TARİHİ (!) TOPLU SÖZLEŞMENİN BİR YILI
GERİDE KALDI
Kamu görevlilerinin 2016
ve 2017 yıllarına ilişkin mali
ve özlük haklarının belirlendiği toplu sözleşme
görüşmelerinin üzerinden
tam bir yıl geçti.
Türkiye Kamu-Sen
Ar-Ge Merkezi, yaptığı
araştırmayla toplu
sözleşmenin birinci yılında kamu görevlilerinin geldiği noktayı
gözler önüne serdi.

10’da

Memurlara %6+5 zam
verilmesi kararlaştırılırken
enflasyon farkının %1,8’i
ellerinden alınmıştı.
Vergi dilimleri nedeniyle
memurların aylık zararı ortalama 50 TL’yi buldu.
Memur maaşlarını enflasyon %8,79; vergi ise %1,9
eritti.
Son bir yılda gelir 296,62
lira, harcamalar 440,82 lira
artış gösterdi.
Memur maaşları zorunlu
harcamalar karşısında %5,3
eridi.
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Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan Ağustos 2016 fiyatlarına göre yapılan araştırmada
çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 2.322,60 TL
olarak hesaplanmıştır. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 4.723,02 Lira
olarak belirlenmiştir. Sonuçlar, dört
kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin
bir önceki aya göre %0,05 oranında arttığını göstermektedir.
Çalışan tek kişinin açlık sı8’de
nırı da bir önceki aya göre
%0,32 oranında yükselmiş ve
1.789,68 Lira olarak hesaplanmıştır.

GENEL BAŞKAN İSMAİL KONCUK:

“ 15 TEMMUZ ÖNCESİNDEN FARKLI
OLUNMALI VE HERKES KUCAKLANMALIDIR”
Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın “Artık 15 Temmuz öncesi gibi davranamayız.” sözlerini değerlendiren Genel Başkan İsmail
Koncuk, şunları söyledi.

2’de

“ÖMER HALİSDEMİR”
ÖĞRENCİ YURDUMUZUN
TEMELİNİ DUALARLA ATTIK2’de

bakalım bu sözlerden
nasıl bir sonuç çıkaracaklar? Bu sözlere uygun
bir adım atılacak mı?
Elbette, bunları
yakından takip
edeceğiz. Sonuç“Bu önemli bir mesajdır,
larını kamuoyu ve
bu alçak darbe girişimi
ilgililerle paylaşagöstermiştir ki, aynı gecak, olumlu adımları
mideyiz ve bu alçaklar hiç
takdirle karşılayacak,
kimseyi ayırmadan hedefe
olumsuzlukları her
koymuş, her siyasi görüşzaman yaptığımız üzere
ten insanımızı kurşunlamış, söylemekten ve en net
bombalamış, kimseyi
şekilde eleştirmekten imayırt etmemiştir ve bütün tina etmeyeceğiz.”
insanlarımız elbirliği ile bu
alçaklara dur demiştir. O
halde, artık 15 Temmuz
öncesinden daha farklı
olmalı ve her insanımızı
kucaklamalıyız.
Sayın Cumhurbaşkanının Hükümet ve bürokrasi
üzerindeki etkisi malum,
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“ÖMER HALİSDEMİR”
ÖĞRENCİ YURDUMUZUN
TEMELİNİ DUALARLA ATTIK

Türk Eğitim-Sen tarafından 20172018 Eğitim ve Öğretim yılında
Ankara’da faaliyete girmek üzere
yapımına başlanan ve Türkiye KamuSen’e bağlı bütün sendikalarımızın
tamamının hizmetine sunulacak olan
kız ve erkek öğrenci yurdunun temel
atma töreni 27 Ağustos 2016 tarihinde
büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirildi.
Öğrenci yurdumuzun temel atma
törenine, başta Genel Başkanımız
İsmail Koncuk olmak üzere, Türkiye
Kamu-Sen’e bağlı sendikalarımızın
Genel Başkanları, İlksan Yönetim
Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, çeşitli
Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri,
Genel Merkez yöneticilerimiz, şube
Başkanlarımız, üyelerimiz ve çok sayıda davetli katıldı.
KONCUK: ÖMER HALİSDEMİR
İSMİ BİRLİK VE BERABERLİĞİ TEMSİL ETMEKTEDİR
Öğrenci yurdumuzun temel atma
töreninde katılımcılara seslenen Tür-
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kiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Genel
Başkanı İsmail Koncuk, “Bugün camiamız tarihi bir güne şahitlik etmektedir.
Gücümüz neye yetiyorsa bundan
sonra da Allah nasip ederse başka
illerde de benzeri faaliyetleri yapmaya
gayret göstereceğiz.” dedi. Koncuk,
“Yıllardır camiamızın özlem duyduğu
geçte olsa bugün hep birlikte başlatma imkanı buluyoruz. Şu anda burada
bulunan ve bulunamayan arkadaşlarımız yıllardır bizim evlatlarımıza,
genlerimize hitap edecek bir öğrenci
yurdu özlemi içerisindeydi. Bugün ilk
adımını burada hep birlikte atmış olduk. Bugün camiamız tarihi bir güne
şahitlik etmektedir. Buna vesile olan
bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü zihnen bir hazırlık yapmadan, gönül olarak bu işi istemeden bir
başarıyı hiç kimse elde edemez.
Bu yönden baktığımız zaman bu
eser topyekûn Türkiye Kamu-Sen’in
başarısı olacaktır. Maddi yönü Türk
Eğitim-Sen tarafından karşılanmış
olsa da bu yurdumuz Türkiye KamuSen’e bağlı tüm sendikalarının tüm
üyelerinin faydalanabileceği bir eser
olacaktır. Bizim ayrımız, gayrımız yoktur, bundan sonra da olmayacaktır. Biz
ekmeğimizi bölüşen insanlarız. Acımızı

da sevincimizi de hep birlikte
geçmişte nasıl paylaştıysak
bugünde paylaşıyoruz yarın
da paylaşacağız.
Yıllarca bu ülkenin evlatları yurt sıkıntısından dolayı
bir takım odakların insafına
terk edildi. Türk milletini
geleceğe taşıyacak evlatlarımızı yetiştirmek mümkünken
maalesef birileri tarafından
kendi insanına silah sıkan,
bomba atan bir nesil yetiştirildi. Böyle değerlendirdiğimizde gerçekten kahroluyoruz.
Belki de bu ülkenin geleceğini
omuzlayacak çok zeki evlatlarımız art niyetli insanların kucağına terk edildiği için, sahip
çıkılmadığı için bugün kendi
insanına silah sıkacak hatta
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni
bombalayacak zihniyetteki
insanlar haline dönüştü.
Onun için bu yaptığımız
faaliyetler çok önemlidir. Gücümüz neye yetiyorsa bundan
sonra da Allah nasip ederse
başka illerde de benzeri
faaliyetleri gücümüz oranda
yapmaya gayret göstereceğiz. Umuyoruz ki okullarımız
da olur. Neden olmasın? Bu
camia bunları yapmaktan
aciz bir camia asla değildir.
Bu camiada Türkiye, millet
sevdalıları var. Ben yurdumuzun adını günümüzün birlik ve
beraberliğini temsil etmesinden dolayı tüm şehitlerimize
temsil etmesi adına vakar
ve cesaret örneği gösterdiğinden dolayı adını Ömer
Halisdemir olmasını temenni
ediyorum.
Yurdumuz bütün milletimize
hayırlı uğurlu olsun. Katılan
herkese teşekkür ediyorum

inşallah hep birlikte yurdumuz
tamamlandığında açılışını
da yapmış oluruz. Bunun
yanında müteahhidimiz Mehmet Ozan’a verdiği emeklerden dolayı çok teşekkür
ediyorum” diyerek sözlerini
noktaladı.
Genel Başkanımız İsmail
Koncuk’un konuşmasının
ardından Türk Diyanet VakıfSen Genel Başkanı Hazım
Zeki Sergi Kuran-ı Kerim okudu. Okunan Kuran-ı Kerim’in
ardından eller semaya Türk
milletinin bekası ve başta Gazi
Mustafa Kemal Atatürk, silah
arkadaşları ve tüm şehitlerimiz
için kalktı.
Yapılan duaların ardından
Genel Başkanımız İsmail
Koncuk, Türkiye Kamu-Sen’e
bağlı sendikalarımızın Genel
Başkanları, İlksan Yönetim
Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz,
çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Genel Merkez
Yöneticilerimiz ve katılımcılar
kesilen kurbanlarla birlikte
öğrenci yurdumuzun temeline
ilk harcı hep birlikte attılar16
katlı olarak planlanan öğrenci yurdumuz, kız ve erkek
öğrenci yurtları olarak iki ayrı
kısımdan oluşacak.
Yurdumuz 264 kız, 264 erkek olmak üzere toplam 528
öğrencinin her türlü barınma,
toplantı, yemek, kafeterya, internet, kütüphane gibi ihtiyaçlarını karşılayacak donanıma
sahip olacak.
Yurdun 2017-2018 Eğitim
ve Öğretim yılına yetiştirilerek
faaliyete girmesi planlanıyor.
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Türkiye Kamu-Sen Araştırma
Geliştirme Merkezi’nin yapmış
olduğu 2016 Ağustos ayına ait
asgari geçim endeksi sonuçları
açıklanmıştır.

Eylül ayının gelmesiyle birlikte
okul ihtiyaçlarının da önemli
miktarda ek mali yük getirdiğine
işaret eden Genel Başkan yaklaşan Kurban Bayramı masraflarını
Türkiye İstatistik Kurumu’ndan da hatırlatarak şunları söyledi:
alınan Ağustos 2016 fiyatları“Kamu çalışanları her anna göre yapılan araştırmada
lamda
sıkıntılı bir dönemden
çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı
2.322,60 TL olarak hesaplanmış- geçmektedir. 15 Temmuz
sonrasında çıkartılan KHK ile de
tır. Dört kişilik bir ailenin asgari
50 bine yakın çalışan görevden
geçim haddi ise 4.723,02 Lira
ihraç edilmiştir. İlk günden deolarak belirlenmiştir. Sonuçlar,
dört kişilik bir ailenin asgari
diğimiz gibi ülke bütünlüğüne
geçim haddinin bir önceki aya
ve birliğine, ülkenin demokratik
göre %0,05 oranında arttığını
yapısına yönelik saldırıların içingöstermektedir. Çalışan tek kişi- de olanlar mutlaka cezalandırılnin açlık sınırı da bir önceki aya
malıdır. Ancak KHK ile birlikte
göre %0,32 oranında yükselmiş
kamunun her kesiminde suçu
ve 1.789,68 Lira olarak hesapsabitlenmeyen ve terör örgütü
lanmıştır.
ile bağlantısı bulunmayan birçok
Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin
insan da mağdur edilmiştir. Her
ortalama gıda ve barınma
ay geçim sıkıntısı nedeniyle
harcamaları toplamı ise 2016 yılı
sorunlar yaşayan memurlarımız
Ağustos ayında 1.793,22 Lira
şimdi de işlerinden olmuştur. Şu
olarak tahmin edilmiştir.
anda kamu çalışanları adeta bir
Yapılan araştırmada, 4 kişilik
kâbusu yaşamaktadır.
bir ailenin sağlık kuruluşlarının
Bütün bu sıkıntılar yumağı
belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli
içerisinde okulların da açılıyor
harcamanın Ağustos 2016
olması ekonomik dar boğazı
verilerine göre günlük 35,85 TL iyice açılmasına neden olmakolduğu belirlenmiştir.
tadır. Yaklaşan Kurban Bayramı
Ailenin aylık gıda harcaması
da yaşanan sıkıntılara ekonomik
toplamı ise 1.075,56 TL olmuşanlamda tuz biber ekmektetur.
dir. Vatandaşlarımızın Kurban
Ağustos 2016 itibarı ile ortaBayramında dini vecibelerini
lama 2.703,84 TL ücret alan bir
yerine getirmeleri aile bütçememurun ailesi için yaptığı gıda sine ek yük teşkil etmektedir.
harcaması, maaşının %39,78’ini
Özellikle kurbanlık fiyatlarının
oluşturmuştur. Türkiye İstatistik
geldiği nokta bellidir. İnsanların
Kurumu verilerinde 717,66 TL
maddi ihtiyaçları kadar sosyal ve
olarak belirlenen kira gideri ise
manevi ihtiyaçları karşılanmak
Ağustos 2016 ortalama maaşızorundadır.
nın %26,54’üne denk gelmiştir.
Buna göre bir memur, ortalama maaşının %66,32’sini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kalmıştır.
Diğer ihtiyaçlarını karşılamak için
ise maaşının %33,68’i kalmıştır.
Ortalama ücretle geçinen bir
memur ailesinin ulaşım, sağlık,
eğitim, haberleşme, giyim
gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını
karşılaması için Ağustos 2016
maaşından geriye yalnızca
910,65 TL kalmıştır.

Bu bakımdan her bayram
öncesinde hatırlattığımız üzere
kamu görevlilerine bayram
ikramiyesi talebimizi bir kez
daha yineliyoruz. Hükümet
Güneydoğu’da destek projeleri
açıklamaktadır. Şu anda kamu
görevlileri en çok desteğe ihtiyaç duyan kesimdir.

15 Temmuz ve sonrasında
ciddi sıkıntılar yaşayan kamu
çalışanlarının bayram ikramiyesi
ile ödüllendirilmesi yerinde bir
Araştırma sonuçlarını değerkarar olacaktır. Sıkıntılı dönemi
lendiren Genel Başkan İsmail
atlatan tüm kamu çalışanları
Koncuk, 2016 yılının ikinci yarıbu ikramiyeye fazlasıyla hak
sının siyasi alanda olduğu gibi
etmiştir. Hükümetin bu gerçeği
ekonomik anlamda da büyük
güçlüklere gebe olduğunu ifade görerek kararlar almasını talep
ediyoruz”
etti.

Türkiye’nin Sendikası

VATANSEVER, MASUM
İNSANLARI KURBAN
VERMEYELİM, SORUŞTURALIM,
HUKUK İÇİNDE KALALIM
Köşe Yazısı
Bu sayfalarda bir çok kez yazdım, ancak şuana kadar bu bilinmezlik ortamının nereye gittiğini kimse bilmemekte,
kimse kamuoyunu rahatlatacak bir açıklama yapmamaktadır.Açığa almalardan
bahsediyorum.Üyemiz olsun, olmasın
yüzlerce kişi bir şekilde bizlere ulaşmakta ve durumunu anlatmaya çalışmaktadır.Sorulara cevap verme zorluğu
içindeyiz, çünkü bugüne kadar hiç bir
yetkili sürecin nereye gittiğini, sonucun
ne olacağını açıklayabilmiş değildir.
Burada muhalefet parti liderlerine,
kamu çalışanları olarak, bir teşekkür
borcumuz olduğunu söylemeliyim.
Gerek Sayın Devlet Bahçeli’nin, gerekse
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun her
konuşmasında adalet ve hukuk vurgusu
yapması son derece önemlidir. Bu
yaşanan süreci, adil bir sürece yöneltecek olan, muhalefet partilerinin bu uyarı
açıklamaları ile, başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere, İktidarın aklı selim
yaklaşımları olacaktır.Biz de, Türkiye
Kamu Sen olarak, taşıdığımız sendikal
sorumluluk gereği, gereken açıklamaları yapıyoruz.
Kimseyi suçlamıyoruz, çünkü Türkiye
15 Temmuz tarihinde alçakça bir ihanet
ve saldırı ile karşı karşıya kalmış, 241
insanımız şehit edilmiş, TBMM dahi,
tarihinde ilk defa bombalı saldırıya uğramıştır. Sonrasında yaşananları ve söz
konusu açığa almaları da bu hassasiyetle değerlendirmek durumundayız.Her
türlü ihanet odağı ile yapılacak mücadeleyi, alınacak tedbirleri anlarız ve hak
da veririz, ancak, bizim gibi, tüm aklı
selim insanları rahatsız eden ise, açığa
almalarda kantarın topuzunun kaçmış
olması, vatansever bir çok insanın da
mağdur edilmiş olmasıdır.
Şuan itibarıyla, tüm kamuda yaklaşık
85 bin memur açığa alınmış durumdadır.Şundan en küçük bir şüphemiz
yoktur, açığa almalarda bir siyasi görüşe yönelik kasıtlı bir muamele ya da
bir sendikal ayrımcılık kesinlikle yoktur.
Bazı kurumların hataları, yanlı yaklaşımları istisnadır ve genel bir tavır olarak
değerlendirilemez.Bu yanlı tutumlar,
sendikamıza ulaştığında, belgeleri
sunulmak şartıyla gereği yapılacaktır.
OHAL’i, rakip ya da düşman olarak
gördüğü kişileri elimine etmek için, bir
fırsat olarak gören kurum amirleri ile
ilgili, Türkiye Kamu Sen ve bağlı sendikalarımızca gerekli hukuki girişimlerde
mutlaka bulunulacak, bayrıca, bunlarla
ilgili raporlar Cumhurbaşkanlığı makamı
başta olmak üzere, tüm yetkili ku-

İsmail KONCUK
Genel Başkan

rumlara ve muhalefet partilerimize
iletilecektir.OHAL’in yayınlanma sebebi
açıktır, bu amaca hizmet etmeyen, art
niyetli davrananlar, kaos ve kargaşa
yaratmaya yönelik çalışmalar yapanlar
açıkça suç işlemektedir.Bu ortamda,
bulanık suda balık tutmak isteyenler,
kendilerini kar edecek zannetmesinler.
Açığa almalar akıl almaz bir boyut
kazanmıştır ki, banka, okul kaydı, sanal
alem paylaşımları vb sebepleri çok söyledik, bir çok kişinin, yıllar önce üye olduğu, bugün üye olduğunu kendisinin
bile hatırlamakta zorlandığı bir dernek
üyeliği başlıbaşına açığa alma sebebi
olarak görülebilmekte, suçun şahsiliği
ilkesine rağmen, eşinden dolayı açığa
alınanlar dahi bulunmaktadır.Korkunç
bir bilgi kirliliği oluşturulmuştur, bu söz
konusu bilgi kirliliğini düzeltebilecek
mekanizmalar çalıştırılmamaktadır.
Mevcut bilgilere dayanılarak, yapılacak
işten atmalar, gerçekte, hiç bir suçu
günahı olmayan, fetö terör örgütünün
yanından dahi geçmemiş, hatta onları
hiç desteklememiş ve sevmemiş binlerce insanın ve ailenin de yok oluşuna
sebebiyet verebilecektir.
Yakında Kurban Bayramını idrak
edeceğiz.15 Temmuzda 240 vatan evladını, ve sonrasında, kahpe saldırılara,
her gün evlatlarımızı kurban veriyoruz,
Allah rızası için, Bayram öncesinde, hiç
de hak etmemiş, vatansever, masum
binlerce insanı da kurban etmeyelim.
Doğruyu bulmanın yolu bellidir, suça
bulaşmamış insanları tespit etmek
hiç de zor değildir.Şimdiye kadar çok
söyledim, işten atmalarda hiç acele
edilmeden, sağlam, tarafsız bir soruşturma süreci, savunma hakkı verilerek
bir çok yanlışı düzeltmek mümkündür.
Yetkili makamlarda olanların yapması
gereken, önce sakinleşmektir.Kızgınlık
ve duygusallık, bizleri adaletle davranmaktan uzaklaştırır.
Bu yazının amacı siyasi veya yanlı bir
eleştiri yapmak değil, hepimizi sorumluluk altına sürükleyecek, tarihi bir
yanlıştan dönülmesini sağlamaktır.Yaşanacak ve yıllarca sürecek bir toplumsal
travma, “biz söylemiştik” diyenleri dahi
sorumluluktan kurtaramaz.Allah hepimizin ferasetini artırsın
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TÜRKİYE KAMU SEN BİRİNCİ
SINIF VATANSEVERLERİN YERİDİR
Gençlerimizi, ataması yapılmayan öğretmeni, yüzbinlerce İİBF’li
işsizi, milyonlarca genç işsizimizi
hiç unutmadık.Genç işsizliğin
çözülmesi için en radikal tedbirlerin alınması gerektiğini hep
anlattık, muhataplarımızın yüzüne
ifade ettik.Bu konuda yapılan her
türlü eylem ve etkinliğin maddi
ve manevi olarak tam göbeğinde
olduk.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk yaptığı açıklamada, TürkiMemurları masada satanların
ye Kamu-Sen’in yıllardır sayılamaipliğini pazara çıkardık.Memur
yacak kadar faaliyetler gerçekleşve emeklilerimizi temsil etmede
tirdiğini ve bir çok başarıya imza
zerre kadar acziyet göstermedik.
attığını belirtti.
Asla susmadık, hep Hakkı tutup
Genel Başkan Koncuk, “Şunu
kaldırmayı hedefledik.Her zemingururla ifade etmek istiyorum,
de, en üst düzey görüşmelerde,
TÜRKİYE KAMU SEN HER OLAYI işi ehline verin, ayrımcılık yapVATANSEVERLİK, HAK VE ADA- mayın, hukukun üstünlüğünden
LET ÇERÇEVESİNDE DEĞERsapmayın dedik, uyarı görevimizi
LENDİREBİLEN 1. SINIF VATAN- en üst seviyede yerine getirdik.
SEVERLERİN YERİDİR” dedi.
Kapımızı çalanların, yardımımızı
Genel Başkanımız değerlendir- isteyenlerin mezhebini, meşrebini
mesinde;
sormadık, kimsenin siyasi tercihYıllardır, sendikal tercihlerin ka- lerini sorgulamadan elimizden
zanılmış haklarımızın korunmasın- gelen yardımı esirgemedik, en
da ne kadar önemli olduğunu an- zor zamanlarda dahi kimsenin
lattık.Günü kurtarmanın,geleceği yüzüne kapılarımızı kapatmadık.
kurtarmak olmayacağını, egoBiz bunları yaparken başkaları,
lara teslim olmamak gerektiğini
her türlü kirli yöntemi yol olarak
üstüne basarak izah etmeye
gördü, üzüldüğümüz tek şey,
çalıştık.Bunu bir ölçüde başarmış bu kirli, kokuşmuş yöntemlere
olmalıyız ki, tüm olumsuzluklara
göz kırpmadan teslim olanların
rağmen,hala 421 bin üyemiz var, çokluğudur.
Allah’a şükür.
Burada yazmayı unuttuğum
Bu teşkilat, benim dahi hatırla- yüzlerce faaliyetimizi hatırlayanlar
makta zorlandığım, çok faaliyet
olacaktır.Şimdi geldiğimiz yer,
yaptı.Taşeronlaşmayı herkesin
kamu hayatı bakımından herkesin
sustuğu dönemlerde yerden yere şapkasını önüne koyması gerevurduk.Kadro dışı, sözleşmeli, ve- ken bir noktadır.Haklarına sahip
kil tüm istihdam türüne karşı dur- çıkmayan, anlık tavırlar sergileduk, iş güvencemizi, memurluk
yenlerin sendikal tercihleri bizleri
kavramının önemini vurgulayan
nerelere sürükleyecek bir boyut
eylemler, açıklamalar, çok büyük
kazanacaktır?Bunu hep birlikte
mitingler gerçekleştirdik.Kadro
göreceğiz.
dışı istihdam konusunda yaptıklaNefislerinin esiri, egolarının
rımız yazılsa bir kitap olacaktır.
kölesi olanlar, her olayı şahsi
2010 yılında, her türlü riski göze menfaat penceresinden değeralarak, malum örgütün emniyet
lendirenler bizi, elbette dün de
ve yargıda en güçlü olduğu bir
anlamadı, bugün de, yarında
dönemde, KPSS’de hırsızlık yapıl- anlamayacaktır.Biz bize yakışan
dığını önce iddia ettik, sonra istavırla tavırlanmaya devam edepatladık.Bunu yaparken hakkımız- ceğiz.Şunu gururla ifade etmek
da bilgi kirliliği yaratmaya yönelik istiyorum, TÜRKİYE KAMU SEN
gazete ve Tv lerin haberlerine
HER OLAYI VATANSEVERLİK,
eyvalllah etmedik.Geldiğimiz
HAK VE ADALET ÇERÇEVESİNgünde, dün bizi suçlayanlar, şimdi DE DEĞERLENDİREBİLEN 1.
bizi geçmek için ne nağmeler dile SINIF VATANSEVERLERİN YERİgetirir oldu.
DİR.Bu çizgiyi kaçıranların bugün
görebilmesi dileğiyle” dedi.
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KONCUK: 15 TEMMUZ
ÖNCESİNDEN FARKLI OLUNMALI
VE HERKES KUCAKLANMALIDIR

Türkiye Kamu-Sen ve
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın, “ARTIK 15
TEMMUZ ÖNCESİ GİBİ DAVRANAMAYIZ” sözlerini değerlendirdi.
Koncuk, “Bu önemli bir mesajdır, bu alçak darbe girişimi
göstermiştir ki, aynı gemideyiz ve
bu alçaklar hiç kimseyi ayırmadan
hedefe koymuş, her siyasi görüşten insanımızı kurşunlamış, bombalamış, kimseyi ayırt etmemiştir
ve bütün insanlarımız elbirliği ile
bu alçaklara dur demiştir. O halde, artık 15 Temmuz öncesinden
daha farklı olmalı ve her insanımızı kucaklamalıyız.” dedi.
“Bu sözlere uygun bir adım atılacak mı? Elbette, bunları yakından takip edeceğiz. Sonuçlarını
kamuoyu ve ilgililerle paylaşacak,
olumlu adımları takdirle karşılayacak, olumsuzlukları her zaman
yaptığımız üzere söylemekten
ve en net şekilde eleştirmekten
imtina etmeyeceğiz” diyerek,
“Umalım, aklı selim galip gelsin”
dedi.
Genel Başkan İsmail Koncuk
değerlendirmesinde şu satırlara
yer verdi;
Cumhurbaşkanı Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın Adalet ve
Kalkınma Partisinin 15. Kuruluş
Yıldönümündeki mesajı, önemlidir ve dikkatle takip edilmelidir.
Bakın Sayın Cumhurbaşkanı ne
diyor, “ARTIK 15 TEMMUZ ÖNCESİ GİBİ DAVRANAMAYIZ”
Artık 15 Temmuz öncesi gibi
davranamayız. Hiçbirimiz davranamayız. En başta cumhurbaşkanı olarak ben davranamam. Aynı
şekilde, Türkiye’nin son 14 yılının
sorumluğunu üstlenmiş iktidar

partisi olarak, AK Parti böyle
davranamaz. Muhalefet partilerinin de aynı anlayışta olduğuna bu süreçte şahit oldum,
inanıyorum. Sivil toplum
kuruluşlarının, medyanın,
meslek örgütlerinin,
farklı meşreplerin,
ekollerin temsilcisi
tüm grupların da aynı
anlayışta olduğunu
ümit ediyorum.”
Bu önemli bir mesajdır,
söylenmek istenilen şu
şekilde açmak istiyorum, “15
Temmuz’dan önce farklı davrandık ancak bu alçak darbe girişimi
göstermiştir ki, aynı gemideyiz ve
bu alçaklar hiç kimseyi ayırmadan hedefe koymuş, her siyasi
görüşten insanımızı kurşunlamış, bombalamış, kimseyi ayırt
etmemiştir ve bütün insanlarımız
elbirliği ile bu alçaklara dur demiştir. O halde, artık 15 Temmuz
öncesinden daha farklı olmalı ve
her insanımızı kucaklamalıyız.”
Sayın Cumhurbaşkanı tam da
bunları söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanının Hükümet ve bürokrasi
üzerindeki etkisi malum, bakalım
bu sözlerden nasıl bir sonuç
çıkaracaklar? Bu sözlere uygun
bir adım atılacak mı? Elbette,
bunları yakından takip edeceğiz.
Sonuçlarını kamuoyu ve ilgililerle paylaşacak, olumlu adımları
takdirle karşılayacak, olumsuzlukları her zaman yaptığımız üzere
söylemekten ve en net şekilde
eleştirmekten imtina etmeyeceğiz.
Tabi, şimdi bazı arkadaşlar
yazacaklar, aman be Başkan
diyebilecekler, eee sütten ağzı
yanan yoğurdu üfleyerek yermiş,
haksız değiller tabi ki, ancak
bunları duyurmak ve takip etmek
de bizim görevimiz. Umalım, aklı
selim galip gelsin. Her zaman
söylüyoruz, biz kavgadan kaçmayız, ama kavgayı başlatan da asla
biz olmayız. Ne dedik, 1. Sınıf
Vatansever olmak böyle bir şey.
Herkes sorumlu davransın, biz,
zaten, hep sorumlu davrandık.
Bu arada kimseden bir talebimiz
yok, yanlış anlaşılmasın, sadece
adalet istiyoruz ki, devletin birinci
görevi olarak görülmelidir” dedi.
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“DARBE”YE DARBE VURAN MİLLET:
TÜRKLER
Köşe Yazısı
15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlar, Türkiye gibi askerî darbelere
yabancı olmayan bir ülke açısından
bile sıra dışı gelişmeler olarak tarihte yerini almıştır. Doğrudan veya
dolaylı askerî müdahalelerin belirli
zaman aralıklarıyla rastlandığı bu
coğrafyada, 15 Temmuz kalkışması,
daha önce örneği olmayan bir olaydır. Elbette mesele çok boyutludur
ve her boyutu, ayrı ayrı ele alınmayı
gerektirmektedir. Fakat dikkat çeken önemli hususlardan biri de tarafların yapısı ve yaklaşımıdır.
Öncelikle tarafların yapısına dikkat etmek gerekmektedir. Gerek
kalkışmayı gerçekleştirenler gerekse bu kalkışmaya karşı duranlar, iki
ayrı cephedir ancak bu iki ayrı cepheyi oluşturan kompozisyon aslında, bugüne kadar benzeri olmayan
ittifakları da ortaya çıkarmıştır. Bu
ittifaklar içinde, kalkışmayı gerçekleştirenler için hiçbir ilke yoktur.
Kendileriyle beraber olan herkese,
yerli ve yabancı fark etmeden buyur
etmişler, cazip vaatlerde bulunmuşlar, her yolu mübah saymışlardır.
Bu kirli ittifak, tabii ki bundan sonra
lanetle anılacaktır. Diğer yanda ise
Türk Milleti’nin kendi içinde yaptığı
ittifak vardır. Türklük, uzun bir süre
sonra siyasal düşünce farklılıklarını
bir kenara itmiş ve can evine yapılan
saldırıya karşı “bir ve beraber olma”
iradesini göstermiştir. Çok şükür
ki Türk Milleti galip gelmiş ve kalkışma, yerle bir edilmiştir. Belki de
siyasi parti liderleri arasında sonraki
günlerde ortaya çıkan beraberliğin
temeli de o gece atılmıştır. Demek
ki bu millet, kanındaki ve vicdanındaki cevheri muhafaza etmektedir
ve o cevher, gerektiğinde açığa

çıkmakta tereddüt etmemektedir. letinin içindeki bazı yetkililer olmasa
Bize bugünleri görmeyi nasip eden bugün bu satırları yazmayı bırakın,
düşünmek bile bir suç olacaktı.
Cenab-ı Allah’a hamdolsun.
Kalkışmayı
gerçekleştirenlerin
Kalkışmayı
gerçekleştirenlerin
yöntemine bakıldığında ise birkaç yöntemiyle ilgili bir başka meseyıldır gündemin ilk sırasında yer alan le de izlenen yöntemin niteliğidir.
bir konu akla gelmektedir. Bir süre- Dikkatle incelendiğinde, paralel
dir değişik vesilelerle yazılarımızda devlet yapılanmasının devlet içinve konuşmalarımızda dikkat çekti- de ama devlete rağmen örgütğimiz “paralel devlet” olgusu, 15 lenmiş modelinin, devlet dışındaki
Temmuz kalkışmasıyla bir kere daha örgütlenmeye göre daha sinsi olönümüze gelmiştir. Daha önce de duğu görülmektedir. Bakıldığında,
ifade ettiğimiz gibi bir ülkede mev- Türkiye’de Cumhuriyet’in ilân edilcut siyasî otoritenin gayrimeşru bir mesiyle birlikte ortaya çıkan devlet
benzeri oluşturulmuşsa, meşru dev- ve cumhuriyet karşıtlığını tabanda
let dışında örgütlenmiş hukuk dışı yaygınlaştırmak ve hatta bunu devbir oluşum var demektir. Bu yapı let kademelerine sirayet ettirip kin
yalnızca devlet dışında olmaz, dev- ve öfke tohumları ekmek, gerçek
let içinde de oluşabilir. İster içinde, bir kamuflajdır. Zira yıkmak istediister dışında olsun böyle bir yapı- ğiniz o mekanizmanın içinde yer
lanma kabul edilemez. Edilirse artık alabilmek, aslında o yapının içinde
ona devlet denilemez. Belki devlet alçakça saklanmak ve yapıya sızmak
varlığını devam ettirir ama aslında demektir. Böylesi bir davranış kalıbı,
bu bir yanılgıdır. Çünkü ipler, meşru ancak düşman niteliği taşıyanların
otoritenin elinden çıkmışsa artık o işi olabilir. Ayrıca bu durum, tam
devlet açısından alarm zilleri çalıyor bir ikiyüzlülük ve ahlaksızlıktır ki bu
demektir ve aslında o ziller, milletin ahlaksızlığın boyutları, kendi insatamamı için çalmaktadır. Nitekim nına ve kendi kurumlarına bomba
Türkiye’nin yaşadığı tam da budur atmaya kadar uzanan bir rezilliktir.
ve çalan alarm zilleri uzun süre du- Öte yandan bu kepazeliğin, yüce
yulmamış, duyulmak istenmemiştir. dinimiz İslâm üzerinden yapılması
Duyup da yetkili olanlar, kısa vadeli ise bu hainler için yapılacak her türlü
çıkarlar adına duymak istememiştir. bedduayı mübah kılar.
Öte yandan bu uyarıları yapanlar ise
Evet, bu darbeyi Türk Milleti enne acıdır ki hiç dikkate alınmamıştır. gellemiştir. Yani darbeye darbeyi,
Hatta muhtelif komplolarla milletin Türk Milleti vurmuştur. Zira eğer
gözünden düşürülmeye çalışılmış- Türk Ordusu içindeki basiret sahibi
lardır. Buna rağmen komplolara ve birkaç komutan, özellikle 1. Ordu
haksızlıklara maruz kalan siyasiler, Komutanı Ümit DÜNDAR, Özel
siviller ve askerler, bu büyük tuzağın Kuvvetler Komutanı Zekai AKSAboşa çıkartılmasında, hiçbir karşılık KALLI ve Jandarma Genel Komubeklemeden yine başrolü oyna- tanlığı Harekât Başkanı Arif ÇETİN
mışlardır. Eğer bahsi geçen Türk duruma anında müdahale ettiyse
Milleti’nin bu evlatları ve Türk dev- bu yine, Türk Milleti’nin mensubu

Sami ÖZDEMİR
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri

olmanın bilincine varmış olmaktan
geçer. Yine polis teşkilatı, özellikle
Emniyet Özel Harekât mensupları
canını ortaya koyduysa bu da Türk
Milleti’nin verdiği ekmeği yiyen ve
bunun bilincinde olan fedakâr polislerimizin sağduyusunu gösterir. Kurum ve kuruluşlarının bu duruşunu
erken gören millet de kendi üstüne
düşeni yapmış ve pek çok siyasiden
önce iradesini sokakta ve meydanlarda beyan etmiştir. Dolayısıyla
bu hain kalkışma, Türk Milleti’nin,
yani gerek onun bağrında yetişmiş
devlet görevlilerinin gerekse hiçbir
sıfata ve makama ihtiyaç duymadan
tavrını sergileme cesareti göstermiş
has evlatlarının iradesiyle sonlandırılmıştır. Artık herkes, bütün âlem
şunu gayet iyi anlamalıdır: Bu ve
benzeri kalkışmalar, Türk Milleti var
oldukça inşallah ebediyen tarihin
çöp sepetinde kalacak ve bir daha
gün yüzü görmeyecektir. Allah
bir daha böyle günleri, aziz Türk
Milleti’ne yaşatmasın!
Temennimiz; 15 Temmuz öncesi
toplumdaki ayrışmanın ve kamplaşmanın bundan sonra yaşanmamasıdır. Her kim ki bu birlik ve beraberlik iklimini bozar ise siyasette de
bedelini ödemelidir. Öte yandan
bürokraside de iş barışının sağlanması, liyakate önem verilmesi ülke
barışına katkı sunacaktır. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!
Saygılarımla.
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ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ

Hain terör örgütüne yönelik
operasyonlar devam ederken peş
peşe gelen şehit haberleri yüreklerimizi yakmaktadır. Neredeyse
her gün güzel ülkemizin değişik
yöresinde asker, polis ya da köy
korucusu vatan evladını şehit
vermekteyiz.
Bu topraklarda kirli emellerini
gerçekleştirmeye çalışan karanlık
eller saldırılarını iyice artırmak-

ta ve ülkemize kefen biçmeye
çalışmaktadırlar. Ancak şunu
çok iyi bilmelidirler ki, bu millet
kendisine yönelik bu kirli oyunları
bozacak, yapılan bütün planları
boşa çıkaracaktır.
Milletimizin birliği, dirliği ve
beraberliği asla bozulmayacak,
bin yıldır kanla suladığımız bu
topraklarda huzur ve barış içinde
yaşamaya devam edeceğiz.

Türkiye Eğitim-Sen olarak vatan
için kara toprağın bağrında sıra
dağlar gibi duran evlatlarımıza
yüce Allah’tan rahmet; aileleri,
yakınları ve büyük Türk milletine
baş sağlığı diliyor, yaralılarımıza
acil şifalar niyaz ediyoruz.
Gerek ülke içerisinde ve gerekse sınır ötesinde terörist unsurlarla mücadele eden güvenlik
güçlerimize dualarımızla üstün
başarılar temenni ediyoruz.

HAZIRLIK ÖDENEĞİ TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARINA VERİLMELİDİR
Bilindiği üzere, Bakanlık tarafından her öğretim yılı başında
bir defaya mahsus olmak üzere
ödenen eğitim öğretime hazırlık
ödeneğinin, 2016-2017 eğitimöğretim yılında miktarı 1.000 TL.
olarak kararlaştırılmıştır. Bu ödeneğin sadece fiilen öğretmenlik

yapanlara ödenmesi, eğitim
öğretime katkı sağlayan diğer
eğitim çalışanlarına ise ödenmemesi hakkaniyete aykırı olup,
çalışma barışını ve iş verimini de
olumsuz yönde etkilemektedir.
Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, yıl

2. İL İÇİ VE İL DIŞI TAYİN
TALEBİMİZ KABUL EDİLDİ
2.İl Dışı tayinlerin yapılması yönünde çağrılarda
bulunarak,umutların tükenmemesi gerektiğini daha
önce de belirten Türkiye
Kamu-Sen ve Türk EğitimSen Genel Başkanı İsmail
Koncuk’un, 2. İl dışı tayinleri
ile ilgili dile getirdiği talebi
gerçekleşti.Konu ile ilgili
açıklamayı MEB Müsteşarı
Sayın Yusuf Tekin twitter
hesabından yaptı. Açıklamanın ardından Koncuk şunları
kaydetti:

“Uzun zamandır talep
ettiğimiz 2. illerarası yer değiştirme isteğimiz gerçekleşmiştir.Sayın Yusuf Tekin’in
açıklamasına göre 2. il içi
ve illerarası yer değişikliği
taleplerini 2-8 Eylül tarihlerinde alınacaktır.İlçe emri
talebimiz yerine gelmemekle birlikte, 2.il içi tayin hakkı
inşallah bir çok arkadaşımızın talebini karşılar.Hayırlı
olsun.Teşekkürler.”

ÖZÜR GRUBUNDA BİR KEZ
DAHA İL/İLÇE EMRİ İSTEDİK
Bakanlık tarafından yayınlanan 2016 Yılı Yaz Tatili Aile
Birliği, Sağlık, Can Güvenliği
Mazeretleri Ve Engellilik
Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme
Duyurusu’nda daha önceki
dönemlerde uygulanan il/
ilçe emri uygulamasına yer
verilmemiştir. Bu sebeple,
çok sayıda öğretmenimiz
hizmet puanı yetersizliği ya
da alanında boş kontenjan
bulunmaması nedeniyle
mazerete bağlı yer değişikli-

ÖZÜR GRUBUNDAN YER DEĞİŞTİREMEYENLERİN
MAĞDURİYETİ GİDERİLSİN
Bilindiği üzere, Bakanlık
tarafından 2016 Yılı Yaz
Tatili Aile Birliği, Sağlık,
Can Güvenliği Mazeretleri
Ve Engellilik Durumu İle
Diğer Nedenlere Bağlı Yer
Değiştirme Duyurusu’nda
daha önceki dönemlerde
uygulanan il/ilçe emri uygu-
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lamasına yer verilmemiştir.
Bu sebeple, çok sayıda
öğretmenimiz hizmet puanı
yetersizliği ya da alanında
boş kontenjan bulunmadığından dolayı mazerete bağlı yer değişikliği
yapamadığı için mağdur
olmuştur.

Türk Eğitim-Sen olarak
Bakanlığa gönderdiğimiz
yazıda, il/ilçe emri uygulamasına bazı dönemlerde
yer verilip bazı dönemlerde verilmemesinin
hukuki güvenlik ve idarede
istikrarı zedelediğinden söz
ederek, 2016 Yaz Tatili ma-

içinde eğitim öğretim hayatı için
gerekli olan kırtasiye vb. harcamaların karşılanması amacıyla
fiilen öğretmenlik yapanlara
ödenen bu ödeneğin, tüm eğitim
çalışanlarına ödenmesi hususunda talepte bulunduk.

zerete bağlı yer değişikliği
işlemlerinde yer değişikliği
yapamadığı için mağdur
olan öğretmenlerimize il/
ilçe emri uygulaması yapılarak oluşan mağduriyetlerin
giderilmesi hususunda
talepte bulunduk.

ği yapamayarak mağduriyet
yaşayacaktır.
Türk Eğitim Sen olarak
Bakanlığa gönderdiğimiz
yazıda, 2016 Yaz Tatili mazerete bağlı yer değişikliği işlemlerinde öğretmenlerimize il/ilçe emri hakkı verilerek
mağduriyetlerin giderilmesi
ve ayrıca il/ilçe emri uygulamasının yönetmelik hükmü
haline getirilmesi hususunda talepte bulunduk.
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK VE MÜLAKATLA
SEÇİM KABUL EDİLEMEZ…

Köşe Yazısı

Milli Eğitim Bakanlığınca Sözleşmeli Öğretmenlik Başvuru ve
Atama duyurusu yayınlandı. MEB
15.000 sözleşmeli öğretmen
alacak. Üstelikte KPSS puanının
üç katı kadar adayın katılacağı
bir mülakata tabi tutularak.
Hem sözleşmeli öğretmenlik
uygulamasına hem de mülakat
uygulamasına hep karşı çıkmış
bir sendika olarak MEB’in bu
son mülakat yoluyla sözleşmeli
öğretmen alımını doğru bulmadığımız gibi, pek çok sakıncayı
da beraberinde getireceğini
söyleyerek itiraz ettik. MEB’in yapacağı mülakatla öğretmen alımı
uygulaması, hangi gerekçeyle
yapılırsa yapılsın doğru bir uygulama olmayacaktır. Kamu görevlisi alımında detaylı bir güvenlik
soruşturması yapılarak, istenmeyen yapılarla ve terör örgütleriyle
bağlantısı tespit edileceklerin
ayıklanması yerine torpilin ön
plana çıkacağı bir mülakatı tercih
etmek son derece yanlıştır.
Mülakat, denetimi neredeyse
imkânsız olan ve uygulamada
birçok haksızlığı beraberinde
getiren objektiflikten en uzak
sınav şeklidir. Denetimi zor
olan ve tamamen kişiye özel
uygulamalar yapılan mülakat

uygulamasının ne denli objektiflikten uzak olduğu, yıllardır
mülakatların iptali için açılan
bireysel ve genel davaların sonuçlarından açıkça anlaşılmaktadır. Mülakat uygulaması somut
bir değerlendirme olmadığı gibi
somut kriterlere dayandırılması
neredeyse imkânsız, hem de her
türlü adam kayırmacılığa açıktır.
Soyut değerlendirmeye son
derece elverişli olan mülakatlarda idareye sınırsız bir takdir
yetkisi tanınmaktadır. Bu, kabul
edilemez. Okul Müdürlüğü ve
şube müdürlüğü mülakatlarında
yaşanan ve kamuoyuna yansıyan
adam kayırmacılık ve torpil uygulamaları mülakatın ne kadar
haksız bir uygulama olabileceğini de net olarak göstermiştir.
Muğla Milas’ta yaşanan mülakat
komisyonuna önceden liste verme ve Muğla Seydikemer’ de
kaza ile whatsapp ta paylaşılan
torpil listeleri mülakatın nasıl
uygulandığının açık örnekleri
olarak kamuoyuna yansımıştır.
Yine aday öğretmenlerin adaylık
süreci içinde tabi tutuldukları
mülakat uygulamasının birtakım
sendikalar tarafından nasıl baskı
aracı olarak kullanılabildiği de
yaşanan ve bilinen bir gerçektir.

Hal böyle iken hala mülakat
konusunda ısrarcı davranmak,
bu tür yeni haksızlıklara kapı
açmak demektir.
Türk Eğitim Sen olarak Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına da karşıyız. Sözleşmeli istihdam modelinin iş güvencesinden
yoksun bir istihdam şekli olduğunu ,bu uygulama yerine tek
istihdam şekli olarak tüm kamuda kadrolu istihdam şekli olması
gerektiğini düşünüyoruz. MEB,
geçmişte sözleşmeli öğretmenlik
uygulaması yaptı. Sözleşmeli
öğretmenlik uygulaması ile hiçbir
mazeret kabul etmeden öğretmeni atadığı yerde çakılı tutmayı
hedefleyen MEB, bununla öğretmen istihdamında zorluk çekilen yerlerdeki problemi çözmeyi
düşünüyorsa da doğru çözüm
bu değildir. Öğretmen istihdamında zorluk yaşanan yerler için
Türk Eğitim Sen olarak ekonomik
teşvik politikasının uygulanması
teklifimiz vardır. Geçmişte de
uygulanan ve olumlu sonuçlar
veren ekonomik teşvik politikası
yerine, denenmiş ve hiçbir fayda
getirmemiş bir sistemde ısrar
etmek MEB’e yakışmamakta ve
eğitim camiasında huzursuzluklara yol açmaktadır. Geleceği

M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN
Genel Mevzuat ve Toplu
Sözleşme Sekreteri

amirinin iki dudağı arasında
olan, sendikal haklar da dahil
olmak üzere en temel haklarını
bile özgürce kullanamayan öğretmenlerle eğitimin bir yere
varamayacağı artık görülmelidir.
Yanlış bir uygulamadan dönmek
erdem olduğu gibi yanlışta ısrar
da yararsız ve eğitimimiz açısından kayıp demektir.
Türk Eğitim Sen, karşı olduğunu açıkça ifade ettiği sözleşmeli
öğretmenlik uygulamasına ve
mülakatla öğretmen alımına karşı
hukuki haklarını kullanmış ve
04.08.2016 tarihi itibarıyla, yürütmenin de durdurulması talepli
olarak Danıştay nezdinde dava
açmıştır. Kamudaki istihdam şeklinin tamamının kadrolu olması
ve adam kayırmanın, torpilin son
bulması için mücadelemiz devam edecektir.

KAMU GÖREVİNDEN İHRAÇ EDİLENLERLE İLGİLİ HUKUKİ
MÜTALAAMIZ
01.09.2016 tarih ve 29818
(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan 672 sayılı Olağanüstü
Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair
Kanun Hükmünde Kararname ile
ekli listelerde ismi yer alan kişilerin
başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın kamu görevinden çıkarılmasına
karar verilmiştir.

Türk Eğitim Sen olarak, kişilerin
neyle suçlandıklarını dahi bilmeden,
savunma hakları engellenerek, terör
örgütü üyeliği gibi ağır bir suçla
Bilindiği üzere, daha önce fetö/
itham edilmesi ve bu gerekçe ile
pdy soruşturması kapsamında
kamu görevinden çıkarılmak gibi
görevden uzaklaştırılmış olan kamu
ağır yaptırımla karşı karşıya bıragörevlilerine hangi gerekçe ile fetö/ kılmasından dolayı üzüntü içerisinpdy terör örgütü ile irtibatlandırıldeyiz. Bu süreçte, gerçek suçlular
dıkları bildirilmemiş, savunma hakkı elbette ki cezasını çekmelidir.
tanınmamıştır. Savunma hakkı, en
Ancak gerçeğin ortaya çıkabilmesi
kutsal haklar arasındadır. Ayrıca
ve suçsuz olan insanların ayrılaAvrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin bilmesi için mutlaka soruşturma
6. Maddesi ve Anayasanın 36. Mad- sürecinin titizlikle ve usulüne uygun
desinde düzenlenen adil yargılanşekilde yürütülmesi, kişilere kendini
savunabilme hakkının tanınması
ma hakkının da kapsamı içindedir.

ligat yapılmayacaktır. Bu sebeple,
kamu görevinden çıkarılma işlemine
karşı yargı yoluna başvurmak isteyen kişiler bakımından 01.09.2016
tarihi itibarıyla dava açma süresi
başlamıştır. Dava açmak isteyen
üyelerimize şubelerimiz tarafından
hukuki destek verilecektir.

gereklidir. Suçsuz insanların da
suçlularla aynı kefeye konulması
halinde bu durumdan kamu vicdanı
son derece rahatsız olacak, Devlete
ve adalete olan güven duygusu
sarsılacaktır. Türk Eğitim Sen olarak
bu süreçte kurunun yanında yaşın
da yanmaması için soruşturma sürecinin objektif ve adil bir biçimde
yürütülmesi, yargısız infaz yapılmaması gerektiğini defalarca dile
getirmiş bulunmaktayız.
672 sayılı KHK ile başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın kamu görevinden çıkarılan kişilere ayrıca teb-

Ayrıca; 673 sayılı KHK’nin 10.
Maddesi ile 667 sayılı KHK’nın 3.
Maddesinin birinci fıkrasına eklenen
cümlede meslekten çıkarma kararlarına karşı itiraz yoluna başvurulabileceği belirtilmiş ise de; 667 sayılı
KHK’nın 3. Maddesi sadece yargı
mensuplarını ilgilendirmektedir.
Kamuoyunda, bahsi geçen madde
hükmüyle tüm görevden alınma
işlemlerine karşı itiraz yolunun
getirildiğine dair yanlış bir algı oluşmakta olup, ileride bir hak kaybının
söz konusu olmaması için bu hususa
dikkat edilmesi gereklidir.
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KONCUK: SENDİKAL TERCİHLER
DE DAHİL, HAYATIMIZLA İLGİLİ
TÜM TERCİHLERİMİZ ANCAK
HÜR İRADEMİZLE OLMALIDIR
Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk, ülkemizin son günlerde
çok önemli bir süreçten geçtiğini
belirterek, demokrasinin gereği
olarak insanların karar ve tercihlerine saygı duyulması gerektiğini
belirtti.
Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Genel
başkan İsmail Koncuk, Kamuda
yaşanan açığa almalarda sayının
90 bine yaklaştığını, bu noktada
Türkiye Kamu-Sen teşkilatlarının
kapısını çalan herkesin sorunlarını
dinlediğini ve yardım noktasında
elinden geleni yaptığını kaydetti.
“Bizlere ulaşan bir çok kamu çalışanı, sendikal tercihlerini amirinin
baskısı, arkadaşının zorlaması veya
telkini vb. sebeplerle yaptığını söylemektedir. Bunları yapmak da bir
haktır” diyen Genel Başkan İsmail
Koncuk, “Bugün, dün üye oldukları
sendikaların kapısının duvar olduğunu, hiç kimsenin yüzlerine, hatta
telefonlarına dahi bakmadıklarını
söyleyenler de bir hayli fazladır”
dedi.
Bu ülkenin, artık, huzur bulması
gerektiğine, bugün daha çok inanıyoruz” diyen Genel Başkan İsmail
Koncuk, “15 Temmuz olayları bu
ülkenin, birlik ve beraberliğe ne
kadar muhtaç olduğunu, çok net
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ve en acı şekilde herkese göstermiştir. Bu ülkenin vatandaşı olarak,
dışlanacak, ötekileştirilecek tek bir
insan dahi yoktur” dedi.

www.turkegitimsen.org.tr

Sendikalar hüküm ya da karar
verme mercii değillerdir. Suçluyu
tespit etme sorumluluğu da sendikalara ait değildir. Bu anlayışla,
suçluluğu, anladığımız anlamda
hukuk mekanizmaları tarafından
tespit edilmeyen hiç kimseyi suçlu
olarak değerlendiremeyiz. Bu
sebeple bizden yardım isteyen
üyemiz olsun, olmasın, suçu ispat
edilmemiş, her kamu çalışanı bizim
için saygıdeğerdir.

Tam bu noktada, şunları da
söylemek, geleceğe ışık tutması
Genel Başkanımız İsmail Koncuk yönünden önemli bir tecrübedir.
yaptığı değerlendirmede şu satırBizlere ulaşan bir çok kamu çalılara yer verdi;
şanı, sendikal tercihlerini amirinin
baskısı, arkadaşının zorlaması veya
“Son günlerde, bilhassa kamu
telkini vb. sebeplerle yaptığını
hayatı ile ilgili çok önemli günlerden geçiyoruz. Şunu çok net olarak söylemektedir. Bir kısmı “Şuna
söyleyeyim, insanların, kendi karar kızdım, buna kızdım bu kızgınlıkla
filanca sendikaya üye oldum” diye
ve iradeleri ile ortaya koydukları,
açıklamalar yapmaktadır. Bunları
tüm tercihlerine saygılı olmak
yapmak da bir haktır, asla bizim
zorundayız. Bunun adına, tüm
eleştirmemiz gereken bir durum
gelişmiş dünyada DEMOKRASİ
değildir, fakat bugün, dün üye
denilmektedir.
oldukları sendikaların kapısının
Kamuda 90 bine yaklaşan açığa duvar olduğunu, hiç kimsenin
almalarda, çok önemli olaylar
yüzlerine, hatta telefonlarına dahi
yaşadım. Bizim kapımız, öncelikle
bakmadıklarını söyleyenler de bir
sendikamız üyeleri olmak üzere
hayli fazladır.
her insana açıktır. Kimseyi dışlaHer zaman ifade ettik, konuşma ve onların kararları ve hayatı
malarımızın büyük bölümünü bu
üzerinden hüküm verme hakkı
konulara ayırmış bir teşkilat olarak
bize de, başkasına da ait değildir.
uyarı görevimizi yaptığımızı düşüBu anlayışla hareket eden Türkiye
nüyorum. Neydi bu uyarılar, hatırlaKamu-Sen teşkilatları, yardım talep yın, “SENDİKACILIK HAKKI TUTUP
eden tüm insanları önce insan
KALDIRMAKTIR, kamu çalışanları
mantığı ile değerlendirerek, en
bu ülkenin en aydın kesimidir ve
azından dinlemiş, dertlerine ortak
kendi iradelerine sahip çıkmalıdır,
olmuş, ellerinden geldiği kadar
kararlarını başkalarının baskı ve
da yol gösterici olmuşlardır. Bu
yönlendirmesi ile değil kendi hür
anlamda, tüm teşkilatlarımızı bu
iradeleri ile karar vermelidirler.
insani yaklaşım ve sorumlulukları
Sendikacılık, insanların şahsiyetini
düşürmek değil, yükseltmeyi geiçin kutluyorum.

rektiren bir faaliyettir, bu sebeple
kimseyi baskı ile üye yapmayın.
Ülkemizin ezilmiş insanlara, değil
dik durabilecek insanlara ihtiyacı
vardır. “ sözleri Türkiye Kamu-Sen
yöneticilerine aittir.
Bu ülkenin, artık, huzur bulması gerektiğine, bugün daha çok
inanıyoruz. Sürekli gerginlik, sürekli
mutsuzluk bu ülke insanlarının
hak ettiği bir hayat tarzı değildir.
İnşallah bugünler de geçecektir.15
Temmuz olayları bu ülkenin, birlik
ve beraberliğe ne kadar muhtaç
olduğunu, çok net ve en acı şekilde herkese göstermiştir. Hangi
makam ve mevkide olursa olsun,
herkes bu anlayışa karınca kararınca hizmet etmelidir. Bu sadece
sözle değil, tavır ve davranışlarla
gösterilmesi gereken bir mecburiyettir. Bu ülkenin vatandaşı olarak,
dışlanacak, ötekileştirilecek tek bir
insan dahi yoktur.
O halde, siyasi partilerimiz, sendikalar ve tüm sivil toplum örgütlerinin en önce, her şeyden önce
HUZURLU TÜRKİYE’yi inşa etme
sorumluluğu bulunmaktadır. “Bir
musibet bin nasihatten evladır.”,
eyvallah ama başka musibetleri
beklemek de lazım değildir. Bunu
anlaması gerekenler ise, en başta
okumuş, aydın sıfatını taşıyan, hür
iradelerine sonuna kadar sahip
çıkması gereken insanlardır” dedi.
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Türkiye’nin Sendikası

HUKUKUN
TEMEL İLKELERİNİN
UYGULANMASINI
İSTİYORUZ

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren 672
sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ve devamında yaşanan
gelişmeleri değerlendirdi.

ekli listelerde ismi yer alan çalışanların başka hiçbir işleme gerek
kalmaksızın kamu görevinden
çıkarılmasına karar verilmiştir.

tedir. Uluslararası sözleşmeler ve
Anayasa hükümleri gereğince,
olağanüstü hal dönemlerinde de
olsa, OHAL gerekçe olarak gösterilerek gerçekleştirilen işlemlerin,
15 Temmuz 2016 tarihinde
devletimizin taraf olduğu uluslaDevletimize ve milletimize karşı
rarası sözleşme hükümleri ile T.C.
“Gerçek suçluların mutlaka
gerçekleştirilen alçakça saldırının
cezalandırılması gerektiği açıktır.
sorumlularının mutlaka cezalandı- Anayasasında yer alan hükümler
doğrultusunda gerçekleştirilmesi
Fakat gerçeğin ortaya çıkabilmesi rılması gerektiği, konfederasyonugerekmektedir.
ve suçsuz olan insanların ayrılamuzca açıkça ifade edilmiş ve bu
Gerçek suçluların mutlaka
bilmesi için mutlaka soruşturma
durum kamuoyu ile de paylaşılcezalandırılması gerektiği açıktır.
sürecinin, yukarıda belirtilen temel mıştır.
Fakat gerçeğin ortaya çıkabilmesi
ilkeler doğrultusunda titizlikle ve
Avrupa İnsan Hakları Sözleşve suçsuz olan insanların ayrılausulüne uygun şekilde yürütülmesinin 6. Maddesi, Anayasanın
bilmesi için mutlaka soruşturma
mesi, kişilere kendini savunabilme 36. Maddesi ve Anayasanın 129.
sürecinin, yukarıda belirtilen temel
hakkının tanınması gereklidir”
Maddeleri adil yargılanma hakkını, ilkeler doğrultusunda titizlikle ve
diyen Genel Başkan Koncuk,
hak arama hürriyetini ve kamu
usulüne uygun şekilde yürütül“Kamu görevinden çıkarılma
görevlilerinin savunma hakkını
mesi, kişilere kendini savunabilme
işlemine karşı yargı yoluna başaçıkça düzenlemiştir. Kuşkusuz bu hakkının tanınması gereklidir.
vurmak isteyen kişiler bakımından düzenlemelerin kaynağı evrensel
Suçsuz insanların da suçlularla
01.09.2016 tarihi itibarıyla dava
nitelikteki hukukun temel ilkeleriaynı kefeye konulması halinde
açma süresi başlamıştır. Dava aç- ne dayanmakta, savunma hakkının
bu durumdan kamu vicdanı son
mak isteyen konfederasyonumuza kutsal olduğunu da ortaya koyderece rahatsız olacak, Devlete
bağlı sendika üyelerimize, sendika maktadır.
ve adalete olan güven duygusu
şubelerimiz tarafından hukuki desGerçeğin ortaya çıkması, adale- sarsılacaktır. Türkiye Kamu-Sen
tek verilecektir” dedi.
tin hakkaniyetle tesisi bakımından olarak sürecinin objektif ve adil
Genel Başkan İsmail Koncuk
kişiye kendini savunma imkanının bir biçimde yürütülmesi, kuruyaptığı değerlendirmede;
nun yanında yaşında yanmaması
verilmesi asıldır, buna bağlı olagerektiğini defalarca dile getirmiş
“01.09.2016 tarih ve 29818
rak, etkin bir savunmanın yapılabulunmaktayız.
(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de bilmesi, sağlıklı bir muhakeme ile
yayımlanan 672 sayılı Olağanüstü en adil bir sonuca ulaşılabilmesi
Ancak gelinen süreçte; daha
Hal Kapsamında Kamu Personeiçinde isnadın varlığı ve isnadın
önce fetö/pdy soruşturması kapline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair
açıkça ilgiliye bildirilmiş olması
samında görevden uzaklaştırılmış
olan kamu görevlilerine hangi
Kanun Hükmünde Kararname ile
da mutlak gereklilik arz etmek-

gerekçe ile fetö/pdy terör örgütü
ile irtibatlandırıldıkları bildirilmemiş, ilgililere savunma hakkı dahi
tanınmamış nihayetinde 672 sayılı
OHAL KHK’sı ile binlerce kamu
görevlisinin işine son verilmiştir.
672 sayılı KHK gereğince, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın
kamu görevinden çıkarılan kişilere
ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Bu nedenle; kamu görevinden
çıkarılma işlemine karşı yargı
yoluna başvurmak isteyen kişiler
bakımından 01.09.2016 tarihi
itibarıyla dava açma süresi başlamıştır. Dava açmak isteyen konfederasyonumuza bağlı sendika
üyelerimize, sendika şubelerimiz
tarafından hukuki destek verilecektir. Ayrıca; 673 sayılı KHK’nin
10. Maddesi ile 667 sayılı KHK’nın
3. Maddesinin birinci fıkrasına
eklenen cümlede meslekten
çıkarma kararlarına karşı itiraz
yoluna başvurulabileceği belirtilmiş ise de; 667 sayılı KHK’nın 3.
Maddesi sadece yargı mensuplarını ilgilendirmektedir. Kamuoyunda, bahsi geçen madde hükmüyle
tüm görevden alınma işlemlerine
karşı itiraz yolunun getirildiğine
dair yanlış bir algı oluşmakta olup,
ileride bir hak kaybının söz konusu
olmaması için bu hususa dikkat
edilmesi gereklidir” dedi.

www.turkegitimsen.org.tr
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TARİHİ(!) TOPLU SÖZLEŞMENİN BİR YILI GERİDE KALDI
Kamu görevlilerinin 2016 ve
2017 yıllarına ilişkin mali ve özlük
haklarının belirlendiği toplu sözleşme görüşmelerinin üzerinden
tam bir yıl geçti.

resmi enflasyon %8,79 olarak
gerçekleşti. Ancak kamu görevlilerinin erkenden %20’lik vergi
dilimine girmesi nedeniyle, memurların vergi dilimleri nedeniyle
yaşadıkları kayıp bir önceki yıla
Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge
Merkezi, yaptığı araştırmayla toplu göre aylık ortalama 50 TL’yi buldu.
Buna göre memur maaşları enfsözleşmenin birinci yılında kamu
görevlilerinin geldiği noktayı göz- lasyondan dolayı %8,79; vergi dilimindeki adaletsizlik nedeniyle de
ler önüne serdi.
%1,9 eridi. Hal böyle olunca kamu
görevlileri geride kalan bir yıl içinMemurlara %6+5 zam verilde maaşlarına yapılan ortalama
mesi kararlaştırılırken enflas%12,32’lik artışa karşın %10,69’luk
yon farkının %1,8’i ellerinden
da bir kayıp yaşamış oldu.
alınmıştı
Memur maaşları genel enflasHatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl yona ve ödedikleri vergi artışına
Ağustos ayında imzalanan toplu
göre değerlendirildiğinde alınan
sözleşme sonucunda memurlara
%12,32’lik zamdan geriye yalnızca
2016 yılı için %6+5 zam yapılması- %1,63’lük bir zam kalmış oldu.
na karar verilmiş, buna karşın me- Yani ortalama memur maaşına yamurların 2016 yılı başında alacağı pılan 296,62 liralık zammın 252,55
enflasyon farkının %1,8 oranında
lirası doğrudan eridi ve ortalama
düşürülmesine göz yumulmuştu.
maaş alan bir memurun elinde
Bununla birlikte Maliye Bakanaylık yalnızca 44,07 lira kaldı.
lığı tarafından %15’lik gelir vergisi
diliminin 2016 yılı için yalnızca 600
Son bir yılda gelir 296,62 lira,
lira yani %5 oranında artırılması
harcamalar
440,82 lira artış
kararlaştırılınca, kamu görevlilegösterdi
rinin yılın ilk aylarından itibaren
Buna karşın vatandaşlarımızın
%15’ten %20’lik vergi dilimine
kendisi ve ailesi için zorunlu olarak
geçmesi ve alacağı maaş zammıtüketmek durumunda olduğu mal
nın büyük bölümünü gelir vergisi
ve hizmet fiyatlarındaki ağırlıklı
olarak geri ödemesi de kesinleşortalama artış ise 440,82 liraya
miş oldu.
ulaştı. 2015 yılının Temmuz ayında
4 kişilik bir ailenin aylık ortalama
Vergi dilimleri nedeniyle meharcaması 4.284,66 lira iken bu ramurların aylık zararı ortalama
kam 2016’nın aynı ayında 4.725,48
50 TL’yi buldu
liraya yükseldi.
Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında
ortalama memur maaşı, 2 bin 407
Memur maaşları zorunlu harlira 22 kuruş, en düşük dereceli
camalar karşısında %5,3 eridi
memur maaşı ise bin 811 lira 12
kuruştu. Toplu sözleşme hükümlerine göre memur maaşlarına
2016 yılının başında enflasyon
farkı ödemesi ile birlikte %6,9,
Temmuz ayında ise %5 oranında
zam yapıldı. Bu zamlarla birlikte
ortalama memur maaşı 296,62 TL
artarak 2 bin 703 lira 84 kuruşa,
en düşük dereceli memur maaşı
ise 221,77 TL’lik artışla 2 bin 32 lira
89 kuruşa yükseldi. Bu artışların
ortalama memur maaşına yansıması %12,32; en düşük dereceli
memur maaşına yansıması ise
%12,24 oldu.

Koncuk: Siyasi buhranı milletimiz sayesinde atlattık ama
diğer yandan da ekonomik bir
buhran yaşıyoruz

Araştırma hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk,
“Toplu sözleşmeyi neresinden
tutsak elimizde kalıyor.” dedi.
Sorumlu sendikacılık anlayışı
gereği, ülkenin içinde bulunduğu
bu dumanlı havada ekonomik
gerçeklerin göz ardı edilerek
kamu görevlilerine mağduriyet
yaşatan oluşumların unutulmaması gerektiğinin altını çizen Koncuk,
”Her ne kadar ülkemiz 15 Temmuz
itibarı ile büyük bir siyasi badireyi
savuşturmuş olsa da hayatın gerçeklerine dönme zamanı gelmiştir.
Yaşadığımız sorunlar, ekonomik
Aylık zorunlu harcamalar karşıolumsuzlukların üstünün örtülmesi
sında değerlendirildiğinde kamu
için gerekçe olmamalıdır. Araşgörevlilerinin çok daha vahim bir
durumla karşı karşıya kaldıkları gö- tırma Geliştirme Merkezimizin
rüldü. Buna göre son bir yıl içinde yaptığı bu çalışma, memurların
toplu sözleşmenin imzalanmasınailenin mutfak masrafı ve diğer
dan bugüne kadar geçen bir yıllık
zorunlu harcamaları toplamda
sürede ekonomik olarak hiçbir
440,82 lira zamlanırken aldıkları
kazanım elde edemediğini açıkça
maaş zammı 296,62 lirada kaldı.
Böylece memur maaşları geçtiği- ortaya koymuştur. Toplu sözleşme
miz yıla göre aylık zorunlu giderler sistemine geçildiğinde memurların kazanımların artacağını umkarısında 144,2 lira erimiş oldu.
muştuk ancak iş bilmez sendikalar
Harcamalar karşısındaki erime
nedeniyle, kazanımlarda dahi bir
%5,3’e ulaştı.
geriye gidiş yaşanmaktadır.

Memur maaşlarını enflasyon
%8,79; vergi ise %1,9 eritti

Sözde toplu sözleşme zaferi
kâğıt üzerinde kaldı, gerçekler
memurun cebini yaktı

Toplu sözleşmenin imzalanmasının üzerinden geçen bir yıllık
sürede TÜİK tarafından açıklanan

Toplu sözleşme imzalandığında
yetkili konfederasyon tarafından
memurlar adına tarihi bir başarı
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elde edildiği iddia edilmişti.
Ancak toplu sözleşmenin üzerinden henüz bir yıl geçmiş olmasına
rağmen enflasyona ve vergi
artışına göre değerlendirildiğinde memurların ellerinde
aylık yalnızca 44
liralık bir zam
kaldı; harcamalar karşısında ise
maaşlar %5,3
eridi. Toplu sözleşmede yapılan
ihmal nedeniyle
2017 yılında memur maaşlarına
yalnızca %3+4 zam yapılması
üzerine anlaşılmış olması, toplu
sözleşmenin olumsuz etkilerinin
önümüzdeki yıl memurlarımızın
daha büyük bir zarara uğramasına
neden olacağı görülüyor.

Ev ekonomisi, aile ekonomisi
çok boyutlu ve çok yönlü bir olgu
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Araştırma Geliştirme Merkezimiz
de kamu görevlilerinin ev ekonomilerini, gelirlerindeki ve giderlerindeki değişimleri bütün para-

metreleri göz
önünde bulundurarak değerlendirmektedir. Buna göre memurların gider kalemlerinde yaşanan
zamların yanında, son yıllarda
vergi dilimlerindeki adaletsizlik de
aile bütçesine ek bir yük getirmeye başlamıştır.
Bir taraftan genel enflasyon bir
taraftan enflasyondan bağımsız
bir şekilde sürekli artan mutfak
masraflarına ek olarak her geçen
yıl ağırlaşan vergi yükü de memurlarımızın bütçesinde oluşan kara
deliğin başlıca sebeplerinden biri
haline gelmiştir. Dolayısıyla bir
toplu sözleşme pazarlığı yapılırken, kamu görevlilerini temsil
ettiğini iddia edenlerin mutlak
surette memur maaşlarına etki
eden değişkenleri göz önünde
bulundurması ve buna göre karar
vermesi gerekmektedir.
Toplu sözleşmenin üzerinden
bir yıl geçti. Memurlar gerçeklerle
yüzleştiler ve bu toplu sözleşmenin bir zafer değil memurlar
ve emekliler için tam bir hezimet
olduğunu yaşayarak gördüler.
2016 yılının bitmesine 4,5 ay daha
var. Memurlarımızın kayıpları bu
sürede daha da artacak ama asıl
sorun 2017 yılında başlayacak.
Kamu görevlilerine 2017 yılı için
%3+4 zammın dışında hiçbir artış
öngörülmedi. Bu noktadan bakıldığında toplu sözleşme hükümlerini hangi açıdan ele alırsak alalım
memurlara katkı yapmadığını görüyoruz. Yani her yönüyle bu toplu
sözleşme elimizde kalıyor. Siyasi
buhranı milletimizin sağduyusu ve
kahramanlığı ile atlattık ama bir
ekonomik buhran var ve bu buhranı ancak idarecilerin kararlarıyla
atlatabiliriz. Bunun için de kamu
görevlilerimizin ve emeklilerimizin maaşlarında ek bir iyileştirme
bekliyoruz” şeklinde konuştu.

TÜRK EĞİTİM-SEN

Türkiye’nin Sendikası

KONCUK: BİZ BİZE YAKIŞANI YAPALIM
kurumlar her türlü pis yöntemi kullanmaktan ve kendileri için tehdit
ve tehlike olarak gördüğü kişi ve
kurumları kirletmekten asla çekinmezler. Bugünlerde bu tür haber
ve açıklamalara sıkça rastlıyoruz.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde kişileri suçlayıcı haberlerde
yaşanan artışa vurgu yaparak,
“Ortalığın toz duman olduğu
bugün, at iz iti izine karışmış, kim
haklı kim haksız anlamak mümkün
değildir” dedi.
Genel Başkan İsmail Koncuk,
“Tüm camiamız asildir, biz bize

Her zaman ifade ettim, her
kurumun bir ahlakı olmalı, tabi
sendikacılık da ahlak üzere yapılmalıdır. Bugünlerde şu sendikanın
başkanı, bu sendikanın yöneticisi
Fetö soruşturması kapsamında
açığa alındı vb. haberler fütursuzca yayınlanmaktadır. Tabiri caizse,
bu tür haberleri yapmak moda
haline gelmiştir.

O halde, şu sendika, bu sendika
diye, o insanı bir büyük düşman
gibi görerek, bir ailenin topyekun yaşadığı bu büyük travmaya
göbek atanlar, sevinç naraları
yakışanı yapalım, insanlığını,
atarcasına sanal alemde paylaadamlığını çoktan kaybetmişler
şanlar, nasıl bir ruh hali ile bu tavrı
bize ölçü değildir” dedi.
sergileyebilmektedir anlamak
Ne haberi yapan ne de haKoncuk açıklamasında şu satırlamümkün değildir. Atalar, “Otu çek
beri okuyan söz konusu kişinin
ra yer verdi;
gerçekten iddia edilen suçlama ile köküne bak.” demişler, dolayısıyla
herkes asaletinin gereğini yapa“Bugünlerde bir adamı sevmibir ilgisi olup olmadığını bilmeyorsanız, Fetöcü demek yeterli.
mektedir. Hangi sendikanın üyesi caktır. Tüm camiamız asildir, biz
Aynı yaklaşımı sendikalar arası
veya yöneticisi olursa olsun, bu tür bize yakışanı yapalım, insanlığını,
rekabete yansıtmak isteyenler de iddialara mal bulmuş mağribi gibi adamlığını çoktan kaybetmişler
bize ölçü değildir” dedi.
şüphesiz olacaktır. Kirliliği hayat
sarılmak hiç bir ahlaki anlayışla
felsefesi yapmış şahıslar ve bazı
bağdaşmayacaktır. Ortalığın

ÇALIŞMA HAYATININ KÖKLÜ
SORUNLARI ÇÖZÜM BEKLİYOR
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı görevine getirilen
Mehmet Müezzinoğlu’na görevinde
başarılar dilerken, “Yeni bakandan TİS
kararlarının uygulanmasını isteyeceğiz.
Sözleşme sözdür, söz yerine getirilmelidir” dedi.

toz duman olduğu bugün, at izi
it izine karışmış, kim haklı kim
haksız anlamak mümkün değildir.
Bir banka hesabından, bir okul
kaydından vb. sebeplerle bir çok
memur açığa alınmakta, ancak
eşi, çocukları, anne, babası, tüm
yakınlarına da, adeta, ateş düşmektedir.

uygulanmasını isteyeceğiz.Sözleşme
sözdür, söz yerine getirilmelidir.
Bugün DPB’lığına performans yönetmeliği ile ilgili görüşlerimizi ilettik.2
Eylül’e kadar görüşlerimizi istemişlerdi.
Kötü bir yönetmelik.
Performans yönetmeliği subjektif
uygulamalarla dolu ve bilimsellikten
uzak ve uygulanabilir değil.Nesnellik
yoksa kamuda huzur da olmaz.

Performan yönetmeliği konusunda
da değerlendirmelerde bulunan Genel
Başkan Koncuk, “Performans yönetPerformans yönetmeliği bu şekilmeliği subjektif uygulamalarla dolu
de yayınlanırsa, memurlar mahkeme
ve bilimsellikten uzak ve uygulanabilir
kapısından beri gelmeyecek, kamuda
değil.Nesnellik yoksa kamuda huzur da çalışma barışı tamamen yok olacaktır.
olmaz”dedi.
Dilerim performans konusunda TürGenel Başkanımız İsmail Koncuk
kiye Kamu Sen’in resmi olarak ilettiği
yaptığı değerlendirmede;
görüşleri dikkate alınır.Aksi takdirde bu
günaha asla ortak değiliz.
“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Sayın Müezzinoğlu oldu, hayırlı olmaPerformans için önce tüm kamuda
sını diliyorum.Zorluğumuz her değişen adil bir yönetici atama sistemi kurulbakana problemleri anlatabilmek.
malıdır.Birinci adımı atlayarak yapılacak
performans ancak zulümdür.
15 Temmuz darbe girişimi sonrası,
bir de OHAL ilanı çalışma hayatının
Tepeden inme, ehil olmayan yönetüm problemlerinin askıya alınması
ticilerle adil bir ölçüm yapılabilir mi?
sonucunu da doğurmuştur.
Önce liyakatli ve kabiliyetli yönetici
Bu süreçte uygulanmayan TİS karar- sonra performans.Esası budur!
larını konuşamadık.4C, 4B’ye kadro,
Özür tayinleri konusunda çalışma
üniversiteli işçiler, kitlerin maaş durumu devam etmektedir.Detayları henüz
vb konular hep gölgede kaldı.
belli değildir.Bir kaç güne kadar resmi
açıklamayı bekliyoruz.Ümitvarız”dedi.
Şimdi artık normalleşme zamanı, o

ÖNCEDEN SÖZLÜ PUAN LİSTESİ
HAZIRLAYAN ŞUBE MÜDÜRÜNE
SORUŞTURMA İZNİ
Bilindiği üzere, Türk Eğitim
Sen olarak, Seydikemer
İlçesindeki müdür adaylarının
alacakları sözlü sınav puanlarını önceden gösteren bir
listeyi, 17.05.2016 günü kendi
cep telefonundan yanlışlıkla
müdürlerin whatsapp grubuna
gönderen Seydikemer İlçe
Milli Eğitim Eski Şube Müdürü
Esma ÇELİK ve kendisine bu
listenin hazırlanması konusunda talimat verdiği tespit
edilecek ilgililer hakkında ceza
davası açılması için Savcılığa
suç duyurusunda bulunmuş
ve ayrıca Bakanlığa yazdığımız
yazıda Esma ÇELİK ile tespit
edilecek ilgililer hakkında
disiplin soruşturması başlatılmasını talep etmiştik. Esma
ÇELİK’in mülakat komisyonunda görevi olmamasına
rağmen, görevin gereklerine
aykırı olarak sözkonusu listeyi
hazırlamasının 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu’nun 6, 7, 8,
10 ve 11. Maddelerine aykırı
olduğundan bahisle hakkında
disiplin soruşturması açılarak,
söz konusu iddialarla ilgili
olarak disiplin cezası teklifinde
bulunulmuştur. Ayrıca, kendisi
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevinden
uzaklaştırılmıştır.
Türk Eğitim Sen olarak
yaptığımız şikayet sonucunda,
Seydikemer Kaymakamlığı’nın
09.08.2016 tarih ve 11 sayılı
kararı ile; Esma ÇELİK hakkında soruşturma izni verilmesine
karar verilmiştir. Kararda, olayla
ilgili mağdur olanların kişisel
bilgileri ve söz konusu liste
ile mülakat sonucu kazananların karşılaştırılması ve hangi
saiklerle müdür yapıldıkları hususlarında ancak adli tahkikattan sonra karar verilebileceği
değerlendirilmiştir.

halde yeni bakandan TİS kararlarının
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KONYA 2 NO’LU ŞUBE, KONYA VALİSİNİ
ZİYARET ETTİ
Konya 2 No’lu Şube Başkanı Veli Doğrul ve Şube Yönetim Kurulu
Konya Valisi Yakup Canbolat’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Vali Canbolat’a görevinde başarılar dileyen Konya 2 No’lu Şube Başkanı Veli Doğrul, 15 Temmuz darbe girişimi dolayısıyla geçmiş olsun
dileklerinde bulunduktan sonra devletimizin ve milletimizin emrinde
olduklarını, üzerlerine düşen her görevi seve seve yapacaklarını söyledi.
Doğrul ayrıca kamudaki iç huzurun ve iş barışının sağlanması gerektiğini, bunun için kamudaki uygulamaların hakkaniyet gözetilerek yapılması
gerektiğini söyledi. Konya Valisi Sayın Yakup Canpolat ise, birlik beraberlik içinde her şeyin aşılacağını, bazı durumların netleşmesi için biraz
sabretmemiz gerektiğini ve tüm kesimlerin bu süreçte devlete yardımcı
olması gerektiğini söyledi.

www.turkegitimsen.org.tr

VALİ NEVŞEHİR ŞUBESİ’Nİ ZİYARET ETTİ
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Şubesi’ne iade-i ziyarette bulundu.
Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Uğur, sendikanın yönetim kurulu
üyeleri, ilçe ve üniversite başkanı tarafından şube binası önünde karşılanan Vali Aktaş, sendika binasında sendika yöneticileriyle uzun süre
sohbet etti.
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, göreve başladıktan sonra kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Uğur
ve sendika yöneticilerine teşekkür ederek, sendikanın 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri için okuttuğu mevlitten ötürü de sendikanın tüm yöneticilerine teşekkürlerini iletti.
Vali Aktaş’a eğitimin ve ilin genel durumu hakkında bilgiler aktaran
Mustafa Uğur, sendikal bilgi paylaşımını da gerçekleştirdikten sonra Nevşehir tarihi hakkında da Vali Aktaş ile uzun süre sohbet ederek
Nevşehir’e kazandırılması arzulanan yatırımlar hakkında Vali Aktaş’ı bilgilendirerek desteklerini istedi.
Mustafa Uğur’un günün anısına Vali Aktaş’a takdim ettiği “Zırhlı Türk
Askeri” hediyesinin ardından Vali Aktaş, Türk Eğitim-Sen Nevşehir Şubesi yöneticileri ile hatıra fotoğrafı çektirerek sendika binasından Mustafa Uğur tarafından uğurlandı.

NEVŞEHİR ŞUBESİ 15 TEMMUZ DEMOKRASİ
ŞEHİTLERİ İÇİN MEVLİT OKUTTU
Nevşehir Şubesi Nevşehir Kurşunlu Cami’nde 15 Temmuz’da darbe kalkışması sırasında şehit olan vatan kahramanları için mevlid-i şerif okutuldu.
Demokrasi Şehitleri’nin kırkı olması nedeniyle Nevşehir Kurşunlu
Cami’nde öğle namazı öncesi okutulan mevlid-i şerife Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı İlhan Kaya,
Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Seçen, Nevşehir Milli Eğitim
Müdürü Murat Demir, Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici, Tek Gıda İş Sendikası Şube
Başkanı Mustafa Eken, Türk Eğitim-Sen üyesi eğitimciler ve çok sayıda
vatandaş katıldı.
Nevşehir’de çeşitli camilerde görevli yedi cami imamı ve hafız Mahmut Kemikkıran’ın okuduğu Mevlid-i şerif’ten sonra duayı ise Nevşehir
İl Müftüsü Yakup Öztürk yaptı. Mevlidin ardından bir açıklama yapan
Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Uğur, “15 Temmuz gecesi ve sonrasında vatanın bekası, milletin birlik, dirlik ve huzuru için şehit olan vatan evlatlarının ardından üstümüze düşen görevleri yapmak, onların aziz hatıralarını yaşatmak için bugün mevlid-i şerif okutarak şehitlerimizin ruhu
için dualar ettik. Bugün mevlid-i şerif’e katılan, hocalarımızın yaptığı dualara hep birlikte amin dediğimiz kardeşlerimizden Allah razı olsun. Ülkemiz üzerinden hain planlar yapmaya çalışan alçaklar bilsin ki bu millet
her zamankinden daha fazla kenetlenerek bayrağına ve vatanına sahip
çıktı. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hiçbir hain emellerine
ulaşamayacaktır” dedi. Mevlid-i şerif okunduktan sonra öğle namazını
kılan cemaate cami çıkışında Nevşehir Şubesi tarafından gül suyu ve
üzerinde “Demokrasi Şehitlerimizi Unutmayacağız” yazılı lokum paketi
ikram edildi.
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KİLİS ŞUBE’DEN VALİ ÇATAKLI’YA ZİYARET
Kilis Şubesi yeni atanan Kilis Valisi İsmail Çataklı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, görevinde başarılar diledi.
Ziyarette, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Utucu, Cengiz Göğebakan, Mehmet Ali Olgaç, Veysel Bolat ve üniversite temsilcisi Mehmet Mert hazır bulundu. Şube’den yapılan açıklamada, “Ziyarette bizi
sıcak ve samimi bir şekilde karşılayan Valimiz İsmail Çataklı’ya teşekkür
ediyoruz. Bir sivil toplum kuruluşu olarak Kilis ilinde görev yaptığı sürece devletimizi, milletimizi ve ülkemizi ilgilendiren konularda destekçileri olacağımızı beyan ettik. Kamu çalışanlarının yaşadığı sıkıntıları
dile getirip, kamu kurumlarında arkadaşlarımızın gördüğü hukuksuz
uygulamalardan vazgeçilmesini istedik, adaletsizliklerin düzeltilmesi temennisinde bulunduk. Kilis Valisi İsmail Çataklı da Kilis’te her sorun ve
sıkıntı ile ilgileneceğini belirtti. Vali Çataklı ayrıca Kilis’te en çok üzerinde
durmamız gereken konunun güvenlik olduğunu ve bunu sağlamak için
de ellerinden geleni yaptıklarını söyledi” ifadelerine yer verildi.

TÜRK EĞİTİM-SEN

ISPARTA ŞUBESİ YÖNETİMİNİN VALİ
GÜNAYDIN’I ZİYARETİ

Isparta Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Isparta Valisi Şehmus
Günaydın’ı 6 Eylül 2016 tarihinde makamında ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Şube Başkanı Ali Balaban, “Bugüne kadar yapmak istediğimiz ziyareti sizin yoğun programınız ve olağanüstü şartlar
nedeniyle bugün gerçekleştirebildik. 15 Temmuz darbe kalkışmasının
bastırılması esnasında ve sonrasında gösterdiğiniz çalışmalar için size
teşekkür ediyoruz. Darbe girişimi sonrası ülkemizde ve ilimizde oluşan
demokrasiyi sahiplenme havasını ve birlik, beraberlik ruhunu bundan
sonra da devam ettirmeyi hedefliyoruz. Bu konuda sendika olarak üzerimize düşen ne ise onu yerine getirmeye hazırız. Bu süreçte yöneticilerimizden atama, tayin, nakil ve görevlendirmeler hususunda dikkatli
olmalarını ve liyakati göz önünde bulundurmalarını istiyor ve bekliyoruz.
Ülkemizde ve ilimizde hakkı-hukuku ve adaleti tesis edebildiğimiz nispette rahat edebiliriz. Bizler Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Eğitim-Sen
yöneticileri olarak; ülkemiz ve ilimizde oluşan birlik ve beraberliğin hiçbir zaman bozulmamasını temenni ediyoruz.
Yoğun programınız arasında bizleri kabul ettiğiniz ve her zaman olduğu gibi şimdi de çok samimi söylem ve davranışlarla bizleri ağırladığınız
için sizlere çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Vali Şehmus Günaydın da, “ Yoğun bir gündem yaşadık. Ülkemiz
bir iç savaşın eşiğinden döndü. 15 Temmuz darbe girişiminde Allah’ın
izniyle darbecilere hep birlikte fırsat vermedik. Bu darbeciler milletimizden gereken dersleri almışlardır. Milletimizin bu çabası, bu direnişi
tarihe altın harflerle yazılacaktır. Bundan sonra da bu tür kalkışma içerisinde olanlar hak ettikleri dersi mutlaka bu şanlı milletten alacaklardır.
Demokrasinin zaferi sonrası oluşan demokrasiyi sahiplenme havasını ve
birlik, beraberlik ruhunu bundan sonra da devam ettireceğiz.
Zaman zaman sivil toplum kuruluşlarımızın yöneticileri ile bir araya
gelip gündemi değerlendiriyoruz. Bundan sonra da ilimiz için ne yapılması gerekiyorsa birlikte istişare içinde elimizden gelenin en iyisini
yapacağız. Türk Eğitim-Sen yöneticilerinin bu ziyareti için kendilerine
teşekkür ediyorum. “ dedi.

Türkiye’nin Sendikası

YENİ DOĞANLAR
Afyonkarahisar Şube üyelerinden Ethem URAL’ın çocuğu olmuştur.
Afyonkarahisar Şube üyelerinden Yüksel TATLICAN’ın çocuğu
olmuştur.
Giresun Şubesi üyelerinden
Bünyamin KARAASLAN’ın çocuğu
olmuştur.
Giresun Şubesi üyelerinden Seyhan KARATAŞ’ın çocuğu olmuştur.
Giresun Şube üyelerinden Sevgi
KÖSE - Mustafa ARSLAN’ın oğlu
olmuştur.
Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Cahit KUŞCU’nun çocuğu
olmuştur.
Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Mihrican KUMBARA’nın çocuğu olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Şirvan TATLI -Ömer Fatih
KESKİN çiftinin “ İsmail Görkem“
adında çocuğu olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Özhan GÜLTEKİN’in “Defne”
ve “Çınar” adında ikiz çocuğu olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Elif GÜVAÇ’ın “Miray” adında
çocuğu olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Seher – İsmail Hayri ÜNAL çiftinin “
Göktürk” adında çocuğu olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Ferhat KIR’ın “Deren Fatma”
ve “Defne Elmas” adında ikiz çocuğu olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Sevim – Süleyman KANIPEK
çiftinin “ Maysa” adında çocuğu
olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Abdurrahman KURTULUŞ’un
“ Emine Duru” adında çocuğu olmuştur.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Zeliha – Hüseyin GÜREL çiftinin “ Selim Çınar” adında çocuğu
olmuştur.
Nevşehir Şube üyelerinden Kübra- Hamit AKBALIK çiftinin “Mustafa Ali” adında çocuğu olmuştur.
Nevşehir Şubesi üyelerinden
Mahmut - Hatice TAŞKIN çiftinin
“Umut” adında çocuğu olmuştur.

SÜNNET
Afyonkarahisar Şube üyelerinden
Nurettin AKKOYUN’un oğlu sünnet
olmuştur.
Giresun Şube üyelerinden Köksal
KÖROĞLU’nun oğlu sünnet olmuştur.
Giresun Şube üyelerinden Kemal
KADIOĞLU’nun oğlu sünnet olmuştur.

MANİSA ŞUBE VARLIAKMAN’I UNUTMADI
Manisa Şube, merhum Şube Başkanı Kadir Recep Varlıakman’ın vefatının birinci yıldönümü nedeniyle bir anma programı düzenledi.
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EVLENENLER
Afyonkarahisar Şube üyelerinden Hasan Basri ÇELİK evlenmiştir.
Afyonkarahisar Şube üyelerinden Hilmi HÖKEREK’in kızı evlenmiştir.
Aydın Şube üyelerinden Ünal
ANGUN evlenmiştir.
Aydın Şube üyelerinden Metin
UYAR’ın kızı “Seda” evlenmiştir.
Aydın Şube üyelerinden Cengiz
KARAGÖL’ün kızı “Huriye Ceyda”
evlenmiştir.
Aydın Şube üyelerinden Ahmet
CİNDORUK’un kızı “İlknur” evlenmiştir.
Aydın Şube üyelerinden Cemil
KOÇ’un kızı “İkbal” evlenmiştir.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Abdullah ALAGÖZ’ün oğlu evlenmiştir.

VEFAT
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Aygün BİNCİK’in annesi
vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Cengiz BAŞAR’ın babası
vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Mustafa AKGÜN’ün babası
vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Remiz DEMİRCİOĞLU’nun
annesi vefat etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Hasan DERİNSU’nun kızı evlenmiştir.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Nurettin KÖYCEĞİZ’ın kızı evlenmiştir.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Mehmet DURGUT’un oğlu evlenmiştir.
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Fikret ALKUŞ’un oğlu evlenmiştir.
Bursa 1 No’lu Şube emekli üyelerinden Ahmet ÖZHAN’ın kızı evlenmiştir.
Giresun Şube üyelerinden Emin
CEYLAN’ın kızı evlenmiştir.
Giresun Şube üyelerinden Adnan EKİZ’in kızı evlenmiştir.
Giresun Şube üyelerinden İnci
KAYA ve Saim ÖZTOPAL evlenmiştir.
Giresun Şube üyelerinden Süleyman Sabit SAN’ın kızı evlenmiştir.

Giresun Şube üyelerinden Mehmet DEMİR’in kızı evlenmiştir.
Giresun Şube üyelerinden Ayşegül OKSAL’ın oğlu evlenmiştir.
Giresun Şube üyelerinden
Ömer ÇAKIR evlenmiştir.
Giresun Şube üyelerinden Adil
EMANETOĞLU’nun kızı evlenmiştir.
Giresun Şube üyelerinden Melike VURAL evlenmiştir.
Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Rasim BOZKURT’un kızı evlenmiştir.
Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Kemal KILIÇ’ın kızı evlenmiştir.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Mehmet COŞTU’nun oğlu “Şamil”
evlenmiştir.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Selçuk OLUKKAYA’nın kızı “Başak”
evlenmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Dilek DEMİREL’in kızı “Sevim” evlenmiştir.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Muammer KÜÇÜK’ün oğlu
“M.Harun“ evlenmiştir.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
İbrahim CAMCI’nın oğlu “Seyit
Mehmet” evlenmiştir.
Konya 1 No’lu Şube üyelerinden
Nevin ÇETİN’in oğlu “Recep Yasin” evlenmiştir.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Hayrettin BİÇER evlenmiştir.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Yahya ÇELİK’in oğlu evlenmiştir.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Yasin ERDEM evlenmiştir.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Ali AYDIN’ın kızı evlenmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden Hilal
-Kürşat KIZILTEPE çifti evlenmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Hasan ARGIN’ın annesi vefat
etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Yaşar YAĞMUR’un babası
vefat etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Nursen ÖZTÜRK ‘ün annesi vefat
etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden
Mustafa DEMET’in babası vefat
etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Hatice ÖZTÜRK’ün babası
vefat etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Abdullah ŞAMCI’nın ablası vefat
etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden
Mehmet ŞENARSLAN’ın annesi
vefat etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Zeki ALTUN’un annesi vefat
etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden Derya YAMAN KUNDUZ’un babası
vefat etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Ali KURT’un babası vefat etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden
İsmail YAHŞİ’nin babası vefat
etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Mesut TOY’un babası vefat
etmiştir.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Salim GÜÇLÜ’nün annesi
vefat etmiştir.
Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Cennet DİLCİ’nin babası
vefat etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden İlknur AYAN’ın babası vefat etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Muhsin PIRLAK’ın annesi
vefat etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Fikret AYDIN’ın annesi vefat
etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden
Hulusi ULUSAN’ın annesi vefat
etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Tamer MUTLU’nun babası
vefat etmiştir.

Afyonkarahisar Şube üyelerinden Halit DÖNMEZ’in babası
vefat etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Abdullah DİNİBÜTÜN’un annesi
vefat etmiştir.

Kırıkkale şube üyelerinden Hatice GENÇ’in eşi vefat etmiştir.

Aydın Şube Başkanı Rasim
YAVUZYILMAZ’ın annesi vefat
etmiştir.

Giresun Şube üyelerinden Halis
ÇİFTÇİ’nin annesi vefat etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Salih AK’ın annesi vefat
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Seda ÖNER’in babası vefat
etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Aydın ERUYAN’ın babası vefat
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Mehmet TÖGE’nin kardeşi
vefat etmiştir.

Kırıkkale Şube üyelerinden
Hakan KIRTEPE’nin babası vefat
etmiştir.
Kırıkkale Şube üyelerinden Yüksel
KUZUCU’nun annesi vefat etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Özcan TUTUK’un babası
vefat etmiştir.

Giresun Şube üyelerinden Metin ÇAKIR’ın eşi vefat etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Burhan DEMİREL’in annesi
vefat etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Cemile ATAKAN’ın babası
vefat etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Abdullah DİNİBÜTÜN’ün annesi
vefat etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Faruk TAŞKIN’ın annesi vefat
etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Hüseyin BAYRAKTAR’ın
babası vefat etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden
Turhan AYDOĞDU’nun babası
vefat etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Hasan BARTU’nun abisi
vefat etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Hasan BAYRAKTAR’ın babası
vefat etmiştir.

Nevşehir Şubesi üyelerinden
Nevzat Özcan’ın annesi vefat
etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Sulhattin
KAYA’nın annesi vefat etmiştir.

Giresun Şube üyelerinden
Orhan YAVUZ’un babası vefat
etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Osman
KEÇECİ’nin annesi vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Tuncay KAHRAMAN,
Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Mesut ALTUN,
Kırıkkale Şube üyelerinden Yılmaz KIVANÇ vefat etmiştir.

