı çatışmasını soykırım
olarak niteleyen anlayışı şiddetle
reddediyoruz.

haklı olduğunu ortaya koyacak
gelişmelere sahne olmaktadır.
Son birkaç yıl içinde yaşadıklarımız, ülkemizin nasıl bir şer ittifakının hedefinde olduğunu bütün
açıklığıyla ortaya çıkmaktadır.

Her fırsatta düşünce ve ifade
özgürlüğünden bahseden; yıllardır
Türkiye’de askere, sivile, beşikteki bebeğe kurşun sıkan bölücü
örgüt mensuplarını dahi himaye
etmekten geri kalmayanların,
Bazı gerçekler vardır ki, doğanın şimdi Türkleri soykırım yapmakla
suçlamaları aslında insanlık adına
kanunudur.
Değiştiremezsiniz.
Bazı vatandaşlar ellerindeki
geldiğimiz noktanın içler acısı haBirçok Avrupa ülkesinin Türk
yumurtaları Büyükelçilik binasına
lini ortaya koymaktadır. Ülkemize
Milleti’ne karşı önyargılı olduğu
fırlatarak tepkilerini dile getirdi.
karşı uygulanan çifte standartlar
ve her fırsatta milletimizi küçük
Alman Büyükelçiliği önünde
dün yaşandığı gibi bugün de
düşürmeye, köşeye sıkıştırmaya,
Genel Başkanımız İsmail Koncuk
yaşanıyor ve yarın da yaşanacakbölmeye ve yok etmeye çalıştığı
öncülüğünde toplanan sendikatır. Avrupa, modern olduğunu,
da değişmez bir gerçektir. Bizler
larımızın Genel Başkanları, Genel
insana, insanlığa saygılı olduğunu
bu gerçeği ne kadar görmezden
Merkez Yöneticilerimiz, Şube
gelirsek gelelim, ne kadar dostluk asırlardır anlatmaktadır ama konu
Başkanlarımız, üyelerimiz ve çok
ülkemiz ve vatandaşlarımız olunca
sayıda vatandaş ellerinde taşıdık- elimizi tüm samimiyetimizle uzatır- her nedense tarihe, kanıtlara,
ları dövizler ve attıkları sloganlarla sak uzatalım, bu ülkelerin Türklere dayanaklara bakmadan yargıda
karşı olan tavırları asla değişmeAlmanya’yı protesto ettiler.
bulunmakta ve sistemlerini acımamektedir. Bu ülkelerin dost gibi
sızca çalıştırmaktadırlar.
görünen yüzüne inanırsak her
KONCUK: BU MİLLETİN UTATürk Milleti, ezelden beri bütün
zaman zarar göreceğimiz bir kez
NILACAK BİR SUÇ İŞLEMEDİĞİNİ daha ispat edilmiştir.
ihtişamı ile gelmiş geçmiş tüm
bireylerinin gurur duyduğu şanlı
ALMANYA’DA DAHİL TÜM DÜNBildiğiniz gibi Almanya geçbir tarihe sahiptir. Bu milletin ne
YA BİLMEKTEDİR
tiğimiz gün Ermeni soykırımını
tarihinde ne de bugün, utanılacak
Protesto eyleminde bir basın
tanıyan bir tasarıyı onaylamıştır.
hiçbir insanlık suçu işlemediğini
açıklaması yapan Genel BaşÜstelik bu tasarıda yalnızca ErmeAlmanya da en az bizim kadar iyi
kanımız İsmail Koncuk, Türkiye
nilere değil Asuri ve Keldanilere
bilmektedirler. Biz şanlı ve temiz
üzerinde oynanan oyunlara dikkat de soykırım uyguladığımız iddia
tarihimizle gurur duyuyoruz” dedi.
çekti. Koncuk, “Yıllardan beri
edilmektedir. Yıllardır dost ve
ülkemiz üzerine oynanan oyunları müttefik olarak tanımladığımız bir
ve ülkemizin karşı karşıya bulunKONCUK: KENDİ YAPTIKLARI
ülkenin tarihi gerçekleri hiçe sayaduğu tehlikeleri yetkililere ve
rak tarihçilerin karar vermesi gere- ZULÜM VE SOYKIRIMLAR TAkamuoyuna anlatmaya çalışmakta, ken bir konuya siyasi bir yaklaşım
RİHTE KARA BİR LEKE OLARAK
bazı ülkelerin ve bazı çevrelerin
göstermesi kabul edilemez bir du- DURMAKTADIR
devletimize ve milletimize karşı art rumdur. Türkiye Kamu-Sen olarak
“Bu ülkelerin yaptığı zulüm,
niyetli olduklarını söylemekteyiz.
Alman parlamentosunun aldığı bu işkence ve soykırımlar insanlık
Ne yazık ki, bizlerin bu uyarıları
kararı şiddetle kınıyoruz. Kenditarihinde kara bir leke olarak
çoğu zaman kulak arkası edilmek- lerini tarihçilerin yerine koyarak
durmaktayken, gerçekte olmamış
te, hatta bazı çevreler bizleri ve
yalanlarla dolu olduğu her şekilde bir olayı, sırf siyasi nedenlerden
bizim gibi düşünenleri paranoyak ispatlanmış olan bu olayları bir
dolayı olmuş gibi göstermek, bu
olmakla suçlamaktadırlar. Ancak
millete mâl etmeye kalkışmak tam milletlerin, tarih önünde kendileriher geçen an bizlerin ne derece
anlamıyla bir hezeyandır.
ni temize çıkarma ve kirli tarihlerini
Türkiye Kamu-Sen ve bağlı
sendikalarımız Alman Federal
Meclisinde görüşülen, “1915 olayları ve sözde soykırım” teklifinin
kabulünü 3 Haziran 2016 tarihinde
Alman Büyükelçiliği önüne siyah
çelenk bırakarak protesto etti.

Dünyadaki tarihçilerin büyük
çoğunluğunun da çeşitli kereler ifade ettiği gibi tarihin, bir
parlamentonun politik oylarıyla ve
Ermeni diasporasının girişimleriyle
değiştirilemeyeceği açıktır. İnsanlık, soykırımı Almanlardan öğrenmiş, bu terim dünya literatürüne
Almanların uyguladığı katliamlar
neticesinde girmiştir.
Eğer Almanya, tarihte bir
yerlerde bir soykırım arıyorsa,
Yahudiler başta olmak üzere
Sintiler, Romanlar, Yenişlere, II.
Dünya Savaşı sırasında esir aldıkları askerlere, Lehlere ve diğer
Slavlara yaptıklarına baksın. Eğer
Almanya bir soykırım izi arıyorsa,
toplama kamplarında, gazlama
kamyonlarında, öldürme fabrikalarında, kobay olarak kullanılan,
vücutlarına petrol şırınga edilen,
basınç odalarında işkence gören,
fırınlarda yakılan 17 milyon masum
insana baksın. Soykırımın babası
olan Almanya, kendisine suç ortağı aramaktan vazgeçsin.
Buradan Almanya’ya diyoruz
ki; bu tip suni ve politik gündemler yaratarak, gerçeklere aykırı
kanunlar çıkartarak, ne gerçekleri
ne de tarihi değiştirebilirsiniz. Türk
milleti bu haksızlığın hesabını mutlaka sorar. Pek çok uluslararası tarihçinin de önceden belirttiği gibi
savaş trajedisinde o dönemlerde
523 bin Türk ve Müslüman insan
hayatını kaybetmiştir. 1915’deki
Hristiyan-Ermenilerini anarken, I.
Dünya Savaşının sonunda işgalci
ordularla işbirliği yapan Ermeni
kuvvetlerince katledilmiş 523 bin
Türk ve Müslüman insanı hiç bahsetmeden yok saymayı ikiyüzlülük
ve insanlık ayıbı olarak görüyoruz.
Ne Uluslararası Adalet Divanı
ne de diğer yetkili mahkemeler,
Türkleri bu şekilde suçlayamaz.
Yetkili bir mahkemenin kararı
olmadan bir suçun, bir millete, bir
gruba veya şahsa mâl edilmesinin
adı yalandır, iftiradır.
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girişimde bulunmamış olmaları da
ayrıca eleştirilecek bir durumdur.

lar uygulanmalıdır. Etrafımızdaki
ihanet çemberi giderek daralmakBugün, ülkemiz içindeki işbirlikçi ta, ülkemize yeni ve açık bir Haçlı
saldırısı bütün şiddetiyle başlamış
birtakım sözüm ona aydınlardan
bulunmaktadır.
da cesaret alarak bizim hakkımızAlmanya ile ilişkilerin artık
da asılsız politik kararları Avrupa
ekonomik boyutunun düşünülve dünya siyasetine sokmaya çalışanlar, Azerbaycan’da, Hocalı’da mesi zamanı çoktan geçmiştir.
Bu bakımdan bütün ihalelerden
Ermenilerce ve Cezayir’de
Alman şirketlerin çıkarılması bir
Fransızlarca yapılan soykırımları
neden görmüyorlar? Bu katliam- başlangıç olarak kabul edilebilir.
lar, Ortaçağ’ın karanlık zihniyetiyle Türkiye Kamu-Sen olarak devletimizi, halkımızı, tüm sivil toplum
değil 20. yüzyılın yani modern
kuruluşlarımızı ve özellikle de
çağın felsefesiyle, insan hakları,
üniversitelerimizi de Batının çirkin
uluslararası hukuk gibi kavramyüzüne ayna tutmak adına, Türk
ların bütün dünya kamuoyunun
düşmanlığı konusunu iç ve dış kaliteratürüne
girdiği
bir
dönemde
Ülkemize ve milletimize insanşey değildir. Bu milletlerin tarihinmuoyunun gündemine taşımaya
gerçekleştirilmiştir.
lık dersi vermeye kalkanların ve
de engizisyon mahkemeleri vardır.
ve en kısa zamanda, uzun soluklu
sözde Ermeni soykırımı hakkında
Bu
zihniyet;
nasıl
ki
aldığı
mahKendi düşüncesinde olmayanları
aleyhimizde karar alan ülkelerin,
keme kararı ile dünyanın döndüğü bir kampanya başlatmaya davet
yakmak vardır.
ellerindeki soykırım kanı daha
gerçeğini gizleyemediyse, Türkle- ediyoruz.
Dünya dönüyor dediği için
Almanya’nın bu alçak ve haddini
kurumamıştır. Bu ülkelerin gerçek
rin Ermenilere soykırım yapmadığı
insanları hapsetmek vardır. Bu
aşan girişimlerden derhal vazgeçyüzünü görmek için öyle geçmişe
gerçeğini de gizleyemeyecektir.
milletlerin tarihlerinde gerçekleri
mesini ve Türk milletinden, tarih
de gitmeye gerek yoktur. ÜlkeleAlmanya’nın bu kararı, iki ülke
değiştiremedikleri zaman, gerçekönünde özür dilemesini istiyoruz.
rin yer altı ve yer üstü kaynaklarını
ilişkilerinde onarılamaz yaralar
leri söyleyenleri yok etmek vardır.
sömürmek için körükledikleri
açacaktır. Almanya’nın tarihle yüz- Bir kez daha ve güçlü bir şekilde
Bugün de; değiştiremeyecekleri
tarihimizle gurur duyduğumuzu
çatışmalardan kaçan masum sığınleşmek gibi bir derdi varsa önce
bir tarihi gerçek karşılarında durhaykırıyor, “Türk milletinin tarihinmacılara karşı takındıkları tutum
Bosna’da, Cezayir’de, Afrika’da
maktadır: Türkler asla Ermenilere yaşanan katliamlarla, hatta kendi
de soykırım gibi bir insanlık suçu
bile bize insanlık dersi vermeye
yoktur” diyoruz.
kalkanların insanlık anlayışını orta- soykırım yapmamışlardır.
kanlı tarihiyle yüzleşmesi ve elinHer fırsatta, bilime ve gerçekle- deki kanı temizlemesi gerekiyor.
ya koymaya yeter de artar bile.
Ne Mutlu Türküm Diyene!”
re
dayalı
yaşamaktan
dem
vuran
diyerek
sözlerini noktaladı.
Bu ülkelerin yaptığı zulüm,
Bilinsin ki dünya üzerinde
demokrasi havarileri, bugün yine
işkence ve soykırımlar insanlık
Türk’e insanlık dersi vermek, değil
Genel Başkanımız İsmail
asıllarına dönmüşler ve bir yılan
tarihinde kara bir leke olarak
Almanya’nın, hiçbir milletin haddi- Koncuk’un açıklamasının ardından
durmaktayken, gerçekte olmamış gibi milletimizi sokmak istemekte- ne değildir. Türk milleti soykırım
Alman Büyükelçiliği giriş kapısı
dirler. Bu nedenle bizlerin tetikte yalanına kurban edilemez. Bize
bir olayı, sırf siyasi nedenlerden
önüne siyah bir çelenk bırakıldı.
olması ve yetkililerin zamanında
dolayı olmuş gibi göstermek, bu
böyle bir iftirayı reva görenlere
Vatandaşlar ellerinde bulunan yumilletlerin, tarih önünde kendileri- tedbir alması gerekmekteydi.
karşı sessiz kalmamız düşünülemurtaları da Büyükelçilik binasına
ni temize çıkarma ve kirli tarihlerini Bu yasa Almanya gündemine
mez. Bu noktada devlet olarak,
atarak Alman Meclisinin aldığı bu
geldiğinden beri yetkililerin hiçbir derhal Almanya’ya karşı yaptırım- kararı protesto ettiler.
unutturma çabasından başka bir

BU YIL İFTAR SOFRASININ MALİYETİ 1.711,87 TL
yola çıkılarak yapılan araştırmada
bir vatandaşın, oruç tuttuğu süre
boyunca ihtiyaç duyduğu enerji,
vitamin ve minerallerin sağlanabilmesi için gerekli olan gıda ürünleri
ve miktarları tespit edildi.
Araştırmada oruç ibadetini yerine
getiren bir kişinin, sağlıklı bir şekilde aktivitelerini sürdürebilmesi
Türkiye Kamu-Sen Araştırma
için günlük yaklaşık 3 bin kaloriye
Geliştirme Merkezi, sıcak ve uzun
ihtiyacı olduğu vurgulandı. Geleyaz günlerine rastlayan Ramaneksel Ramazan yemeklerinden
zan ayında oruç ibadetini yerine
yola çıkılarak hazırlanan tabloda,
getiren vatandaşlarımız için iftar
bir ailenin günlük iftar bedelinin
yapmanın bedelini hesapladı.
Buna göre 4 kişilik bir ailenin iftar 59,03 TL; 29 gün sürecek olan Ramazan ayı boyunca oruç açmanın
yapması için gerekli olan günlük
tutarın en az 59,03 TL; 29 gün sü- maliyetinin ise 1.711,87 TL olduğu
recek Ramazan boyunca oruç aç- belirtildi. Buna göre oruç ibadetini
manın maliyetinin ise asgari olarak yerine getiren bir kişinin yalnızca
1.711,87 TL olduğu belirlendi. Tür- günlük iftar maliyeti 14,76 TL, aylık
ise 427,97 TL olarak belirlendi.
kiye İstatistik Kurumu’nun resmi
verileri ile piyasa rakamlarından
Türkiye Kamu-Sen Araştırma
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Geliştirme Merkezi, aynı ürünler
üzerinden 2015 yılında yaptığı
araştırmada 4 kişilik bir ailenin
iftar maliyetinin günlük 53,89 TL;
Ramazan ayı boyunca ise 1.562,81
TL olarak hesaplamıştı. Buna göre
oruç açmanın maliyetinin son bir
yıl içinde %9,54 oranında yükseldiği görülüyor.
KONCUK: BAYRAM İKRAMİYESİ LÜKS DEĞİL İHTİYAÇTIR
Türkiye Kamu-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk, konu ile
ilgili yaptığı açıklamada, ortalama
memur maaşının 2.575,09 TL olduğunu belirterek, “Yalnızca oruç
açmak için bir memur, maaşının
%66,5’ini, yani üçte ikisini ayırmak
zorunda. Çalışanların kazançları
gıda ihtiyacına dahi zor yetiyor,
diğer ihtiyaçlar için ise para kalmıyor. Geçen yıla göre oruç açmanın

maliyeti % 9,54 oranında yükseldi.
Bu yıl memur maaşı ortalama
168 TL arttı. Bu zam zaten yıl içerisinde harcamalar karşısında eridi
ve memurun maaşı reel olarak
düştü. Şimdi ise iftar sofrasının
maliyetinin de 149 TL pahalandı.
Huzur ve mutluluğun ayı mübarek Ramazan ayında bile kamu
çalışanları sofralarına koyacakları
bir hurmanın hesabını yapmaları
hepimizi derinden yaralamaktadır. Türkiye Kamu-Sen’in bugüne
kadar ifade ettiği gibi kamu
çalışanları ve emeklilere bayram
ikramiyesi verilmesi artık bir zaruret haline gelmiştir.
Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan ayını içten
dileklerimizle kutluyor, tüm Türk
İslam alemine hayırlar getirmesini
yüce Allah’tan niyaz ediyorum”
dedi.

TÜRK EĞİTİM-SEN

Türkiye’nin Sendikası

MAARİF MÜFETTİŞLERİ İLE İLGİLİ KANUN TASARISI,
TELAFİSİ GÜÇ ZARARLAR DOĞURACAKTIR
Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk’un, 01.06.2016 tarihinde
yaptığı basın açıklamasıdır.
TBMM Başkanlığına sevk edilen
“MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile MEB
denetim sisteminde değişikliğe
gidilmektedir.
MEB Denetim sisteminde mevcut
haliyle sorunlar olduğu ve yeni bir
yapılanma gerekliliği açıktır. Daha
önce aynı konuda yapılacak yasal
düzenlemelerde Sendikamız bakanlık merkez teşkilatına bağlı çalışma
merkezleri oluşturulması şeklinde
bir yapılanma önermiş ancak bu
önerimiz. Aradan geçen iki yıllık
sürede yaşanan sorunlar haklılığımızı ortaya koymuştur.
Tasarının 6. maddesi ile MEB’de
halen Rehberlik ve Denetim Başkanlığı şeklinde faaliyette bulunan
birim “Teftiş Kurulu Başkanlığına”
dönüştürülmekte, İl Milli Eğitim
Müdürlükleri bünyesinde bulunan
Maarif Müfettişleri Başkanlıkları
kaldırılarak, müfettişlerin çalışma
merkezlerinde görev yapması öngörülmektedir.
Tasarının bu maddesi daha önce
sendikamızca da teklif edilen bir
öneri olup, bu değişikliği olumlu
bulmaktayız.
Tasarının 13. maddesi ile yapılan düzenleme ile halen Maarif
Müfettişi unvanı ile görev yapmakta
olanlar “Eğitim Uzmanı” kadrolarına geçirilmektedir. Yapılacak olan
mülakat sonucunda diğer Bakanlık
Müfettişleri ile Maarif Müfettişleri
arasından tasarının Ek-4 Sayılı Listesinde belirtilen 500 Bakanlık Maarif
Müfettişi alımı yapılması planlanmaktadır.

1. Maarif Müfettişlerinin, 657 Sayılı
DMK’da kariyer meslek sınıfı olarak
yer alan “müfettiş” kadrosundan
kariyer meslek olmayan “Eğitim
Uzmanlığı” kadrosuna alınması, tasarıda amaçlanan hedefle bağdaşmadığı gibi “ kariyer” ve “liyakat”
ilkelerine aykırı bir düzenlemedir.
Denetimle ilgili görevler ortadan
kalkmadığı sürece müfettişlik kadrolu personelin başka unvanlı kadrolara yasa yoluyla da olsa aktarmak
Anayasa ile güvence altına alınan
temel ve sosyal haklar açısından
hukuka aykırılık oluşturacaktır.

hizmetlerinde muhtemel hataların
giderilmesi, eksikliklerin tamamlanması ve hizmet sunumundan beklenen kalite düzeyinin yakalanması,
hizmet alanındaki bütün kurumların
düzenli aralıklarla denetlenmesi ve
bu hizmeti sunanlara etkin olarak
rehberlik yapılması, eğitim öğretim,
yönetim ve denetim hizmetlerinin yerel etkilerden uzak, çağdaş
bilimin öngördüğü nesnel olgulara
dayalı olarak sürdürülmesi, amaçlanmakta olup bu amaçların yerinde olduğu açıktır. Ancak, bu işlerin
yürütülmesinde mevcut 2507 Maarif
Müfettişi sayısı bile yetersiz iken
2. Devlet, mesleğe girdikten sonmüfettiş sayısının 500’e düşürülmesi
ra personelin çalışma şartlarını veya
yönündeki düzenleme genel gerekunvanını hak kaybı yaratacak şekilde
çedeki hedeflerle çelişmektedir.
tek taraflı olarak değiştiremez. Şu
Ülkemizde, kamu ve özel yetmiş
anda MEB’e bağlı 2500 civarında
binin
üzerinde kurum, bir milyonun
Maarif Müfettişi görev yapmakta
üzerinde
personel ile otuz milolup, çoğu belli bir süre öğretyon öğrenci ve kursiyerin eğitimi
menlik yaptıktan sonra dönemin
müfettişlerce denetlenmektedir.
mevzuat şartlarına göre dört yıllık
ikinci bir fakülte bitirmek, seçme ve Tasarıda belirlenen 500 Bakanlık
Maarif Müfettişi ile ülke genelinde
yeterlik sınavlarını kazanmak gibi
bu işin yürütülmesi imkansızdır. Bu
bazı özel koşulları yerine getirerek
değişiklik kamu yararı ve hizmet
mesleğe girmiştir. Meslek içinde,
gereklerine aykırıdır.
zorunlu bölge hizmeti gibi çeşitli
yükümlülüklere tabi tutulmuştur.
Bunların yok sayılarak sonradan
yapılan düzenleme ile unvanlarının
alınması kazınılmış hakların ihlali
anlamına gelmektedir.

Bu düzenleme ile yetişmiş insan
kaynağının atıl hale getirilmesinde
de kamu yararının olmadığı açıktır.

5. Böyle bir düzenleme, açıktır ki,
ne demokratik ne de çağdaş devlet
gerekleriyle bağdaştırılabilir. Bu
3. Devlette devamlılık esas olup
daha önce Devlet tarafından atanan durum, her şeyden önce Türkiye’nin
Maarif Müfettişlerinin Eğitim uzmanı de altına imza koyarak tarafı olduğu
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
olarak atanacak olmaları şeklindeki
söz konusu tasarı ile getirilecek olan kararlarıyla da açık çelişki oluşturacaktır.
düzenleme hukuk devleti olmanın
bir gereği olan hukuki öngörülebi6. Bu düzenleme ile müfettişlelirlik ilkesine de aykırıdır.
rin uzman yapılıp içlerinden 500
Bakanlık maarif müfettişi alınması,
4. Tasarının genel gerekçesinde
bir ötekileştirme hareketi olup,
“Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
çalışanları ayrıştırıcı ve bölücü bir
veya Milli Eğitim Bakanlığı deneicraat olacaktır.
timine sunulan hizmetlerin etkili,
ekonomik ve verimli sürdürülmesi7. Bu tasarının geçmesi halinde,
nin sağlanması, denetim hizmetleBakanlığın gözetim ve denetiminrinin tek elden yürütülerek, eğitim
de olan 70 bin civarında kurumda

yeterli ve etkili denetim yapılamayacak, yaşanılan usulsüzlükler
artacaktır.
8. Bu dönem eğitim alanında
öğrenci niteliğinin geliştirilmesine
yönelik olarak, ağırlıklı bir çalışma
yapılması yönündeki yaklaşımın gerçekleştirilebilmesi için, programların
tanıtımı, öğretmenlerin yetiştirilmesi, program uygulamalarının takibi
hususlarında yetişmiş işgücü olan
maarif müfettişlerine ihtiyaç olacağı
açıktır. 500 müfettiş ile böyle bir
hizmetin yürütülmesi mümkün
değildir.
9. Stajyer öğretmenlerin performans değerlendirmesi v.b. birçok
iş ve işlemin maarif müfettişleri
marifetiyle yapıldığı düşünüldüğünde bu düzenleme ile birçok konuda
boşluklar doğacaktır.
10. Ülkemizdeki özel öğretim
kurumlarının açılması, kapatılması, reski ve özel tüm personelin
inceleme ve soruşturma işlerinin
uzman olan müfettişler yerine
muhakkiklere bırakılması telafisi
güç zararlara neden olacaktır.
Yapılan araştırmalarda muhakkikler
tarafından yapılan birçok inceleme
ve soruşturmanın hukuksal yönden
problemli olduğu görülmüştür. İşin
ehli olmayan kişilerce yapılacak
incelemelerin devlete olan güveni
sarsacağı da açıktır.
Tasarıda belirtilen hedeflerin gerçekleştirilebilmesi, etkili, hukuki ve
adil bir düzenlemeyle mümkündür.
Bunun için;
1. Maarif müfettişlerinin tamamının Bakanlık Maarif Müfettişliğine
alınması,
2. Bu yapılamaz ise maarif müfettişlerinin yine kariyer bir meslek olan
Milli Eğitim Uzmanlığı kadrolarına
geçirilmesi,
3. Bu da yapılamaz ise gerek
uygulamada gerekse hukuki
açıdan sorunlar doğuracağı aşikar
olan denetime ilişkin maddelerin
tasarıdan çekilerek, gerekçede
belirtilen hedefleri gerçekleştirebilecek şekilde yeniden düzenlenmesi
gerekmektedir.
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ADANA 2 NO’LU ŞUBE’NİN HUKUK ZAFERİ

www.turkegitimsen.org.tr

ÇORUM ŞUBE’DEN ŞEHİTLERİMİZE VEFA

Adana 2 No’lu Şube Sekreteri Ömer Volkan Çiçek; Adana İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar hakkında sendikal eylemlerine müdahale
ederek engellemek, mahkeme kararlarına rağmen okul müdürlerini
göreve iade etmemek ve çok sayıda gerekçe ile mahkemeye şikâyette
bulunmuş, Adana Valiliği tarafından soruşturma izni verilmemesi nedeni ile Valilik kararını idare mahkemesine taşımıştı. Çiçek’in müracaatını
değerlendiren mahkeme, Adana İl Milli Eğitim Müdürünün yargılanmasına hükmetti. Çiçek şunları söyledi: “Bakanlığa yaptığımız şikâyet sonucu gelen müfettişler soruşturma yapmıştı. 8 klasörlük bilgi, belgelerin
olduğu soruşturmaya rağmen Turan Akpınar için yargılama izni verilmemişti. Ben de Valiliğin bu kararına karşı bölge idare mahkemesine
itiraz ettim. Bu itirazı kabul eden Adana Bölge İdare Mahkemesi Adana
Valiliği’nin kararını bozarak Ön soruşturma izni vermiştir. Bakanlıktan
gelen iki müfettişe ifade verdim. Sonucu hep birlikte göreceğiz.”

BURDUR-AĞLASUN İLÇE TEMSİLCİLİĞİ İSTİŞARE
TOPLANTISI DÜZENLEDİ
Burdur-Ağlasun İlçe Temsilciliği istişare toplantısı düzenledi. Toplantıya Burdur Şube Başkanı Orhan Akın, Ağlasun Belediye Başkanı Aydın
Kaplan, Ağlasun MYO üyeleri, Ağlasun İlçe Temsilciliği yöneticilerinden Erkan Koca, Ramazan Aydoğdu katıldı.
Burdur Şube Başkanı Akın, ülkemizin içinden geçtiği zorlu günleri hatırlattı ve şehitlerimizi minnet ve rahmetle andı. Akın, Türk Eğitim Sen’in
büyük bir boşluğu doldurduğunu belirterek, Türk Eğitim-Sen olarak
zorlu bir mücadele yaptıklarını söyledi.
Belediye Başkanı Aydın Kaplan da, önceden sendika üyesi olduğunu,
belediyenin her zaman kapılarının eğitim çalışanlarına açık olduğunu ve
bu güzel günde beraber olmanın kendisine mutluluk verdiğini söyledi.

Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilciliği şehitlerimiz için 200 fidan
dikti. Bir açıklama yapan Çorum İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Çorum
Şube Başkanı Selim Aydın şunları kaydetti: “Türkiye Kamu-Sen kamu
çalışanlarının gerçek ve tek temsilcisi olarak sadece sendikal manada
mücadele vermiyor. Aynı zamanda milli bir sivil toplum örgütü olarak
vatan ve millet için de bir mücadele ortaya koyuyor. Bizler söz konusu
vatan ise gerisi teferruattır diyenlerin sendikasıyız. Vatan için can verenleri asla unutmayacağımız, milli bir kuruluş olan sendikamızın önemli bir
misyonudur Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikalarımızın şube başkanları
ve üyelerimiz ile birlikte şehitlerimize vefa için buradayız.
Şehitlerimiz vatanımız için canlarını feda ettiler. Bu topraklarda yaşamamızı da onlara borçluyuz. Bugün burada Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliği olarak diktiğimiz 200 fidan şehitlerimiz için yeşerecek.
Bizler, aziz şehitlerimizin hatıralarını her daim canlı tutacağız. Ne yapsak ödeyemeyiz elbet haklarını.
Her yıl geleneksel olarak şehitlerimiz anısına fidanlarımızı toprakla buluşturacağız. Tarih boyunca vatan ve bayrak için , bugün milletin bekası
ve esenliği uğruna şehit olan kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve
minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.
Bu mübarek Miraç Kandili gününde, Yüce Rabbimizden ülkemize ve
milletimize musallat olan tüm dert ve belaların defolmasını diliyoruz.
Adaletin ve ahlakın tesisini temenni ediyoruz. Bu mübarek gün ile çakışan 3 Mayıs Türkçülük Bayramımızda bir olmanın iri olmanın ve diri
olmanın hazzını bir defa daha tüm hücrelerimizle hissediyoruz.”

BURSA 1 NO’LU ŞUBE, ÖĞRETMENLERE YÖNELİK
ŞİDDETİ PROTESTO ETTİ

ELAZIĞ ŞUBE İSTİŞARE TOPLANTISI
DÜZENLEDİ

Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Kazım Sarnık, Meliha Cemal Bağcı Ortaokulu Müdürü Recep Uzunağca’nın okul içinde saldırıya uğraması ile
ilgili okul önünde basın açıklaması yaptı. Sarnık, öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı’nın politikaları ile itibarsızlaştırıldığını belirterek, saldırıların
altında yatan sebeplerin öğretmenlerden kaynaklanmadığını söyledi.

Elazığ Şube Başkanı Talat Efe ve Şube Sekreteri Burhan Koçan, Palu
İlçesinde, İlçe Yönetim Kurulu ve üyelerimizle bir araya gelerek yemekli
istişare toplantısı yaptı.

Öğretmenlerin de destek verdiği basın açıklamasında bütün eğitimcilerin her türlü haksızlığa karşı bir ve beraber olması gerektiği belirten
Sarnık, “Kendi güvenliğimizi kendimiz mi sağlayalım” dedi. Şube Başkanı Kazım Sarnık basın açıklamasını başında kask ile yaptı. Basın açıklamasının ardından kaskı öğretmenlere hediye eden Sarnık, bakanlık
politikalarını protesto etti.
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Toplantıda Şube Başkanı Talat Efe dik duran üyelerimizle mücadelemizin azimli bir şekilde devam edeceğini vurgulayarak, Türk EğitimSen’in sendikal anlayışını anlattı.

TÜRK EĞİTİM-SEN
GİRESUN ŞUBE, ŞEHİT ANNELERİNİ ZİYARET ETTİ
Giresun Şubesi Kadın Komisyonları, Anneler Günü nedeniyle üyelerimizle kahvaltıda buluştu. Şube Kadın Komisyonu Üyeleri kahvaltının
ardından şehitlerimiz Süleyman Kul ve Bekir Kelleci’nin annesini ziyaret
etti.

Türkiye’nin Sendikası

İZMİR 1 NOLU ŞUBE’DEN 19 MAYIS ETKİNLİĞİ
İzmir 1 No’lu Şubeye bağlı Ödemiş İlçe Temsilciliği ile Türk SağlıkSen Ödemiş İlçe Temsilciliği işbirliğiyle 5.Geleneksel 19 Mayıs etkinliği
Birgi’de gerçekleştirdi. 700 kişinin katıldığı etkinlik renkli görüntülere
sahne oldu.
Etkinlikte bir konuşma yapan İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Merih Eyyup
Demir, geçen yetki döneminin ardından şube olarak sağlamış oldukları
büyüme için emeği geçenlere ve üyelerimize teşekkür etti. Demir, ülkemizin ağır siyasi çalkantılar yaşadığı şu zamanlarda eğitim sistemimizin
içerisinde bulunduğu durumun kabul edilebilir olmadığını söyleyerek,
yetkililerin de Ağustos böceği rolüne büründüklerini belirtti. Eğitimin
gelecek nesillere bırakılacak bir emanet iken, nesillerimizin kaybolduğunu ifade eden Demir, milli eğitim yetkililerinin eğitimin ve eğitim
çalışanlarının sorunlarını görmezden gelerek bir yere varamayacağını
söyledi.
Demir, “Kamuoyunda uzman öğretmenlik olarak bilinen Kariyer Basamakları konusunda 10 yıla yaklaşan bir süreçte kılını kıpırdatmayan bir
eğitim yapısının neyini konuşalım?” dedi.

ISPARTA ŞUBE: “İKİ AYRI KURUM BİRBİRİNDEN
HABERSİZ BÖYLE BİR KONFERANSI NASIL
DÜZENLEYEBİLİYORLAR?”

Isparta Şube Başkanı Ali Balaban, Isparta İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Yıldırım’ın Eğitim Bir-Sen Isparta İl Başkanlığı tarafından 14 Mayıs 2016 tarihinde saat 18:30’da Merkez Halk eğitim Merkezi
toplantı salonunda düzenlenen ve Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Mehmet Baki ÖZTÜRK’ün katıldığı ‘‘Herşey Seninle Başlar ’’ konulu konferansa okul müdürleri, stajyer öğretmenler ve rehber
öğretmenlerin katılımının sağlanması için 10.05.2016 tarihli 27749142821-E.5210698 sayılı Konferans konulu resmi yazıyı Isparta ilindeki tüm
okul müdürlüklerine göndermesini eleştirdi. Balaban şunları kaydetti:
“İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 10 Mayıs 2016 tarihinde okullara gönderdiği yazıda 14 Mayıs 2016 tarihinde saat 18:30’da Halk Eğitimi Merkezi Salonunda Okul Müdürü, Stajyer (Aday) Öğretmenler ile Rehber
Öğretmenlere MEB Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Baki Öztürk
tarafından “Her Şey Seninle Başlar” konulu konferans verileceği belirtilerek, bu konferansa katılım sağlanması istenmektedir. Ne tesadüftür ki
aynı gün, aynı yer ve aynı saatte aynı kişi bir sendikanın davetlisi olarak
konferans vermek için ilimize geleceği afişlerle ve yerel basın marifetiyle kamuoyuna duyurulmuştur. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet
Yıldırım’a konu ile ilgili durumu sorduğumda ‘Ben bakanlığımın bir daire başkanını konferansa getiriyorum. Bununla ilgili başka kurumlarda
getirmişse bizim programımızı çalmışlardır’ ifadesini kullanarak bilgisi
olmadığını beyan etti.
Şimdi soruyorum: Bu nasıl iştir? Hem İl Milli Eğitim Müdürlüğü hem
de bir sendika aynı zamanda, aynı yer ve saatte nasıl böyle bir konferans
düzenleyebilir? Deseler ki biz Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bir sendika
ile ortaklaşa böyle bir faaliyet yapıyoruz, amenna. Ama iki ayrı kurum
birbirinden habersiz böyle bir konferansı nasıl düzenleyebiliyorlar? Milli
Eğitim de yapılan baskılar işte bu kadar ayağa düşmüş durumda.”

Ayrıca Demir, bağımsızlığımızın sembol tarihlerinden olan 23 Nisan
ve 19 Mayısları inadına unutturmayacaklarını söyledi.

İZMİR’DE ‘MÜDÜRE DÜŞÜK NOT’ DAVASI!
Mediha Mahmut Bey Ortaokulu’nda 2014 yılında müdür olarak görev yapan Zübeyde Tahmas’a, forumdan üç kez düşük puan verdikleri
iddiasıyla, aralarında İlçe Milli Eğitim Müdürünün de bulunduğu 6 kişinin 1- 3 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.
Dosyayı değerlendiren Cumhuriyet Savcısı Mehmet Alyaprak, hazırladığı iddianamade 6 kişi hakkında ‘Görevi kötüye kullanma’ suçundan
yargılanmaları için asliye ceza mahkemesinde dava açtı. Savcı Albayrak
iddianamede; Elektronik ortamda düzenlenen Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri için Değerlendirme Formlarında somut
bilgi ve belgeye dayanmadan kimi hanelerin olumsuz değerlendirdiğini
ve objektif değerlendirme yapılmadığını, üç kez yapılan değerlendirme
hakkında mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini vurguladı.
Formları somut gerekçelere aykırı doldurulduklarını, müştekinin bu nedenle mağduriyetine sebebiyet verdikleri kaydedildi.
İzmir 8’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşmasına mağdur Zübeyde Tahmas, avukatı Ali Onar ve sanıklar Bornova
İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
Necmi Eroğlu, Mediha Mahmut Bey Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi öğretmeni Recep Demir, matematik öğretmeni Arzu Bulut (Kilis),
müzik öğretmeni Gökhan Okutan ve sınıf öğretmeni Dilek Horuz katıldı. Tahmas, kendisini iki yıldır mağdur eden 6 kişi hakkında şikayetçi olduğunu belirtti. Sanıklar ise üzerlerine atılı suçu işlemediklerini ve kanun
çerçevesinde görevlerini yaptıklarını öne sürdü. Hakim, eksik evrakların
tamamlanması için duruşmayı temmuz ayına erteledi.
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İZMİR 3 NO’LU ŞUBE, ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ
DÜZENLEDİ

KARAMAN ŞUBE, ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ
DÜZENLEDİ

İzmir 3 No’lu Şube, Seferihisar’da Anneler Günü kahvaltısında üyelerle buluştu. Programda bir konuşma yapan İzmir 3 No’lu Şube Başkanı
Adnan Sarısayın şunları söyledi: “Başta öpüp koklamaya doyamadığı,
gözünden sakınarak yetiştirdiği yavrusunu vatanına şehit veren şehit
anaları olmak üzere tüm annelerimize hürmetlerimizi, minnetlerinizi sunuyor. Hayatta olmayanlara Allah’tan rahmet diliyor ve tüm annelerin
Anneler Gününü kutluyoruz.

Karaman Şube, Anneler Gününü Kale Restorant’ta üyeleriyle kahvaltılı toplantıda kutladı. Katılımın yoğun olduğu toplantıda, yılın annesi
olarak Şehit Hakan Yılmaz’ın eşi Tuba Yılmaz’ı ve Türkiye Kamu-Sen ve
Türk Büro-Sen Karaman Şube Başkanı merhum, Güngör Koraş’ın eşi
Fatma Koraş’ı seçildi. Tuba Yılmaz’a yılın annesi plaketini Türk EğitimSen Karaman Kadın Kolları Başkanı Ayşe Türk verdi.

Ana sevgidir, dostluktur, şefkattir, fedakârlıktır, paylaşımcılıktır. Bütün bu güzel sıfatların biraya gelişidir. Bu nedenle insanlığın kurtuluşu
ana yüreğini anlamaktan geçer. İnsani değerlerimizin her geçen gün
kaybolduğu, katliamların, savaşların, çocuk istismarlarının, hırsızlığın,
yolsuzluğun, açgözlülüğün, makam hırsının ve vefasızlığın günlük yaşantının bir parçası haline geldiği şu günlerde insanlığın kurtuluşunun
ana yüreğini anlamaktan geçtiğine inanıyoruz. Bu vesileyle bütün güzel
sıfatların bir arada toplandığı fedakâr annelerimizin Anneler Gününü bir
kez daha kutluyoruz.”

İZMİR 2 NO’LU ŞUBEYE BAĞLI ALİAĞA İLÇE
TEMSİLCİLİĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Geçirdiği rahatsızlık neticesi yaklaşık 5 yıl cihaza bağlı olarak, Güngör
Koraş’a en büyük vefa ve fedakarlık örneğiyle gözü gibi bakan, destek
olan, can dostu, hayat arkadaşı eşi Fatma Koraş’a Yılın Annesi plaketini
de Şube Başkanı Ziya Hotamışlı verdi.
Karaman Şube Başkanı Ziya Hotamışlı yaptığı konuşmada şunları
kaydetti: “Bu anlamlı günde başta şehit ve gazi eşi ve anneleri olmak
üzere; tarlada, fabrikada, okulda, hastanede, kamu kuruluşlarında,
evde, çalışan, üreten tüm anne ve anne adaylarının Anneler Günü kutlu
olsun.
Bu günü; neşe, eğlence ve coşku içinde kutlayamadığız için üzgünüz.
Her gün ülkemizin dört bir yanına şehit cenazeleri gelirken, Kilis roket
bombaları altında perişan ve bitkin vaziyetteyken biz nasıl gülüp eğlenebilirdik? Onların acısı hepimizin acısıdır…
Analar ağlamasın diye çıkılan yolda ülkemiz ne hale geldi?”
Program okunan şiirler ve slayt gösterisiyle duygu dolu anlarla sona erdi.

KONYA 2 NO’LU ŞUBE, ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ
DÜZENLEDİ
Konya 2 No’lu Şube Kadın Kolları tarafından düzenlenen Anneler
Günü programı çok sayıda kadın üyenin katılımıyla gerçekleşti.
İzmir 2 No’lu Şube Başkanı İrfan Toksoy ve Şube Yönetim Kurulu, Aliağa İlçe Temsilciliği’nin düzenlediği istişare toplantısına katıldı. Burada
bir konuşma yapan İzmir 2 No’lu Şube Başkanı İrfan Toksoy şunları kaydetti: “Ülkemizin zor bir dönemden geçtiği bugünlerde bu kadar vatan
millet ve bayrak sevdalısını bir arada görmek bizleri daha da cesaretlendiriyor geleceğe daha emin adımlarla yürümemiz için gerekli enerjiyi
almamızı sağlıyor.
Milli birlik ve beraberliğimizin devamı için oluşturulan cephenin amiral gemisi olan konfederasyonumuz Kamu Sen’ in değerli üyeleri sizler
yapmış olduğumuz sendikal mücadeleyi yakından takip edip bu mücadelede bizlere destek veriyorsunuz. Sizlerden aldığımız güçle her platformda sizler adına doğrunun yanında yer alıp adaletin hakim kılınması
için gayret gösterip haksızlıklara ve haksızlığı yapanlara karşı mücadelemizi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz.
Ama şunu da bilmenizi isteriz ki biz birilerinin anladığı gibi sendikacılığı bireysel bir çıkar örgütü, yeni bir paralel örgüt olarak görmüyoruz.
Genelin hakkını savunan olaylar ve uygulamalarla ilgili olarak ilkeli davranan kişilerin uğradıkları haksızlıklarla ilgili olarak çalışanların yanında
her daim dik duran ama her şart altında adaletten ayrılmayan kul hakkından korkan bir anlayışla sendikacılık yapmaya gayret gösteriyoruz.
Bu değerlere bağlı olarak her üyemizin aynı inanç ve kararlılıkla sendikamız için gayretli çalışmalarını bekliyoruz.Basit bireysel çıkarları için
saflarımızı terk edenlere karşıda ölçülü ve dikkatli davranmanızı tavsiye
ediyoruz.Unutmayınız ki harmanda teri olmayanın sofrada yeri olmaz. “
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8 Mayıs Anneler Günü etkinliği saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başladı. Programda bir konuşma yapan Konya 2 No’lu
Şube Başkanı Veli Doğrul şunları kaydetti: “Anne sevgisi ve bu sevgiyi
çocuğun hissedebilmesi o kadar önemlidir ki, bu özel duygu tek bir
günü sığdırma çabası boştur. Annelerimiz hayatları boyunca bizi zaten
koşulsuz düşünmüştür. Biz neden 365 gün içinde sadece bir günü annemize ayırıyoruz? Sadece bugün değil, her gün annemize onu sevdiğimizi hissettirelim.”
Konya 2 No’lu Kadın Kolları Başkanı Zuhal Küçüksarvan ise yaptığı
konuşmada şunları kaydetti. “Karşılıksız sevginin, emsalsiz hoşgörünün
müstesna temsilcileri olan annelerimizin bu anlamlı günle sınırlı kalmadan; her zaman hatırlatılması, anılması ve layık oldukları manevi ilgiyi
görmeleri en samimi dileğimizdir. Baş tacımızı olan ve anne olmanın
en mukaddes gururunu kaşıyan başta şehit annelerimiz olmak üzere
bütün annelerimizin anneler gününü kutluyor, ebediyete intikal etmiş
annelerimize de Allah’tan rahmet diliyoruz.”

TÜRK EĞİTİM-SEN

Türkiye’nin Sendikası

İZMİR 3 NO’LU ŞUBE, URLA TEMSİLCİLİĞİ
ÜYELERİ İLE BULUŞTU

KIRŞEHİR ŞUBE, ENGELLİLER HAFTASINI
KUTLADI

İzmir 3 No’lu Şube Urla Temsilciliği geleneksel mayıs kahvaltısı ile
üyeleriyle buluştu. İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Adnan Sarısayın programda yaptığı konuşmada İstanbul’un Fethinin 563.yılı kutladı. Sarısayın
“Başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere fethin tüm askerlerini ve
bu toprakları bizlere yurt yapan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, bu
fethe layık nesiller olabilmeyi Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum” dedi.

Kırşehir Şube, engelli çalışanlarımızı unutmadı. Şube Yönetim Kurulu
Üyeleri, Engeliler Haftası dolayısıyla engelli çalışanları ziyaret ederek,
onların dertlerini dinledi.

Sarısayın sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir mutabakat dönemini daha atlatmış bulunuyoruz. Şu anki eğitim sisteminde hukuksuz, adaletsiz, kul
hakkı tanımayan ‘ya bendensin ya yoksun’ zihniyetinin hâkim olduğu
bir dönemde dik durarak onurunu gururunu şerefini ayaklar altına sermeyen siz değerli dava arkadaşlarımla birlikte yürümekten gurur duyuyorum. Hakkın ve haklının yanında durma cesaretini gösteren 211 cesur
yürek Türk Eğitim-Sen’linin adına sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum”

KAYSERİ 2 NO’LU ŞUBE, ŞİİR DİNLETİSİ DÜZENLEDİ
Kayseri 2 No’lu Şube ve Turan Derneği “Türkçe Düşler Şiir Dinletisi
3” programı düzenledi.
Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından şehitlerimizin
ruhuna okunan Kur’an tilavetiyle başladı. Şube Başkanı Ali İhsan Öztürk açılış konuşmasında Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk’a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Öztürk, bu
projenin 2 öğrenci eviyle başlayıp, şu anda 26 eve ulaştığını belirtti.
Ali İhsan Öztürk, bu gençlerin ülkesine hizmet eden, Turan’a gönül
vermiş ve meslek hayatlarında Türkiye Kamu-Sen’in bir üyesi olarak yetişmekte olduğunu söyledi.
Ali İhsan Öztürk, 2016-2017 yılında Kayseri de üniversite okuyacak
olan gençlere Turan evlerinin kapılarının açık olduğunu ifade etti.
Turan Derneği’nden mezun olan öğrencilere plaketleri, emeği geçen
ve projeye destek veren misafirlere, teşekkür belgeleri takdim edildi.
Oldukça coşkulu geçen programda Türkçeyi güzel şekilde yansıtan şiirler okundu. Öztürk, programa katılan Nevşehir Şube Başkanı, Mustafa
Uğur, Yönetim Kurulu Üyesi Nail Demirtaş, Niğde Şube Başkanı, İhsan
Uğraş, Yozgat Şube Başkanı Seyfi Bayrak, Yönetim Kurulu Üyesi Emrullah Özer, Hatay 1 No’lu Şube Başkanı Recep Tuncay, Kahraman Maraş
1 No’lu Şube Başkanı Mustafa GÖKHAN ve Adıyaman Şube Başkanı
Şemsettin Ağar Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Muammer Öner, Türk
Diyanet Vakıf -Sen Kayseri Şube Başkanı Adem Çavuşoğulları, TÜRKAV
Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Yaşar Akar, katılan tüm misafirlerimize ve
emeği geçen herkese teşekkür etti.
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NEVŞEHİR ŞUBE, TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ
DÜZENLEDİ

Konya 1 No’lu Şube Kadın Komisyonu, 7 Mayıs 2016 tarihinde Anneler Günü programı düzenledi.
Programda, bir konuşma yapan Konya 1 No’lu Şube Kadın Komisyonu Başkanı Berna ARSLAN, toplum hayatımızda kadının ve annenin ne
kadar önemli olduğunu vurguladı.
Konya 1 No’lu Şube Başkanı Tanfer Ata ise, yaptığı konuşmasında
şunları kaydetti: “Türk Milletinin mimarları annelerimiz, bizim geleceğimizdir, bizim her şeyimizdir. Onların yetiştirdiği evlatlar ‘bayrak inmesin, ezan dinmesin’ diyerek Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da şerefli bir
mücadele vermektedirler. Analarımızın ağlamaması için devlet büyüklerimizin üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeleri gerekmektedir.”
Programın ardından Şube Başkanı Tanfer Ata tarafından, Siirt’te şehit
olmuş Üsteğmen Mustafa Çuhadar’ın Annesi Kamuran Çuhadar’a günün anısına plaket ve çiçek verdi.

KONYA 2 NO’LU ŞUBE, TARİHİ VE KÜLTÜREL
GEZİ DÜZENLEDİ

Nevşehir Şubesi’nin geleneksel hale getirdiği ‘Tarih ve Kültür’ gezilerinin bu yılki durağı Ege oldu. Sendika üyesi eğitimciler gezi programı
kapsamında Pamukkale, Kuşadası, Efes, İzmir gibi turistik bölgeleri gezme fırsatı elde etti.
Milli ve tarihi bilinci canlandırmak, ülkemizin her yöresini tanımak ve
öğrencilere tanıtmak adına her yıl ‘Tarih ve Kültür’ gezileri düzenlediklerini belirten Nevşehir Şube Başkan Yardımcısı Nail Demirtaş, “Önceki
yıllarda Karadeniz, Marmara, Güneydoğu Anadolu bölgelerine geziler
düzenleyerek ülkemizin öz varlıklarını tanıma ve tanıtma amacımıza bu
yıl da Ege bölgesini dahil ederek hem gezilerimizi devam ettirmek hem
de üyelerimizin aileleriyle birlikte stres atmalarını amaçladık. 3 gece 4
gün süren gezimizin programına katılan tüm üyelerimizle doyasıya vakit
geçirdik. Üyelerimizin ilimize moral depolayarak dönmeleri en büyük
mutluluğumuz oldu. Kendilerine teşekkür ederiz” dedi.

NEVŞEHİR ŞUBE ÜYELERİ İLE KAHVALTIDA
BULUŞTU

Konya 2 No’lu Şube tarafından gerçekleştirilen Efes-Selçuk-Kuşadası-Bodrum-Marmaris-Dalyan-Fethiye-Antalya illerinde tarihi ve kültürel
gezi etkinliği, 95 üyenin katılımı ile gerçekleştirildi. Gezide üyelerimiz
tarihi ve turistik mekanları ziyaret ederek, hoşça vakit geçirdiler.

MERSİN 2 NO’LU ŞUBE, İSTİŞARE TOPLANTISI
DÜZENLEDİ

Mersin 2 No’lu Şube, 24 Mayıs 2016 tarihinde Çamlıyayla’da görev
yapan üyelerimizle yemekli toplantıda bir araya gelerek, eğitim ve genel konularda istişarede bulundu.
Toplantıda Mersin 2 No’lu Şube Başkanı Necmettin Ellibin, güncel
konularda ve eğitimdeki sorunlar üzerine bir konuşma yaptı. Ardından
üyeler ile eğitimde karşılaşılan sorunlar üzerine sohbet edildi.
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Nevşehir Şube, yetki kazandığı Avanos ve Derinkuyu’da üyelerimizle
hafta sonu kahvaltılı buluşma gerçekleştirdi.
Üye çoğunluğu sağlayarak Derinkuyu ve Avanos ilçelerinde sendikal
yetkiyi bir kez daha elde eden Nevşehir Şubesi her yıl olduğu gibi bu yıl
da üyeleriyle kahvaltılı buluşma gerçekleştirdi.
Kahvaltıda Şube Başkan Yardımcısı Nail Demirtaş ve Derinkuyu ilçe
temsilcisi Özcan Sert’in ardından konuşan Şube Başkanı Mustafa Uğur,
“İlçelerinde yetkiyi kazanan Türk Eğitim-Sen’in ilkeli, onurlu ve kararlı üyeleri kahvaltımıza hoş geldiniz. Uzun bir dönemdir eğitim camiası
üzerine her türlü baskı ve yıldırma politikası uygulanmasına rağmen çizgisinden bir an olsun şaşmayan, aileleri ile birlikte Türk Eğitim-Sen’in
büyümesi için gece gündüz çalışarak inandığı davanın zaferi için mücadele eden yürekli üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu ilde
haksızlığın çıktığı her odağın korktuğu ve sindiği tek kuruluş sizlerin bizlere verdiği destek sayesinde Türk Eğitim-Sen olmuştur. Biz sizlerden
aldığımız güç ve destekle haksızlık, yolsuzluk, usulsüzlük yapan her kişi
ve kuruma dimdik durmaya onları doğru yola getirmeye dün olduğu
gibi bundan sonra da yılmadan devam edeceğiz. Hepinizden Allah razı
olsun, Allah yar ve yardımcınız olsun” dedi.

TÜRK EĞİTİM-SEN

Türkiye’nin Sendikası

RİZE ŞUBESİ TARAFINDAN FUTBOL
TURNUVASI DÜZENLENDİ

TEKİRDAĞ İL TEMCİLCİLİĞİ 13. GELENEKSEL
HALK MÜZİĞİ GECESİ YAPTI

Rize Şubesi tarafından eğitim çalışanları arasında dostluk, tanışma ve
kaynaşmayı sağlamak adına sosyal bir proje olarak organize edilen halı
saha futbol turnuvası gerçekleştirdi.

Türkiye Kamu-Sen Tekirdağ İl Temsilciliğine bağlı sendikaların ortaklaşa düzenlediği ve geleneksel hale gelen halk müziği gecesi büyük bir
coşku içinde gerçekleşti. Geceye Tekirdağ’dan birçok bürokratla birlikte, İl Milli Eğitim Şube müdürleri ve sivil toplum kuruluşu başkanları
ile kalabalık bir Türkiye Kamu- Sen topluluğu katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Türkiye Kamu-Sen Tekirdağ İl Temsilcisi Başkanı Muzaffer
Doğan şunları kaydetti: “Türkiye Kamu-Sen olarak bir yandan hak mücadelesi yaparken, öte yandan üyelerimizin her alandaki taleplerine cevap vermeye çalışıyoruz. Bu akşam düzenlenen Halk Müziği gecesi de
emekli ve çalışan üyelerimiz arasında yaklaşık beş aydır yaşanan disiplinli bir çalışmanın ürünüdür. Bu çalışmada büyük emeği geçen şefimiz
Dursun Ali Yımaz başta olmak üzere tüm ekibe teşekkürlerimi sunarım.”

Açılış karşılaşması TBMM’nin açılışının 96.yıldönümü olan 23 Nisan
2016 tarihinde başladı.
23 Nisan - 05 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen Halı Saha
Futbol Turnuvası, katılan 15 takımın zevkli mücadelesine sahne oldu.
Rize Şube Başkanı Celal AKARSU, turnuvadaki amaçlarının eğitimciler arasında birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu söyledi. AKARSU,
“Eğitim camiasının birlik beraberliği ve kaynaşması için Türk Eğitim Sen
olarak sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemeye devam ederek bu yıl
ilkini düzenlediğimiz Futbol Turnuvasını da geleneksel hale getireceğiz,
bu turnuva da emeği geçen, turnuvaya katılan herkese Türk Eğitim Sen
Rize Şubesi Yönetim Kurulu olarak teşekkür ediyoruz.” dedi.
Final karşılaşması Yapraklar Ortaokulu - Kömürcüler Ortaokulu arasında oynandı. Karşılaşma da Yapraklar Ortaokulu Kömürcüler Ortaokulunu 4-2 yenerek şampiyon oldu.
Pazar TES’in 3.olduğu turnuvada ilk 3’e giren takımlara ödülleri verildi. Turnuva da Şampiyon olan Yapraklar Ortaokuluna; kupa, yarım altın
ve madalya, 2. olan Kömürcüler Ortaokuluna Çeyrek altın, 3. olan Pazar
TES’e ise gram altın hediye edildi.
Ayrıca 11 gol atarak turnuvada gol kralı olan Murat Erhan AKSOY’a
plaket takdim edildi.

SİNOP ŞUBE ŞİİR GECESİ PROGRAMI
DÜZENLEDİ

Sinop Şube tarafından 2 Mayıs 2016 tarihinde “Şiir Gecesi” programı
düzenlendi.
Hem sendikamız üyesi öğretmenler hem de değişik yaş ve meslek
grubundan katılımcılar tarafından sunulan programda birbirinden güzel şiirler okundu, şarkılar seslendirildi. “Beşeri Aşk ve Vatan Sevgisi”
kavramlarının işlendiği gecede, kısa bir süre önce hayatını kaybeden
Emekli Öğretmenimiz Erol Kocaatayı da anıldı.

TOKAT PAZAR İLÇE TEMSİLCİLİĞİ İSTİŞARE
TOPLANTISI DÜZENLEDİ
Tokat Şube’ye bağlı Pazar İlçe Temsilciliği istişare ve tanışma toplantısı yaptı. Öğretmenevinde yapılan toplantıda konuşan Pazar İlçe
Temsilcisi Emrah Oruç, Pazar ilçesi olarak 54 üye sayısına ulaştıklarını
ifade ederek şunları kaydetti: “2017 Mayıs ayına kadar hedefimiz rabbim ömür verirse bu sayıyı 100 e ulaştırmaktır. Tabii bu sadece benim
çabamla değil hepimizin çabası ve gayretleriyle olacaktır. Her arkadaşım okulundaki, çevresindeki arkadaşlarına ulaşacak ve bizi anlatacak.
Bu arkadaşları sendikamıza davet edecek. Kafanıza takılan her konuda
sendikamızı çekinmeden arayabilirsiniz. Haklı olduğunuz her konuda
sonuna kadar yanınızda olacağımızı ve karşımızda kim olursa olsun sonuna kadar mücadele edeceğimizi bilmenizi isteriz. Yılmayacağız, yıkılmayacağız, başaracağız, başaracağız, başaracağız.”
Tokat Şube Başkanı Hakan Akkaya da Anneler Gününü kutladı. Hükümetin memurların elinden iş güvencesini almaya çalıştığını belirten
Akkaya: “İş güvencemizi elimizden almalarına müsade etmeyeceğiz.
Modern köle olmayacağız. Tabii bu mücadelemizde sesimizi daha gür
duyurabilmek için yetkiyi almamız gerekli. Bunun için de hep beraber
çalışacağız.”

İlk bölümde serbest konulu şiirlerin sunulduğu programın özellikle
son bölümünde vatan sevgisini ele alan şiirlerle duygulu anlar yaşandı.
Programın sonunda bir konuşma yapan Şube Başkanı Turgay Şen
şunları kaydetti: “Aşkın sevginin sağı solu yoktur. Müziğin de yoktur. Bu
gece ayrım yapmaksızın bu güzellikleri yaşadık. Keşke memleketin her
tarafında bunları yaşayabilsek. Ancak, güzel bir güne uyanamıyoruz.
Her gün şehit haberleri alıyoruz. Allah bunlara sebep olanları kahretsin.” Şube Başkanı Turgay Şen emeği geçenlere teşekkür ederek, çiçek
takdim etti.
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YENİ DOĞANLAR
Bursa1 No’lu Şube üyelerinden
Burcu BALTACI’nın çocuğu olmuştur.
Bursa1 No’lu Şube üyelerinden
Neslihan-Mücahit DOĞRUYOL çiftinin çocukları olmuştur.
Bursa1 No’lu Şube üyelerinden
Kadir DALGIÇ’ın çocuğu olmuştur.
Çanakkale Şube üyelerinden
Osman Tuncer DERELİ’nin çocuğu
olmuştur.
Çanakkale Şube üyelerinden Murat-Belma ŞENSOY çiftinin çocuğu
olmuştur.
Denizli Şube üyelerinden Lütfiye-Okan DALKIRAN çiftinin “ Bilge
“adında çocuğu olmuştur.
İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden
Koray KARATAŞ’ın “Doruk” adında
çocuğu olmuştur.
Hatay 1 No’lu Şube üyelerinden
Ali GÖĞEBAKAN’ın “Yiğit Osman”
adında çocuğu olmuştur.
Hatay 1 No’lu Şube üyelerinden
Mehmet -Şükran KAYA çiftinin “Beren Su” adında çocuğu olmuştur

EVLENENLER
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Nuriye CEYLAN’ın oğlu evlenmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Nurten TÜRKMEN’in oğlu evlenmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Kazım DOĞAN evlenmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Esat İNCELER’in kızı evlenmiştir.
Afyonkarahisar Şube üyelerinden Uğur AVCI evlenmiştir.
Ankara 5 No’lu Şube üyelerinden Salim YURDAKAN evlenmiştir.
Bursa1 No’lu Şube üyelerinden
Fuat FİDAN’ın kızı evlenmiştir.
Bursa1 No’lu Şube üyelerinden
Metin SERTLER’in kızı evlenmiştir.
Bursa1 No’lu Şube üyelerinden
Arif ŞENLİ’ın kızının evlenmiştir.

Karaman Şube üyelerinden Ümmügülsüm PETEK’in “Zeynep Berra” adında çocuğu olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Meryem ASLAN’ın ’’Öykü’’ adında
çocuğu olmuştur.

Karaman Şube üyelerinden Ebru
DOĞAN MARSAK’ın “Elif Nil” adında çocuğu olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Figen ÖNAL ‘ın ’’Zeynep Nas ’’
adında çocuğu olmuştur.

Karaman Şube üyelerinden Gonca -Tümer Engin MADENCİ çiftinin
“Yiğit Ege” adında çocuğu olmuştur.

Kırşehir Şube üyelerinden Songül-Metin YENİCE çiftinin çocuğu
olmuştur.

Karaman Şube üyelerinden Nazif- Fadime KARTAL çiftinin “Alper”
adında çocuğu olmuştur.
Karaman Şube üyelerinden Fatma ŞENCAN DEV’in” Beren” adında çocuğu olmuştur.
Kırşehir Şube üyelerinden Yeter
BOSTANCI ‘nın çocuğu olmuştur.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Meryem-Alparslan ÇIKILI çiftinin
“Muhammet” adında çocukları olmuştur.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Güven YILMAZ’ın “Mehmet Emin”
adında çocuğu olmuştur.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Kevser İkbal -Ömer PİLİSAY çiftinin
’’ Almila’’ adında çocuğu olmuştur.

Bursa1 No’lu Şube üyelerinden
Şebnem BELGEÇ evlenmiştir.
Bursa1 No’lu Şube üyelerinden
Hayri KARA’nın oğlu evlenmiştir.
Bursa1 No’lu Şube üyelerinden
Osman KAYIS’ın oğlu evlenmiştir.
Bursa1 No’lu Şube üyelerinden
Nevriye MUTLU evlenmiştir.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Rabia KEMER evlenmiştir.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Şebnem BELGEÇ evlenmiştir.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Hayri KARA’nın oğlu evlenmiştir.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Metin SERTLER’in kızı evlenmiştir.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Osman KAYI’ın oğlu evlenmiştir.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Fuat FİDAN’ın kızı evlenmiştir.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Özcan HAKLI evlenmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Hilal SEFİL’in “ Yiğit Ali“ adında çocuğu olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Ebru KIRIŞ’ın “ Sema Alya“ adında
çocuğu olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden İlker TOPACIK’ın “ Rüya Selen“
adında çocuğu olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Mehmet YOKUŞ’un “ İsmail Alp“
adında çocuğu olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
İhsan SÖMERTAŞ’ın “ Yağmur“
adında çocuğu olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Hasan PİŞKEN’in “ Bengü Sena“
adında çocuğu olmuştur.
Nevşehir Şube üyelerinden Bir-

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Nevriye MUTLU’nun evlenmiştir.
Çanakkale Şube üyelerinden
Zeki YILDIRIM’ın oğlu evlenmiştir.
Çanakkale Şube üyelerinden
Salih KARSLIOĞLU’nun kızı evlenmiştir.
Çanakkale Şube üyelerinden
Asuman YILDIZ evlenmiştir.
Çanakkale Şube üyelerinden Sevil ARIKAN evlenmiştir.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Gülbin YÜCELER’in kızı “Elif” evlenmiştir.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Hasan AYTÜRK’ün kızı “Zehra” evlenmiştir.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Gizem TORUN ALTAY evlenmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden Selvi
FİDAN ile Levent KÖKSAL evlenmiştir.

sen AVCU’nun “Hasan Çağan”
adında çocuğu olmuştur.
Nevşehir Şube üyelerinden Kübra YİTİZ’in “Ayliz Vera” adında çocuğu olmuştur.
Nevşehir Şube üyelerinden Aysel
ÇETİN’in “Zeynep Asya” adında
çocuğu olmuştur.
Nevşehir Şube üyelerinden PınarMehmet GÜREŞÇİ çiftinin “Mert
Ege” adında çocuğu olmuştur.
Nevşehir Şube üyelerinden Duygu-Erhan SOLMAZ çiftinin “İdil”
adında çocuğu olmuştur.
Ordu Şube üyelerinden ŞenolÖzgün Öke ÖZMEN çiftinin çocukları olmuştur.
Ordu Şube üyelerinden Zafer
KAHRAMAN’ın çocuğu olmuştur.
Ordu Şube üyelerinden Eşref
AKTEPE’nin çocuğu olmuştur.

SÜNNET
Bursa1 No’lu Şube üyelerinden
M.Ayhan YAVUZ’un oğlu sünnet
olmuştur.
Bursa1 No’lu Şube üyelerinden
Seyfettin VURAL’ın oğlu sünnet olmuştur.
Bursa1 No’lu Şube üyelerinden
Kartal Kubilay GİRGİN’in oğlu sünnet olmuştur.
Bursa1 No’lu Şube üyelerinden
İsmail BAKIR’ın oğlu sünnet olmuştur.
Bursa 1 No’lu Şube Denetleme
Kurulu Başkanı Mehmet Ayhan
YAVUZ’un oğlu sünnet olmuştur.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Kartal Kubilay GİRGİN’in oğlu sünnet olmuştur.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
İsmail BAKIR’ın oğlu sünnet olmuştur.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Seyfettin VURAL’ın oğlu sünnet olmuştur.
Çanakkale Şube üyelerinden Barış ÇETİN’in oğlu sünnet olmuştur.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Tuna Han-Günnurdan ARAKAYA
çiftinin oğlu sünnet olmuştur.

ÇARE TÜRK EĞİTİM-SEN

VEFAT
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Fatih DEVELİ’nin annesi vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Muhammet TAŞ’ın babası vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Emel İLKİTOĞLU’nun babası vefat
etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Celal APAK’ın annesi vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Faruk YILMAZ’ın kardeşi vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Ahmet GÜRLER’in annesi vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Bora KIR’ın babası vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Mithat ÇINKIR’ın abisi vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Mesut GÖRİŞ’in babası vefat etmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Ali
ÇEVİK’in babası vefat etmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Erdinç KORKUT’un babası vefat etmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Fatma TEMEL’in kardeşi vefat etmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Muhammet GÜNDÜZ’ün babası vefat etmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Hüseyin KAMAN’ın babası vefat etmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Mahmut Şevket CERİT’in babası vefat etmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Mustafa ÇELİKÇİ’nin babası vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Ruhi ÖZDEN’in eşi vefat etmiştir.

Afyonkarahisar Şube üyelerinden
Sadettin SARIGÜL’ün babası vefat
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Suna Sultan AKÇAM’ın babası vefat
etmiştir.

Afyonkarahisar Şube üyelerinden
Nurettin ÇİÇEK’in annesi vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Cavit SÖNMEZ’in babası vefat etmiştir.

Afyonkarahisar Şube üyelerinden
Bekir Sıtkı BAYRAMOĞLU’nun babası vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Gülnur ARIKAN’ın babası vefat etmiştir.

Afyonkarahisar Şube üyelerinden
Özge ONAT ŞEKER’in babası vefat
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Eda BOLAT’ın babası vefat etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Şemsettin DEMİR’in annesi vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden İclal BİLEN’in annesi vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Ekrem HITA’nın abisi vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Gülcan ÖZSATICI’nın babası vefat
etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden
Levent Ali GALİP’in babası vefat etmiştir.

Bursa1 No’lu Şube üyelerinden Zuhal AKÇA’nın annesi vefat etmiştir.
Bursa 1 No’lu şube üyelerinden Cihannur ORA’ın babası vefat etmiştir.

Çanakkale Şube üyelerinden İbrahim AVCI’nın ağabeyi vefat etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Abdullah KARACA’nın annesi vefat
etmiştir.

Hatay 1 No’lu Şube üyelerinden Abdullah GÖK’ün annesi vefat etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Mustafa Nezih YAVUZ ‘un babası vefat etmiştir.

Hatay 1 No’lu Şube Mevzuat Sekreteri İbrahim TEMİZKAN’ın babası
vefat etmiştir.
Hatay 1 No’lu Şube Üyelerinden
Mehmet EROĞLU’nun annesi vefat
etmiştir.
Karaman Şube üyelerinden Kerim
BOZOĞLU’nun babası vefat etmiştir.
Karaman Şube üyelerinden Mustafa DAMAR’ın babası vefat etmiştir.
Karaman Şube üyelerinden Fatma
ŞENCAN DEV’inbabası vefat etmiştir.
Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden
Mehmet KENGER’in babası vefat etmiştir.
Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden
Mehmet KURT’un annesi vefat etmiştir.
Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden
Kemal YILMAZ’ın babası vefat etmiştir.
Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden
Ali TOKGÖZ’ün babası vefat etmiştir.
Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden
Selahattin YILDIRIM’ın annesi vefat
etmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden Ali Haydar ESENER’in annesi vefat etmiştir.
Kırşehir Şube üyelerinden Selami
SARIATEŞ’ in babası vefat etmiştir.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Ferhan ÖZDEMİR’in babası vefat etmiştir.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Kadriye DEMİR’in babası vefat etmiştir.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Hayrettin KASAR’ın babası vefat etmiştir.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Cihan KIRMIZI’nın babası vefat etmiştir.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Nagihan AK’ın babası vefat etmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden Erdal
Kale’nin annesi vefat etmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden Nurdan
ÖZTÜRK’ün annesi vefat etmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden Hilal
KÜÇÜKGÖZ’ün annesi vefat etmiştir.

Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden
Savaş CİHAN’ın babası vefat etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Selda
YAVUZ’un babası vefat etmiştir.

Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden
Hasan İBİŞ’in babası vefat etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Bünyamin
KIVILCIM’ın annesi vefat etmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden Döngül
GÜRBÜZ ‘ün babası vefat etmiştir.
Kırşehir Şube üyelerinden Mustafa
NAZ’ın annesi vefat etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Faruk ÖZEN’in babası vefat etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Ayşe GÜMÜŞ’ün babası vefat etmiştir.

Çanakkale Şube üyelerinden Tülay
PEHLİVANLI’nın eşi vefat etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Mevlüt ARI’nın annesi vefat etmiştir.
Konya 2 No’lu Şube üyelerinden
Mihraç GÜR’ün annesi vefat etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Fatma Ferda MÜFTÜOĞLU’nun annesi vefat
etmiştir.
Sakarya Şube üyelerinden Mehmet
YILDIRIM’in babası vefat etmiştir.
Sakarya Şube üyelerinden Mehmet
AKIN’ın babası vefat etmiştir.
Sakarya Şube üyelerinden Hüseyin
GÜZEL’İn annesi vefat etmiştir.

AYRICA : Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Ahmet YAZICI ve Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Alime BÜYÜKÇELEBİ vefat etmiştir.

