
SENDiKANIN DURMASI 
GEREKEN YER, HER DURUMDA 

ÇALIŞANIN SAFIDIR!
Türkiye Kamu-Sen’in 

kamu çalışanlarının ger-
çek temsilcisi olduğunu 
vurgulayan Genel Baş-
kan İsmail Koncuk, “Bir 
sendika, her durumda 
çalışanın yanında saf tut-
malıdır. Sendikanın stra-
tejisini tayin eden unsur, 
sadece, temsil ettiği ke-
simin beklenti ve kaza-
nımları olmalıdır. Siyasal 
iktidarın talimatı ve po-
litikaları doğrultusunda 
duruş belirleyen sendi-
kalara, en hafif deyimle 
sarı sendika denir.

Önümüzdeki Ağus-
tos ayında yeni bir 
Toplu Sözleşme süreci 
yaşanacak. Dilerim bu 
görüşmelerde, geçtiği-
miz toplu pazarlıkta şahit 
olduğumuz beceriksizlik-
leri görmeyiz. ‘Tarihi söz-

leşme imzaladık’ diye ka-
sılanların, attıkları imzaya 
dahi sahip çıkamadıkla-
rını ve imzaladıkları mu-
tabakatın gereğini takip 
edemediklerini çalışanlar 
çok açık izlediler. Hatta 
imza altına alınan Toplu 
Sözleşme mutabakatının 
uygulanmayan 21 mad-
desi için yargıya başvura-
nın da Türkiye Kamu Sen 
olduğunu kamu çalışan-
ları ibretle gördüler.

Kamu çalışanları ra-
hat olsun. Biz Türkiye 
Kamu-Sen olarak, her 
zaman olduğu gibi bu 
Toplu Sözleşme sürecini 
de ciddiyet ve kararlılıkla 
yürütecek, kamu çalışan-
larının hak ve kazanımla-
rının cesur sesi ve savu-
nucusu olmaya devam 
edeceğiz.”

Memurluk Yapan Yardımcı 
Hizmetler Sınıfı Personeline de 

Bir Kereye Mahsus  
Geçiş Hakkı İstedik

MEB tarafından Valiliklere gönderilen 04.01.2017 tarih 
ve 166403 sayılı “Görevlendirme Şoförler” konulu yazıda, 
il/ilçe Müdürlüklerinde farklı sınıf ve unvanlarda olup gö-
revlendirme ile fiilen şoför olarak görev yapan personelle-
rin; T.C. No, adı soyadı, görev yerleri ile birlikte diplomaları 
ve sürücü belgelerinin birer örneklerinin de yer aldığı isim 
listelerinin incelenmek üzere gönderilmesi istenmiştir.  
                                               Devamı 2’de
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Sağlık hizmetlerinde vatan-
daşlarımızdan alınan katılım 
paylarının sürekli artması, baş-
ta gözlük camı ve çerçevesi 
olmak üzere vatandaşa yapı-
lan ödemelerin düşürülmesi 
üzerine konfederasyon olarak 
Sosyal Güvenlik Kurumu, Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik bak 
ve maliye bakanlığına bir di-
lekçe göndererek yapılan uy-
gulamaların memurlarımız le-
hine düzeltilmesini talep ettik. 

Gönderdiğimiz dilekçede 
özellikle gözlük camı ve çer-
çevesi için devlet tarafından 
yapılan katkının son 10 yılda 
hiç artmadığını vurgulayarak 

buna karşın iki yılda bir olan 
gözlük hakkının üç yılda bire 
uzatıldığını ama Milletvekilleri-
ne her yıl bu hakkın tanınarak 
dört yüz TL ödeme yapıldığını 
hatırlattık. 

Kanunların uygulanmasın-
da eşitlik ve adalet ilkelerinin 
sosyal devletin vatandaşı 
gözeten politikalar üretme 
gereğinin anayasal bir zo-
runluluk olduğunu vurgula-
dığımız dilekçemizde,  Sağlık 
Uygulama Tebliği içerisinde 
yer alan başta gözlük camı ve 
çerçeve bedelleri olmak üze-
re vatandaşlarımıza sağlanan 
tüm katkıların makul bir sevi-
yeye çıkarıldıktan sonra, her 
yıl düzenli olarak artırılmasının 
sağlanması için gereğinin ya-
pılmasını istedik.

Türkiye Kamu-Sen ve 
Türk Eğitim-Sen Genel Baş-
kanı İsmail Koncuk, Milli Eği-
tim Bakanı İsmet Yılmaz’ın 
‘öğretmenlere performans 
kriteri getirmek istiyoruz’ 
açıklamalarına ilişkin de-
ğerlendirmelerde bulundu. 

Genel Başkan, “Eğitimin en önemli enstrümanı olan 
öğretmeni, bu kadar zelil ve puana muhtaç duruma 
düşürerek hedefiniz nedir, beyler? Aklınızı başınıza 
alın.” dedi. Koncuk, açıklamasında şunlara yer verdi:

“Sayın Yılmaz” Öğretmene, veliler, öğrenciler not 
verecek.” demiş. Bir sendika da Sayın Bakan’a hediye 
takdim etmiş. Öğretmenler artık bol not versin.

Öğretmen, öğrenciye bol not vermezse ne olur? 
Vallahi, veli ve öğrencinin vereceği not ile, haliniz nice 
olur bilinmez. Notlar artık bol kepçe.

Öğrencilik yıllarımda, emeği geçen öğretmenlerimi 
saygıyla anıyorum. Doğrusu, öğrenci olsaydım, öğret-
menime not vermeyi saygısızlık sayardım

Artık, devir ve roller değişiyor. Ayağınızı denk 
alın!”Bana bir harf öğretenin kölesi olurum.” 
Yerine ne kadar not, o kadar puan devri 
başlıyor.

Sayın Bakanın açıklamasına daha ciddi 
eleştiriler yapmak isterdim, ancak bu kadar 
anlamsız ve faydasız bir projeye ne denile-

bilir ki? Yazık!
Eğitimin en önemli enstrümanı olan 

öğretmeni, bu kadar zelil ve puana muh-
taç duruma düşürerek hedefiniz nedir, 
beyler? Aklınızı başınıza alın.”

Türkiye Kamu-Sen ve 
Türk Eğitim-Sen Genel 
Başkanı İsmail Koncuk, 
Başbakan Binali Yıldırım’ın, 
“657’deki memurlarının iş 
güvencesi ile ilgili bir çalış-
manın olmadığı, memurun 
iş güvencesinin kesinlikle 
kalkmayacağı, bu yönde 
bir çalışmanın da olmadı-
ğı” yönündeki açıklamala-
rını değerlendirdi. 

“ Söz ağızdan bir kez çı-
kar” diyen Genel Başkan 
Koncuk, “Sayın Cumhur-
başkanından da, bu yönde 
bir açıklama bekliyoruz” 
dedi.

Genel Başkan İsmail 
Koncuk; 

“Başbakan Sayın Binali 
Yıldırım, 657’deki memur-
larının iş güvencesi ile ilgili 
bir çalışmanın olmadığını, 
memurun iş güvencesinin 
kesinlikle kalkmayacağını 
bu yönde bir çalışmanın 
da olmadığını açıkladı.” 

Türkiye Kamu-Sen ola-
rak diyoruz ki, söz ağızdan 
çıkar. Sayın Başbakan’ın bu 
sözünün referandum sü-
recinden bağımsız bir söz 
olmasını diliyorum. 

Sayın Cumhurbaşka-
nından da, bu yönde bir 

açıklama bekliyoruz, ma-
lum, devlet memurluğu 
kavramının kaldırılacağı, 
işçi ve memur kavramının, 
tek potada buluştuğu bir 
istihdam türünün hayata 
geçmesi, Sayın Cumhur-
başkanının, başbakanlığı 
döneminden bu yana, sık-
lıkla söylediği bir sözdür. 

Sayın Başbakan’ın yu-
kardaki açıklaması, elbet-
te önemlidir ve bizim için 
kıymetlidir, ancak bu sözü 
güçlendirecek açıklama-
lara ihtiyacımız bulunmak-
tadır. 

Türkiye Kamu-Sen , 
verilen bu sözün de ya-
kın takipçisi olacaktır. Bu 
sözü, bugüne kadar ifade 
edilen, devlet memurları 
ile ilgili yanlıştan,  kesin bir 
dönüş olarak görmek isti-
yoruz” dedi.

SAĞLIKTA ALINAN KATKI PAYINI 
GÜNDEME TAŞIDIK

SAYIN BAŞBAKAN`IN 
SÖZÜNÜN TAKİPÇİSİYİZ
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ÖĞRENCİLER, 
ÖĞRETMENE 

NOT 
VERECEKMİŞ!

MEB tarafından Valiliklere gönderilen 04.01.2017 ta-
rih ve 166403 sayılı “Görevlendirme Şoförler” konulu 
yazıda, il/ilçe Müdürlüklerinde farklı sınıf ve unvanlarda 
olup görevlendirme ile fiilen şoför olarak görev yapan 
personellerin; T.C. No, adı soyadı, görev yerleri ile birlikte 
diplomaları ve sürücü belgelerinin birer örneklerinin de 
yer aldığı isim listelerinin incelenmek üzere gönderilmesi 
istenmiştir. Ayrıca Bakanlığa bağlı kurumlarda yardımcı 
hizmetler kadrosunda olup; Devlet memurluğunda 3 yılı 
tamamlayan, Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kurumlar-
da 04/01/2017 tarihinden önce görevlendirme onayı ile 
şoförlük yapan, toplamda 650 eğitim çalışanının şoför 
kadrolarına bir kereye mahsus olmak üzere atamalarının 
yapılacağına dair kamuoyunda haberler yer almaktadır.

Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, 
Bakanlığa bağlı kurumlarda yardımcı hizmetler kadrosun-
da olup, uzun süredir görevlendirme yoluyla genel idari 
hizmetler sınıfının görevlerini yerine getiren personele de 
bir defaya mahsus olmak üzere genel idari hizmetler sınıfı 
kadrolarına geçiş hakkının verilmesini talep ettik.

MEMURLUK YAPAN YHS 
PERSONELİNE DE BİR KEREYE 

MAHSUS GEÇİŞ HAKKI İSTEDİK

TÜRK EĞİTİM-SEN www.turkegitimsen.org.tr
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Türk Eğitim-Sen Kadın 
Komisyonları, başta evlilik 
programları olmak üzere 
diğer bazı program ve dizi-
lerin kaldırılması için Türkiye 
genelinde binlerce şikayet 
dilekçesi topladı.

Merkez Kadın Komisyonu-
muz da Firdes Işık başkan-
lığında Ankara Şubelerinin 
Kadın Komisyonu üyeleri ile 
birlikte dilekçeleri 29 Mart 
2017’de RTÜK’e iletti.

Şikâyet dilekçelerinin bu-
lunduğu klasörlerin RTÜK’e 
sunulmasının ardından ço-
cuklarımızın ve gençlerimi-
zin gelişimine olumsuz etkisi 
olan programların kaldırılma-
sı ile ilgili Merkez Kadın Ko-
misyonu Başkanı Firdes Işık 
açıklama yaptı.

İzdivaç programları başta 
olmak üzere, çocukların ve 

gençlerin gelişimine olumsuz 
etki eden diğer programlar 
ve dizilerin özellikle son dö-
nemde çok tartışma konusu 
olduğuna dikkat çeken Işık, 
popüler kültürü besleyen, 
büyüten bu tür programlara 
şikâyet üstüne şikâyet yağdı-
ğını söyledi.

Sorumlu sendikacılık an-
layışını ilke edinen Türk 
Eğitim-Sen’in bu programları 
mercek altına aldığını ve top-
lam 14 programın toplumsal 
açıdan zararlarını tespit ettik-
lerini ifade eden Işık, “Hem 
yayın içerikleri itibariyle ço-
cuklarımızın, gençlerimizin 
gelişimine olumsuz etki ya-
pan; hem de argo kelimeler, 
şiddet unsuru ve çocuk istis-
marı barındıran bu program-
ların yayınlanması toplumsal 
bir sorundur.” dedi.

Tüm kamu çalışanları çalışma 
hayatı ile ilgili gelişmelere dikkat 
etmek durumundadır, hatta zo-
rundadır. Yıllardır gördüğüm ise, 
birçok kamu çalışanının, genel 
büyük problemler yerine geçici, 
günlük, daha çok şahsi problem-
lere kanalize olarak büyük tehdit-
leri görmezden geldiğidir.

Gerek sendikacılık stratejisi 
gerekse kişisel bakış açısının ge-
nel, büyük problem ya da teh-
ditlere yöneltilmesi akıl gereği-
dir. Aksi takdirde, takıntı yapılan 
şahsi problemlere dikkat kesilip, 
büyük tehditler kaçırılırsa, neleri 
kaybedeceğimizi dahi kestirebil-
mek mümkün olmayacaktır.

Bu tehditlerden en büyüğü, 
güya daha verimli, yeni bir per-
sonel rejimi gerekçesi ile, ucube 
bir istihdam türü ile karşı karşıya 
kalacağımız gerçeğidir. Bu teh-
dit, devlet memurluğu zemini 
üzerine kurulmuş, tüm kaza-
nımların kaybedilmesi anlamına 
gelecektir. Böyle bir durumla 
karşılaştığımızda o takıntı yapılan 
küçük, şahsi problemlerin çözü-
lüp, çözümlenmesinin bir anlamı 
kalmayacaktır.

Bu yeni personel rejimi, iş gü-
vencesiz çalışma hayatı, nega-
tif performans sistemi üzerine 
kurgulanmış güvencesiz bir ça-
lışma hayatını öngörmektedir. 
Bunun, şimdiye kadar önündeki 
en büyük engel 657 Sayılı Dev-
let Memurları Kanunu ve bunun 
dayanağı olan Anayasanın 128. 
Maddesi ve bunlara bağlı mev-
zuattır. Oluşturulmak istenilen 
657 Sayılı DMK düşmanlığının 
temel sebebi budur. Bu sebep-
le 657 Sayılı DMK köhnemiştir, 
1965 model kanun v.b. nakaratlar 
söylenmektedir.

Türkiye Kamu Sen olarak, yıl-
lardır, sendikalaşmanın, sendikal 
mücadelenin ve en önemlisi de 
SENDİKAL TERCİHLERİN öne-
minden bahsediyor ve hemen 

hemen her konuşmamızda bun-
ları vurguluyoruz. Buna rağmen, 
günlük düşünme, küçük hesaplar 
içinde olma, amirlerin memnuni-
yeti esaslı sendikal tercih sıkıntı-
larını aşamadık.

Bu durum, güç sahiplerince bir 
teslimiyet olarak görüldüğü için, 
çalışma hayatı ile ilgili konularda 
daha rahat davranılması sonucu-
nu doğurmuştur. Yetki verdikleri-
miz de, bu gücün şımarıklığı ile, 
sendikacılığın asgari gereklerinin 
dahi çok uzağındadır çünkü na-
sıl olsa bana mahkumlar anlayışı 
tüm benliklerine hakim olmuştur. 
Onlar açısından haklı bir anlayış 
olduğu tartışılmaz; çünkü kendi-
lerini tercih edenlerin, temel ter-
cih sebebinin, aslında sendikacı-
lık kapasiteleri olmadığını çok iyi 
bilmektedirler. O halde, sendika-
cılık dışında her iş, onların iştigal 
alanıdır.

Yazıyı çok uzatmaya gerek yok. 
Türkiye Kamu-Sen Genel Başka-
nı ve 35 yıllık bir devlet memuru 
olarak tekrar hatırlatmayı önemli 
görüyorum; günlük düşünmeyi 
bırakalım, kimsenin yönlendir-
mesi ile sendikal tercihte bulun-
mayalım, daha büyük belalara 
düçar olmadan nasıl bir tavır ve 
duruş içinde olmak gerektiğini 
görelim.

Ben, kanaatlerini çok net söy-
lemeye gayret eden bir insanım, 
bu anlayıştan da asla vazgeçme-
yeceğim, kimse gönül koymasın, 
aslında kamu çalışanlarının şu 
anlattıklarımı çok iyi bildiğini de 
biliyorum, ancak birçoğu ma-
alesef, risk almanın zor olduğu 
kanaatinden kurtulamamakta-
dır, gerçekte ise, en büyük riskin 
nemelazımcı anlayış olduğunu 
anladığımızda iş işten geçmiş 
olacaktır. Tarih önünde sorumlu 
olmamak için bir kere daha söy-
leyeyim, dedim. Karar sizlerin.

İsmail KONCUK
Genel Başkan

Köşe Yazısı

TARİH ÖNÜNDE 
SORUMLU OLMAMAK 

İÇİN...

EVLİLİK PROGRAMLARININ 
KALDIRILMASI İÇİN RTÜK’E 

BAŞVURUDA BULUNDUK

TÜRK EĞİTİM-SEN Türkiye’nin Sendikası
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, Milli Eğitim Bakanı İsmet 
Yılmaz’ın bitişik eğik yazının kaldı-
rılacağına ilişkin yaptığı açıklama-
yı değerlendirdi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yıl-
maz, 2017-2018 Eğitim-Öğretim 
Yılında bitişik eğik yazı yerine dik 
temel harflerin kullanılacağını 
açıkladı. Bu açıklamayla birlikte 
öğrenciler, veliler ve öğretmenler 
derin bir nefes aldı.

Sendikamız bitişik eğik yazı uy-
gulamasının kaldırılmasını talep 
etmiş, bu yazının yetenek ge-
rektirdiğini, nasıl kalem tutaca-
ğını bile yeni yeni öğrenen, ince 
motor becerileri tam gelişmemiş 
ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri için 
bitişik eğik yazı yazmanın sancılı 
bir süreç olduğunu, hatta öğret-
menlerin bile öğrencilerin yazıla-
rını, dolayısıyla da sınav kâğıtlarını 
okumakta güçlük yaşadığını 
defalarca dile getirmiştik. Bitişik 
eğik yazı ile yazmayı öğrenen 
çocukların dik temel harflerle yaz-
ması da çok zor olmakta, çocuklar 
bocalamaktadır.

Sendikamız 2015 yılında bu 
konuyla ilgili sosyal medya üze-
rinden bir anket çalışması da 

yapmıştı. Buna göre anketimize 
katılanların yüzde 86’sı bitişik eğik 
yazı uygulamasının kaldırılmasın-
dan yana görüş bildirmişti. Sade-
ce yüzde 14’ü bu yazının devam 
etmesinden yana olduğunu ifade 
etmişti.

‘Bitişik eğik yazı uygulamasının 
kaldırılması halinde güzel yazı 
dersi konulmalı mıdır?’ sorusuna 
ise ankete katılanların yüzde 79’u 
evet, yüzde 21’i hayır cevabı ver-
mişti.

Sendikamızın çabaları ve kamu-
oyunun da bu yöndeki baskısıyla 
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz 
tam 12 yıldır devam eden bitişik 
eğik yazı uygulamasına son veri-
leceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nı verdiği 
bu karardan dolayı tebrik edi-
yoruz. Getirildiği dönemden bu 
yana hep tartışılan bitişik eğik 
yazı uygulamasının kaldırılması 
son derece olumlu bir gelişmedir.

Bitişik eğik yazı, ilkokul 3’üncü 
sınıfta güzel yazı dersi içinde öğ-
retilmelidir. Bu karar tüm öğren-
cilerimize ve öğretmenlerimize 
hayırlı, uğurlu olsun.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Kamu-Sen ve Eskimeyen Dostlar Grubu 18 Mart Şehitler günü ve Şehitler haf-
tası nedeniyle 18 Mart 2017 tarihinde Ankara Kocatepe Camii’nde Mevlid-i Şerif okuttu.

İkindi namazının hemen ardından başlayan mevlide katılım oldukça yoğun oldu. 
Mevlid-i Şerif’e Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk başta olmak üzere 
Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın Genel Başkanları, Genel Merkez yöne-
ticileri, Türkiye Kamu-Sen Şehit Yakınları ve Gaziler Komisyonu Başkanı, Şehit Aileleri 
Federasyonu Genel Başakanı Hamit Köse, Şube Başkanlarımız, Eskimeyen Dostlar 
Grubu üyeleri ve çok sayıda vatandaş da iştirak etti.

Kocatepe Camii’nin büyüleyici atmosferinde okunan Mevlid-i Şerifler ve Kuran 
tilavetinin ardından başta Çanakkale Şehitlerimiz olmak üzere bu vatan için canını 
vermiş tüm şehitlerimizin ruhları için hep birlikte dualar edildi, ilahiler söylendi.

688 Sayılı yeni Kanun 
Hükmünde Kararname 
Resmi Gazete’de yayım-
landı. Kanun Hükmünde 
Kararnameye göre, 416 
kişi kamudaki görevlerine 
iade edildi. 

KHK ile daha önce 
kamudaki görevlerinden 
çıkarılan 416 kişi görevleri-
ne yeniden dönebilecek. 
KHK’nın ekindeki listeye 
göre, İçişleri Bakanlığı 
Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğü’nde 90, 
Sağlık Bakanlığından 83, 
Diyanetten 76, yükseköğ-
retim kurumlarından 37, 
Emniyet ve SGK Başkan-
lığından 24’er, Adalet Ba-
kanlığından 15, Karayolları 
Genel Müdürlüğünden 9, 
Milli Savunma Bakanlığı, 
TSK ve Orman Bakanlığın-
dan 7’şer, TCDD ve İller 
Bankasından 5’er, Yargıtay, 
Jandarma ve Devlet Hava 
Meydanları Genel Müdür-
lüğünden 4’er, Danıştay, 
BTK Başkanlığı ile Tapu ve 
Kadastro Genel Müdür-
lüğünden 3’er, Çevre 
Bakanlığı, TÜİK, Türkiye 
Lokomotif ve Motor Sana-
yi AŞ ve Türkiye Demir-
yolu Makinaları A.Ş’den 
2’şer, Dışişleri Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı, Göç 
İdaresi Genel Müdürlüğü, 
Sayıştay ile Basın Yayın 

ve Enformasyon Genel 
Müdürlüğünden birer kişi 
göreve iade edildi.

KHK’nın yayımlanma-
sıyla görevlerine iade 
edilenlerin 10 gün içinde  
göreve başlamaları gere-
kiyor.

Bu sürede göreve 
başlamayanlar çekilmiş 

sayılacak.

 

KONCUK: DARISI 
ES KISA SÜREDE TÜM 
MASUMLARA OLSUN 

688 Sayılı yeni Kanun 
Hükmünde Kararname 
ile 416 kişinin göreve iade 
edilmesini olumlu bir 
gelişme olarak değerlen-
diren Türkiye Kamu-Sen 
ve Türk Eğitim-Sen Genel 
Başkanı İsmail Koncuk, 
“Yeni Kanun Hükmünde 
Kararname yayınlandı. 
Kararname ile toplam 416 
kişi kamuya geri döndü. 
Darısı, en kısa sürede  tüm 
masumlara olsun” dedi.

MİLLİ EĞİTİM 
BAKANLIĞI’NIN 

EL YAZISININ 
KALDIRILACAĞINI 

AÇIKLAMASI 
SEVİNDİRİCİDİR.

YENİ KHK YAYINLANDI, 
416 KİŞİ GÖREVE  

İADE EDİLDİ

TÜRKİYE KAMU-SEN VE 
ESKİMEYEN DOSTLAR 

ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMADI

TÜRK EĞİTİM-SEN www.turkegitimsen.org.tr
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Musa AKKAŞ
Genel Sekreter

Köşe Yazısı

İlgili mevzuata göre, okul öncesi 
öğretmenlerinin ve teneffüs haklarının 
olmaması insan haklarına aykırı olup 
yasal ve hukuki değildir. Okul öncesi 
öğretmenlerine ek ücret ödemeden 6 
saat kesintisiz çalıştırmak İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesinin 23.2 mad-
desi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşme-
sinin 4.2 maddesi, 1982 Anayasasının 
10.5 ve 18.1 maddeleri, 4857 İş Kanu-
nun 5. maddesi ile 657 Sayılı Kanunun 
18 ve 178. maddelerine aykırıdır.

Bütün yönetmeliklerde diğer 
branşlar için ders ve dinlenme saatleri 
düzenlenmiş iken okul öncesi öğret-
men ve öğrencilerinin teneffüs hakları 
bulunmamaktadır. Bu nedenle bu öğ-
retmen ve öğrenciler gün içerisinde 
dinlenme ve ihtiyaç izni kullanama-
maktadırlar. Bu da okul öncesi öğret-
menleri ile oyun çağındaki öğrenci-
lerinin yıpranmalarına ve motivasyon 
kaybı yaşamalarına neden olmaktadır. 
Bu aralıksız çalışmaya ek olarak okul 
öncesi öğretmen ve öğrencileri, İlköğ-
retim öğretmen ve öğrencileri gibi 
eğitim yapmaktadırlar. 26.07.2014 Ta-
rihli ve 29072 Sayılı Resmi Gazete’de 
Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul 
Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları 
Yönetmeliğinin “Etkinlik, ders, etüt ve 
dinlenme süreleri” başlıklı 6. madde-
sinin 1. fıkrası (a) bendi: “(1) Okul önce-
si eğitim kurumlarında; a) Okul öncesi 
eğitim kurumlarında günde ellişer 
dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati süre 
ile ikili eğitim yapılır. Ancak, ana sınıf-
larında kayıt alanındaki tüm çocukların 
kayıtlarının yapılmasına rağmen, ikili 
eğitim için grup oluşturacak sayıda 
çocuk bulunamadığı takdirde okulun 
öğretim şekline uygun olarak normal 
eğitim de yapılabilir.” şeklindedir. 
Aynı maddenin 2. fıkrası (a) ve (b) ben-
di ise: “(2) İlköğretim kurumlarında; a) 
Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul 
yönetimince teneffüsler için en az 10 
dakika ayrılır. b) Normal öğretim ya-
pılan okullarda yemek ve dinlenme 
için en az 40, en çok 90 dakika süre 
verilir. Bu süre okul yönetimince okul 
çevresinin şartlarına göre düzenlenir, 
il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bilgi 
verilir. İkili öğretim yapılan ilköğretim 
kurumlarında sabahçı ve öğlenci grup 
öğrencilerinin çıkış ve girişleri arasın-
da en fazla 30 dakikalık süre ayrılır.” 
şeklindedir. Bu nedenle İlköğretim 
kurumlarında ders saatleri 40 dakika 
olmasına karşılık, okul öncesi eğitim 
kurumlarında 50 dakika olarak belir-
lenmesi de eşitsizliğe yol açmaktadır. 
Bu nedenle İlköğretim kurumlarında 
ders saatleri 40 dakika olmasına kar-
şılık, okul öncesi eğitim kurumlarında 
50 dakika olarak belirlenmesi de eşit-
sizliğe yol açmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı bu durum 
hakkında; eski yönetmelik olan Okul 
Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeli-
ğinin 8. maddesinin 3. fıkrasında yer 
alan düzenlemenin, MEB İlköğretim 
Kurumları Yönetmeliğinin 9. madde-
sinin 1. fıkrası hükmüne paralel şekil-
de değiştirilerek, okul öncesi eğitim 
kurumlarında çalışan öğretmenlerin 
ders saatlerinin 40 dakika olarak ön-
görülmesi ve ders saatleri arasında te-
neffüs yapılmasına yönelik değişiklik-
lerin yapılarak, söz konusu eşitsizliğin 
giderilmesi hususunda bakanlıktan 
talepte bulunan sendikamız Türk Eği-
tim Sen’e Milli Eğitim Bakanlığı Okul 
Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü 
08.12.2009 tarih ve 3777 sayılı yazı ile 
cevap vermiştir.

Yazılan cevabi yazıda; “Okul Öncesi 
ve İlköğretim Kurumları Yönetmeli-
ğinin 6.1/a maddesi uyarınca 50’şer 
dakikalık 6 saatlik kesintisiz eğilim ya-
pılması gerektiği, bunun okul öncesi 
öğrencilerinin küçük olması ve ortam 
güvenliklerinin sağlanması açısından 
zorunlu olduğu, ders saatlerinin il-
kokul öğretmen ve öğrencileri gibi 
düzenlenmesinin hem çocukların 
küçük olması hem de güvenliklerinin 
sağlanması nedeniyle imkansız oldu-
ğu, Ana sınıfı öğretmenlerinin eğitim 
saatlerinin 50 dakikadan 40 dakikaya 
indirilmesi ve bu öğretmenlere ilköğ-
retim ve ortaöğretim kurumlarında 
görev yapan öğretmenler gibi tenef-
füs yaptırılması uygulamada mümkün 
olmamaktadır. Çünkü ana sınıflarında-
ki çocuklar 48-72 aylık olduklarından 
yeterince öz bakım becerilerine sahip 
değildir.

Bu çocukların grup öğretmenleri 
başlarında olmadan kendi başlarına 
teneffüs yapmaları mümkün olmadı-
ğından; bünyesinde bulunduğu ku-
rumların teneffüs saatlerinin dışında 
okul öncesi eğitim öğretmenlerinin 
çocuklarla birlikte program esnekliği 
çerçevesinde sınıf dışı etkinliklerden 
yararlanmaları mümkündür.” açıkla-
masında bulunulmuştur.

Ders saatlerinin yaş küçüklüğü ve 
güvenlik nedeniyle ilkokul gibi dü-
zenlenemeyeceğinin belirtilmesi, 
ardından kesintisiz 6 etkinlik saatinin 
dayatılması ve 3-6 yaş aralığındaki bir 
çocuğun okulda bulunmaya zorlan-
ması çok çelişkili bir durumdur. Okul 
öncesi öğrencisinin 50’şer dakikalık 
kesintisiz 6 etkinlik saati eğitim göre-
ceği belirtilmiş ve teneffüs hakkı tanın-
mamış iken; ilkokul öğrencisinin 40’ar 
dakika ders göreceği ve 10’ar dakika 
ara vereceğinin belirtilmesi çok çeliş-
kili bir durumdur.

Yine ilkokul öğrencisinin 6.2 mad-
desinde 40 dakika ders,10 dakika 
teneffüs yapacağı belli iken; teneffüs 

verilmeden 50 dakika ders görmeye 
zorlamak bir başka çelişkidir. Bunun 
güvenlik nedeniyle olduğu belirtil-
mekte ise, bunun çözümü ders saatini 
erkene almaktır. Erken çıkan öğren-
ci ders arası vermediği için okuldan 
bıkmış bir şekilde çıkmayacaktır. Ders 
arası verilmediği için de öğrenci ve 
öğretmen güvenlik sorunu yaşama-
yacaktır. Okul öncesi eğitim kurum-
larında çalışan öğretmenler, hiç ara 
vermeksizin saatlerce çalışmak zorun-
da kalmaktadırlar. Söz konusu bu öğ-
retmenlerin ders saati kavramı yoktur. 
Yarım gün eğitimdeki 6 ders saati dü-
şünülecek olursa 50*6=300 dk. ders 
devam etmektedir. Yani bu öğret-
menler 300 dakika (5 saat aralıksız) ça-
lışmaktadırlar. Okul öncesi eğitim ku-
ramlarında çalışan öğretmenlerimiz, 
eğitim etkinliklerinin aralıksız olması 
ve teneffüs kullanamamalarından do-
layı mağduriyet yaşamaktadır.

Ayrıca, okul öncesi eğitim kurumla-
rında görev yapan öğretmenler eğiti-
mi aralıksız olarak gerçekleştirmeleri-
ne rağmen bu durumdan kaynaklı ek 
ders ücret farkını dahi alamamaktadır. 
İnsan Hakları Evrensel Beyanname-
sinin 23.2 maddesinde “Herkesin, 
herhangi bir ayrım gözetmeksizin, 
eşit iş için eşit ücrete hakkı olduğu” 
belirtilmektedir. Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesinin 4.2 Maddesinde “kim-
senin zorunlu çalıştırmaya tabi tutula-
mayacağı” belirtilmektedir. 1982 Ana-
yasasının 10.5 maddesinde “Devlet 
organları ve idare makamlarının bü-
tün işlemlerinde kanun önünde eşitlik 
ilkesine uygun olarak hareket etmek 
zorunda olduğu” Yine Anayasamızın 
18.1 maddesinde “Hiç kimse zorla 
çalıştırılamayacağı, angaryanın yasak 
olduğu” belirtilmektedir. 657 Sayılı 
Devlet Memurları Hakkında Kanunun 
18. Maddesinde “Devlet memurunun 
güvenlik hakkı olarak aylık ve başka 
haklarının elinden alınamayacağı” 
belirtilmiştir. 4857 Sayılı İş Kanunun 5. 
Maddesinde “İşverenin çalışanlarına 
eşit davranmakla yükümlü olduğu “ 
belirtilmektedir. Her insanın günlük 
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gün 
içinde serbest zamana ihtiyacı olduğu 
yaşamsal bir gerçekliktir. Küçük yaşta-
ki okul öncesi öğrencisine kesintisiz 6 
etkinlik saati ile eğitim verilmesi eği-
tim terminolojisine ve çocuk psikolo-
jisine aykırı bir durumdur.

Aynı zamanda Milli Eğitim Temel 
Kanunu’nun 20. maddesini İşlevsiz 
hale getirecektir. Anılan kanunun 20. 
maddesinde “Okul öncesi eğitiminin 
amaç ve görevleri, milli eğitimin genel 
amaçlarına ve temel ilkelerine uygun 
olarak “1. Çocukların beden, zihin ve 
duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar 
kazanmasını sağlamak; 2. Onları il-

köğretime hazırlamak” olduğu belir-
tilmiştir. Okul öncesi öğrencisi oyun ve 
dinlenmeye ihtiyaç duyan bir bireydir. 
Bu çocukların ilkokula hazırlanabilmesi 
için oyun ve dinlenme fırsatı gibi ihti-
yaçlarının karşılanması gerekir. İlkokul 
öğrencisinin ise ders saati 40 dakika 
iken; ilkokula hazırlanan bir çocuğun 
50 dakika kesintisiz ders görmesi ve 
bu çocuğa dinlenme hakkı tanınma-
ması; çocuğun dikkat kaybı yaşama-
sına, okuldan soğumasına neden 
olacaktır. Bu durumda anılan kanunun 
20. maddesindeki okula hazırlama 
amacına aykırılık teşkil edecektir. Din-
lenme saatlerinin ders saatlerinden 
mahsubu ile ders bitiş saatlerinin er-
kene alınması ya da okul öncesi öğret-
menlerine yüzde olarak farklı ek ders 
ödenmesi halinde sorunların bir kısmı 
çözülecektir.

Bu sebeplerden dolayı sendi-
kamız Türk Eğitim Sen tarafından 
Danıştay’da dava açılmış olup, mağ-
duriyet giderilene kadar bu sorunları 
sendika olarak gündemde tutmaya 
devam edeceğiz .Geçtiğimiz gün-
lerde Temel Eğitim Müdürlüğü ta-
rafından OECD Erken Çocukluk ile 
ilgili toplantısında sorunlar toplantıya 
katılan öğretmenler tarafından da 
gündeme getirilerek Erken çocukluk 
Eğitimi daire başkanına da sorulmuş 
ancak cevaplar öğretmenlerimizi tat-
min etmediği gibi üzmüştür. Sayın 
Genel Müdürle yaptığım görüşmede 
sorunlar ve toplantı ile ilgili değerlen-
dirmeler alınmış olup Genel Müdür 
Okul öncesi öğretmenlerin yaşadığı 
mağduriyetlerin farkında olduklarını, 
diğer ülkelerde yapılan uygulamaları 
karşılaştırdıklarını, sendikamızın da bu 
konuda dava açtığını, dava sonucunu 
beklediklerini, verilecek karara göre 
bir çalışma yapacakları açıklamasında 
bulunmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından okul öncesi öğretmenlere 
yönelik düzenlenen bir toplantı daha 
bir fayda sağlamadan, memnuniyet-
sizlikle sonuçlanmıştır. Dileğimiz odur 
ki; katılımcıların faydalandığı, memnu-
niyet duyduğu, sonuç alındığı toplan-
tıların gerçekleşmesi için gerekli ted-
birler alınır. Türk Eğitim Sen olarak her 
zaman eğitim çalışanlarının yanında 
olduk. Okul öncesi öğretmenlerinin 
de mağduriyetlerinin giderilmesi ve 
hak ettiklerini bir an önce almalarının 
takipçisi olacağız.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNE YAPILAN REVA MIDIR?

TÜRK EĞİTİM-SEN Türkiye’nin Sendikası
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Türk Eğitim-Sen Genel Merkez 
Kadın Komisyonu üyeleri Cebeci 
Şehitliğini 11 Mart 2017 tarihinde 
ziyaret etti. Hain saldırılar sonucu 
şehit düşen askerlerimizin kabirle-
ri başında dua okundu. Ziyarette 
bir konuşma yapan Merkez Kadın 
Komisyonu Başkanı Firdes Işık, şe-
hitliğin çok yüce bir makam oldu-
ğunu belirterek, bu vatan uğruna 
şehit düşen asker ailelerinin her 
zaman yanında olduklarını söyle-
di. Merkez Kadın Komisyonu üye-
lerinin yoğun katılım gösterdiği 
etkinlikte Işık sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Türk Eğitim-Sen Kadın 
Komisyonları olarak sendikamızın 
ilkeleri doğrultusunda faaliyetleri-
mizi yürütmekteyiz. Sendikamızın 
‘Bizim ilkemiz önce ülkemiz’ slo-

ganından hareketle ve ana duyar-
lılığıyla geçtiğimiz ay geçtiğimiz 
ay da kahraman gazilerimizi zi-
yaret etmiştik.Bu topraklar şehit-
lerimizin aziz kanlarıyla sulanmış 
ve vatan olma özelliğini almıştır. 
Bu güzel ülkemizde hür ve ba-
ğımsız yaşıyorsak, Malazgirt’ten, 
Dumlupınar’da, Kocatepe’de, 
Sakarya’da, Çanakkale’de şehit 
olan binlerce vatan evladının sa-
yesindedir. Bunun bilincinde olan 
siz yürekli vatansever kadınlarla 
şehitlerimizi her zaman yad edi-
yor. aziz ruhları önünde saygıyla 
eğiliyoruz.Bizler biliyoruz ki milli 
birlik ve bağımsızlığımızın şahitleri 
aziz şehitlerimiz ve gazilerimizdir. 
Bu vatan ve Türk Milleti için hiz-
met eden, canını feda eden baş-
ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve 
gazilerimizi saygıyla, rahmetle ve 
minnetle anıyoruz.”

 Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başka-
nı İsmail Koncuk, işsizlik sorununa dikkat çekti. İşsizliğin 
yüzde 12.7’ye ulaştığını söyleyen Koncuk, bu konuda 
radikal tedbirler alınması gerektiğini belirtti. Koncuk, 
“Türkiye genç işsizlik yönünden adeta bir umutsuzluk 
adasına dönmüştür. Oranı ise yüzde 20’lerin çok üze-
rindedir. Gençlerimiz göz ardı edilemez” dedi.

Mülakat sistemini de eleştiren Koncuk, “KPSS’yi ka-
zanmak gençlerimiz için bir umut iken, anlamsız bir şe-
kilde oluşturulan ucube mülakat sistemi bu umudu da 
yok etmek üzeredir.” diye konuştu.

Gelişmiş dünyada yer almak için en önemli tedbirin 
genç işsizliği çözebilecek adımları hızla atmak olduğu-
nu kaydeden Koncuk, her alanda istihdam yaratmanın 
gerekliliğine vurgu yaptı.

Koncuk, “Adil gelir dağılımını sağlayabilmek için 
öncelikle her alanda istihdam yaratmak zorundayız. 
Gençleri umutsuz olan ülkelerin geleceği olmaz. Bu 
sebeplerle, yüzde 12.7’lik işsizliğin, her ocakta büyük 
sosyal ve psikolojik travma yarattığını bilerek davran-
mak ve çözmek milli bir görevdir.” dedi.

Genel Başkan İsmail Koncuk açıklamasında şu ifade-
lere yer verdi: “İşsizlik resmi kayıtlara göre tam yüzde 
12.7’ye ulaştı. Bu rakam uzun süre taşınabilir bir oran 
değildir. Acil, radikal tedbirler alınmalıdır.

Türkiye genç işsizlik yönünden adeta bir umutsuzluk 
adasına dönmüştür. Oranı ise yüzde 20’lerin çok üze-
rindedir. Gençlerimiz göz ardı edilemez.

KPSS’yi kazanmak gençlerimiz için bir umut iken, an-
lamsız bir şekilde oluşturulan ucube mülakat sistemi bu 
umudu da yok etmek üzeredir.

Gerçekten gelişmiş dünyada yer almak istiyorsak, 
bunun için, en önemli tedbir, genç işsizliği çözebilecek 
adımları hızla atabilmektir.

Adil gelir dağılımını sağlayabilmek için öncelikle her 
alanda istihdam yaratmak zorundayız. Gençleri umut-
suz olan ülkelerin geleceği olmaz.

Bu sebeplerle, yüzde 12.7’lik işsizliğin, her ocakta 
büyük sosyal ve psikolojik travma yarattığını bilerek 
davranmak ve çözmek milli bir görevdir.”

Gazi Üniversitesi’nde ’Çanakkale Zaferi’ temalı karma 
sergi açıldı. Sergiye 17 farklı üniversiteden akademis-
yen ve sanatçı küratör davet edildi.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 102’inci yıldönümü tüm 
yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Gazi 
Üniversitesi Resim Heykel Müzesi Sergi Salonunda kü-
ratörlüğünü senika üyelerimiz Doç. Dr. Birsen Çeken ve 
Doç. Dr. Gültekin Akengin’in yaptığı Çanakkale Zaferi 
konulu karma resim sergisi açıldı.

Yoğun ilgi gösterilen sergiye yurt içi ve yurt dışından 
17 farklı üniversiteden akademisyen ve sanatçı küratör 
davet edildi. Serginin açılışına katılan Türkiye Kamu 
Sen ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 
yaptığı konuşmada serginin açılışında katkıları olan 
Gazi Üniversitesi hocalarını tebrik ederek, “Bu milli bir 
şuurdur. Bu günlerde bu milli şuuru ülkemizin, milleti-
mizin göstermeye ihtiyacı var” dedi.

“Gazi Üniversitesine yakışan bir sergi olmuştur” di-
yen Koncuk, “Zaten Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım 
Fakültesinin başarılarını biz yakından takip ediyoruz. Bu 
başarılarının daim olmasını diliyorum” diye konuştu.

Türk ve dünya tarihi açısından büyük öneme sahip 
olan Çanakkale Zaferi’nin yaşatılması amaçlandığı ser-
gi, 24 Mart tarihine kadar Gazi Üniversitesi Resim Hey-
kel Müzesi Sergi Salonunda ziyaretçilerine açık olacak.

MERKEZ KADIN 
KOMİSYONU’NDAN 
ŞEHİTLİK ZİYARETİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ’NDE 
‘ÇANAKKALE ZAFERİ’ TEMALI 

KARMA SERGİ AÇILDI

GENÇLERİ UMUTSUZ OLAN ÜLKELERİN GELECEĞİ OLAMAZ
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Talip GEYLAN
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri

Köşe Yazısı
Kamuda hayat bulan bir paralel ya-

pılanmanın ülkemizi ne hale getirebil-
diğine 2016 yılının Temmuz ayının 15 
inci gecesinde somut ve en acı şekilde 
şahit olduk.

Milletimizin mukaddeslerini istismar 
ederek sosyal taban bulan, insanımı-
zın halisane duygularını ve inançlarını 
sömürerek insan kaynağı oluşturan, 
sistemin açıklarını ve Hükümet eden 
siyasi partilerin iktidar olma iştahlarını 
kullanarak Devlet içerisinde kadrola-
şan sinsi gruplaşmaların kamuda nasıl 
büyük bir güce ulaşabildiğini öğren-
dik.

Kamu yönetiminde, devlet hiye-
rarşisinin dışındaki başka otoritelerin 
güdümünde eyleyenlerin, Devletin 
bekası ve milletin selameti dahi sözko-
nusu olduğunda, tercihlerini biat et-
tikleri odaktan yana koyduklarını çok 
açık şekilde gördük.

Biat etmenin de ötesinde, adeta ta-
pındıkları bu otoritenin her talimatını 
hem de her şartta benimseyenlerin, 
gerektiğinde, yüce Allah’ın ayetlerini 
de inkar ederek kendilerine biçilen 
rolü oynadıklarını ve gösterilen hede-
fe ulaşmak için her değer ve hükmü 
ayaklarının altına aldıklarını müşahade 
ettik.

Kendilerine İslami referansları reh-
ber aldığını iddia edenlerin, amaçları-
na ulaşmak için her türlü İslami, insani 
ve vicdani kıymeti yerlerde süründür-
düklerini defalarca izledik.

Velhasılıkelam; Devletin iradesi dı-
şında başka unsurlarca sevk ve idare 
edilenlerin, kamu yönetiminde paralel 
otorite oluşturanların, Devlet içinde 
Devlet kuranların ülkeyi nasıl bir uçu-
ruma sürüklediğini 15 Temmuz gecesi 
milletçe çok ama çok muzdarip şekil-
de yaşadık.

***
TEHDİT SADECE FETÖ MÜ?
Ders çıkarmayacak mıyız?
İbret almayacak mıyız?
Kamuda paralel yapılanmalara DUR 

dememiz için, her defasında burnu-
muzun taşa değmesi mi gerekecek?

Çalışma hayatında ahengi bozan, 
liyakat ve ehliyet kriterlerini alt üst 
eden, doymaz iştahları uğruna kamu 
hizmetlerinin içine eden ve kamu çalı-
şanlarının huzuruna kast eden sadece 
FETÖ kaynaklı unsurlar mıydı?

“FETÖ melanetini savuşturduk, ar-
tık başımız göğe erecek, mahalle süt 
liman oldu” gevşekliğinde sefa mı sü-
receğiz?

Kamuda paralel yönetim ihdas ede-
rek, yıllardır çalışma hayatının içine 
eden diğerlerini görmezden gelmeye 
devam mı edeceğiz?

Akıllanmayacak mıyız?
Neyi bekliyoruz?
Bir Devletin, sadece tanklarla tüfek-

lerle tahrip edilmeyeceğini; ehliyetsiz 
kadrolar marifetiyle kamu kurumları-
nın çürütülerek ve içinin boşaltılarak 
da Devletin mekanizmasının iğdiş edi-

leceğini ve uçuruma sürükleneceğini 
anlamak için, illa bir felaket daha mı 
yaşanması gerekiyor?

…
Bu soruların muhatabı, tabii ki, ön-

celikle ülkeyi yöneten siyasi iktidardır.
***
PARALEL BÜROKRASİ
Evet;
Hiç lafı evelemeye gevelemeye ge-

rek yok!
Kamuda, sendika görünümlü bir 

PARALEL ÖRGÜT, kamu kurumlarına 
adeta çöreklenmiştir.

Son on beş yılda adeta Eş Bakanlar, 
Eş Genel Müdürler, Eş İl Müdürleri, Eş 
Kurum Müdürleri eliyle kamu yöneti-
mine EL KONULMUŞTUR!

Yüzbinlerce kamu çalışanının irade-
sine ipotek konulmuş, memurlarımız 
“ya üye olursun ya da ….” şantajlarıyla 
iş ve ekmekleriyle tehdit edilerek esa-
ret altına alınmıştır.

Kamu yönetiminde liyakat, ehliyet, 
mevzuat, teamül, Devlet terbiyesi hak 
getire…

Düşünebiliyor musunuz;
Bakansınız ama genel müdür ata-

masını bir çete iradesi tayin ediyor; 
il müdürüsünüz, emrinizdeki şube 
müdürüne gücünüz yetmiyor; okul 
müdürü atanacak, organizasyonu 
sendika görünümlü bir örgüt gerçek-
leştiriyor..

Bu söylenenleri, abartılı ve taraflı 
bulan okuyucular olabilir.

Ancak o kadar çok örnek var ki, sıra-
lamaya niyet etsek sayfalar yetmez…

Geçtiğimiz yıl yapılan okul müdürlü-
ğü değerlendirmeleri.

Sadece  İstanbul İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen de-
ğerlendirme sonuçları bile yukarıda 
söylediklerimizin az bile kaldığına so-
mut örneklerdir. Geçtiğimiz Haziran 
ayında İstanbul’da oluşturulan müla-
kat komisyonlarında yapılan değer-
lendirmelerde 100 puan alan 86 okul 
müdürlerinden 81 tanesi ve 90 üzeri 
puan alan 128 müdürden 116 tanesi 
Eğitim Bir Sen üyesi.

Garip değil mi?
Değil diyorsanız, buna tek bir ce-

vabınız olabilir: Ya İstanbul’un en zeki 
müdürlerinin tamamının EBS üyesi 
olduğunu iddia edecek, ya da hepi-
mizi embesil yerine koyarak, ne kadar 
beceriksiz ve yetersiz tip varsa diğer 
sendikalarda toplanmış, diyeceksiniz.

Şu insafsızlığa, vicdansızlığa, iman-
sızlığa bakar mısınız?

Tabii bu noktada daha da acı olan, 
Milli Eğitim Bakanlığı’nı yönetme id-
diasında olan Bakanından İl Milli Eği-
tim Müdürüne varıncaya kadar tüm 
bürokratların, bu rezilliği kabullenmiş 
olmaları ve müdahale etmemeleridir.

Yazıklar olsun!
Bir insaflı yönetici çıksın ve ülke ge-

nelinde Memur Sen üyesi olmayan ya 
da Memur Sen’e rağmen göreve geti-

rilen; kaç tane İl müdürü, ilçe müdürü, 
okul müdürü, PTT müdürü, hastane 
Başhekimi.. vs vardır bir araştırsın ba-
kalım…!

Bırakın kamudaki yönetici atamala-
rını; işi o kadar azıttılar ki, daha mes-
leğinin başındaki aday öğretmenlere 
dahi baskı yaparak “Üye olmaz iseniz 
stajyerliğiniz kalkmayabilir ha.!” teh-
ditlerini savuruyorlar. Tabii ki, bunların 
aksini iddia edecek ve kendilerinin 
bile inanmadığı, ‘atanan sözleşmeli 
öğretmenlerin neredeyse tamamının 
daha ilk günden sendikalarının ca-
zibesiyle aşka gelerek üye oldukları’ 
yalanını öne süreceklerdir.

Kamu çalışanları, yıllardır, en tabi 
hakları ya da hak ettikleri en basit ta-
lepleri dahi sözkonusu olduğunda bile 
sendikal tercihlerini gözden geçirme 
dayatmasıyla muhatap edildiler.

Köyden şehre mi geleceksin, üye 
olacaksın.

Şef mi olacaksın, üye olacaksın.
Sınavlarda görev mi alacaksın, üye 

olacaksın.
Hastanenin döner sermayesinden 

mahrum olmak istemiyor musun, üye 
olacaksın.

Oğluna taşeron firmada iş mi bul-
mak istiyorsun, üye olacaksın.

Kronik rahatsızlığından dolayı sık sık 
izin kullanmak durumunda mısın, üye 
olacaksın.

Nöbet görevini boş gününe mi aldı-
racaksın, üye olacaksın.

Ekmek yemek, su içmek, nefes al-
mak mı istiyorsun, üye olacaksın…

Hızımızı alamadık; Cennete girmek 
mi istiyorsun, üye olacaksın…!

Masal değil bunlar..; inanmıyorsa-
nız, en yakınınızdaki kamu kurumuna 
girin ve yoklayın bakalım, daha ne ger-
çeklerle karşılaşacaksınız.

O kadar kaşarlandılar ki, akp iktida-
rında 48 binlerden 956 binlere ulaşan 
üye sayılarını, sendikal performansla-
rına(!) bağlama yüzsüzlüğünden geri 
durmuyorlar.

Performansınızı yesinler..!
Şu 15 yıllık iktidar süresince; Hükü-

metin tek bir icraatına dönük tek bir 
eleştirel kelam etmeyeceksin, iktida-
rın olumsuz uygulamalarına yönelik 
tek bir eylem/miting yapmayacaksın, 
siyasi iradenin sözleşmeli memurluk, 
Toplu Sözleşme metni hükümlerinin 
uygulanmaması, enflasyon farkı öden-
memesi gibi en temel hak ihlallerinde 
bile dava açmayacaksın.., ama sendi-
kal cazibenle(!) üye artıracaksın!

Ne performansmış be!
İdareci odalarında, bürokrat masa-

larında, gece yarısı ilişkileriyle siyasal 
iktidarın tezgahında demlenen per-
formans!

İnsanların zaaflarını, beklentilerini, 
ümit ve endişelerini ahlaksızca suiis-
timal ederek seviyesizliğin zirvesinde 
yuvarlanan düşkünlüğün performansı!

Sadece kamu çalışanlarının hu-
zuru ve çalışma hayatının ahengini 

değil; sendikacılığın evrensel asgari 
standartlarını dahi iğdiş ederek SARI 
SENDİKACILIĞI yol yapan ve bu tah-
ribatıyla sendikal mücadeleye de en 
büyük zararı veren rezil bir perfor-
mans!

***
HÜKÜMET İVEDİLİKLE MÜDA-

HALE ETMELİ
Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ, 

önceki gün Türkiye Kamu Sen Erzu-
rum İl Temsilciliği’ne gerçekleştirdiği 
ziyarette; artık birlik beraberlik döne-
minin başladığını, bundan sonra ku-
rumlarda kesinlikle sendikal ayrımın 
yapılmayacağını, idarecilerin sendikal 
faaliyetlere müdahale etmelerini ka-
bul etmeyeceğini, böyle bir durumun 
anında kendisine bildirilmesini ve ke-
sinlikle bu ayrıma müsaade etmeye-
ceğini ifade etmiş.

Sayın Akdağ’ın bu ifadeleri doğ-
rudan bir tespit ve aslında bir itiraf-
tır. Sayın Bakanın “…bundan sonra 
kurumlarda kesinlikle sendikal ayrım 
yapılmayacak” demiş olması, bugüne 
kadar süre gelen ayrımcı uygulamala-
rın kabulünden başka bir anlam taşı-
mamaktadır.

Dilerim, sayın Akdağ’ın bu söylem-
leri bir temenninin ötesine geçerek 
kalıcı icraat halini alır. Yoksa sadece 
referandum sürecini idare etmek için 
dile getirilmiş lafı güzaf olarak zihinler-
de yerini alacaktır.

Dilerim, Hükümet yaşananların 
vehametini artık anlar, iktidarlarının 
devamı için göz yumdukları rezillikle-
rin kamu hayatını getirdiği bunalımın 
farkına varır, sendika görünümlü örgü-
tün kamu yönetimini işgal etmiş olan 
paralel yapılanmasının Devlet kurum-
larını nasıl kokuşturduğunu görür ve 
gerekeni yapar.

Dilerim, AKP iktidarı, gözlerinin 
önünde sergilenen bu rezilliğin geldi-
ği düzeyi idrak eder ve bir çok zaman 
kendi politikalarının bile bu sendika 
görünümlü paralel örgüt tarafından 
nasıl manipüle edildiğini, nasıl ama-
cından saptırıldığını, Hükümet ettiği 
dönem içerisinde kamuda nasıl bir 
zulüm estirildiğini fark eder.

Dilerim AKP Hükümeti, sırtında taşı-
dığı iktidar davulunun, sendika görü-
nümlü bu paralel yapılanma elindeki 
tokmaklarla nasıl çengilere çalgı yapıl-
dığını anlar.

Aksi taktirde çalışma hayatını felç 
edecek yeni felaketlerin, yeni 15 Tem-
muzların yaşanması kuvvetle muhte-
meldir.

Ve tabii ki, sorumlusu da siyasal ikti-
darın ta kendisi olacaktır.

Bizden söylemesi…

HÜKÜMET, KAMUDAKİ PARALEL YAPILANMAYA 
NE ZAMAN DUR DİYECEK?

TÜRK EĞİTİM-SEN Türkiye’nin Sendikası
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1921 yılının Şubat ayında, kimi 
zaman gece gelen ilhamı ka-
çırmamak için dörtlükleri mum 
ışığında duvarlara kazıyarak ya-
zılan, İstiklal Şairimiz Mehmet 
Akif’in kaleme aldığı milli  marşı-
mızın kabulünün yıldönümü için 
bir araya gelen Türkiye Kamu-
Senliler ve çok sayıda vatandaş 
saygı duruşu ve hep bir ağızdan 
okunan İstiklal Marşı’nın ardın-
dan tüm şehitlerimiz için dualar 
etti.

KONCUK: BÜYÜK ŞAİR MEHMET 
AKİF ERSOY’U RAHMETLE 

ANIYORUZ 
Türk milletinin bağımsızlığının 

sembolü olan İstiklal Marşımızın 
kabulünün 96. Yılı münasebetiyle 
Mehmet Akif Müze Evi önünde 
basın açıklaması yapan Türkiye 
Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, “Geleceğimizden endi-
şe etmiyor, korkmuyor, damarla-
rımızdaki asil kana güveniyoruz. 
Geçmişimizden aldığımız ders-
lerle, İstiklâl Marşımızın verdiği 
feyzle, muhteşem ceddimizin aç-

tığı yoldan giderek, Türk milleti, 
bu topraklar üzerinde hür ve ba-
ğımsız olarak barış, kardeşlik ve 
dostluk içinde ebediyete kadar 
yaşama azim ve kararlılığındadır” 
dedi. Koncuk, “İstiklal Marşı’nın 
kabul edilişinin 96. yılında, Türk 
milletinin bağımsızlık aşkını, va-
tan sevdasını, imkânsızlıklar içe-
risinde destansı bir mücadeleyle 
yeşerttiği Devletini mısralara dö-
kerek bizlere ölümsüz bir rehber 
bırakan büyük şair ve dava adamı 
Mehmet Akif Ersoy’u saygı, rah-
met ve minnetle anarak sözleri-
me başlamak istiyorum. 

Bundan 100 yıl kadar önce, 
Osmanlı İmparatorluğu param-
parça olmuştu. Son vatan topra-
ğımız Anadolu’nun dört bir yanı, 
düşman postalları altında inim 
inim inliyor, neredeyse şehit ver-
meyen hiçbir aile kalmamış, her 
ocaktan;  

“Vatanın bağrına düşman da-
yadı hançerini,

Yok mudur kurtaracak bahtı 
kara maderini?” diyerek feryatlar 
yükseliyordu. 

11 yıl süren savaşlarda, 2 mil-
yon 850 bin evladımız askere 
alınırken bunların tam 1 milyon 
565 bini kayıp, esir ya da şehit ol-
muştu. O dönem, Anadolu top-
raklarında 13 milyon dolayında 
insan yaşadığı düşünüldüğünde, 
yaşanan yıkımın boyutları daha 
net ortaya çıkıyordu” dedi.

KONCUK: SENDİKAL 
DÜSTURUMUZU AKİF’İN 

HAKKI TUTUP KALDIRMAK 
FELSEFESİNDEN ALIYORUZ 
“Sendikal düsturumuzun da te-

mellerini şekillendiren ve İstiklâl 
Marşımızı hediye eden Mehmet 
Akif Ersoy’u rahmetle anıyorum” 
diyen Koncuk, “Bizlere bu güzel 
yurdu, bu erdemli Devleti mi-
ras bırakan kahramanlarımızın 
emanetlerini kutsal bilip, canı-
mız pahasına sahip çıkacağımıza 
dair söz veriyoruz” dedi. Kon-
cuk, “Türkiye Kamu-Sen olarak, 
yok olmak üzereyken bu millete 
iman ve inanç yükleyerek adeta 
küllerinden yeniden doğmasını 
sağlayan Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk ve silah arkadaşlarına; 
vatanı, milleti, ülkesi ve namusu 
için canlarını vermekten çekin-
meyen tüm gazi ve şehitlerimize 
olan minnetlerimizi bir kere daha 
ifade etmek istiyorum.  

Bizlere içinde bulunduğumuz 
durum ne olursa olsun her daim 
hakkı savunmayı öğütleyerek 
sendikal düsturumuzun da te-
mellerini şekillendiren ve İstiklâl 
Marşımızı hediye eden Mehmet 
Akif Ersoy’u rahmetle anıyo-
rum.  Bizlere bu güzel yurdu, bu 
erdemli Devleti miras bırakan 
kahramanlarımızın emanetleri-
ni kutsal bilip, canımız pahasına 
sahip çıkacağımıza dair söz ve-
rirken, Akif’in dediği gibi “Allah 
bu millete bir daha istiklal marşı 
yazdırmasın.” diyor, İstiklal Marşı-
mızın kabulünün 96. yıldönümü-
nü kutluyorum” diyerek sözlerini 
noktaladı. 

Genel Başkanımız İsmail 
Koncuk’un konuşmasının ardın-
dan küçük bir kız çocuğumuz İs-
tiklal Marşımızın 10 kıtasını okur-
ken, katılımcılara duygusal anlar 
yaşattı. 

Genel Başkan İsmail Koncuk, 
Türkiye Kamu-Sen Yönetim Ku-
rulu Üyelerimiz, Genel Merkez 
Yöneticilerimiz, Kadın Komis-
yonu üyelerimiz, Şube Başkan-
larımız ve çok sayıda vatandaş 
programın ardından Taceddin 
Dergahı’nda kabri bulunan mer-
hum Muhsin Yazıcıoğlu’nun me-
zarını ziyaret ederek kabri başın-
da dualar edip karanfil bıraktılar. 
Türkiye Kamu-Sen heyeti son 
olarak Mehmet Akif Ersoy Müze 
Evi’ni de ziyaret etti.

GELECEĞİMİZDEN ENDİŞE ETMİYOR, 
DAMARLARIMIZDAKİ ASİL KANA GÜVENİYORUZ
Türkiye Kamu-Sen, İstiklal Marşı’nın kabulünün 96. yıl dönümünü,  

Marşın yazıldığı başkent Ankara’da bulunan Taceddin Dergahı’ndaki Meh-
met Akif Ersoy Müze Evi’nde kutladı. 

TÜRK EĞİTİM-SEN www.turkegitimsen.org.tr
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Türk Kızılayı Ankara 
İlk Yardım Eğitim 
Merkezi tarafından 
üyelerimize 1 Nisan 
2017 tarihinde sertifi-
kalı ilkyardım eğitimi 
verildi.

Türk Eğitim-Sen 
Merkez ve Ankara 

Şubeleri Kadın Komisyonları tarafından organize 
edilen ilk yardım eğitimi, Türkiye Kamu-Sen Genel 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Eğitimde Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen 
Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Merkez Yöne-
tim Kurulu Üyeleri, Merkez Kadın Komisyonu Başka-
nı Firdes Işık, Merkez Kadın Komisyonu Üyeleri ve 
sendikamız üyeleri hazır bulundu.

İlk yardım eğitimi, Türk Kızılayı İlkyardım Eğitim 
Merkezi Ankara Şubesi’nden uzman Sibel Coşkun 
tarafından verildi.

Eğitimde; ilk yardım temel uygulamaları anlatıldı, 
solunum yolu tıkanıklıkları, zehirlenmeler, kırık, çıkık, 
burkulma, kanamalar, yaralanmalar, hayvan ısırıkları, 
böcek sokmaları, yanık, donma, sıcak çarpması gibi 
durumlarda neler yapılması gerektiği ele alındı. Eği-
timde ilk yardımın hayat kurtardığına bir kez daha 
vurgu yapıldı

ÜYELERİMİZE 
İLK YARDIM 

EĞİTİMİ 
VERİLDİ

Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, Milli Eğitim Bakanı İs-
met Yılmaz’ın öğretmen alımında 
sözleşmelilik ve mülakatın devam 
edeceğine ilişkin yaptığı açıkla-
maları değerlendirdi.

Sözleşmeli öğretmenliğin çakı-
lı bir sistem olduğunu söyleyen 
Koncuk, hiçbir insani kaygı gü-
dülmeden kurgulandığına vurgu 
yaptı.

Türk Eğitim-Sen’in sözleşmeli 
öğretmen istihdamı ile ilgili yö-
netmeliğe dava açtığını ve bu 
davanın sürdüğünü hatırlatan 
Koncuk, “Ucube sistem iptal edil-
melidir” dedi.

Genel Başkan açıklamasında şu 
ifadelere yer verdi: “Sayın Yılmaz 
sözleşmeli öğretmenliği överek 
göklere çıkarsa da, uygulamanın 
insani olmaktan çok uzak oldu-
ğunu kendisinin de bildiğinden 
eminim.

Çakılı sözleşmelilik neden in-
sani değil? Öncelikle hangi özrü 
sahip olursa olsun 4+2=6 yıl atan-

dığı yerde çalışmak zorunda. Tam 
çakılı sistem. 6 yıl sonra tayin is-
teklerinin gerçekleşeceğinin bir 
garantisi var mı? Yok. Özrü olma-
yanlar 10 yıl veya fazla aynı yerde 
çalışmak zorundalar.

Bu sebeple çakılı sözleşmeli 
sistem hiçbir insani kaygı güdül-
meden kurgulanmış ucube bir 
uygulamadır. Sebep olanların çok 
dua aldığı mutlak!

Türk Eğitim Sen, çakılı sözleş-
meli öğretmenlik yönetmeliğine, 
yayımından 1 gün sonra dava aç-
mıştır. Dava halen devam etmek-
tedir.

Umutluyuz. TES dava açarken, 
dava açmayan, adına da sendika 
diyen, olayı seyreden sendikala-
rın varlığı da bir gerçektir. Ucube 
sistem iptal edilmelidir.

Gerek işe girişteki mülakat ge-
rekse çalışma şartları bakımından 
aynı öğretmenler odasında farklı 
hukuki hakları olan öğretmenlerin 
varlığı ibretliktir.”

Türk Eğitim-Sen Genel Mali 
Sekreteri Seyit Ali Kaplan, 
20.03.2017 tarihinde Kütahya 
Şube’nin düzenlediği istişare 
toplantısına katıldı.

Toplantıya Kütahya şube 
yönetimi, merkez işyeri temsilci-
leri ve ilçe başkanları ile yönetim 
kurulları katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan 
Genel Mali Sekreter Seyit Ali 
Kaplan, Türkiye Kamu-Sen 
ve Türk Eğitim-Sen’in tarihsel 
gelişiminden bahsetti. Türk 
Eğitim-Sen’in her zaman üyesinin 
haklarını savunduğunu bildiren 

Kaplan, üye olsun olmasın tüm 
memurlar için bir güven kapısı 
olduğunu belirtti.

Ayrıca Kaplan, atamalarda ve 
görevde yükselmelerde mutlaka 
liyakatin esas alınması gerektiği-
ni ifade ederek, mülakata karşı 
olduklarını da söyledi.

Sendikaların yetki sürecine gir-
diğine vurgu yapan Kaplan, Türk 
Eğitim-Sen’in yetkili olduğu dö-
nemde kazanılan haklarla şimdiki 
dönem arasında karşılaştırmalar 
yaptı. Kaplan, uygulanmayan top-
lu sözleşme maddeleri hakkında 
da bilgiler verdi.

SÖZLEŞMELİ 
SİSTEM İNSANİ 

DEĞİLDİR

KÜTAHYA ŞUBE İL İSTİŞARE 
TOPLANTISINDA TEŞKİLAT 

YÖNETİCİLERİ BİRARAYA GELDİ
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İstişare toplantılarının yanı 
sıra Genel Merkez Yöneticile-
ri Niğde’nin Bor ilçesine bağlı 
Çukurkuyu beldesinde 15 Tem-
muz demokrasi şehidimiz Ömer 
Halisdemir’in kabrini de ziyaret 
etti.

Toplantılarda bir konuşma ya-
pan Genel Eğitim ve Sosyal İşler 
Sekreteri Cengiz Kocakaplan Top-
lu sözleşme sürecine değinerek 
şöyle konuştu: “Yetkiliyim’ diye 
ortalıkta gezinen bir sendika var. 
Bilindiği gibi 2012 yılında toplu 
görüşmeden toplu sözleşmeye 
geçtik ve toplu sözleşmeye geçiş-
ten sonra malum sendika 3 defa 
toplu sözleşme masasına oturdu. 
Bütün bu toplu sözleşmelerin 
hepsi fiyaskoyla sonuçlandı. Ma-
sada kamu çalışanları siyasi iktida-
ra peşkeş seçildi.

Memur-Sen 2013 yılında otur-
duğu toplu sözleşme masasında 
belki de dünyadaki en hızlı toplu 
sözleşmeye imza attı. Toplu söz-
leşme jet hızıyla, 6 günde Memur-
Sen’in o dönemki genel başkanı 
Ahmet Gündoğdu tarafından im-
zalandı.

666 sayılı KHK ile birçok kamu 
çalışanına ek ödemeler verilmiş-
tir. Yalancı, düzenbaz sendikanın 
temsilcileri de öğretmenlere, ‘Ek 
ödeme sözü aldık’ dedi. Yalanlar-
la insanlarla kandırdılar. Oysa ek 
ödeme alamadık. Yandaşlıklarının 
beş kuruş etmediği toplu sözleş-
me masalarında görüldü.

2015 yılında yapılan toplu söz-
leşmede de müthiş bir toplu 
sözleşmeye imza attıklarını iddia 
ettiler. Oysa bu toplu sözleşme-
de 2013 yılında imzalanan toplu 
sözleşmenin enflasyon farkı mad-
desi değiştirildi. Bu şekilde kamu 
çalışanları yüzde 1.7 kayba uğradı. 
Bu yaptıkları iş sendika kanununa, 
ahlaka ve sendikacılığın mantığına 
aykırıdır.

 Hala kamu çalışanları bu sendi-
kada durmakta ısrar mı edecek? 
Bizim görevimiz bunları anlatmak-

tır. Faaliyet alanımızla ilgili her ku-
rum ve kuruluşa giderek sorunları 
anlatıyoruz. Yılmayacağız, yorul-
mayacağız, anlatacağız. Herkes 
bilmelidir ki; Türk Eğitim Sen kay-
bederse Türkiye kaybeder. Tür 
memuru kaybeder. Bu ülkeye sev-
dalıyız, karşılıksız seviyoruz. İnanı-
yoruz ki eğitim çalışanları mutlaka 
ve mutlaka sendikal tercihini bir 
gün sorgulayacak ve doğru adresi 
bulacaktır. Bize düşen anlatarak 
bu süreci hızlandırmaktır”

Toplantılarda bir konuşma ya-
pan Genel Sekreter Musa Akkaş 
yönetici atamalarında yaşanan 
haksızlıkları gündeme getirdi. 
2014 yılında çıkarılan MEB Yasası 
ile birlikte yaklaşık 80 bin civarın-
da okul/kurum yöneticisi görev-
den alındığını kaydeden Akkaş, 
yıllarca başarı ile görevlerini sür-
düren yöneticilerin çıkarılan yasa 
ile yaptıkları başarılı hizmetlerinin 
yok sayıldığına vurgu yaptı. Vic-
danların sızladığını ifade eden 
Akkaş, “ Kirli masa başı ilişkileri 
ile kurulan mülakat komisyonları 
marifetiyle liyakat-kariyer ilkeleri 
yok sayıldı, yandaş olanlar, elleri-
ne tutuşturulan listelere göre yö-
neticilerin başarılı ya da başarılı 
olmadıklarına karar verdi. 20-25 
yıllık emekler yok sayıldı. Amaç 
belliydi. Siyasi irade, kendisine 
biat etmeyenleri bertaraf etmek 
istiyordu. Ortada büyük bir kul 
hakkı gaspı vardır. Bu durum, mü-
lakat komisyonlarının adaletsiz uy-
gulamaları ile MEB’in yapısının ne 
durumda olduğunun da göster-
gesidir. Bu bir katliamdır. Bu cina-
yetin failleri, hakkı, hukuku, adaleti 
katletmişlerdir. Bu hırsızlığa göz 
yumuluyorsa, hırsızlık meşruluk 
kazanmıştır. Bunu yapanlar bü-
yük bir vebal altındadır. Maalesef 
bugün bu uygulamaların sonucu 
olarak eğitim çalışanları kamp-
lara bölünmüştür. Özellikle son 
günlerde hükümet yetkilileri birlik 
mesajları veriyor. Kariyer ve liya-
katten bahsediliyor. Bizler de bu 
açıklamaların uygulamaya geçiril-
mesini bekliyoruz. MEB’de liyakat 
ve kariyer ilkelerine göre yönetici 
atamaları yapılana kadar mücade-
lemiz sürecektir” dedi.

KARAMAN, KONYA, NİĞDE VE AKSARAY’DA 
İSTİŞARE TOPLANTILARI DÜZENLENDİ

Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri 
Cengiz Kocakaplan Karaman, Konya 1 ve 2, Niğde ve Aksaray Şubelerinin 
düzenlediği istişare toplantılarına katıldı.

TÜRK EĞİTİM-SEN www.turkegitimsen.org.tr
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UŞAK VE ESKİŞEHİR TEŞKİLAT 
TOPLANTILARI YAPILDI

Türkiye Kamu-Sen ve 
Türk Eğitim-Sen Genel 
Başkanı İsmail Koncuk’un 
20.03.2017 tarihinde saat 
21:00’da twitter’da başlat-
tığı #MülakatKulHakkıdır 
etiketi trend topic oldu. 
#MülakatKulHakkıdır eti-
keti kısa sürede binlerce 
mesajla twitter’ı salladı ve 
4’üncü sıraya yerleşti.

Öte yandan Genel 
Başkanımız İsmail Koncuk’un twitter’da gerçekleştirdiği 
mülakatla ilgili anket çalışması da sonuçlandı. Buna göre 
“Mülakatlı sözleşmeli memur alımına ne kadar güven 
duyuyorsunuz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 96’sı 
mülakat torpil demektir cevabını işaretledi. Ankete katı-
laların sadece yüzde 4’ü “kalite mülakatla sağlanır” dedi.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı 
İsmail Koncuk attığı twitlerle öğretmen ve memur atama-
larında mülakatın kaldırılması çağrısı yaptı.

Genel Başkan Koncuk paylaşımlarında şu ifadelere yer 
verdi:

“#MülakatKulHakkıdır Bir yanlış anlama var. Mülakat sa-
dece öğretmenleri ilgilendirmiyor, bu sistem tüm memur 
alımlarında kullanılmaktadır. Yanlıştan dönülmelidir. Hata-
dan dönmek erdemdir

Tek ölçüt KPSS olmalı, alınterine saygı esastır.
Güvenlik soruşturması yapın, amenna, ancak, sadece 

KPSS ile atayın.
3 dakikada, ancak yılların emeği heba edilir.
Adalet için hakkı tutup kaldırın.
Anket sonucu yüzde 96 diyor ki, ‘mülakat mutlak torpil-

dir.’ Kulak verin, gerekeni yapın.
Aşık Veysel ‘Benim sadık yarim kara topraktır.’ demiş. 

Koltuklar yar olmaz, ah almayın. Rockefeller de öldü. Dün-
ya kimseye kalmaz.”

Twitter’da #MülakatKulHakkıdır etiketiyle kullanıcıların 
attığı mesajlardan bazıları ise şöyle:

#MülakatKulHakkıdır Emeğe saygı istiyoruz. Kalitenin 
önemli olmasını bekliyoruz. Mülakat bunun önündeki en 
büyük engeldir.

Yüzbinlerce gencin emeği çalınıyor, sessiz kalma.
Mülakat vebali, karar alanları da uygulayanları da yakar. 

Bizden söylemesi.
#MülakatKulHakkıdır diye diye dilimizde tüy bitti. İsmet 

Yılmaz’ı sokun bir mülakat komisyonuna da anlasın artık 
ne menem bir şeyi savunduğunu.

Unutma görevde liyakat esastır.
Benden ne köy olur, ne kasaba demeyin. Torpilin varsa 

il bile olursun.
Çürük elmaları ayıklamak için sağlam güvenlik soruştur-

ması yeter.
Sn.İsmet Yılmaz,VEBALDESİN! Kandırıyorsun; mülakatla 

nitelikli öğretmen seçilmez ancak nitelikli torpile yol açılır!
Öğretmenler ve memurlar KPSS puan üstünlüğüne 

göre atanmalıdır.
Mülakat kapıdan girerse liyakat bacadan kaçar.

Genel Mali Sekreter Seyit Ali KAPLAN 
ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Ta-
lip GEYLAN 7-8 Nisan 2017 tariherinde 
Uşak, Eskişehir 1 ve 2 No’lu Şubelerin 
düzenlediği istişare toplantılarına katıl-
dılar.

Şube Başkanları Ahmet Gürten, Hay-
dar Urfalı ve Gürol Yer’in açış konuşma-
larının ardından Merkez Yönetim Kurulu 
(MYK) üyeleri katılımcılara hitaben birer 
konuşma yaptılar.

15 Temmuz ihaneti ve sonrasında ya-
şanan gelişmeleri değerlendiren MYK 
üyeleri; Türk milletinin her bir ferdinin 
bütün farklılıklarını bir yana bırakarak 
ve Devletiyle bütünleşerek hain saldırıyı 
bertaraf ettiğini, milletimizin cesareti ve 
inancıyla bir kez daha tarihe iz bıraktığı-
nı belirttiler. 15 Temmuz sonrası Devle-
timizin kendini koruma refleksi ortaya 
koyduğunu ve kamu kurumları içerisine 
çöreklenmiş olan ihanet yapılanmasının 
tasfiye edilmesi için hızlı ve radikal ted-
birler aldığını vurgulayan MYK üyeleri, 
ancak bu süreçte bir kısım masum ça-
lışanların da mağdur edildiğine dikkat 
çektiler. Devletin her durumda hukuki 
olma vasfını koruması gerektiğini söyle-
yen MYK üyeleri, Devletin bekası ve mil-
letin selametine kast eden tüm unsurlara 
karşı en sert tedbirlerin tavizsizce uygu-
lanması fakat bu yapılırken kurunun için-
de yaşın da yanmamasına azami dikkat 
edilmesi gerektiğini vurguladılar.

Kamudaki her türlü paralel yapılan-
manın sökülüp atılması gerektiğini söy-
leyen konuşmacılar, 15 Temmuz akabin-
de FETÖ kaynaklı yapılanmanın tasfiye 

edildiğin fakat kamudaki tek paralel ya-
pılanmanın FETÖ’den ibaret olmadığın 
söylediler. Özellikle sendika görünümlü 
bir oluşumun, adeta kamuyu ve kamu 
yöneticilerini esir aldığını ifade eden 
konuşmacılar, Hükümetin bu duruma 
acilen çözüm bulması gerektiğini aksi 
taktirde önümüzdeki süreçte bu paralel 
yapılanmanın kamudaki huzuru ve ada-
let duygusunu katlederek en az FETÖ 
kadar kamu hayatına zarar vereceğini 
ifade ettiler.

Önümüzde Ağustos ayında yeni bir 
toplu sözleşme sürecinin yaşanacağı-
na dikkat çeken MYK üyeleri, 2018 ve 
2019’un da kaybedilmemesi için kamu 
çalışanlarının kendilerini hakkıyla temsil 
edecek sendikaları yetkili kılmaları ge-
rektiğini söylediler. Memur Sen’in der-
dinin kamu çalışanlarının kazanımları 
olmadığı; sendika görünümlü bu yapı-
nın, siyasal iktidarın talimatları dışında 
tavır alamayacağını vurguladılar. Memur 
Sen’in attığı imzaya bile sahip çıkmadı-
ğını belirten konuşmacılar, buna örnek 
olarak da toplu sözleşme mutabakatının 
21 maddesinin uygulanmadığını fakat 
buna karşın Memur Sen’in gir girişim-
de bulunmamasını gösterdiler.  Memur 
Sen’in arkasını toplayanın ve 21 madde-
nin uygulanmamasını yargıya taşıyanın 
da Türkiye Kamu Sen olduğunu vurgu-
layan konuşmacılar, kamu çalışanlarının 
bu gerçekler doğrultusunda pozisyon 
alması gerektiğini dile getirdiler.

Toplantılar, konuşmaların akabinde 
karşılıklı görüş alışverişi yapılması ve so-
ruların cevaplandırılmasıyla tamamlandı.

#MülakatKulHakkıdır 
ETİKETİMİZ TWİTTER’DA 

TREND TOPİC OLDU
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Genel Merkez Yöneticileri 
Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, 
Çanakkale ve Balıkesir’deydi

Türk Eğitim-Sen Genel Mevzu-
at ve Toplu Sözleşme Sekreteri 
M. Yaşar Şahindoğan ile Genel 
Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri 
Sami Özdemir, 22.03.2017 ta-
rihinde Kırklareli, 23.03.2017 
tarihinde Edirne, 24.03.2017 
tarihinde Tekirdağ, 25.03.2017 
tarihinde Çanakkale, 26.03.2017 
tarihinde Balıkesir 1 ve 2 No’lu 
Şubelerin düzenlediği istişare 
toplantılarına katıldı. Toplantılar-
da şube yönetim kurulu üyeleri, 
ilçe temsilcileri ve kadın komis-
yonu başkanları ile üyelerimiz 
hazır bulundu.

Toplantılarda bir konuşma ya-
pan Genel Dış İlişkiler ve Basın 
Sekreteri Sami Özdemir, Türkiye 
Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen 
mensuplarının bu ülkeyi karşı-
lıksız sevdiğini söyleyerek, “Şu 
anda Türkiye Kamu-Sen’in 450 
bin üyesi dimdik ayaktadır. Bu 
tez konusu olacak bir konudur. 
Zira 14 yıldan beri Türkiye Kamu-
Sen mensuplarına yapılan baskı 
sendikal anlamda hiçbir tarihte 
yapılmamıştır. Buna rağmen bu 
yaşadıklarımız heyecanımızı ve 
şevkimiz kırılmamıştır.” Dedi.

Özdemir; Türkiye Kamu-Sen 
ve Türk Eğitim-Sen mensupla-
rı bu çatı altında menfaat için 
toplanmadığını da belirterek, 
“Biz, ülkemizin bölünmez bütün-
lüğünü her şeyden önde tutan, 
Atatürk’ün kurduğu Cumhuri-
yete sahip çıkan, bayrağımızı 
göklerden indirmemek için mü-
cadele eden milli ruha sahip bir 
teşkilatın mensuplarıyız” dedi.

Türkiye Kamu-Sen’in kapısının 
sadece bölücü ve ihanet içinde 
olanlara kapalı olduğunu, bunun 
dışında siyasi görüşü, ideolojisi 
ne olursa olsun herkese açık ol-
duğunu bildiren Özdemir şöyle 
konuştu: “Bazıları çoğalmak için 
‘hangi ihanet grubu içinde olursa 
olsun yeter ki bize gelsin’ diyor. 
Bu nedenle memleket ne hale 
geldi. 15 Temmuz hain darbe 
girişimini hep birlikte yaşadık. 

15 Temmuzdaki darbe girişimini 
durduran ve bunun önünde be-
ton gibi set duran Türkiye Kamu-
Sen mensupları, Atatürkçüler ve 
milliyetçilerdir, bu vatanı yürek-
ten seven insanlardır.”

Yaşar Şahindeoğan da konuş-
masında mülakat sistemini de 
eleştirerek, “Yönetici atamayı ta-
mamen torpile, mülakata dayalı 
hale getirdiler. Mülakat yolu ile 
insanlar gidip onların elini eteğini 
öperlerse, onlara biat ederlerse 
bir yerlere yönetici olabiliyorlar.” 
dedi.

Şahindoğan sözlerini şöyle 
sürdürdü: “15 yıldır devam eden 
AKP iktidarı döneminde maale-
sef kamuda çok büyük hukuk-
suzluklar yaşandı. Kamu düzeni 
adeta alt üst edildi. Kamudaki 
ölçüler, sırf yandaşları bir yerlere 
getirmek uğruna yerle bir edildi. 
Hatırlanacağı gibi Milli Eğitim 
Bakanlığı’nda güzel bir yönetici 
atama yönetmeliği var idi. İnsan-
lar yazılı sınava giriyordu, yazılı sı-
navdan almış olduğu puana göre 
tercih yaparak istedikleri okulla-
ra yönetici oluyorlardı. Bundan 
daha adil bir yönetici atama şekli 
düşünülebilir miyiz? Düşüneme-
yiz. Ama bu adil yönetici atama 
şekli ile sırf yandaşlarını bir yer-
lere getiremiyorlar diye, Türk 
Eğitim-Sen yöneticileri de yö-
netici oluyorlar diye bu güzelim 
yönetmeliğin içini boşalttılar. Yö-
netici atamayı tamamen torpile, 
mülakata dayalı hale getirdiler. 
Şimdi mülakat yolu ile insanlar 
gidip onların elini eteğini öper-
lerse, onlara biat ederlerse bir 
yerlere yönetici olabiliyorlar. Ka-
muda bir kısım insanlar yandaş 
diye kucaklanırken, bir kısım in-
sanlar da ötekileştiriliyor. Böyle 
bir kamu düzeni içerisinde huzu-
run olması, bu kamu düzeninin 
o ülkeyi ileriye götürebilmesi 
mümkün değildir. Dolayısıyla 
kamuda iş barışı mutlaka sağlan-
malı ve getirilen bu yandaş kayır-
ma amaçlı düzenlemeler mutlaka 
geri çekilmeli, yeniden objektif 
kriterler getirilmelidir. Konuyla 
ilgili bakanlık uygulamaları aley-
hine çok sayıda yargı kararı var. 
Bu yargı kararlarının hiçbirisi Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından uy-
gulanmıyor. Adeta bir hukuk ta-
nımazlık almış başını gidiyor.

www.turkegitimsen.org.tr
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsma-
il Koncuk, Kerkük’te peşmerge 
bayrağının asılması kararına iliş-
kin değerlendirmelerde bulun-
du.

“Kerkük’teki Türkmen varlığı, 
hiçbir siyasi hesaba kurban edi-
lemeyecek kadar mukaddes ve 
değerlidir” diyen Genel Başkan 
İsmail Koncuk, “Türkiye Cumhu-
riyeti, Irak Anayasasına da aykırı 
olan bu ilhak girişimine ilişkin 
olarak derhal uluslararası alanda 
ve Irak Merkezi Yönetimi nezdin-
de harekete geçmelidir. Her ne 
pahasına olursa olsun o bayrak 
inmeli, o bölge Türk’ün toprağı 
olarak kalmalıdır” dedi. 

Genel Başkan İsmail Koncuk 
değerlendirmesinde şu satırlara 
yer verdi; 

“28 Mart 2017 günü Türk tari-
hine kara bir gün olarak geçecek-
tir. Binlerce yıllık Türkmen kenti 
olan Kerkük, 28 Mart tarihi itibarı 
ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimin-
ce (IKBY) işgal ve ilhak edilmiş, 
Kerkük İl Genel Meclisi’ndeki 
Türkmen ve Arapların bütün 
itirazlarına rağmen PKK’nın en 
büyük destekçilerinden olan Vali 
Necmettin Kerim’in girişimiyle 

resmi günlerde Kerkük’ün tüm 
resmi dairelerine sözde peşmer-
ge bayrağının asılması kararı alın-
mıştır.   

Halbuki Türkmen şehri Kerkük 
resmi olarak Bağdat yönetimine 
bağlıdır ancak Peşmerge, 2014 
yılında IŞİD’le mücadele bahane-
si ile Kerkük’te yönetime “fiilen” 
el koymuş, uzun bir süre boyun-
ca Kerkük’ün tapu dairelerine 
saldırılmış, Türkmenlere ait tapu 
kayıtları yok edilmek suretiyle 
bölgedeki Türkmen hafızası ve 
varlığı yok edilmek istenmiştir. 
Bölgeye 700 bin dolayında Peş-
merge yerleştirilerek Kerkük’ün 
demografik yapısı değiştirilmeye 
çalışılmıştır.  Bütün bu çabaların 
amacı, Kerkük’ün Bağdat yöneti-
minden alınarak Peşmerge yöne-
timine verilmesidir.   

Her zaman ifade ettiğimiz üze-
re, stratejik olarak Türkiye’nin sa-
vunulması, Türklerin yaşadığı en 
uzak noktadan başlamalıdır. Bu 
bakımdan içeriden ve dışarıdan 
kıskaç altına alındığımız bu dö-
nemde sınırlarımız içine çekilip 
kalmamız ve yanı başımızdaki ge-
lişmelere karşı tepki göstereme-
memiz Türkiye Cumhuriyeti’nin 
bütünlüğünü ve hatta varlığını 

tehlikeye düşürecek bir tutum 
olacaktır.   

Maalesef Kerkük’e Peşmerge 
bayrağının asılması kararı, biz-
leri çok da fazla şaşırtmamıştır. 
Çünkü IKYB Başkanı Barzani’nin 
şubat ayında Türkiye ziyareti 
esnasında, Türkiye’nin resmî ku-
rumlarına bu flamanın asılmış ol-
ması, hem siyasi olarak IKBY’nin 
bağımsızlığının Türkiye Cumhu-
riyeti tarafından kabul edilmesi 
anlamına gelmiş hem de IKBY’ye 
bu yönde cesaret vermiştir. Hal 
böyle olunca Barzani’nin Türkiye 
ziyareti sırasında IKBY flamasının 
resmî kurumlarımıza asılmasının 
ardında farklı bir pazarlığın olup 
olmadığı sorusu akıllara gelmek-
tedir.  

Türkiye’deki referandum sü-
recinden ve Irak Merkezi Yö-
netiminin güçsüzlüğünden 
faydalanan Barzani, Kerkük’ün 
Peşmerge bölgesine ilhakı ko-
nusunda pervasızca bir adım 
atmış ve Kerkük’te Irak Bayrağı 
ile birlikte Peşmerge flamasının 
da asılması kararı almıştır. Bun-
dan sonraki aşama, Irak bayra-
ğının indirilmesi ve Kerkük’ün 
tamamen IKBY bölgesine dahil 
edilmesi şeklinde olacaktır.  Bu 
girişim, 2014 yılında başlatılan 
Kerkük’ün işgal edilme sürecinin, 
IKBY’ne bağlanarak ilhak edildi-
ğinin tescili olmuştur.

Devletimizin varlığını doğru-
dan tehdit eden, yanı başımız-
daki Türkmen kardeşlerimizin 
geleceğinin kararmasına ne-
den olabilecek böyle bir giri-
şim karşısında Hükümetin bu 
denli sessiz kalması anlaşıla-
cak gibi değildir. Bir referan-
dum propagandası nedeniyle 

Hollanda’ya, Almanya’ya kafa 
tutan, Avrupa’ya bayrak açan 
siyasi iktidarın, milletimizin gele-
ceğini doğrudan etkileyecek bir 
ilhak girişimini basit bir açıklama 
ile geçiştirmesi kabul edilemez. 
Kerkük’ün kaybedilmesi, Türki-
ye Cumhuriyeti üzerinde gözü 
olan hainler karşısında en önemli 
mevzilerden birinin kaybedilmesi 
anlamına gelecektir. 

Bu bakımdan Kerkük’teki Türk-
men varlığı, hiçbir siyasi hesaba 
kurban edilemeyecek kadar mu-
kaddes ve değerlidir. Böylesine 
bir ilhak girişimi karşısında böl-
gedeki Türkmen kardeşlerimiz 
yalnız bırakılmamalı, başlayan 
protesto eylemlerine her türlü 
destek verilmelidir. Türkiye Cum-
huriyeti, Irak Anayasasına da ay-
kırı olan bu ilhak girişimine ilişkin 
olarak derhal uluslararası alanda 
ve Irak Merkezi Yönetimi nezdin-
de harekete geçmelidir. Her ne 
pahasına olursa olsun o bayrak 
inmeli, o bölge Türk’ün toprağı 
olarak kalmalıdır. 

Türkiye her ne kadar siyasi 
olarak 784 bin kilometre karelik 
bir yüz ölçümüne sahip olsa da 
fiili sınırları, Doğu Türkistan’dan 
Adriyatik Denizi’ne, Afrika’dan 
Kafkasya’ya kadar uzanan 
geniş bir coğrafyayı kapsa-
maktadır.  Winston Churchill, 
Çanakkale’de ve ardından da 
Kurtuluş Savaşı’nda Anadolu’ya 
hâkim olma emeline ulaşamadı-
ğında, Sevr paçavrası parçalanıp 
suratına çarpıldığında, “Şimdi 
gidiyoruz ancak 100 yıl sonra 
yine geleceğiz” demişti. Şimdi 
yeniden geliyorlar. Biz düşmanı 
inlerinde durdurmazsak, korkarız 
ki sonunda evlerimizi savunmak 
zorunda kalacağız.  Binlerce yıllık 
serhat kentimiz Kerkük Türk’tür 
ve ilelebet Türk olarak kalması 
bütün siyasetçilerimizin boynu-
nun borcu, bu topraklarda huzur 
içinde yaşamamızın anahtarıdır” 
dedi.    

KONCUK: O BAYRAK İNMELİ, 
KERKÜK İLELEBET TÜRK KALMALI
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Türk Eğitim-Sen Genel Sek-
reteri Musa Akkaş, Ankara 1 
No’lu Şube Başkanı İbrahim 
Çömez, şube yönetim kurulu 
ve şube kadın komisyonu üye-
leri ile birlikte ODTÜ’de görev 
yapan üyelerimizi ziyaret etti.

Burada bir konuşma yapan 
Genel Sekreter Musa Akkaş, 
“Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen olarak sendikacılık 
ne gerektiriyorsa onu yapıyo-
ruz. Bizler bu ülkede huzur, adil 
paylaşım istiyoruz. Kamuda 
herkesin yönetici olma hakkı 
vardır. Şu sendikanın üyesi, bu-
nun adamı, benim yandaşım 
anlayışı ile değil, gerçek an-
lamda kariyer ve liyakat ilkesine 
göre yöneticilerin atanmasını 
istiyoruz. Allah’a şükürler olsun 
ki 211 bin Türk Eğitim-Sen üye-
si bizimle beraber oldu. Türki-
ye Kamu-Sen olarak haksızlık 
karşısında susmadık. Dilsiz şey-
tan olmadık, şeytanla işbirliği 
yapmadık. Haklıyız, güçlüyüz, 
itibarlıyız. Hak mücadelesi veri-
yorsak, yetkili sendika olmalıyız. 
Bunu başarabileceğimize inanı-
yorum. Daha çok çalışacağız, 
daha çok gayret göstereceğiz. 

Gitmediğimiz yer kalmamalı, 
herkese ulaşmalıyız.”

Türk Eğitim-Sen olarak üni-
versitelere yönelik ciddi çalış-
malar yaptıklarını da söyleyen 
Akkaş, “Hemen her yıl üniver-
sitelere yönelik ya bir çalıştay 
ya da kurultay düzenledik. Bu 
toplantılarda akademisyen-
lerin, üniversite çalışanlarının 
sorunlarını rapor haline getire-
rek, yetkililerle ve kamuoyuyla 
paylaştık. Ayrıca üniversite ça-
lışanlarına yönelik yayınlarımız 
bulunmaktadır. Üniversite bül-
teni, Eğitimin Sesi dergisi, ulus-
lararası ve hakemli 21. Yüzyılda 
Eğitim ve Toplum dergisi bu-
lunmaktadır. Sizlerden bu der-
gilerimize yazılar göndererek 
desteklerinizi de bekliyoruz.

ODTÜ çalışanlarını da kutlu-
yorum. Bu üniversitede iyi bir 
üye sayısına sahibiz. Çalışma-
larından dolayı başta Ankara 
1 No’lu Şube Başkanı İbrahim 
Çömez olmak üzere şube yö-
netim kurulu üyelerini, şube 
kadın komisyonlarını ve üye 
olarak destek veren sizleri kut-
luyorum.”

Kamu Denetçiliği Kurumu 
Baş denetçisi (Ombudsman) 
Şeref Malkoç, beraberinde 
Kamu Denetçisi Mustafa Öz-
yar ve Genel Sekreter İbrahim 
Kılıç ile birlikte Konfederasyo-
numuzu ziyaret etti. 

Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı 
İsmail Koncuk ve bağlı sendi-
kalarımızın Genel Başkanları-
nın hazır bulunduğu ziyarette, 
Kamu Denetçiliği Kurumunun 
çalışmaları ve sivil toplum ku-
ruluşları ile birlikte yapılabile-
cek çalışmalara ilişkin görüş 
alış verişinde bulunuldu. 

ŞEREF MALKOÇ: 
SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ 
İÇİN BAŞVURULARINIZI 

BEKLİYORUZ
Türkiye Kamu-Sen konfe-

derasyonunu ziyaret etmek-
ten memnuniyet duyduğunu 
ifade eden Kamu Denetçiliği 
Kurumu Baş denetçisi Şeref 
Malkoç, kamuda yaşanan sı-
kıntı ve problemlerin çözüm 
yollarından birisinin de Kamu 
Denetçiliği Kurumu olduğunu 
hatırlatarak, tüm sorunlara yar-
gı sürecinden önce ve sonra 
çözüm getirmeye çalıştıklarını, 
diledikleri zaman bütün sen-
dika ve sivil toplum kuruluşla-
rının kurumlarına başvurubail-
ceklerini ifade etti. 

Türkiye Kamu-Sen’in ülke 
için önemli bir sivil toplum 
kuruluşu olduğunu belirten 
Malkoç, kamu görevlilerin so-
runlarının çözümü noktasında 
Türkiye Kamu-Sen ile birlikte 
çalışmaktan memnuniyet du-
yacaklarını söyledi.

KONCUK: OLUŞAN 
GÜVENSİZLİK ORTAMI BİR AN 

ÖNCE SONLANDIRILMALI 
Ziyaretten duyduğu mem-

nuniyeti dile getiren Genel 
Başkanımız İsmail Koncuk, son 
dönemde yaşanan huzursuz-
lukların giderilmesi için bir an 
önce gerekli adımların atılma-
sını istedi. Koncuk, “Yaşanan 
birtakım olumsuz gelişmeler 
nedeniyle kamu görevlileri 
arasında da ciddi bir huzursuz-
luk ve adaletin uygulanması-
na karşı bir güvensizlik ortamı 
oluşmuştur. Bu güvensizliğin 
gelecek nesillere, gelecek ku-
şak kamu görevlilerine yansıtıl-
maması için bugün içinde bu-
lunduğumuz problemlerin acil 
bir şekilde hakkaniyete uygun 
olarak çözülmesi, zamana bıra-
kılmaması gerekmektedir.   

Kamuda yaşanan ayrımcılı-
ğın ve adam kayırmanın liyakat 
ilkesini zedeleyen ve toplum 
güvenini ortadan kaldıran bir 
unsur olduğunu hatırlatan 
Genel Başkan İsmail Koncuk, 
çalışmaların özellikle bu yönde 
yoğunlaşması gerektiğini söy-
ledi. 

“Kamu Denetçiliği Kurumu 
Baş denetçisi Şeref Malkoç ve 
beraberindeki heyetin ziyaret-
leri için bir kez daha teşekkür 
ediyorum” diyen Genel Baş-
kan Koncuk, yaşanan prob-
lem ve sıkıntıların çözümü için 
Kamu Denetçiliği Kurumu ile 
birlikte sık sık çalışmalar yapa-
caklarını vurguladı. 

ODTÜ’DE 
ÜYELERİMİZLE 

BİRARAYA GELDİK

OMBUDSMAN ŞEREF MALKOÇ’TAN 
KONFEDERASYONUMUZA ZİYARET
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Bilindiği üzere, Türk Eğitim 
Sen olarak, 12.10.2013 tarih ve 
28793 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Milli Eğitim Ba-
kanlığı Personelinin Görevde 
Yükselme, Unvan Değişikliği 
ve Yer Değiştirme Suretiyle 
Atanması Hakkında Yönetme-
liğin 23. Maddesi ile getirilen 
ve ilçe milli eğitim müdürü 
kadrosunun görevde yüksel-
me sınavına tabi kadrolardan 
çıkartılarak bu kadrolara ata-
malarda sadece 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu’nun 
68. Maddesinin (B) bendin-
de öngörülen şartların aran-
masına ilişkin düzenlemenin 
kariyer ve liyakat ilkesine uy-
gun olmadığı gerekçesiyle 
Danıştay İdari Dava Daireleri 
Kurulu’nun 2014/702 Y.D. iti-
raz nolu ve 23.10.2014 tarihli 
kararı ile yürütmesi durdurul-
muştu. Ancak; Bakanlık tara-
fından bu karar dikkate alın-
mayarak; 13.01.2016 tarih ve 
29592 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Millî Eğitim Ba-
kanlığı Personelinin Görevde 
Yükselme, Unvan Değişikliği 
Ve Yer Değiştirme Suretiyle 
Atanması Hakkında Yönet-
melikte Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmeliğin 5. Maddesi 
ile; aynı Yönetmeliğin 23 üncü 
maddesinde değişiklik yapıl-
mış ve ilçe millî eğitim müdürü 
kadrolarına yapılacak atama-
larda yine görevde yükselme 
sınavı şartına yer verilmemişti.

Bunun üzerine Üyemiz Mus-
tafa ÖZKAN adına Türk Eğitim 
Sen olarak Danıştay nezdinde 
açtığımız davada, Adana ilin-
de ilçe milli eğitim müdürlüğü 

kadrolarına görevde yüksel-
me sınavı şartı aranmaksızın, 
somut kriter ve duyuruya yer 
verilmeksizin, kariyer ve liyakat 
ilkelerine aykırı şekilde yapılan 
atama işlemlerinin iptali iste-
miyle yapılan başvurunun red-
dine ilişkin işlem ile bu işlem-
lerin dayanağı olan 13.01.2016 
tarih ve 29592 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Millî 
Eğitim Bakanlığı Personelinin 
Görevde Yükselme, Unvan 
Değişikliği Ve Yer Değiştirme 
Suretiyle Atanması Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapıl-
masına Dair Yönetmeliğin 5. 
Maddesi ile değiştirilen; aynı 
Yönetmeliğin “İlçe millî eğitim 
müdürlüğü kadrosuna ata-
ma” başlıklı 23. Maddesinde, 
Danıştay İdari Dava Daireleri 
Kurulu’nun 2014/702 Y.D. iti-
raz nolu ve 23.10.2014 tarihli 
kararına aykırı şekilde görev-
de yükselme sınavı şartına 
yer verilmemesine ilişkin ek-
sik düzenlemenin, Danıştay 2. 
Dairesinin 2016/3350 E. sayılı 
ve 20.12.2016 tarihli kararıyla 
yürütmesi durdurulmuştur. 
Kararın gerekçesinde, dava 
konusu düzenlemenin, 657 
sayılı Yasa’nın temel ilkeleri 
olarak belirlenen kariyer ve li-
yakat ilkelerine aykırı olduğu, 
objektif kurallar çerçevesinde 
atama yapılmasını engelledi-
ği belirtilmiştir. Bu karar ge-
reğince, Bakanlık tarafından 
ülke genelinde sınavsız olarak 
yapılan tüm ilçe milli eğitim 
müdürü atamalarının iptali ge-
rekmektedir.

Yozgat İdare Mahke-
mesinin 2016/295 E., 
2017/277 K. sayılı ve 
22.02.2017 tarihli kararıyla, 
Kırşehir İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü emrinde Mühen-
dis olarak görev yapmakta 
olan Türk Eğitim Sen üyesi 
Muhammed Abdulhamid 
KARABIYIK’ın,  Isparta 
Süleyman Demirel Üniver-
sitesi Fen Bilimleri Enstitü-
sü Bilgisayar Mühendisliği 
Ana Bilim Dalında yüksek 
lisans öğrenimi gördüğün-
den bahisle Isparta İline 
naklen atanma talebinin 
reddine ilişkin işlemin 
iptaline karar verilmiştir. 
Kararın gerekçesinde ise; 
davacının sürekli yükselen 
bir eğitim ve başarı grafi-
ğinin olduğu, yürüttüğü 
görevin önemi ve niteliği 
ile idarenin bu alanda ele-

man temin etme olanakla-
rı ve atanması durumunda 
kamusal hizmetlerde ak-
sama oluşmasına olanak 
bulunmadığı hususları bir-
likte gözetildiğinde, bitir-
diği bölüme göre üst öğ-
renim niteliğinde olduğu 
kuşkusuz olan bölümde 
yüksek lisans ile öğrenim 
hayatını tamamlayarak, 
maddi ve manevi varlığını 
geliştirmesinin sağlanması 
amacıyla eğitim hayatını 
devam ettirebileceği bir 
göreve atanabilmesi için, 
lisansüstü öğretim süresi 
ile sınırlı olmak kaydıyla 
atanması gerekirken, eği-
tim hakkının özüne doku-
nacak şekilde tesis edilen 
dava konusu işlemde hu-
kuka uyarlık bulunmadığı 
belirtilmiştir. 

YARGIDAN YÜKSEK LİSANS 
EĞİTİMİ YAPANA NAKLEN 
ATAMA KARARI

SINAVSIZ, 
DUYURUSUZ 
İLÇE MİLLİ 
EĞİTİM MÜDÜRÜ 
ATAMALARINA 
YARGIDAN 
YÜRÜTMEYİ 
DURDURMA KARARI

www.turkegitimsen.org.tr
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Adıyaman Şube’ye bağlı Gölbaşı İlçe Temsilciliği; 15 Temmuz Şehit-
leri Günaydın Camii’nde tüm şehitler için Hatim duası yaptı.  Progra-
ma Gölbaşı Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı 
Yusuf Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Serdar Atakan, İlçe Emniyet 
Müdür V. Cemal Avan, Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, İlçe Müftüsü Selami Sayın, MHP İlçe 
Başkanı Mustafa Çırakoğlu ve Gölbaşı halkı katıldı.

Programda  Gölbaşı İlçe Temsilcisi Mahmut Yetişgen yaptığı açık-
lamada şunları kaydetti: “Aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulayıp vatan 
yaptığı bu topraklarda, sayısız bedeller ödeyerek kurduğumuz ve bu-
günlere getirdiğimiz devletimizin ilelebet payidar kalması için Şehitleri-
mizi Unutmadık. Unutturmayacağız. Şimdi vatanımız var diyebiliyorsak, 
bunu kahramanca çarpışan, vatanı, milleti ve bayrağı için canını seve 
seve feda eden Mehmetlere borçluyuz. Bizlerin bu kutsal topraklarda 
yaşama ve varlığını sürdürmesine vesile olan başta  Çanakkale şehitleri 
olmak üzere tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz.” 

ADIYAMAN ŞUBE’YE BAĞLI GÖLBAŞI İLÇE 
TEMSİLCİLİĞİ TÜM ŞEHİTLERİMİZ İÇİN 

DUA OKUTTU
Adana 2 No’lu Şube’ye bağlı Kozan İlçe Temsilciliği 18 Mart Çanak-

kale Zaferi dolayısıyla “Unutmak Tükenmektir” zirve yürüyüşü programı 
düzenledi. 

Karacaoğlan Kütüphanesi önünden başlayan programa Adana 2 
No’lu Şube Başkanı Kamil Köse ile beraberinde şube yönetim kurulu 
üyeleri, Sarıçam İlçe Temsilcisi, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Şenöz, 
Kent Konseyi Başkanı Ömer Faruk Kaymaz, Kozan Ülkü Ocakları Başka-
nı Harun Yılmaz ile İlkeli ve Mücadeleci sendikacılığın Çanakkale ruhunu 
kuşaklara aktarmaya yeminli üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. 

Programda Kozan İlçe Temsilcisi Mürsel Yazıcı şunları kaydetti: “İçin-
de bulunduğumuz zaman ülkemizin her karış toprağını ve değerlerimizi 
yeniden Çanakkale ruhuyla, devletimizin kuruluş prensipleri çerçevesin-
de müdafaa etmeyi zorunlu kılmaktadır. Bugün vatanımızı bölmek, Türk 
adını bu topraklardan kazımak isteyenlere Türk Eğitim-Sen olarak bir 
kez daha hatırlatmak istiyoruz ki; şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklar 
için bizler de her an şehit olmaya hazırız.  Bundan bir asır önce dönme-
yi düşünmeden ‘Bayrak inmesin, ezan dinmesin’ diyerek istiklâl yoluna 
düşenler gibi bizler de aynı inanç ve kararlılıktayız.  

Atatürk’ün Çanakkale Savaşı’nın kırılma noktası olan ‘Ben size taar-
ruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum’ şeklindeki talimatıyla ölüme 
koşan kahraman ecdadımız gibi bizler de yolumuzdan dönmeyeceğiz.

 Başta bu erdemli Devleti, demokrasimizi ve Cumhuriyetimizi bizlere 
hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanı, milleti, 
ülkesi ve namusu için canlarını vermekten çekinmeyen gazi ve şehitleri-
mize minnetlerimizi ifade ediyor, emanetlerine sahip çıkacağımıza dair 
Türk Eğitim-Sen olarak söz veriyoruz.”

Afyonkarahisar Şube’ye bağlı Sultandağı İlçe Temsilciliği açıldı. Açılı-
şa Sultandağı İlçe Temsilcisi Turgut Durak, Dereçine Belediye Başkanı 
Aykut Okumuş, Eski İlçe Temsilcisi Tevfik GENCER ve Mustafa DO-
ĞAN, Afyonkarahisar Şube Başkanı Nizamettin ŞENOL ve üyelerimizin 
katılımıyla gerçekleştirildi. 

Açılışta bir konuşma yapan Sultandağı İlçe Temsilcisi Turgut Durak 
şunları kaydetti: “Sendikacılık sorumluluk gerektiriyor. Biz de bu zor 
şartlar altında sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. İlçemiz-
de temsilciliğimizi açmış olmamız da bunun göstergesidir. Şimdiye ka-
dar kamu çalışanlarının hakları için mücadele ettik, bundan sonra da 
mücadele etmeye devam edeceğiz. Temsilciliğimizin kamu çalışanları-
na  hayırlara vesile olması diliyor katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür 
ediyorum.”

KUŞADASI İLÇE TEMSİLCİLİĞİ, ŞEHİTLER HAFTASI DOLAYISIY-
LA ŞEHİTLERİMİZİN MEZARLARINI ZİYARET ETTİ.

Aydın Şube’ye bağlı Kuşadası İlçe Temsilciliği, “Şehitler Haftası” do-
layısıyla şehitlerimizin mezarlarını ziyaret etti. İlçe temsilciliği yönetim 
kurulu üyeleri daha sonra şehitlerimiz için lokma döktürdü.

Aydın Şube, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Yarıyıl İlçe Temsilcilik 
Heyetleri  Toplantısını gerçekleştirdi

Tüm ilçelerin katılımıyla yapılan toplantıya Merkez-Efeler Kadın Ko-
misyonu, Şube Denetleme Kurulu Başkanı ve şube sendika avukatı da 
katıldı.

ADANA ŞUBE, KOZAN TEMSİLCİLİĞİ ‘ZİRVE 
YÜRÜŞÜ’ ADLI PROGRAM DÜZENLEDİ 

SULTANDAĞI İLÇE TEMSİLCİLİĞİMİZ AÇILDI

AYDIN ŞUBE, 2. YARIYIL İLÇE TEMSİLCİLİK 
HEYETLERİ TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
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Ankara 5 No’lu Şube İlçe Temsilciler Kurulu Toplantısı, 4 Mart 2017 
Cumartesi günü Ayaş İlçesi Gazi Ortaokulu’nda yapıldı.

Toplantıya Şube Başkanı Sevgi YALAV, şube yönetim, denetleme ve 
disiplin kurulu üyeleri, şube kadın komisyonu başkanı ve üyeleri, Ayaş, 
Beypazarı, Çamlıdere, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan ve Yenimahalle 
ilçe temsilcileri ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıy-
la başladı. Gündemin okunmasının ardından Ayaş İlçe Temsilcisi Coşkun 
ARSLAN açılış konuşmasını yaptı. 

Daha sonra kürsüye gelen Şube Başkanı Sevgi YALAV sözlerine ka-
tılımcılara teşekkür ederek başladı. YALAV, ülkemizin sıkıntılı dönem-
den geçtiği bu süreçte, bütün zorlukların üstesinden gelmek ve eğitim 
çalışanlarının sorunlarına çözüm bulmak için sahalarda olduklarını dile 
getirdi. YALAV, “Bizler öğrenci yetiştiriyoruz. Geleceği inşa eden öğret-
menlerimizi özlük hakları ve çalışma ortamının olumsuzluklarıyla meşgul 
etmeye kimsenin hakkı yoktur. Türk Eğitim Sen olarak bütün sorunların 
farkındayız. Genel Başkanımız İsmail KONCUK’un cesur kararlarının ve 
attığı adımların arkasındayız. Ohal sürecini kimsenin fırsata çevirmeye 
hakkı yoktur. Yaptığımız okul gezilerinde şunu gördük ki, öğretmeni-
miz, idarecimiz, memurumuz, yardımcı personelimiz endişe içinde. Bu 
şartlarda eğitimin kalitesinin artmasını beklemek yanlıştır. Adaletsiz, 
liyakatsiz bir yönetimle eğitim sorunları çözülemez. Sizlerin alanlarda 
yaşadığınız sorunları tahmin edebiliyorum. Ama Türk Eğitim Sen her za-
manki gibi dik duruşuyla, kararlılığıyla, saygınlığı ile gücünü göstermeye 
devam edecektir. “ dedi. 

Ardından Şube Teşkilatlandırma Sekreteri Şahlanan Şahin, Şube Ka-
dın Komisyonu Başkanı Berrin KOÇ yaptıkları alan çalışmalarından ör-
nekler verdiler.

Toplantının ikinci bölümünde İlçe Temsilcileri Zafer KAHYA, Esra AK-
TAY, Ahmet AKİN, Osman GÖKALP, Hüsnü ORAN ve Cesur GEZER 
ilçelerinde yaptıkları sendikal faaliyetler ve yaşanan zorluklar hakkında 
bilgi verdiler.

İstanbul 3 No’lu  Şube, 13 Mart 
2017 tarihinde “İstiklal Marşı’nın 
kabulü ve Mehmet Akif” konulu 
konferans düzenledi.

Sendika merkezinde düzen-
lenen konferansın konuşmacısı  
Edebiyatçı Dr. İlham Köse idi. 
Gerek İstiklal Marşı’nın yazıl-
ma hikayesi, gerekse Mehmet 
Akif’in hayatı, düşüncesi ve 
mücadelesi hakkında bilinenin 
dışında bilgiler veren Dr. İlham 
Köse’ye programın sonunda te-
şekkür plaketini Şube Üst Kurul 
Delegesi Erdoğan Atilla  takdim 
etti.

Antalya 2 No’lu Şube Başkanlığı tarafından Nevruz, Ergenekon’dan 
çıkış ve Çanakkale şehitlerini anma programı düzenlendi.

Çanakkale şehitleri için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasının ardından şehitlerimiz için Türk Diyanet Vakıf Sen 
Antalya Şube Başkan Yardımcısı Şaban ŞENOL tarafından Kuran-ı Ke-
rim okundu ve dualar edildi. Katılımın yoğun olduğu programda, ikram 
olarak kavurma, pilav ve helva dağıtıldı. Çeşitli konuşmacıların katıldığı 
etkinlikte nevruz ateşi yakıldı, Türklüğün ata mesleği olan demir dövme 
sanatı temsili olarak gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında konuşma yapan Antalya 2 No’lu Şube Başkanı 
Fethi Kurt önemli konuları dile getirdi.

Kurt, “Bizim inandığımız dinde haram yemek yok, Kul hakkı yemek 
yok, ötekileştirme, hainlik ve dış güçlerle koyun, koyuna girip ülkeyi par-
çalama planları yapmak hiç yok” dedi.

“Evvel Allah’ın izniyle bu ülkeye kem gözle bakanları biliyoruz Her za-
man bunların  karşısında dik durduk, 102 sene önce Çanakkale’ye dön-
memek üzere giden atalarımız gibi hazırız” diyen Başkan Fethi Kurt ”Ne 
olursa, olsun biz burada 800 üyemizle mücadele ediyoruz ve asla bu 
mücadelemizden vazgeçmeyiz.” dedi.

Öğretmenlerin ders mesai saatlerinin 10 TL olduğuna dikkat çeken 
Kurt,  uygulanan haksız ve adaletsiz vergilerle enflasyon canavarının ku-
cağına itildiğinin altını çizdi.

Türk Eğitim Sen üyelerine açık ve net bir şekil de taciz yapıldığını söy-
leyen Kurt, bu tacizlere karşı dimdik karşıların da olduklarını belirtti.

Fethi Kurt, kaşıkla verip kepçe ile alındığına vurgu yaparken, Türk Eği-
tim Sendikası’na üye olan öğretmenlere yıldırma politikası uygulandığını 
belirtti, “Yenikapı ruhu buralardan hiç geçmedi, buralara hiç uğramadı 
sarayın içine hapsoldu” dedi.

Fethi Kurt tarafından Çanakkale Şehitleri için okunan şiir, katılımcılar 
arasında duygu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.

ANKARA 5 NO’LU ŞUBE İLÇE TEMSİLCİLER 
KURULU TOPLANTISI YAPTI

İSTANBUL 3 NO’LU ŞUBE “İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜ 
VE MEHMET AKİF” KONULU KONFERANS DÜZENLEDİ

ANTALYA 2 NOLU ŞUBE NEVRUZ BAYRAMI, 
ERGENEKON’DAN ÇIKIŞ VE ÇANAKKALE 

ŞEHİTLERİNİ ANMA PROGRAMI DÜZENLEDİ

Samsun 2 No’lu Şube, Çanakkale Zaferi ve Şehitler haftası dolayısıyla  
öğretmenlerin sahne  aldığı  bir program düzenledi. 

SAMSUN 2 NO’LU ŞUBE, ÇANAKKALE ZAFERİ 
VE ŞEHİTLER HAFTASI DOLAYISIYLA BİR 

PROGRAM DÜZENLEDİ 
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Kayseri 2 No’lu Şube tarafından Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür 
Sitesi’nde ‘Cumhuriyetin İlk Yıllarında Kayserili Kadınlar’ isimli fotoğraf 
sergisi açıldı. 

Program kapsamında ayrıca Yrd. Doç. Dr. Neslihan Altuncuoğlu’nun 
konuşmacı olarak katıldığı ‘Cumhuriyetin Türk Kadınlarına Kazandırdık-
ları’ isimli konferans düzenlendi. 

Konferansın açılış konuşmasını yapan Şube Kadın Komisyonu Başka-
nı İmren Aydın, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün asıl amacı kadınların 
bir güne mahsus olarak hatırlandığı, sorunlarının üstünkörü dillendiril-
diği bir gün olmaktan öte; kadın olmanın ne olduğunu bir günlüğüne 
de olsa insanlığı düşündürmektir. Yani savunmasızca şiddete maruz 
kalmanın, sadece cinsiyetinden ötürü haksızlığa uğramanın, karşılık 
beklemeksizin o çok bilinen tabirle saçını süpürge etmenin ne demek 
olduğunu anlatmaktır” diye konuştu.

Kayseri 2 No’lu Şube Başkanı Ali İhsan Öztürk ise, “Toplumda kadın-
erkek ayrımına karşıyım. Çünkü hepimiz bu onurlu milletin onurlu birer 
ferdiyiz. Ama maalesef nüfusun yüzde 50’sinden fazlasını temsil eden 
kadınlarımız toplumda rol almak istemiyorlar herhalde. Ya da biz erkek-
ler önlerini kesiyor diye düşünüyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Yrd. Doç. Dr. Neslihan Altuncuoğlu, ‘Cumhu-
riyetin Türk Kadınlarına Kazandırdıkları’ konulu konferans verdi.

İstanbul 10 No’lu Şube; İstanbul Üniversitesi Beyazıt ,  Avcılar, Konser-
vatuar, Orman Fakültesi, yerleşkeleri ile Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş, 
Davutpaşa yerleşkelerini ziyaret ederek, temsilcilerimiz ve üyelerimizle isti-
şarelerde bulundu.   

Bursa 1 No’lu Şube, Ördekli Kültür Merkezinde Yazar Suat Turgut’un su-
numuyla “Değerlerimize Sahip Çıkalım” konulu konferans düzenledi.  

Şube Başkanı Kazım Sarnık yaptığı konuşmada Atatürk’ün“Yetişecek ço-
cuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun, 
en evvel, her şeyden evvel Türkiye’nin istikbâline, kendi benliğine, millî 
an’anelerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzûmu öğ-
retilmelidir.”  sözünü ışığında gençlerimizi yetiştirmek gerektiğini ifade etti. 

Yazar Suat Turgut değerlerimize sahip çıkmanın önemini işaret ederek, 
Atatürk’ün “Bilelim ki millî benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem 
olurlar.” sözünü rehber kabul ettiklerini, ifade etti.

Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların şube başkanları ve yönetim kurul-
ları istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıda Türkiye Kamu-Sen Kü-
tahya İl Temsilcisi Mehmet Karabekir bir konuşma yaptı. Karabekir Türkiye 
Kamu-Sen’in ilkelerinden ödün vermeden, üyelerinin menfaatlerini savu-
nan bir sendika olduğunu belirtti. 2015 Ağustos ayında, Toplu İş Sözleşme-
sini Memur-Sen’in 2 yıllığına imzaladığını ve 4-C’lilere kadro başta olmak 
üzere Toplu İş Sözleşmesi’nin 20 maddesinin hayata geçirilmediğini hatırla-
tan Karabekir, Türkiye Kamu-Sen’in buna dava açtığını ve davanın devam 
ettiğini söyledi. Karabekir, Diğer sendikalarınsa bunu yargıya taşımadığını 
belirtti.Toplantıda Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendika şube başkanları söz 
olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdiler.

KAYSERİ 2 NO’LU ŞUBE “CUMHURİYETİN İLK 
YILLARINDA KAYSERİLİ KADINLAR” KONULU 

FOTOĞRAF SERGİSİ AÇTI

İSTANBUL 10 NO’LU ŞUBE İSTİŞARE 
TOPLANTILARI YAPTI

BURSA 1 NO’LU ŞUBE, “DEĞERLERİMİZE SAHİP 
ÇIKALIM” KONULU KONFERANS DÜZENLEDİ

KÜTAHYA İL TEMSİLCİLİĞİ İSTİŞARE 
TOPLANTISI YAPTI

Ordu Şubesi İlçe ve Üniversite Temsilcileri İstişare Toplantısında bu-
luştu.

Ordu Şubesi’nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Toplantıda 
15 Mayıs yetki süreci değerlendirildi. 2017 yılının ilk iki ayında gerçekle-
şen enflasyonun %3.27 olması, ilk altı ay için alınan zammın şimdiden 
eksiye düştüğü; bir yıllık döviz artışının %20’yi geçtiği bunun da devalü-
asyon anlamına geldiği; muhtemelen %20’lik gelir vergisi dilimine Nisan 
ayında girileceğinden dolayı yıllık kaybın %30’lara ulaştığı, bu kaybın 
ancak ek artışla giderilebileceği belirtildi.

Toplantıda, vergi indirimi konusunda memurlar olarak vergimizi za-
manında ödediğimiz gerçeği göz önünde bulundurularak bir çalışma 
yapılması gerektiği de görüşüldü.”

ORDU ŞUBESİ İLÇE VE ÜNİVERSİTE 
TEMSİLCİLERİ İSTİŞARE TOPLANTISI YAPTI
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Şubelerimiz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü çeşitli etkinliklerle kutladı. 

Siverek İlçe Temsilciliği ve İyilik Melekleri Derneği tarafından yapılan 
proje kapsamında şehit Fethi Sekin ile Ömer Halisdemir’in isimleri bir 
okulda yapılan kütüphane ve çalışma atölyesine verildi.

Selçuk İlkokulu’nda oluşturulan kütüphane ile çalışma atölyesine 15 
Temmuz şehidi Ömer Halisdemir ile İzmir adliyesine yapılan saldırıda 
şehit olan polis memuru Fethi Sekin’in isimleri verildi. 

Gece saatlerinde çalışan sendika ve dernek üyeleri, kitapları yerleşti-
rerek duvarlara şehitlerin resimlerini çizdi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından okul bahçesinde düzenle-
nen açılış törenine Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, Cumhuriyet 
Başsavcısı Mustafa Yeşil, Emniyet Müdürü Yener Gül, şehit polis Fethi 
Sekin’in Şanlıurfa’da görev yapan öğretmen kardeşi Vedat Sekin, daire 
amirleri ile öğrenciler katıldı.

Türk Eğitim-Sen Siverek İlçe Temsilcisi Mehmet Şengönül yaptığı 
açıklamada şunları kaydetti: “Şanlıurfa Valimiz Sn. Güngör Azim TUNA 
başta olmak üzere; Belediye Başkanımız Sn. Resul YILMAZ’a Cumhuri-
yet Başsavcımız Sn. Mustafa YEŞİL, Emniyet Müdürümüz Sn. Yener GÜL, 
Belediye Başkan Yardımcılarımıza, İyilik Melekleri Derneği Başkanı Nilay 
ÇETECİ’ye, Devlet Hastanesi Başhekimimize, Şanlıurfa Şube Başkanı-
mız Hikmet KARAKUŞ’a, Şehidimiz Fethi SEKİN’in kardeşi Vedat SEKİN 
öğretmenimize, Milli Eğitim Şube Müdürümüz ve Beşir Derneği Vakfı 
Başkanı Ahmet YILMAZ’a SİVSAD Başkan Yardımcımız Ferit AKÇALI ve 
Mustafa KARAEL’e Birecik ilçe Başkanımız ve Hilvan İlçe Başkanlarımıza, 
yönetim ekibine; değerli okul ve kurum müdürlerimize, bizleri okulların-
da ağırlayan Selçuk İlkokulu Müdürü Ömer TUTÇİ ve değerli öğretmen-
lerine katılım ve tebrik mesajlarından dolayı Siverek TÜRK EĞİTİM SEN 
ailesi olarak teşekkür ederiz.”

Konuşmaların ardından katılımcılar, şehitlerimiz Ömer Halisdemir ile 
Fethi Sekin’in isimlerinin verildiği kütüphane ve atölyeyi gezdi.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN ETKİNLİKLERİ

ŞEHİTLERİMİZİN İSMİ KÜTÜPHANE VE
 ATÖLYE’DE YAŞAYACAK

Adana

Ankara

Elazığ
İstanbul

Artvin

Şanlıurfa

Aydın

Nevşehir
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Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden 
Serdar SEVİNÇ’in çocuğu olmuştur.

İstanbul 3 No’lu Şube üyelerin-
den Gülperi ORHAN’ın çocuğu ol-
muştur.

İstanbul 3 No’lu Şube üyelerin-
den Özgür Yalın ÖZSOY’un çocuğu 
olmuştur.

İstanbul 3 No’lu Şube üyelerin-
den Oğuz Ayhan DÜZGÜN’ün ço-
cuğu olmuştur.

İstanbul 3 No’lu Şube üyelerin-
den Turgay-Tuğba TÜRKMEN çifti-
nin çocuğu olmuştur.

İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden 
Nilay BEKİROĞLU’ nun “Defne” 
adında çocuğu olmuştur.

İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden 
Öznur GÖÇER’ in “Şahin” adında 
çocuğu olmuştur.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden  
Cemile Hatun YALÇIN’ın çocuğu 
olmuştur.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden  
Aysuhan- Erdem TEMİZKAN çifti-
nin çocukları olmuştur.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden  
Tahir GÜMÜŞ’ün çocuğu olmuştur.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden  
Ekrem ARDIÇ’ın çocuğu olmuştur.

Kayseri 2 No’lu Şube üyelerimiz-
den  Ali BARGU’nun çocuğu olmuş-
tur.

Kırşehir Şube üyelerinden Gü-
ler- Huzeyfe ÖRTLEK ‘in çocuğu 
olmuştur.

Kırşehir Şubesi üyelerimizden 
Sema TUNÇ’un çocuğu olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Emine ODABAŞI’NIN “Zeynep Ela’’ 
adında çocuğu olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Şerife Funda TEZCAN’IN  “ Eralp 
Noyan” adında çocuğu olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Şenol Sinem-Mustafa ÇANKAYA 
çiftinin “Miray” adında çocuğu ol-
muştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Zeynep ÇOLAK’ın “Elif Sare” adın-
da çocuğu olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Münire Başak DURAN’ın “Ali İhsan 
“adında çocuğu olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Salih -Esra ÇETİN çiftinin “Elvin 
Sare” adında çocuğu olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Hülya YETKİN’in  “Ataol” adında 
çocuğu olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Ferhat  ÇELİK’in “Kerem” adında 
çocuğu olmuştur.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Esin BELEN ‘in “Ayhan” adında ço-
cuğu olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden 
Zahit ÖKEMER’in  “ Kerem “  adın-
da çocuğu olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerin-
den Özden TIBIK’ın  “ İrem Melis “  
adında çocuğu olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden 
İsa YILDIRIM’ın  “ Elif “  adında ço-
cuğu olmuştur.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden 
Aydın KAYA’nın  “ Alperen “ adında 
çocuğu olmuştur.

Nevşehir Şubesi Yönetim Kurulu 
Üyesi İlhami GENÇ’in “Metehan” 
adında çocuğu olmuştur.

Nevşehir Şube üyelerinden 
Gülhan-M.Ali YALÇIN çiftinin 
“Gökçen” adında çocuğu olmuştur.

Nevşehir Şube üyelerinden De-
met YALÇIN’ın “Miray” adında ço-
cuğu olmuştur.

Ordu Şube üyelerinden  Hatice 
DEMİRKAN’ın çocuğu olmuştur.

Ordu Şube üyelerinden Hediye 
CENGİZ’in  çocuğu olmuştur.

Ordu Şube üyelerinden  Eren 
GÜNİNDİ’nin çocuğu olmuştur.

Ordu Şube üyelerinden  Zafer 
KAHRAMAN’ın çocuğu olmuştur.

YENİ DOĞANLAR

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden  
Sümeyra ODABAŞ evlenmiştir.

 EVLENENLER
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Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Gültekin KARAKAŞ’ın babası vefat 
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Ahu Şebnem GÜMÜŞ’ün babası 
vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Levent HİKMET’in annesi vefat 
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Şerife Nihan ALAY’ın babası vefat 
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Dilek YÜZGÜLLÜ HANSU’nun 
babası vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Mediha AKBULUT’un babası vefat 
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Celil YILMAZ’ın annesi vefat 
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerin-
den Habib ŞAHİN’in annesi vefat 
etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerin-
den Hanifi BİLMEZ’in annesi vefat 
etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden 
Fuat GÜL’ün babası vefat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden 
Muhammet ÖZCAN’ın abisi vefat 
etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerin-
den Soner ÇATAL’ın babası vefat 
etmiştir.

Afyonkarahisar Şube üyelerinden 
Tayfun GÖK’ün eşi vefat etmiştir.

Afyonkarahisar Şube üyelerinden 
Ömer Faruk KUCUR’un babası 
vefat etmiştir.

Afyonkarahisar Şube üyelerin-
den Abdurrahman Şeref FİDAN’ın 
annesi vefat etmiştir.

Afyonkarahisar Şube üyelerin-
den Ayhan EROL’un annesi vefat 
etmiştir.

Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden 
İsmail VURUŞKAN’ın kızı vefat 
etmiştir.

Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden 
Osman YÜZER’in eşi vefat etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Şadiye 
BAYLAR’ın annesi vefat etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Emine 
DEĞİRMENCİ’nin annesi vefat 
etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Cennet 
GÖLGEN’in annesi vefat etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Ali 
HORASAN’ın annesi vefat etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerin-
den Mehmet OKTAY ve Hasan 
OKTAY’ın babaları vefat etmiştir.

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

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden 
Alp ATAKUMAN’ın babası vefat 
etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden 
Hilmi ERSOY’un babası vefat etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden 
Cemalettin ATEŞ’in annesi vefat 
etmiştir.

Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden 
Nevin BARBUT’un babası vefat 
etmiştir.

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

İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden 
Adem ERDOĞU’ nun annesi vefat 
etmiştir.

Karaman Şube üyelerinden Halil 
İbrahim KAYA’nın babası vefat 
etmiştir.

Karaman Şube üyelerinden 
Mustafa GÖKMEN’in babası vefat 
etmiştir.

Karaman Şube üyelerinden Gül-
şah KAZAK’ın babası vefat etmiştir.

Karaman Şube üyelerinden Zeliha 
KÖŞKER’in annesi vefat etmiştir.

Karaman Şube üyelerinden Vedat 
DOĞAN’ın oğlu vefat etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden 
Prof.Dr. Hüseyin PER’in babası 
vefat etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden 
Mustafa ELİAÇIK’ın annesi vefat 
etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden 
İbrahim GÖZE’ nin ağabeyi vefat 
etmiştir.

Kayseri 1 No’lu Şube üyelerin-
den Adil ÖNEN’in ağabeyi vefat 
etmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden 
Aytekin YAĞMUR’un babası vefat 
etmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden Fatih 
ÇELEBİ’nin babası vefat etmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden Ayşe 
Gökhan FİLİK’in babası vefat 
etmiştir.

Kütahya Şube üyelerinden Ab-
dullah Sadi BİLGİN’in babası vefat 
etmiştir.

Kütahya Şube üyelerinden 
Mahmut AKKUŞ’un ağabeyi vefat 
etmiştir.

Kütahya Şube üyelerinden Sami 
KURT’un ağabeyi vefat etmiştir.

Kütahya Şube üyelerinden Kemal 
AKBULUT’un annesi vefat etmiştir.

Kütahya Şube üyelerinden Erdem 
UÇAR’ın annesi vefat etmiştir.

Kütahya Şube üyelerinden Fatma 
ZEREN’in babası vefat etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden 
Yıldıray YAMAN’ın annesi vefat 
etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden 
Arif KOÇAK’ın babası vefat etmiştir

Konya 1 No’lu Şube üyelerin-
den Hatice ÖZAY’ın babası vefat 
etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden 
Bilgehan ÖZCAN’ın annesi vefat 
etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden 
Murat DİRİL’in annesi vefat etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden 
Sertaç ERTANIK’ın ağabeyi, Semra 
ERTANIK’ın eşi vefat etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Mehmet AKDAĞ’ın annesi vefat 
etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Hüseyin BAYRAM’ın babası vefat 
etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Muharrem ATLAS’ın babası vefat 
etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Yavuz Selim ÖZAY ve İmam Şamil 
ÖZAY’ın babası vefat etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Mehmet ÇOBAN’ın annesi vefat 
etmiştir.

Konya 2 No’lu Şube üyelerinden 
Selim Ecevit ŞEN’in babası vefat 
etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden 
Durmuş Ali ÇINAR’ın babası vefat 
etmiştir.

Mersin 2 No’lu Şube üyelerin-
den Muhammet Ali ERDOĞAN’ın 
babası vefat etmiştir.

Nevşehir Şube üyelerinden Harun 
EROL’un ağabeyi vefat etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Esma 
SAYIN’ın annesi vefat etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Serdar 
MILIK’ın babası vefat etmiştir.

VEFAT

Kırşehir Mucur Hacı Ömer 
Sayın İlkokulu öğretmeni 

Tayyar TEMİZ 19 Mart 2017 
tarihinde trafik kazası sonucu 

vefat etmiştir. Cenazesi 20 
Mart 2017’ de Mucur ilçesin-

den kaldırılmıştır.

Tayyar TEMİZ
Kırşehir Şubesi

Ayrıca Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Rasim DEMİRTAŞ vefat etmiştir.
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