
TÜİK, Ekim ayına ilişkin enflas-
yon rakamlarını açıkladı. Buna 
göre Ekim ayında tüketici fiyat-
ları bir önceki aya göre ortala-
ma %2,08 oranında yükseldi. 
2017 yılının ikinci yarsında, yani 
Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim 
aylarında ise toplam enflasyon 
%3,43’e ulaştı. 2017 yılında 10 
aylık enflasyon toplamı da %9,52 
oldu. Bir başka ifade ile 2017’nin 
ocak ayında 100 liraya satılan bir 
malın fiyatı bugün 109,52 liraya 
çıktı. 

2016 yılının ekim ayı ile 2017 
ekim ayı arasındaki 1 yıllık süre-
de ise enflasyon %11,90 olarak 

gerçekleşti. Hatırlanacağı gibi 
kamu görevlileri ve emeklilerinin 
maaşlarına 2017’nin ocak ayında 
%3; temmuz ayında ise %4 zam 
yapılmış, ilk 6 ayda ortaya çıkan 
enflasyon farkına mahsuben 
de ayrıca %2,92 enflasyon farkı 
verilmişti. Böylece 2016 Tem-
muzundan 2017 Ekimine kadar 
memur ve emekli maaşlarına 
toplam kümülatif %10,12 zam 
yapılmış oldu. Bugün gelinen 
noktada maaş zamlarının ger-
çekleşen enflasyonun gerisin-
de kaldığı ortaya çıktı. Yalnızca 
2016 Ekim-2017 Ekim arasındaki 
bir yıllık sürede maaşlar %1,78 
oranında eridi. 8’de

Enflasyon Açıklandı, 
Memur Maaşları %1,78 Eridi

Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsma-
il Koncuk, malum sendikanın, 
yöneticilerin liyakatli olması ge-
rektiği ile ilgili açıklamasına tep-
ki gösterdi.

Genel Başkan Koncuk, 
‘’Adamlar neredeyse kamudaki 
tüm yöneticileri kendileri belir-
lemiş. Şimdi çıkmış yöneticiler 
liyakatli olmalı diye açıklama ya-
pıyorlar. İnsanda biraz yüz olur 
diyeceğim ama bunlarda hiç 
kaldı mı, şüpheliyim” dedi. 7’de

“SAMİMİYSENİZ 
GELİN TÜM KAMUDA 
MÜLAKATI KALDIRIP, 
TÜM YÖNETİCİLERİ 
MERKEZİ SINAVLA 

ATAYALIM.”
UNESCO Bile 

Türk Öğretmenlerin Değerini  
Tespit Etti, MEB ANLAMADI !

Yeni Ortaöğretime Geçiş Sistemi 
Büyük Sıkıntılara Gebedir.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, TEOG’un yerine getirilen yeni sistemi eleştirdi. Yeni sis-
temin tartışmalı olduğunu söyleyen Koncuk, “Hiçbir öğrencimizi 
istemediği okul türüne yerleştirmeyeceğiz.” sözünün büyük bir 
iddia olduğunu kaydetti. 7’de
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Bilindiği üzere, Milli Eğitim Ba-
kanlığı Öğretmen Yetiştirme ve 
Geliştirme Daire Başkanlığı ta-
rafından 12 ilde performans de-
ğerlendirmesi için pilot uygula-
ma yapılacağı belirtilmiştir. Türk 
Eğitim-Sen Merkez Yönetim Ku-
rulumuzun 25/10/2017 tarih ve 
156 K. sayılı kararıyla, 12 ilde pi-
lot olarak başlatılan ve daha son-
rasında Türkiye geneline yay-
gınlaştırılacak olan performans 
değerlendirmesi çerçevesinde; 

okul müdürünün, meslektaşının, 
velinin ve öğrencinin öğretmeni 
değerlendireceği uygulamanın 
öğretmenler arasında çalışma 
barışını bozacağı, ayrıca böyle 
bir değerlendirmenin Türk milli 
eğitimine yarardan çok zarar 
vereceği kanaatiyle, üyelerimi-
zin 2017-2018 eğitim-öğretim 
yılı süresince, öğretmenler için 
değerlendirme yapmamalarına, 
karar verilmiştir.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, sözleşmeli öğretmenli-
ğin ucube bir sistem olduğunu 
tekrar hatırlatarak, “Türk Eğitim-
Sen yıllardır söylüyor, sözleşmeli-
lik gibi ucube yöntemlere gerek 
yoktur. Gerekli tedbirleri alma-
yanlar asıl sorumlulardır.” dedi.

Ayrıca Genel Başkan Koncuk, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
ile diğer mahrumiyet bölge-
lerinde gönüllü olarak görev 
yapmak isteyen öğretmen ve 
memurların önlerine set çekil-
memesi gerektiğini belirtti.

Koncuk açıklamasında şu ifa-
delere yer verdi:

“Türk Eğitim-Sen yıllardır söy-
lüyor, sözleşmelilik gibi ucube 
yöntemlere gerek yoktur. Ge-
rekli tedbirleri almayanlar asıl 
sorumlulardır.

Başta MEB ve tüm bakanlıkla-
rın mahrumiyet bölgelerinde is-
teğe bağlı çalışmanın önündeki 
tüm engelleri acilen kaldırması 
akıl gereğidir.

MEB Müsteşarı Sayın Yusuf 
Tekin’in de, bu talebin karşıla-
nacağına dair açıklaması bulun-
maktadır. O halde neden bek-
lenmektedir? Bekliyoruz.

Nedir bu tedbirler? İlki bu 
bölgelerde gönüllülüğü teşvik 
etmektir. Bu yapılmadığı gibi, 
karşılık beklemeyen gönüllüler 
dahi engellenmektedir.

Enteresandır hem bu bölge-
lerde öğretmen ve memur tu-
tamıyoruz, deyip, bu bölgelerde 
gönüllü çalışmak isteyenlere en-
gel çıkarmak anlamsızdır.

MEB’in 4+2 yıl şartı getirerek 
sözleşmeli öğretmenliği icat 
ettiğini düşündüğümüzde, bu 
bölgelerde gönüllü çalışmaya 
set çekmesi akıl dışıdır.

Doğu, Güney Doğu ve diğer 
mahrumiyet bölgelerinde görev 
yapmak isteyen, öğretmen ve 
memurlardan herhangi bir şart 
istenmemelidir.”

Ucube Performans 
Değerlendirme 

Sistemine Karşı  
Eylem Kararı Aldık

Zorunlu Hizmet Bölgelerinde 
şart istenmeden 
tayin olabilmeli

Personele Görev Hiyerarşisine 
Uymayan İşler Yaptırılmasına 

Yargı ‘‘Dur’’ Dedi

Norm Güncellemeleri Sonrası İl İçi  
Eş Özrü Olanlara Başvuru Hakkı Tanınsın

Kırıkkale Üniversitesi ,Sağ-
lık ,Kültür ve Spor Dairesi 
Başkanlığı’nda şef olarak görev 
yapan üyemize  tebliğ edilen 
bisiklet dağıtımı görevi ; kamu 
personelinin bulunduğu hiz-
met sınıfı ve kadrosu dışında 
istihdam edilemeyeceği ,ya-
pılan görevlendirme ile öteki-
leştirme yeteneğinin altında 
bir işte çalıştırılmak suretiyle 
mesleki başarı ve kariyeri en-
gellenmek ve bunun netice-
sinde psikolojik baskı amacı 
güdüldüğü izlenimi vermesi 
sebebiyle  Türk Eğitim-Sen Kı-
rıkkale Şubemiz aracılığıyla  
açılan davada Kırıkkale İdare 
Mahkemesi 22.09.2017 tarih 
2017/418 E. 2017/700 K. sayılı 
kararıyla  ‘‘…. davacının Kırıkka-
le Üniversitesi Sağlık Kültür ve 
Spor Dairesi Başkanlığı’nda şef 

olarak görev yaptığı yukarıda 
anılan Yönetmeliğe göre Şef 
ünvanlı kadrosunun Yönetim 
Hizmetleri Grubunda memur 
,bilgisayar işletmeni ,veri hazır-
lama ve kontrol işletmeni ,ayni-
yat memuru ünvanlı kadroların 
ise idari hizmetler grubunda 
düzenlenmesi nedeniyle da-
vacıya verilen bisiklet dağıtımı 
işinin alt hiyerarşik kademeler 
çerçevesinde daha alt hiyerarşi 
içindeki bir görev olduğu zaten 
bu görevin şef kadrosundaki 
davacıdan önce memur ve 
hizmetli kadrosunda bulunan 
personel aracılığı ile gerçekleş-
tirildiği de dikkate alındığında 
dava konusu işlemde hukuka 
uyarlık bulunmadığı sonucuna 
varılmıştır.’’ gerekçesiyle işlemin 
iptaline karar vermiştir.

Mili Eğitim Bakanlığı, 2017 
yılı Ağustos ayında il içi özür 
durumundan yer değişikliği ya-
pamayan öğretmenlerimize 15-
16 Eylül 2017 tarihlerinde ikinci 
bir başvuru hakkı tanınmıştır. 
Ancak bu başvurularda da ilçe 
emrine yer verilmeyerek, sınırlı 
kontenjanlar dahilinde yer de-
ğişikliği yapıldığı için çoğu öğ-
retmenimizin özür durumuna 
bağlı yer değişikliği talebi karşı-
lanamamıştır.

2017 yılı Norm Kadro 
Güncellemeleri  16.10.2017-
10.11.2017 tarihleri arasında 
yapılacak olup, bu güncelleme-
lerde açılacak olan boş normla-
ra, kilometre bazında özrünün 
bulunduğu ilçeye en uzak ilçe-
de görev yapan öğretmenimiz-
den başlanarak öncelik sırasına 
göre yeniden bir başvuru hakkı 
tanınması suretiyle mağduri-
yetlerin giderilmesi hususunda; 
Türk Eğitim-Sen olarak,  Mili 
Eğitim Bakanlığına yazılı başvu-
ruda bulunduk.
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MUM KİMİN YANAN 
IRAK TÜRKLERİ

Sami ÖZDEMİR
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri

Köşe Yazısı

Türkiye Cumhuriyeti, kuruldu-
ğu günden bu yana, sürekli ola-
rak iç-dış meselelerle uğraşmak 
zorunda kalmış bir devlettir. Bu 
noktada, değişik etkenler rol 
oynamıştır. Elbette Anadolu’nun 
tarih boyunca zor bir coğrafya 
olması, medeniyetleri ve millet-
leri yutan bir çekim alanına sa-
hip olması önem taşımaktadır. 
Bunun yanında, Türk Milleti’nin 
tarih boyunca kurduğu büyük 
devletlerin dağılmasından son-
ra ortaya çıkan kaos, bir diğer 
önemli husustur. Osmanlı-Türk 
Devleti’nin mirasçısı konumun-
daki Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
de imparatorluk sonrası devam 
eden sorunlarla doğal olarak 
muhatap olmak zorunda kalmış-
tır. Bu sorunlar aynı zamanda, 
devletin ve milletin devam ede-
gelen menfaatleriyle ve bekasıy-
la da ilgili olduğu için iş başına 
gelen hükümetler için meşgul 
olunması gereken zorunlu konu-
lar olmuştur. İşte bunların içinde 
en önemli meselelerden biri de 
Irak Türklüğü ve yaşadığı coğraf-
yadır. 

Irak Türkleri, ağırlıklı olarak 
Irak’ın kuzeyinde ve Türkiye ile 
sınır olan bölgelere yakın yerler-
de yaşarlar. İlk akla gelen Kerkük 
ile Musul dışında Erbil, Tuzhur-
matu, Tazehurmatu, Süleymani-
ye, Telafer gibi şehirlerde iskan 
etmektedirler. Dolayısıyla Irak 
Türkleri, yalnızca Kerkük’te değil 
Irak’ın kuzeyinde yer alan pek 
çok yerleşim biriminde yaşa-
maktadırlar. Kısacası Irak Türkle-
ri deyince sadece Kerkük’ün akla 
gelmesi, doğru değildir. Geniş 
bir coğrafyada yaşayan Türklerin 
tamamı, dikkate alınmalıdır. Bir 
başka deyişle o meşhur türküde 
belirtildiğinden daha öte, mum 
kimin yanan sadece Kerkük de-
ğildir. 

5 Haziran 1926 tarihinde im-
zalanan Ankara Antlaşması ile 
bu saydığımız bölgeler, Irak’a 
bırakılmıştır. Maalesef bu antlaş-
mayla Irak Türkleri, uluslararası 
teminatlardan yoksun bir hâle 

gelmişlerdir zira bu antlaşmada 
bölgedeki Türklerin haklarıyla ve 
Türkiye’nin garantörlüğüyle ilgili 
herhangi bir hüküm yoktur. Irak 
iç hukukuna bağlı olarak yaşayan 
Türklere verilen haklar, aşama 
aşama ellerinden alınmış; alın-
mayan hakları ise fiilen kullanıla-
maz hale getirilmiştir.  

ABD’nin 2. Körfez Harekâtı 
ile Irak’ta ortaya çıkan yeni tab-
lo, 2005 tarihli Irak Anayasası 
ile yazılı hâle getirilmiştir. Buna 
göre Iraklı Kürtlere büyük bir 
ayrıcalık tanınmıştır. Irak’ın kuze-
yinde bir Kürt bölgesi kurulmuş 
ve Irak devleti, federal bir devlet 
olarak nitelendirilmiştir. Kürt-
ler kendi bölgelerine, bu bölge 
içinde kendi anayasalarına sahip 
olmuşlardır. Ayrıca Kürtçe, bü-
tün Irak genelinde ikinci resmî 
dil olarak kabul edilmiştir. Böl-
geye özel yasama, yürütme ve 
yargı organları tesis edilmiştir. 
Bununla birlikte verilen bu yet-
kiler, Irak’ın toprak bütünlüğünü 
ve merkezi hükümetin Anayasa 
ile çizdiği çerçeveyi aşamayacak 
şekilde oluşturulmuştur. Bu çer-
çevede, Irak’ın kuzeyinde kurul-
ması hedeflenen bir Kürt devleti 
ve bunu tesis etmek için 25 Eylül 
2017’de Barzani tarafından yapıl-
ması hedeflenen halk oylaması, 
Irak iç hukukuna aykırıdır.

Irak’ın herhangi bir şekil-
de bölünmesi, özellikle 1926 
Ankara Antlaşması ile Irak’a 
bırakılan bölgenin Irak’tan ay-
rılması hâlinde, Türkiye’nin böl-
geyle ilgili hakları gündeme ge-
lecektir. Yani 1926 tarihli Ankara 
Antlaşması’ndan önceki duruma 
dönüş mümkün olacak, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin Irak’a 
bıraktığı ve ağırlıklı olarak Irak 
Türklerinin bulunduğu bölgeler 
üzerinde yeniden egemen olma 
durumu gündeme gelebilecek-
tir. Bu husus, Türkiye’nin elinde 
çok önemli bir koz olarak bulun-
maktadır. Dolayısıyla Türkiye’nin 
çok kararlı bir duruş sergilemesi 
gerekir.

 

Öte yandan 25 Eylül’de yapıl-
ması planlanan ve Irak merkezi 
hükümeti tarafından da kabul 
görmeyeceği ilan edilen halk 
oylaması veya çıkacak sonuç 
engellense bile Türkiye’nin Irak 
Türklüğü’nün geleceğiyle ilgili 
somut adımlar atması gerekir. 
Zira Irak’ın mevcut devlet ya-
pılanması ve iç sorunları, uzun 
süre daha devam edecek gibi 
görünmektedir. Herhangi bir 
güvenceye sahip olmayan Irak 
Türkleri, her durumda ve pek 
çok açıdan tehdit altındadırlar. 
Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti, Irak Türklerinin statü-
süyle ilgili düzenlemelerin ya-
nında sosyo-kültürel haklarının 
garanti altına alınması yönünde 
etkin çaba sarf etmelidir. Ana 
dilde yayın-eğitim, tarihî sem-
bollerin kullanılması, tarih eserle-
rin korunması, vb. haklar yoluyla 
Irak Türklerinin asimilasyonu ve 
Irak’tan göç etmesi engellen-
melidir. Bu hakların da sadece 
Kerkük’te yaşayan Türkler için 
değil Irak’ın tamamında yaşayan 
Türkler için elde edilmesi şarttır. 
Bu adımlar atılmadığı takdirde, 
asimilasyonun ve göçün engel-
lenmesi mümkün olamayacak; 
Irak Türklüğü’nün bu coğrafya-
dan silinme ihtimali doğacaktır.

Sözün özü, 25 Eylül’de gerçek-
leştirileceği söylenen halk oyla-
ması, Türkiye ve Irak Türklüğü 
için tehlike çanlarının kulakları 
sağır etmeye başladığını göster-
mektedir. Gereken adımlar doğ-
ru bir stratejiyle ve somut olarak 
atılmazsa sağırlık kalıcı hâle ge-
lecek, vücut bütünlüğü etkile-
necek ve hatta ayakta kalmak 
imkânsız hâle gelebilecektir. 
Unutulmamalıdır ki Irak Türkleri 
mum kimin yanarsa ve Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti buna seyirci 
kalırsa sıranın Türkiye Türklerine 
gelmesi kaçınılmazdır. 

Maarif müfettişlerinin yaşadığı 
sorunlar ve bu sorunların çözümü 
ile ilgili hazırlamış olduğumuz ra-
por ve Kanun Teklifi, Milli Eğitim 
Bakanlığı ve Grup Başkanvekillik-
lerine gönderilmiştir. Halen illerde 
görevli olan Maarif Müfettişleri 
arasında hiçbir ayrım gözetilme-
den haklarında yapılacak güvenlik 
soruşturması ve arşiv araştırması 
sonucunda bakanlık merkez teş-
kilatında görevlendirilmesi uygun 
görülen Maarif Müfettişlerinin 
çıkarılacak bir KHK ile emsalleri 
gibi Bakanlık Maarif Müfettişliğine 
atanmalarının sağlanması önemli-
dir. Türk Eğitim-Sen olarak, halen 
illerde görev yapmakta olan Maarif 
Müfettişi arkadaşlarımızın, yapıla-
cak kanuni bir düzenleme ile MEB 
merkez teşkilatında Bakanlık Maa-
rif Müfettişi kadrosuna atanmasını 
önemsiyor ve bekliyoruz.

29.05.2013 tarih ve 28661 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Mil-
li Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu 
Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeli-
ğinde, 19.10.2017 tarih ve 30215 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu 
Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeli-
ğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelikle değişiklik yapılmıştır.         
Önceden, Özel Motorlu Taşıt Sü-
rücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi 
Dersi Sınav Yönergesi kapsamında 
sınav ücretleri ödenmekte iken, 
Danıştay’ın yürütmeyi durdurma 
kararı doğrultusunda düzenleme-
nin yapılmaması nedeniyle, sınav 
ücretlerinin ödenmesi hususunda  
mağduriyet yaşanmaktaydı. Da-
nıştay kararı doğrultusunda, yö-
netmelikte yapılan ilgili değişiklikle 
“sınav ücreti” konusu Yönetmelik-
te düzenlenmiş ve bu konuda ya-
şanan mağduriyet giderilmiştir.

Maarif Müfettişleri 
İle İlgili Rapor ve 
Kanun Teklifimizi 
MEB’e ve TBMM’ye 

Gönderdik

MEB, MTSK 
YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPTI

TÜRK EĞİTİM-SEN Türkiye’nin Sendikası
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Ulu önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Müslümanlığı ve İslam’a 
bakışı uzun yıllardır tartışılmakta, 
Atatürk düşmanları ve Atatürkçü 
geçinip din düşmanlığı yapanlar ta-
rafından istismar edilmektedir.

Birinci gruptakiler yani Atatürk 
düşmanları İslam dinini kullanarak, 
Atatürk’ü İslam düşmanı gibi gös-
tererek veya dini duygularının zayıf 
olduğunu ifade ederek, Atatürk 
düşmanlığı yapmaktadır.

İkinci grup ise kendi din düşman-
lıklarına ve din karşıtlıklarına destek 
olması için Atatürk’ü kullanmakta ve 
Atatürk’ü din düşmanı gibi göster-
mektedirler.

Bu iki zıt gibi görünen grubun bir-
leştikleri nokta ise Türk düşmanlığı, 
Türkiye Cumhuriyeti düşmanlığı ve 
Atatürk düşmanlığıdır.

Bizim Yüce dinimiz İslam’a göre 
şehadet getiren ve ‘Müslümanım’ 
diyen herkes Müslümandır.

Ben Müslümanım diyene küfrü 
açık değilse, kimse kafir diyemez, 
eğer derse kendi kafir olur.

Müslümanım diyen kimsenin kafir 
olması için ise farzlardan birini veya 
tamamını inkar etmesi, haramları ka-
bul etmemesi veya helal göstererek 
inkar etmesi gerekir.

İmam-ı Azam Ebu Hanife’ye göre 
amel imandan bir parça değildir.

Yani amel etmeyen, ameli eksik 
olan kâfir olmaz.

Bir kişi haram olduğunu bilerek 
hırsızlık yapar, faiz alır, kul hakkı yerse 
günahkâr olur.

Ama faiz helaldir derse, hırsızlığı 
herkes yapıyor diyerek normal dav-
ranışmış gibi gösterirse, faizi haram-
ları inkar ederse kafir olur.

Günahkar insanları affetmek 
Allah’ın elindedir ve Allah ile kul ara-
sındadır. Allah dilerse kulunu cehen-
neme, dilerse cennete koyar.

Müslüman olan herkes günahını 
çektikten sonra mutlaka cennete 
girecektir. Ama kâfirler asla cennet 
yüzü görmeyecektir.

Ömrü günah işlemekle geçmiş bir 
kişi ömrünün son deminde Allah’ın 
sevdiği bir iş yapmaktan dolayı 
cennete girebileceği gibi, ömrü 
ibadetle geçen birisinin işlediği bir 
günahtan veya inkâr etmesinden 
dolayı cehennemlik olması da müm-
kündür.

Atatürk’ün Müslümanlığı ve 
İslam’a hizmetlerini derlediğim ka-
darı ile sizlere aktarmak istiyorum.

Belki Atatürk düşmanları iftiraları-
na son verir de onlara da iyilik yap-
mış olurum.

Bunlar:
1-Atatürk annesinin isteği üzerine 

henüz 7 yaşında Kuran öğrenmiş ve 
hatmetmiştir.

2-Atatürk daha çocukluk yaşla-
rında Selanik’te Mevlevi ve Bektaşi 
tekkelerine gitmiş ve zikirlerine katıl-
mıştır.

3-Çanakkale zaferinden sonra ar-
kadaşlarına savaşı Allah’ın inayetiyle 
kazandıklarını söylemiştir.

4-Atatürk, Kurtuluş Savaşı yılla-
rında camiye gitmiş, cuma namaz-
larında bulunmuş, hatta hutbe irat 
ederek “Allah birdir, şanı yücedir” 
gibi ifadelerle dinimizi ve Hz. Pey-
gamberimizi metheden hutbe oku-
muştur.

5-TBMM’nin açılışında Kuran’ı 
Kerim okutmuş, Topkapı Sarayı’nda 
Kur’an okuma geleneğini devam et-
tirmiştir.

6-Atatürk özel hayatında fırsat 
buldukça Kuran okumuş, Kuran 
okutup dinlemiştir.

Özel hafızı hafız Yaşar Okur hoca-
ya sık sık Kuran okutup, dinlemiştir.

7-Atatürk’ün annesi beş vakit na-
mazını sürekli kılan bir Müslüman idi.

8-Atatürk 1930’lu yıllarda Rama-
zan ayında özel hafızları Köşk’e çağı-
rıp, Kur’an okutup dinlemiştir. Hatta 
bu hafızların makam hatalarına mü-
dahalede bulunduğu bilinmektedir.

9-Atatürk yine her yıl Çanakkale 
şehitleri ve annesi içim mevlit okut-
muştur.

10-Atatürk hayatta ilken okullarda 
din dersi devam etmiştir.

11-Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nda 
Yunanlıların yıkıp yaktığı bütün ca-
mileri onarım yaptırmıştır.

Hatta Mihalıççık Cami’ni cebin-
den 5.000 lira vererek yeniden yap-
tırmıştır.

12-Atatürk İslam dinini Türk’ün 
milli dini olarak görmüştür.

13-Elmalılı Hamdi Yazır’a Kur’an-ı 
Kerim’in tefsir ve tercümesini yaptı-
rıp bastırmış ve halka ücretsiz olarak 
dağıttırmıştır.

14-Atatürk’ün Türkiye Cumhuriye-
ti Devleti’ne en büyük hediyesi olan 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kurdur-

muş ve bu kuruluşa Başbakanlık’tan 
sonra ikinci makamı tahsis etmiştir.

15-En güvenilir hadis kaynakların-
dan birincisi olan Sahih-i Buhari’yi 
Türkçeye tercüme ettirmiş, bastır-
mış ve bedavaya halka dağıttırmıştır.

16-“Türk milleti daha dindar ol-
malıdır, yalnız bütün sadeliği ile din-
dar olmalıdır, Dinime, hakikate biz-
zat nasıl inanıyorsam buna da öyle 
inanıyorum. Şuura muhalif terakkiye 
aykırı hiçbir şeyi içermiyor. İslam dini 
akla ve mantığa tamamen uygun 
bir dindir” şeklindeki açıklamaları 
ile İslam’ın bilime ve gelişmeye kar-
şı olmadığını ifade eden sözleriyle 
İslam’ı methetmiştir.

Atatürk’ün İslam’a verdiği değer 
ve davranışlarını anlatan bir olayla 
yazıma son vermek istiyorum.

Atatürk’ün 21 Nisan 1920’de 
TBMM açılışı için çektiği telgrafı:

Çok ivedi Ankara’ya acele yazı 
Ankara! 21.4.1920 gönderilmesi ko-
lordulara (14’üncü Kolordu Komutan 
Vekilliğine), 61’inci Tümen Komutan-
lığına, Refet Beyefendiye, Bütün 
Valiliklere, Bağımsız Sancaklara, 
Müdafaa-i Hukuk Merkez Heyetleri-
ne, Belediye Başkanlıklarına:

1-Tanrının lütfuyla Nisanın 23’üncü 
Cuma günü, cuma namazından son-
ra, Ankara’da Büyük Millet Meclisi 
açılacaktır.

2- Vatanın istiklâli, yüce Hilâfet ve 
Saltanat makamının kurtarılması gibi 
en önemli ve hayati görevleri ya-
pacak olan Büyük Millet Meclisi’nin 
açılış gününü cumaya rastlatmakla, 
o günün kutsallığından yararlanıla-
cak ve bütün sayın milletvekilleriyle 
Hacı Bayram Velî Câmi-i Şerifinde 
cuma namazı kılınarak Kur’an’ın ve 
namazın nurlarından da feyz alına-
caktır. Namazdan sonra, Sakal-ı Şerif 
(118) ve Sancak-ı Şerif (119) alınarak 
Meclisin toplanacağı yere gidilecek-
tir. Meclise girmeden önce bir dua 
okunarak kurbanlar kesilecektir. Bu 
merasimde Câmi-i Şerif’ten başla-
yarak Meclis binasına kadar Kolor-
du Komutanlığı’nca askerî birliklerle 
özel tören düzeni alınacaktır.

3-Açılış gününün kutsallığını be-
lirtmek için bu günden başlayarak 
vilâyet merkezinde, Vali Beyefendi 
Hazretlerinin düzenleyeceği şekil-
de, hatim indirilmeye ve Buhari-i 
Şerif (120) okunmaya başlanacak 
ve Hatm-i Şerif’in son kısımları 
uğur getirsin diye cuma günü na-

mazdan sonra Meclis’in toplanacağı 
yerin önünde tamamlanacaktır.

4 -Kutsal ve yaralı vatanımızın her 
köşesinde bu günden itibaren aynı 
şekilde Hatm-i Şerifler indirilmesine 
ve Buhari-i Şerif okunmasına baş-
lanarak, cuma günü ezandan önce 
minarelerde salâ verilecek, hutbe 
okunurken, Halifemiz, Padişahımız 
Efendimiz Hazretleri’nin mübarek 
adları anılırken, Padişah Efendimizin 
yüce varlıklarının, şanlı ülkesinin ve 
bütün tebaasının bir an önce kurtul-
maları ve saadete kavuşmaları için 
ayrıca dua okunacak ve cuma nama-
zının kılınmasından sonra da hatim 
tamamlanarak yüce Hilâfet ve Sal-
tanat makamı ile bütün vatan top-
raklarının kurtuluşu için girişilen Millî 
Mücadele’nin önemini ve kutsallı-
ğını, milletin her bir ferdinin, kendi 
vekillerinden meydana gelmiş olan 
bu Büyük Millet Meclisi’nin vereceği 
vatani görevleri yapmaya mecbur 
olduğunu anlatan vaazlar verilecek-
tir. Daha sonra, Halife ve Padişah’ı-
mızın, din ve devletimizin, vatan ve 
milletimizin kurtuluşu, selâmeti ve 
istiklâli için dua edilecektir. Bu dinî 
ve vatanî merasim yapıldıktan ve ca-
milerden çıkıldıktan sonra, Osmanlı 
vilâyetlerinin her tarafında, hükûmet 
konağına gelinerek Meclis’in açılma-
sından dolayı resmî tebrikler yapıla-
caktır. Her tarafta cuma namazından 
önce uygun şekilde Mevlid-i Şerif 
okunacaktır.

5-Bu tebliğin hemen yayınlanarak 
her tarafa ulaştırılabilmesi için her 
vasıtaya başvurulacak, süratle en 
ücra köylere, en küçük askerî birlik-
lere, memleketin bütün teşkilât ve 
kuruluşlarına ulaştırılması sağlana-
caktır. Ayrıca, büyük levhalar halinde 
her tarafa asılacak ve mümkün olan 
yerlerde bastırılıp çoğaltılarak para-
sız dağıtılacaktır.

6-Yüce Tanrı’dan tam bir başarı-
ya ulaştırması niyaz olunur. Heyet-i 
Temsiliye adına Mustafa Kemal22 
Nisan 1920 tarihinde de şu küçük 
tebliği yayınladım: Telgraf Dakika 
geciktirilmeyecektir. 22.4.1920Bü-
tün Valiliklerle, Müstakil Sancaklara, 
Kolordulara, Nazilli’de Albay Re-
fet Beyefendi’ye, Bursa’da 20’nci 
Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa 

Seyit Ali KAPLAN
Genel Mali Sekreter
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Hazretleri’ne, Bursa’da 56’ıncı Tümen Ko-
mutanı Albay Bekir Sami Beyefendiye, 
Balıkesir’de 61’inci Tümen Komutanı Albay 
Kâzım Beyefendi’ye Tanrı’nın lûtfuyla Nisanın 
23’üncü Cuma günü Büyük Millet Meclisi açı-
larak çalışmaya başlayacağından, o günden 
itibaren askerî ve sivil bütün makamlarla bü-
tün milletin tek merciinin Büyük Millet Meclisi 
olacağı bilgilerinize sunulur. Heyet-i Temsili-
ye adına Mustafa Kemal Saygıdeğer Efendi-
ler, Şimdiye kadar bilginize sunmuş olduğum 
hususlar, şahsım ve Hey’et-i Temsiliye adına 
üzerinde durduğum olayların açıklanmasıy-
la ilgiliydi. Bundan sonra söyleyeceklerim, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışından 
ve hükûmetin kuruluşundan bugüne kadar 
meydana gelmiş olan olayları ve değişiklik-
leri içine alacaktır. Burada söyleyeceklerim, 
aslında herkes tarafından açıkça bilinen veya 
kolaylıkla bilinmesi mümkün olan olayların 
safhaları ile ilgilidir. Gerçekte, Meclis tuta-
naklarında, Bakanlıkların dosyalarında, basın 
koleksiyonlarında bu olay ve hâdiselerin bel-
geleri kayıtlı ve saklı bulunmaktadır. Bu ba-
kımdan ben, bütün bu olayların genel akışını 
işaret ve tespit etmekle yetineceğim. Maksa-
dım, inkılâbımızın incelenmesinde tarihe yar-
dımcı olmaktır. Bütün bu olay ve hâdiselerin 
akışında, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
Hükûmeti’nin Başkanı, Başkomutan ve Cum-
hurbaşkanı sıfatlarını taşımış olmaktan çok, 
teşkilâtımızın genel başkanı olarak kendimi 
bu görevi yerine getirmeye mecbur sayarım.

118) Lihye-i Saadet: Sakal-ı Şerif, Hazret-i 
Muhammed’in sakallarının kırpıntısından 
toplanıp muhafaza edilen kıl.119) Kutsal san-
cak. 120) Buharalı ünlü hadis bilgininin, Haz-
reti Muhammed’in sözlerini içine alan hadis 
kitabı.

Yukarıda anlattığımız birçok nedenle bıra-
kın eleştirmeyi Türkiye sınırları içinde yaşa-
yan herkesin Büyük Atatürk’e minnet borcu 
vardır.

10 Kasım yaklaşırken ulu önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve saygı ile 
anıyor, bu ülke için kan döken, can veren şe-
hitlerimize ve gazilerimize rahmet diliyorum.

Mekanları cennet olsun.
Allah Atatürk düşmanlarına da Atatürkçü-

lüğü kullanarak ona kötülük yapanlara da akıl 
fikir versin ve ıslah etsin. Gerçek Atatürkçü-
lere de Atatürk’e ve ülkeye sahip çıkmak için 
güç kuvvet versin.

Hain terör çirkin yüzünü bir kez 
daha Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 
gösterdi. İlçe kırsalında çıkan çatış-
mada 8 vatan evladımız şehit oldu. 

Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İs-
mail Koncuk, şehitlerimize yüce 
Allah’tan rahmet dilerken, yayınla-
dığı baş sağlığı mesajında şu ifade-
lere yer verdi; 

“Bugün batılı ülkelerin, çirkin 
yüzüyle yeni tanıştığı terörle, Türk 
milleti uzun yıllardan beri müca-
dele etmektedir. Çevremizde yeni 

bir dünya inşa edilmeye çalışılırken, 
Türkiye’yi de planları dahiline al-
mak isteyen güçlerin maşa olarak 
kullandığı terör örgütleri zincirlerin-
den boşalmışçasına coğrafyamızda 
kan dökmektedirler. 

Türk milleti geçmiş dönemler-
de olduğu gibi bugünde her türlü 
bedeli ödeyerek devletini ve vata-
nını korumaya, başkalarının planla-
rı içerisinde bir piyon olmaktansa 
topyekün ayağa kalkarak terör ör-
gütlerine de, onların hamilerine de 
gereken dersi vermeye hazırdır. 

Bu noktada verdiğimiz vatan 
mücadelesi sırasında Hakkari’nin 
Şemdinli ilçesinde 8 vatan evladı-
mızın daha şehit olduğunu derin 
bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmak-
tayız. Bilinmelidir ki, bu evlatlarımız 
bir hiç uğruna değil, bütün bir mil-
letin bu coğrafya da ki bekası uğru-
na canlarını vermişlerdir. 

Bu uğurda can vermeye hazır 
80 milyon vatandaşımız tek yürek 
oldukça, kahramanlarımız bu hain 
planın bozulması için canlarını ver-
dikçe, şer odaklarının başarıya ulaş-
ması da mümkün olmayacaktır. 

İnanıyorum ki, Türkiye Cumhu-
riyeti Devleti dünya var oldukça, 
şehitlerimizin kanları üzerinde yük-
selecek, şehitlerini ve gazilerini asla 
unutmayacak, aziz hatıralarını ilele-
bet yaşatacaktır. 

Bu vesileyle vatan müdafaası 
esnasında Hakkari Şemdinli’de şe-
hit düşen kahramanlarımıza yüce 
Allah’tan rahmet, aileleri ve Türk 
milletine baş sağlığı diliyorum” 
dedi.

ŞER ODAKLARI HAİN PLANLARINDA BAŞARILI OLAMAYACAKTIR

TÜRK EĞİTİM-SEN Türkiye’nin Sendikası
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Türkiye Kamu-Sen Araştırma 
Geliştirme Merkezi’nin OECD 
verilerinden yola çıkarak yaptığı 
araştırma, Türk çalışanının çok 
çalışıp az kazandığını ortaya koy-
du. 

OECD’ye üye 35 ülkedeki sa-
tın alma gücü paritesine göre 
eşitlenmiş milli gelir ile yıllık orta-
lama çalışma sürelerinin karşılaş-
tırılması yoluyla, bir saatlik çalış-
maya karşılık milli gelirden alınan 
payın ölçüldüğü araştırmada 
Türkiye, işgücü en ucuz ülkeler 
arasında 5. sırada yer aldı. 

Buna göre, Türkiye’de bir kişi-
nin çalıştığı her bir saat için üre-
tilen toplam milli gelirden aldığı 
pay satın alma gücü paritesi ile 
eşitlendiğinde 13,54 dolar iken 
Lüksemburg’daki çalışan mil-
li gelirden her saat için 68,35; 
Norveç’te 41,69; İsviçre’de 40,09 
dolar pay alıyor. 

Araştırmaya göre Türkiye’de 
13,54 dolar olan 1 saatlik çalış-
manın karşılığı 23,86 dolar olan 
OECD ortalamasının %76,2 al-
tında kalıyor.  Başka bir ifade 
ile OECD ülkelerinde çalışanlar 
Türkiye’ye göre ortalama 1,76 
kat daha fazla kazanıyor. Aradaki 
bu fark, Finlandiya ile kıyaslandı-
ğında 1,94; Fransa ile 2,08; ABD 
ile 2,39; Hollanda ve Almanya ile 
2,65; Lüksemburg’la kıyaslandı-

ğında ise 5 kata kadar ulaşıyor. 
Yani bir Türk çalışan Lüksem-
burg’daki bir çalışandan 5 kat 
fazla çalışırsa ancak onun kadar 
gelir elde edebiliyor.  

Araştırma, Türkiye’nin ince-
lenen 35 OECD üyesi ülke ara-
sında en uzun çalışma süresine 
sahip 11. ülke iken saat başına 
elde edilen gelirde Meksika, Şili, 
Yunanistan ve Letonya’nın ardın-
dan en düşük 5. ülke olduğunu 
gösteriyor. Hal böyle olunca 
Türkiye’de uzun çalışma süre-
lerine rağmen yeterli gelir elde 
edilemediği gerçeği de ortaya 
çıkıyor.          

Araştırmada milli geliri daha 
yüksek olan ülkelerde ortala-
ma çalışma sürelerinin de daha 
düşük olduğu, ülkelerde milli 
gelir azaldıkça çalışma süreleri-
nin arttığı görülüyor. Satın alma 
gücü paritesine göre eşitlen-
diğinde kişi başına düşen milli 

gelirin 103 bin 352 dolar olduğu 
Lüksemburg’da yıllık ortalama 
çalışma süresi, bin 512 saat iken, 
kişi başına düşen milli geliri 18 
bin 582 dolar olan Meksika’da 
yıllık ortalama çalışma süresi 2 
bin 255 saat. Ülkemizdeki fiyat 
seviyeleri ile OECD ülkelerindeki 
fiyat seviyesi dengelenerek elde 
edilen satın alma gücü paritesi-
ne göre Türkiye’de kişi başına 
düşen milli gelir, yıllık 24 bin 807 
dolar iken yıllık ortalama çalışma 
süresi ise bin 832 saat olarak be-
lirlenmiş. 

Yani ülkemizde yılda orta-
lama bin 832 saat çalışan bir 
kişi milli gelirden ortalama 24 
bin 807 dolar pay alabilirken, 
Lüksemburg’da bin 512 saat çalı-
şan bir kişi yıllık ortalama 103 bin 
352 dolar pay alıyor. 

Bir başka ifade ile Türk çalı-
şan daha uzun süreler çalışırken 
emsallerine göre de çok daha az 

kazanıyor.  Bu durum, ülkemizde 
çalışılan süreyle orantılı olarak 
katma değer yaratılamamasının 
yanı sıra, daha düşük ücretle 
daha uzun süreler çalıştırma yo-
luyla iş gücünün ucuzluğunu da 
ortaya koyuyor.       

KONCUK: SONUÇLAR ŞA-
ŞIRTMADI

Sonuçları değerlendiren Türki-
ye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen 
Genel Başkanı İsmail Koncuk, 
Türkiye’deki çalışma hayatının 
içler acısı hali Türkiye Kamu-Sen 
Ar-Ge Merkezinin yaptığı bu 
araştırmayla bir kez daha gözler 
önüne serilmiştir. Araştırmaya 
dahil edilen 35 OECD ülkesi için-
de en uzun çalışma süresine sa-
hip 11. Ülke iken, bu kadar uzun 
çalışıp en az gelir elde eden 5. 
ülke konumunda olmamız içinde 
bulunduğumuz açmazı özetle-
mektedir. Gelir dağılımında ada-
letin sağlanması, daha kaliteli bir 
yaşam sürdürebilmek adına kat 
edecek daha çok yolumuz ol-
duğu bu çalışmayla bir kez daha 
anlaşılmıştır. 

Ücret politikaları değişmedi-
ği, yapılan pazarlıklarda hayatın 
gerçekleri yerine kalemin mü-
rekkebi konuşulduğu sürece bu 
tabloda bir değişiklik beklenme-
melidir” dedi. 

OECD Ülkelerine Göre Daha Çok Çalışıyor 
Daha Az Kazanıyoruz

İşe Giriş Periyodik Muayene For-
munun yalnızca işe yeni başlayan 
öğretmenlere değil hali hazırda 
çalışan  tüm öğretmenlere uygu-
landığı yönünde, ve  bu uygula-
manın da bazı illerde uygulanıp 
bazı illerde uygulanmaması se-
bebiyle öğretmenlerimiz arasında    
uygulama birliğinin olmadığına 
dair Sendikamıza bazı duyumlar 
gelmektedir.   Oysa ki; 13.09.2017 
tarih ve 24301423 sayılı Milli Eği-
tim Bakanlığı yazısında  bu uygu-
lamanın diğer personellere ancak 
iş değişikliklerinde, iş kazası ve 
meslek hastalığı veya sağlık ne-

deniyle tekrarlanan işten uzaklaş-
tırmadan sonra işe dönüşlerinde 
ve işyeri hekimleri, kamu hizmet 
sunucuları veya aile hekimlerince 
GEREKLİ GÖRÜLMESİ HALİNDE  
yapılabileceği belirtilmiştir.

Ayrıca İşe Giriş Periyodik Mu-
ayene Formunun doktor tarafın-
dan doldurulacak bölümleri için 
başvurulduğunda ne yapacakla-
rını bilmedikleri söylenip, sağlık 
kuruluşlarına konuyla ilgili talimat 
gitmediği ifade edilerek sorun çı-
karılmakta ve bu durum mağduri-
yetlere sebep olmaktadır.  

Türk Eğitim-Sen olarak; Milli 
Eğitim Bakanlığı İşyeri Sağlık ve 
Güvenlik Birimi tarafından okulla-
ra gönderilen İşe Giriş Periyodik 
Muayene Formunun yeni başla-
yan öğretmenlerimiz dışında tüm 
öğretmenlere uygulanması ile il-
gili iş ve işlemlerin iptal edilmesini 
ve bu konuda iller arasında uygu-
lama birliği sağlanması açısından 
illerin bilgilendirilmesi hususunda 
Milli Eğitim Bakanlığına yazılı baş-
vuruda bulunduk.

İşe Giriş 
Periyodik 
Muayene  

Formu İçin  
MEB’e 

Başvurduk
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İs-
mail Koncuk, malum sendika-
nın yöneticilerin liyakatli olması 
gerektiği ile ilgili açıklamasına 
tepki gösterdi.

Genel Başkan Koncuk, 
‘’Adamlar neredeyse kamudaki 
tüm yöneticileri kendileri belir-
lemiş. Şimdi çıkmış yöneticiler 

liyakatli olmalı diye açıklama ya-
pıyorlar. İnsanda biraz yüz olur 
diyeceğim ama bunlarda hiç 
kaldı mı, şüpheliyim” dedi.

Genel Başkan söz-
lerini şöyle sürdürdü: 
“Aslında atattıkları 
adamlara açık haka-

ret ediyorlar, farkında 
değiller.

Bunlar, neden liya-
kate taktılar bilen var 

mı?
Çünkü kamuda işler yürümü-

yor ve tüm sorumluluk bunlar-
da.

Birilerinden bir fırça mı yedi-
ler, nedir?

Bu liyakat katili, sözde liya-
katçılar emin olun siz liyakat 
dedikçe herkes size katıla katıla 
gülüyor, kendinizi daha fazla re-
zil etmeyin!

Samimi iseniz gelin, tüm ka-
muda yöneticilik sınavlarının 
merkezi olmasını, mülakatın da 
kaldırılmasını isteyelim. Var mı-
sınız? Yer mi? Görelim. Bunlar 
liyakat filan diye yöneticilere 
hakaret edince, bir üst düzey 
bürokrat bugün yöneticileri sa-
vunan twit atmak zorunda kaldı, 
anlaşılan!

Herhalde o bürokrat şunu 
demek istedi, ‘Bunları atattıran 
sizsiniz, utanmadan bugün çık-
mış, liyakat diyorsunuz, utanın 
utanın!” anladınız mı?’ ”

Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, TEOG’un yerine geti-
rilen yeni sistemi eleştirdi. Yeni 
sistemin tartışmalı olduğunu 
söyleyen Koncuk, “Hiçbir öğ-
rencimizi istemediği okul türüne 
yerleştirmeyeceğiz.” sözünün 
büyük bir iddia olduğunu kay-
detti.

Anadolu liselerinin sınıf mev-
cudunun kaç kişi olacağını da 
soran Genel Başkan Koncuk, 
yeni sistemin şu anda ilk ve orta-
okul kayıtlarında yoğun şekilde 
yaşadığımız sahte adres beyanı 
sıkıntısını lise kayıtlarına da taşı-
yacağını ifade etti.

Yeni sistemde özel ders, kurs 
v.b. ihtiyaçların son gaz devam 
edeceğine de dikkat çeken 
Koncuk, yarışılacak nitelikli okul 
sayısının azalacağı için yarışın 
hızlanacağını bildirdi.

Genel Başkan açıklamasında 
şu ifadelere yer verdi: “Bu söz-
ler Sayın İsmet Yılmaz’a ait: ‘Bu 
ekranda 5 tercihte bulunacak. 
Hiçbir öğrencimizi istemediği 
okul türüne yerleştirmeyeceğiz.’ 
Büyük iddia.

Sayın Bakan TEOG alternatifi 
sistemi açıkladı, kısaca “sınavsız 
geçiş sistemi, ya da en iyi okul 
evine en yakın okuldur.” Tartışı-
lacak bir sistem.

Bu sisteme göre her öğren-
ciye elektronik ortamda 5 okul 
açılacak, öğrenci tercihini yapa-
cak ve bunlardan birisine yerleş-
tirilecek.

Açılacak bu 5 okul hangi tür 
okullar olacak? Bakanın dediği 
gibi öğrenci istemediği okula 
nasıl gitmeyecek, 5’ten başka 
tercih hakkı yok ki.

Şu sorular da henüz açıklan-
madı: Anadolu liselerinin sınıf 
mevcudu kaç olacak? Yeni sis-
tem kalabalık sınıflara dönüş 
kaygısı oluşturmuyor mu? İste-
yen her öğrenci tabi ki 5 terci-
hinden birine zorunlu kayıt yap-
tırmayacak mı? Bu durumda, 
istemediği okula yerleşmeyecek 
sözü sıkıntılı.

Bu yeni sistem şuanda ilk ve 
ortaokul kayıtlarında yoğun şe-
kilde yaşadığımız sahte adres 
beyanı sıkıntısını lise kayıtlarına 
da taşıyacak.

Bu yeni sistem şuanda ilk ve 
ortaokul kayıtlarında yoğun şe-
kilde yaşadığımız sahte adres 
beyanı sıkıntısını lise kayıtlarına 
da taşıyacak.

Nitelikli okullar olarak tanım-
lanan, sınavlı okullar olduğu sü-
rece sınavı kaldırmak iddiasının 
tam bir hayal olduğu da artık 
anlaşılmıştır.

Özel ders, kurs v.b. ihtiyaçlar 
yeni sistemde de son gaz de-
vam edecektir. Yarışılacak ni-
telikli okul sayısı azalacağı için 
yarış hızlanacaktır.

Yeni dönemde en karlı çı-
kacak olanlar yine özel okullar 
olacaktır. Çünkü Anadolu lise-
leri nitelikli okul kavramı dışına 
çıkarılmıştır.

Kayıtlarda yaşayacağımız sı-
kıntıların boyutlarını şimdiden 
görmek mümkün.

Allah çocuklarımızın yar ve 
yardımcısı olsun. Görmeyenle-
re feraset! Bir önemli problem 
de adrese dayalı sistem açık bir 
kast sistemidir. Bu milleti sınıfla-
ra göre tanzim etmektir. Amaç 
bu olmasa da sonuç budur.”

“Samimiyseniz 
Gelin Tüm Kamuda 
Mülakatı Kaldırıp, 
Tüm Yöneticileri 
Merkezi Sınavla 
Atayalım.”

Yeni Ortaöğretime Geçiş Sistemi 
Büyük Sıkıntılara Gebedir.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İs-
mail Koncuk, MTV vergisine 
yapılan fahiş oranda zammın 
siyasi iktidar tarafından ye-
niden gözden geçirilmesini 
talep etmişti.  Sonrasında, 
hükümet sözcüsü Bekir Boz-
dağ, bu oranların düşürülece-
ğini söyleyerek tepkimize de 
cevap vermiş oldu. Konuyla 
ilgili açıklama yapan  Koncuk, 
uyarıda bulunarak, MTV vergi 
zammının yüzde 12’nin üze-
rine geçmemesi gerektiğini 
söyledi. Genel Başkan vergi 
dilimlerinin yüzde 30’lara çı-
karılmasına da tepki göstere-
rek; 

“Tepkilerimiz cevap buldu 
ve hükümet sözcüsü Bekir 

Bozdağ, “MTV vergisi aşa-
ğı çekilecek.” dedi. Yetmez. 
MTV yeniden değerleme 
oranını geçmemelidir.

Yeniden değerleme oranı 
ise en fazla % 12-13 civarında 
olabilir. Bunun üstünde yapı-
lacak her zam oranı vatandaş 
nazarında ayıplı görülecektir. 

Kaldı ki, memur ve emek-
lilere 2018 yılında sadece 
%4+3,5 zam yapılacak iken, 
%12-13 oranında zam dahi 
ters bir mantık ürünü olacak-
tır. 

Ayrıca %27’lik vergi dilimi-
nin %30’a çıkarılması da geri 
çekilmeli, % 15 lik vergi dili-
minin üst tavanı en az 20 bin 
TL’ye çıkarılmalıdır. 

Aksi takdirde 2018 Ocak’ta 
yapılacak % 4’lük zam veril-
meden uçup gidecektir. Vergi 
dilimleri mevcut haliyle koru-
narak matrahı artırılmalıdır” 
dedi.

Gelir Vergisine 
Yapılan Artıştan 
Vazgeçilmelidir
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TÜİK, Ekim ayına ilişkin enflas-
yon rakamlarını açıkladı. Buna 
göre Ekim ayında tüketici fiyat-
ları bir önceki aya göre ortala-
ma %2,08 oranında yükseldi. 
2017 yılının ikinci yarsında, yani 
Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim 
aylarında ise toplam enflasyon 
%3,43’e ulaştı. 2017 yılında 10 
aylık enflasyon toplamı da %9,52 
oldu. Bir başka ifade ile 2017’nin 
ocak ayında 100 liraya satılan bir 
malın fiyatı bugün 109,52 liraya 
çıktı. 

2016 yılının ekim ayı ile 2017 
ekim ayı arasındaki 1 yıllık süre-
de ise enflasyon %11,90 olarak 
gerçekleşti. Hatırlanacağı gibi 
kamu görevlileri ve emeklilerinin 
maaşlarına 2017’nin ocak ayında 
%3; temmuz ayında ise %4 zam 
yapılmış, ilk 6 ayda ortaya çıkan 

enflasyon farkına mahsuben de 
ayrıca %2,92 enflasyon farkı veril-
mişti. Böylece 2016 Temmuzun-
dan 2017 Ekimine kadar memur 
ve emekli maaşlarına toplam 
kümülatif %10,12 zam yapılmış 
oldu. Bugün gelinen noktada 
maaş zamlarının gerçekleşen 
enflasyonun gerisinde kaldığı 
ortaya çıktı. Yalnızca 2016 Ekim-
2017 Ekim arasındaki bir yıllık 
sürede maaşlar %1,78 oranında 
eridi. Bu oran her memur için 
farklı olmakla birlikte aylık orta-
lama 53 liralık bir kayba işaret 
etmekte. Yani bugün memur ve 
emeklilerimizin maaşı, alım gücü 
bakımından 2016’nın Ekim ayına 
göre ortalama 53 lira geriye düş-
tü. Bu erimeye 2017 yılının kasım 
ve aralık aylarında gerçekleşecek 
enflasyon da eklenecek ve mağ-
duriyet daha da büyüyecek.

GENEL BAŞKAN  
İSMAİL KONCUK: 2009’DA 

BAŞLAYAN BU ZULÜM  
SONA ERMELİ

Konuya ilişkin olarak değer-
lendirmelerde bulunan Türkiye 
Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen 
Genel Başkanı İsmail Koncuk, 
memur maaşlarının uzun yıllar-
dan beri eridiğine dikkat çekerek 
kamu görevlilerini yetkili sendi-
kalara karşı uyardı ve “Bir şeyler 
yapılmazsa durum daha da vahim 
hale gelecek” dedi. 

Genel Başkan açıklamasında 
şu ifadelere yer verdi: “Yapılacak 
zamların toplu pazarlık masasında 
belirlenmesine rağmen şu anda 
ülkemizde enflasyona yenik dü-
şen tek kesim kamu görevlileri 
ve bunların emeklileridir. Bu du-
rum da memurları temsilen top-
lu sözleşme metnine imza atan 
sendikaların ve bunların bağlı ol-
duğu konfederasyonun ne denli 
vizyonsuz ve beceriksiz olduğunu 
ortaya koymaktadır.  

Önlerine sunulan her teklifi, hiç-
bir gelecek öngörüsü ve ekono-
mik projeksiyon yapmadan kabul 
eden bu sendikalar, kamu görev-
lilerinin ve emeklilerin eriyen ma-
aşlarının tek sorumlusudur. Belli 
kesimlere göz kırpmak suretiyle, 
popülist bir tutum sergileyen bu 
sendikaların ekonomik gerçekleri 
göz ardı eden ve yalnızca tribün-
lere oynayarak şov yapmayı tercih 
eden yöneticileri, en son toplu 
sözleşme dönemi olan ağustos 
ayından beri memurları ve emek-
lileri ağzına dahi almamakta, eko-
nomik gelişmelere dair tek kelime 
dahi etmemektedir. 

Geçmiş dönemlerdeki tecrübe-
lerimiz bizlere göstermiştir ki, bu 
kimseler 2019 yılındaki toplu söz-
leşme dönemine kadar bir daha 
maaş konusunu gündemlerine 
dahi almayacak, eriyen maaşlar-
dan, zorlaşan hayat şartlarından, 
zorunlu tüketim harcamalarındaki 
yükselişten ve artan yoksulluktan 
hiç bahsetmeyeceklerdir.    

Maaşlar erirken, gelir vergisi 
dilimi oranları yükseltilmeye ça-
lışılırken, bugün herkesin sorunu 
olan motorlu taşıtlar vergisine 
fahiş oranlarda artış yapılırken ve 
memurluk güvencesi tehdit altın-
dayken adeta sendikacılığı unu-
tup doğa sevenler derneği gibi 
davrananlar, yine yetkili olmaları 
durumunda 2 yıl sonra yeniden 
ortaya çıkacak ve yine sendikacı-
lıktan dem vuracaklardır. 

Oysaki sendikacılık, toplu söz-
leşme dönemlerinde karşıdan 
gelen talimatlara uymak üze-
re kurgulanmış bir tiyatro değil 
mevcut hakları savunmak ve ge-
liştirmek üzere temellenmiş bir 
yaşam tarzı, haksızlığa karşı du-
ruşun örgütlü mücadelesinin adı-
dır.  Yaptığımız çalışmalar Türkiye 
Kamu-Sen’in yetkili olduğu 7 yıllık 
dönemde kamu görevlilerinin ve 
emeklilerin maaşlarının, bütün 
ekonomik gelişmeler ve büyü-
me oranlarına kıyasla reel olarak 
20,68 puan arttığını ancak 2009 
yılında imza yetkisini alan konfe-
derasyonun geride kalan 10 yıl-
da maaşları 28,93 puan erittiğini 
ortaya koymuştur.  Kamu görev-
lilerimiz, yaşadıkları bu açmazı ve 
bunların sorumlularını iyi görme-
li, bu kimselerin 2009 yılında ilk 
yetkiyi aldıklarında başlayan ve 2 
toplu görüşme, 4 toplu sözleşme 
dönemi boyunca devam eden bu 
zulme bir son vermelidir. Aksi hal-
de bu geriye gidiş yalnızca eko-
nomik boyutta kalmayacak, kamu 
görevlilerinin hukuki varlıklarını da 
yok edecektir.”

Enflasyon Açıklandı, 
Memur Maaşları %1,78 Eridi
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UAESEB, Türkiye Kamu-Sen ve 
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İs-
mail Koncuk, Genel Mali Sekreter 
Seyit Ali Kaplan ve Genel Eğitim 
ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz 
Kocakaplan ile birlikte UAESEB’in 
üyesi olan Azerbaycan Tahsil İş-
çileri Azad Hemkarlar İttifakı’nın 
17’inci Olağan Genel Kurulu’na 
katıldı. Bakü’de yapılan Genel 
Kurul’da Genel Başkan Settar 
Mehbaliyev yeniden başkan se-
çildi.

Genel Kurul’da bir konuşma ya-
pan Genel Başkan İsmail Koncuk 
şunları söyledi: “Ha Ankara’da ol-
muşuz ha Bakü’de. Bizim için de-
ğişen bir şey yok. Aynı düşünen, 
aynı hisseden, aynı dili konuşan 
insanlarla birlikte olduğum için 
kendimi gerçekten evimde gibi 
hissediyorum. Bizim için Bakü An-
kara, Ankara’da Bakü demektir. 
Settar Mehbaliyev’in de başarıla-
rını, tecrübelerini biliyorum. Set-
tar Bey tecrübelerini hem siyaset 
adamı hem de sendika başkanı 
olarak kullanıyor. Bunu bir avantaj 
olarak görüyorum, eğitim çalışan-
larının haklarını almak anlamında 
da önemli olduğunu düşünüyo-
rum.”

Öğretmenler, akademisyenler 
ekonomik ve sosyal yönden ne 
kadar iyi durumda olursa, o top-
lumun geleceği ile ilgili umutları-
mız da fazla olacaktır. Azerbaycan 
Tahsil İşçileri Azad Hemkarlar İt-
tifakını birlik ve beraberlik içinde 
daha ileriye taşımak, çok daha 
etkili bir sendika haline getirmek, 
Azerbaycan’daki eğitim çalışanla-
rının geleceği bakımından önem-
lidir. Bu noktada başta Settar 
başkanım olmak üzere sendikada 
görev alan tüm kardeşlerime te-
şekkür ediyorum. Allah yollarını 
bahtlarını açık etsin.

Azerbaycan için güzel şeyler 
olacağını düşünüyorum. Çünkü 
eğitimde mesafe alan ülkelerin 
mutlaka geleceği de iyi olacak-
tır. Büyük Atatürk, ‘Muallimler! 
Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr 
öğretmen ve eğiticileri, sizler 
yetiştireceksiniz, yeni nesil sizin 
eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, 
sizin maharetiniz ve fedakârlığınız 
derecesiyle mütenasip buluna-
caktır.’ diyor. Toplumun kalkınma-
sının temel şartı iyi öğretmenlere 
sahip olmaktır. Eğitim, eğitim, 
eğitim, bunun başka yolu yoktur. 
Azerbaycan bunu başarabilecek 
tecrübeli, bilgili öğretmenlere 
sahiptir. Azerbaycan ile ilgili gele-
ceğe yönelik bir kaygımız söz ko-
nusu değildir. Bakü de muhteşem 
bir şehirdir. Tüm bunlarla gurur 
duyuyorum. Azerbaycan Türk-
lerinin mutlu ve huzurlu olmasını 
Türkiye’deki insanların mutlu ve 
huzurlu olması kadar önemli gö-
rüyorum. Güler yüzler görünce 

benimde yüzüm ve gönlüm gülü-
yor. Yüzünüz hep gülsün. Yaşasın 
Azerbaycan.

Aynı zamanda, başkanlığını 
Türk Eğitim Sen’in yaptığı, Ulus-
lararası Avrasya Eğitim Sendika-
ları Birliğimizin kurucu üyesi olan 
ve kuruluşunda büyük emekleri 
bulunan kıymetli dostum, Genel 
Başkan Settar Mehbaliyev’in tek-
rar genel başkanlığa ittifakla se-
çilmesinden büyük memnuniyet 
duyduk.

Eminim ki, ‘Bir millet, iki devlet’ 
şuuru, başta eğitim olmak üzere 
her alana hızla sirayet edecek-
tir. Genel kurulun Azerbeycan’a, 
tüm eğitim çalışanlarına hayırlı 
olmasını diliyor, yeniden seçilen 
Settar Mehbaliyev, Genel Başkan 
Yardımcıları Himmet Magiyev ve 
Mirza Jaferzade’ye başarılar dili-
yorum.”

Genel Başkan, AZERBAYCAN TAHSİL İŞÇİLERİ AZAD 
HEMKARLAR İTTİFAKI’nın Genel Kurulu’na Katıldı
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Bilindiği gibi üniversiteye giriş 
sistemi değiştirildi. Yeni açıklanan 
sisteme göre birinci oturum; te-
mel yeterlilik testi, ikinci oturum 
ise Türk Dili ve Edebiyatı, sosyal 
bilimler, matematik ve fen bilim-
leri sorularından oluşacak. Temel 
Yeterlilik testi sadece Türkçe ve 
matematik sorularını kapsayacak. 
İkinci oturumun da soru sayıları 
azaltıldı. Üstelik adaylar Temel 
Yeterlilik Testi’nden kaç puan ala-
cağını bilmeden ikinci oturuma 
girecek. 

Konu ile ilgili bir açıklama ya-
pan Genel Başkan İsmail Koncuk, 
bu değişikliğin gerekçesinin bi-
linmediğini, dolayısıyla gereksiz 
olduğunu söyledi.

Koncuk kamuoyuna da bir çağ-
rı yaptı. Genel Başkan çağrısında 
“Sizlerin gördüğü eksikler neler-
dir? Tamamlamak için geç değil, 
YÖK görüşlerinizi dikkate alabilir. 
YÖK’ün neleri düzeltmesini ister-
diniz?” diye sordu.

Genel Başkan açıklamasında 
şu ifadelere yer verdi:  “Üniver-
site giriş sistemi değişti. Gerek-
siz bir değişiklik olduğunu yeni 
problemler oluşturacağını düşü-
nüyorum. Çünkü gerekçelerini 
bilmiyoruz. Tarih, T.C. İnkılap Tari-
hi gibi derslerden hiç soru çıkma-
yacağı, bazı derslerin sorularının 
yetersiz olacağı gibi konularda 
ciddi tepki var. Sizlerin gördüğü 
eksikler nelerdir? Tamamlamak 
için geç değil, YÖK görüşlerinizi 
dikkate alabilir. YÖK’ün neleri dü-
zeltmesini isterdiniz?”

Genel Başkan Koncuk’un bu 
çağrısı üzerine yüzlerce kişi üni-
versite giriş sistemiyle ilgili görüş-
lerini bildirdi.

Genel Başkan’a bildirilen gö-
rüşlerden bazıları şöyle:

“1. Tarih dersinin ilk oturumda 
olmaması öğrencilerimizin tarih 
bilimine ilgisini azaltacaktır.

2. Tarih dersinin öneminin azal-
tılması uzun vadede nesillerimizin 
devletine, milletine olan bağlılığı 
ve güvenini zayıflatacaktır. Ve 
farklı kaynaklardan tarih eğitimi 
alınması ülke bütünlüğüne zarar 
verecektir.

3.Tarih öğretmenlerinin istih-
damında hâlihazırda sıkıntı ya-
şandığı için meslektaşlarımız özel 
sektörden ekmeğini kazanıyorlar. 
Tarih dersinin öneminin azaltılma-
sı, ülkemizde sayısı binlerle ifade 
edilebilecek olan meslektaşımı-
zın ilerleyen süreçte mesleğini 
yapamaz hale gelmesine neden 
olacaktır. 

4.Nitekim -sınav sistemi bu şe-
kilde olursa- istikbalde; dersleri-
mizde öğretimini yaptığımız Türk 
töresi, İslam hukuku ve Roma 
hukukunu bilmeyen hukukçular, 
Türk devletlerinin tarihsel süreçte 
izlemiş olduğu politikaları bilme-
yen siyaset bilimciler ve diplo-
matlar yetişecektir.

5. Bu ülkenin doktoru, avukatı, 
mühendisi tarih şuurundan yok-
sun yetişecektir.

6. Okul müfredatlarında yine 
tarih dersleri olacak ancak sizde 
takdir edersiniz ki sınav odaklı 

gençlerimiz sınavda olmayan bir 
dersi artık dikkate almayacaktır. 

Bu yeni sistem ile nasıl bir hata 
yapıldığı belki kısa vadede anla-
şılmayacaktır. Ancak uzun vade-
de tarih şuuru almayan nesillerin 
yaşayacağı/yaşatacağı sorunları 
millet olarak hep beraber göre-
ceğiz. Yol yakınken bu vahim ha-
tadan dönülüp;

1. YKS’de Cumartesi sabah 
oturumunda Sosyal ve Fen gru-
bundan da soru sorulması,

2. 2. TM alanında Tarih dersinin 
oluşan puana etkisi olması ya da 
Hukuk, Siyaset Bilimi, Kamu Yö-
netimi, Psikoloji gibi bölümlerin 
sözel alana alınması,

3. Tarih dersinin her alanda 
kaynaklık yapan ortak ders olacak 
şekilde düzenlenmesi gerekmek-
tedir.

Unutmayalım ki; Tarihini bilme-
yen ulusların coğrafyalarını baş-
kaları çizer!”

 “Şu an bile öğrenciler seçme-
li tarih ve coğrafya derslerinin 
kaldırılıp, yerine ilave matema-
tik, Türkçe dersi konulmasını 
idarelerden talep ediyorlar. İlgili 
branş öğretmenleri moral ola-
rak yıkılmış durumda. Ben fizik 
öğretmeniyim. Fen dersleri hala 
önemli. MF puanına etkisi %50 
ancak soru sayısı müfredata göre 
çok az. Ya konu sayısı azaltılmalı 
ya da soru sayısı arttırılmalı. Şöyle 
ki 4 aylık bir dönemde 10 soruluk 
iki sınav yapıyoruz, ancak 4 yıllık 
müfredatı 14 soru ile ayrıştırmaya 
çalışıyoruz. Soru sayısının azal-
ması öğrencilerin yapacakları her 
hatada daha büyük kayıplar yaşa-
yacakları anlamına gelir ki, YGS-
LYS toplam 44 soruda ortalama 3 
fizik sorusu yapabilen öğrenciler 
için fen sınavı tamamen belirleyici 
bir rol oynayacaktır. Kaçıracak-
ları 1 soru sınav sonucunda çok 
büyük farka sebep olur. Kısacası 
bu sınav TM öğrencileri için bir 
avantaj doğururken MF öğrenci-
leri için bir dezavantaj gibi gözük-
mektedir.”

 “Bölümler arası geçişkenlik 
sağlanmalıdır. Örneğin hukuk 
gibi bir bölümde matematik ön 
koşul olarak sunulmamalıdır. Pek 
ala ezberi kuvvetli sözelci biri de 
hukuk fakültesini başarıyla biti-
rebilir. Siyasal hukuk gibi bölüm-
lerde sözele de şans vermek bu 
bölüme ilgiyi arttırır.”

“Yükseköğrenimde tarih, fel-
sefe ile bağlantılı bölümlere EA 
puan türü ile sadece matematik, 
edebiyat, coğrafya ile öğrenci 
kabul etmesin. Tarih ve felsefe-
nin ağırlığının arttırılmasını ya da 
bu bölümlere sözel puan türü ile 
öğrenci kabul edilmesini makul 
görüyorum. ( Hukuk, uluslararası 
ilişkiler, kamu yönetimi, PDR, siya-
set bilimi felsefe grubu bölümleri 
vs.)”

“Mesleklerin gereklilikleri iyi 
incelenmeli ve bazı bölümler için 
tek daldan tercih yerine iki dal-
dan tercih hakkı verilmeli. Mesela 
tıp, fen içeren bir dal olduğundan 
sadece sayısaldan alması gerekir-
ken; bazı mühendislikler pek ala 
eşit ağırlık bölümünden de tercih 
edilebilmelidir. Veya ezbere da-
yalı tarih, arkeoloji gibi bölümler 
sadece sözlerden tercih edilirken; 
hukuk, siyasal gibi bölümlere de 
sözelden tercih hakkı verilebilir. 
Matematik yapan insan kafası 
basar mantığından kurtulmak 
gerekir. Tarih ve ezber gücü olan 
sözelciler arka plana atılmamalı. 
Sözelin cazibesi arttırılmalı.”

“Tarih ve felsefe alanıyla ilgi-
li problem, en önemli problem 
olmakla beraber, sınav bir hafta 
sonuna sıkıştırıldı ancak ilk sınav 
sonucuna göre baraj koyuldu. 
Cumartesi sabah oturumundan 
yeterli puan alamayanın ikinci sı-
nava girmesinin anlamı yok, an-
cak çocuk sonucunu bilemediği 
için öğleden sonraki sınava mec-
buren girecek.”

“Sorun 1. Oturumda. Birinci 
oturumda 40+40=80 soruluk 
testte zorunlu ortak derslerden 
soru bulunmalıdır. Örneğin 20 
Türkçe, 6 Tarih 6 Coğrafya, 5 Fel-
sefe ve 3 Din Kültürü sorusundan 

YÖK, Yeni Üniversiteye Giriş Sisteminde
Neleri Düzeltmelidir?
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oluşan sözel testi ve yine 20 Ma-
tematik 7 Fizik 7 Kimya ve 6 Biyo-
loji sorusundan oluşan bir sayısal 
testi. Yine birinci sınav ile ikinci 
sınav arasında 1 ay süre olmalı, 
barajı aşamayalar ikinci sınava 
girmemelidir. Ayrıca birinci sına-
vın sonucuna gere ön lisans (iki 
yıllık) puan türü en az üç olmalıdır. 
Örneğin; tyt-sözel, tyt-sayısal ve 
tyt-esit ağırlık gibi. Lisans prog-
ramlarına %40’lık katkısı olan bi-
rinci sınavda YKS sayısal puanına 
tyt sayısal puanı, YKS sözel puanı-
na tyt sözel puanı, YKS eşit ağırlık 
puanına tyt eşit ağırlık puanı YKS 
dil puanına tyt sözel puanı eklen-
meli. Hangi puan türünden hangi 
bölümlerin tercih edilebileceği 
bölümlerin özeliklerine uygun 
olarak belirlenmelidir. Şimdilik 
bunlar yapılırsa sıkıntı giderile-
bilir. İkinci oturum ve dil sınavı 
birinci sınav yapılıp açıklandıktan 
sonra iki günde yapılabilir.” 

“Fizikten 56 üniteyi 13 soru ile 
değerlendirmek sıkıntılı gözükü-
yor.

İki sınav arası en az üç ay olmalı. 
Yapılan her değişiklik 4 yıl sonra 
uygulanmalı.

Teknik taktik olarak 4 yıl maça 
hazırlanmış, maç başlamış; biz 
kuralları değiştirdik diyorlar. En 
ideal olanı yapsalar bile hemen 
uygulanması yanlış.”

“Tarih dersinin sayısal ve eşit 
ağırlık gruplarında tekrar gelme-
sini istiyoruz. Tarihini bilmeyen 
hukukçu olamaz. Tarih göz ardı 
edilemez. Sistem 20 günde hazır-
landı. Neye göre kime göre. Tarih 
öğretmenleri işsiz kaldı. Gelecek 
nesil tarihini önemsemeyecek. “

“Yeni sistemi getirenler bir za-
manlar çocukların kaderi iki üç 
saatte belli olmasın biz zamana 
yayalım fikriyle ortaya çıkmışlar-
dı. Olması gereken de buydu 
bence. Ülkenin matematik ala-
nında kendini geliştirmesi lazım 
bu doğru ama matematik, sos-
yal bilimler ya da matematik, fen 
bilimler noktasına geldiğimizde 
saçma durumlarla karşılaşırız. Yıl-
lardır kapsam geçerliği bir sınav 
için önemlidir diye öğretildi an-
cak fizikten gelecek 15 soru ne 
kadar konuyu ölçecek. Mühen-
dislik bölümleri iyi fizik bilgisi is-
terken, hiç fizik yapmayan biri bu 
bölüme gidebilir ya da biyoloji 
yapmayan kişi sağlıkla alakalı bir 
bölüme gidebilir. Tarih bilmeyen 
biri hukukçu olabilir. Bunlar eksik 
kısımları. Ben edebiyat öğretme-
niyim edebiyat dersinin ağırlığı 
artmış gibi görünüyor ancak çok 
iyi matematik yapan biri sadece 
matematikle iyi bölümlere gide-
bilir. Şahsi düşünceme göre ileri 
değil geriye doğru bir sistem 

olmuş. Ben bir öğretmen olarak 
kendi çocuğumun tarih bilincin-
den yoksun olmasını istemem. 
En büyük kayıp tarih dersinin yok 
sayılması.”

“İlk oturumdaki sınavın sorula-
rının branşlara göre çeşitliliği ar-
tırılmalıdır.

İlk oturumdaki sınavın %40 
olan genel puana etkisi düşürül-
melidir.

YKS ile değersizleşen Tarih, 
Felsefe ve Fen bilimlerinin kapsa-
yıcılığı artırılmalıdır.

Alan dışı soruların çözümünün 
de genel puana etkisi sağlanma-
lıdır.”

 “İlk sınavdan fen ve sosya-
lin çıkarılması mantıksız, okulda 
derslere yansıması kötü olacak. 
Soru sayılarında azalma ölçmeye 
uygun değil.”

“Değiştirilen sistemde öğrenci, 
sınavın ikinci aşamasına girmeyi 
2-3 saat içinde karar verecek. Bu 
tamamen yanlış. Tarih ve T.C. İn-
kılap Tarihi birinci aşamada mut-
laka olmalı. Sınav iki aşamalı ama 
tek sınav gibi. Bu öğrencilerin 
motivasyonunu bozacak etken-
lerden. Bütün öğrencileri aynı sı-
nava sokmanın mantığı yok. Aka-
demik alana göre olmalı, istediği 
sınava girebileceği bir sistem ol-
malı. Aksi takdirde ÖSS’den farkı 
olmaz. Daha önce denendi, yan-
lış olduğu görüldü. Allayıp pulla-
makla sınav değiştirdik denmez. 
Üniversite sınavlarının 1. aşaması 
ile 2. aşaması arasında en az 3 ay 
süre olmalı. Böyle olması peda-
gojik açıdan daha doğru.”

Bilindiği üzere Türki-
ye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Baş-
kanı İsmail Koncuk, 17 
Ekim 2017 tarihinde 
YÖK Başkanı Yekta Sa-
raç ile görüşmüş, üni-
versiteye giriş sistemi 
ile ilgili kendisine ulaşan 
talepleri Sayın Saraç’a 
iletmişti.

Bu görüşmede, 
Genel Başkan İsmail 
Koncuk, tarih dersinin 
etkisinin artırılmasının 
önemine de dikkat çek-
mişti.

YÖK Başkanı ile yap-
tığı görüşme olumlu 
geçen Koncuk, “Sayın 
YÖK Başkanının tarih 
dersine olumlu bakış 
açısının, üniversite giriş 
sınavına yansıyacağı ka-
naati edindim” demişti.

Genel Başkan tarih 
sorularının YKS’de eşit 
ağırlık alanını seçenlere 
de sorulmasının prob-
lemi çözeceğini kaydet-
miş ve YÖK’ün yapacağı 

değişikliğe işaret etmiş-
ti.

Genel Başkan İsmail 
Koncuk tarih dersinin 
etkisinin artırılması ile il-
gili sözlerinde haklı çıktı. 
YÖK’ün resmi açıklama-
sına göre; eşit ağırlık 
alanındaki öğrenciler, 
tarih sorusu da cevap-
layacak. 

Bu gelişme üzerine 
Genel Başkanımız bir 
açıklama yaparak, YÖK 
Başkanı Yekta Saraç’a 
tarih öğretmenlerinin 
taleplerini dikkate aldığı 
için teşekkür etti.

Genel Başkan İsmail 
Koncuk, “Tarih öğret-
menlerinin problemleri 
YKS’de ortadan kalk-
mıştır. Tarih öğretmen-
lerinin mağduriyetinin 
bu şekilde giderilmesin-
den büyük memnuniyet 
duyduk. Sayın Yekta 
Saraç’a bu konuya du-
yarsız kalmadığı için te-
şekkür ediyorum” dedi.

Tarih Öğretmenlerinin 
Problemleri YKS’de 
Ortadan Kalkmıştır.

Genel Başkan açıklamasında şu 
ifadelere yer verdi:

“UNESCO raporuna göre 
Türkiye’de öğretmen özerkliği dü-
şüyor buna rağmen öğretmene 
duyulan güven, eğitim sistemine 
duyulan güvenin üzerinde.

UNESCO’nun tespitini öğret-
mene performans diye dayatan-
ların yüzlerine çarpmak gerek. 
UNESCO’nun bu tespitini yapama-
yanlara yazıklar olsun.

Rapora göre Türkiye’de öğret-
menin ders içeriğine karar verebil-
me oranı %20 iken bu oran Çek 
Cumhuriyeti. Birleşik Krallık ve 
Estonya’da %100.

Bizimkiler bu raporu okuyunca 
anlamışlar mıdır, yoksa öğretmen 
özerkliği de neymiş mi, demişlerdir 
bilmiyorum ama birçok ülkede du-
rum bu.”

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Baş-
kanı İsmail Koncuk, UNESCO Küresel Eğitim Rapo-
runa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Raporda 
Türkiye’de öğretmen özerkliğinin azaldığı buna rağ-
men öğretmene duyulan güvenin eğitim sistemine 
duyulan güvenden fazla olduğuna dikkat çekildiğini 
belirten Koncuk, “UNESCO’nun tespitini öğretmene 
performans diye dayatanların yüzlerine çarpmak ge-
rek. UNESCO’nun bu tespitini yapamayanlara yazık-
lar olsun” dedi.

UNESCO
Bile Türk 

Öğretmenlerin 
Değerini  

Tespit Etti, 
MEB ANLAMADI !

TÜRK EĞİTİM-SEN Türkiye’nin Sendikası
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Uluslararası Çalışma Örgü-
tü (ILO) 10. Bölge Toplantısı 
2-6 Ekim 2017 tarihlerinde 
İstanbul’da yapıldı. Toplantıya, 
ILO’nun öncülüğünde, Türkiye ile 
birlikte bir çok ülkeden, sendika, 
işveren ve hükümet temsilcileri 
katıldı.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, toplantının 2. Gününde 
katılımcılara hitap etti. Genel Baş-
kan Koncuk, Türkiye’deki çalışma 
hayatı, yaşanan problemler ve 
sendikal haklar konusunda değer-
lendirmelerde bulundu. 

Konuşmasına katılımcıları se-
lamlayarak başlayan Genel Baş-
kan İsmail Koncuk, toplantının 
İstanbul’da yapılması için emek 
verenlere teşekkür etti. Koncuk; 

“Konfederasyon olarak amacı-
mız; çalışanların ekonomik, mes-
leki sosyal hak ve menfaatlerinin 
korunması ve geliştirilmesinin 
yanında, herkes için daha iyi bir 
çalışma hayatı, insan onuruna 
yarışır iş için mücadele etmek-
tir.  Ülkemizde savaş ve terör gibi 
olumsuzlukların giderek artma-
sı başta kamu çalışanları olmak 
üzere bütün çalışanlarımızı tehdit 
eder bir durum kazanmıştır. Böyle 
bir dönemde ILO’nun 10. Bölge 
Toplantısı’nda iki kıtanın birleştiği, 
dünyanın gözbebeği İstanbul’da 
değerli katılımcılarla bir arada bu-
lunmaktan onur duyuyoruz. Yaşa-
nan olumsuzluklara rağmen,  top-
lantıyı İstanbul’da gerçekleştiren  
ILO Genel Direktörü  Guy  Ryder’a     
ülkemiz çalışanları adına teşekkür 
ederiz. 

Bu toplantının Türkiye’de yapıl-
maması için çok gayretler oldu.  
Ama  Türkiye’de çalışanların büyük 
çoğunluğu olarak bunun böyle ol-
madığını ifade ettik.  Türkiye’de 
çalışma hayatı ve sendikal haklar 

gibi meselelerin Türkiye’de yapı-
lacak bir toplantıda tartışılması-
nın faydalı olacağına ikna etmeye 
çalıştık.  Bu toplantının ülkemizde 
yapılmamasının, biz kamu çalışan-
ları olarak işçilerin ve sendikaların 
seslerinin duyulmasını engelleye-
ceğini hatta sendikal anlamda biz-
leri yalnızlaştıracağını ifade ettik.” 
dedi.

 KONCUK: TÜRKİYE’NİN BİR 
AN ÖNCE NORMALLEŞMESİ 

SAĞLANMALIDIR. ARTIK 
NORMALLEŞMELİ, 

HUKUK İLKELERİNE GERİ 
DÖNÜLMELİDİR 

Geçtiğimiz yıl hain FETÖ terör 
örgütünün ülkemizde yaptığı dar-
be girişiminin yarattığı tahribattan 
söz eden Koncuk,”bugün itibariy-
le kamu hizmetinden çıkarılan me-
mur sayısı 120-130 bin civarında, 
açığa alınanlar ise 40 bin civarın-
dadır. Ülkemiz çalışanları olarak en 
önemli beklentimiz Türkiye’nin bir 
an önce normalleşmesinin sağ-
lanmasıdır. Hukuk ilkelerine geri 
dönülmelidir” sözleriyle süreci an-
latarak şunları söyledi: 

“Toplantıya katılan pek çok 
delegenin de bildiği üzere,  
Türkiye’de başta örgütlenme ve 
toplu sözleşme hakkı olmak üzere 
bazı konular uzun yıllardır ILO’nun 
gündemindedir. Bu konuda prob-
lemlerin ve çözümlerinin konuşu-
lacağı yerler elbette bu toplantı-
lardır.  Ülkemiz  geçen yıl yaşanan 
15 temmuz hain darbe girişimi 
sonrasında hem ekonomik hem 
de sosyal meseleler ile karşı kar-
şıya kalmıştır. Bunların yanında,  
Suriye göçmen problemleri ile 
uğraşmaktadır. Buna rağmen 
ekonomik göstergelerin pozitif 
olduğu raporlarda yer almaktadır. 
Ülkemizdeki sendikal hakların ILO 
normlarına uyması konularında 
özellikle kamu çalışanları açısın-

dan hala problemler bulunmakta-
dır. Bu problemler her yıl düzenle-
nen  ILO Genel konferanslarında 
ve Türkiye AB İstişare toplantıla-
rında uzun yıllardır gündemde ol-
makta ve konuşulmaktadır. Bu ko-
nular içerisinde özellikle  ILO’nun 
87 ve 88 sayılı sözleşmelerine 
yönelik eksikler yanında kamu 
çalışanlarının iş güvencesine karşı 
yürütülen çalışmalar, taşeronlaş-
ma, 4/B ve 4/C’li gibi sözleşmeli 
istihdam problemlerinden bir an 
önce vazgeçilmesi en büyük bek-
lentilerimizdendir. 

Bu yıl gerçekleştirilen kamu çalı-
şanları Toplu Sözleşmeleri  maale-
sef kamu çalışanlarının ve emekli-
lerin beklentilerinin çok gerisinde 
yapılmıştır. Kamuda yapılan işçi ve 
memur istihdamlarında daha adil 
ve ayrımcılığı önleyecek tedbirle-
rin yer alması mülakat gibi kabul 
edilemeyecek sistemlerle istih-
dam sağlanması kamunun sağlıklı 
işlemesi adına sıkıntı vermektedir. 
Bu konularla ilgili bir an önce ge-
rekli tedbirler alınmalı, ayrımcılık 
anlamına gelebilecek kamudaki 
istihdam modeli ortadan kaldırıl-
malıdır. 

GENEL BAŞKAN: TÜRKİYE 
KAMU-SEN OLARAK OLA-

ĞANDIŞI BAZI YÖNTEMLERİ 
ELEŞTİRİYORUZ, ANCAK 

TÜRKİYE’NİN YAŞADIĞI TRAV-
MAYI, TERÖR ÖRGÜTLERİYLE 
MÜCADELESİNİ DE HESABA 

KATMAK GEREKİR 

Genel Başkan, ülkemizi yalnız-
laştıran ve itibarsızlaştıran Avrupa 
Birliği ülkelerini eleştirerek şunları 
kaydetti: 

“Burada Türkiye ile ilgili batının 
yaklaşımlarını da değerlendir-
memiz gerekir. AB’nin, bilhassa 
birtakım örgütlerde dahil olmak 
üzere 15 Temmuz gibi hain bir 
darbeyi yaşamış Türkiye’yi anla-

masını bekliyoruz. Türkiye’yi yal-
nızlaştırmak, dışlamak ve itibar-
sızlaştırmak ne Avrupa’ya, ne AB 
ye, ne Türkiye’ye, ne de insanlığa 
bir fayda sağlamayacaktır. Burada 
Türkiye’nin yaşadığı bir travmayı, 
bir bölücü örgütle mücadelesini 
de hesaba katarak Türkiye’yi an-
lamaya çalışmak lazım. Bizde Tür-
kiye Kamu-Sen olarak olağandışı 
bazı yöntemleri eleştiriyoruz, in-
san hakları ihlallerini eleştiriyoruz, 
elbette insanlarımızın huzursuz-
luğunun giderilmesi gerektiğini 
ifade ediyoruz ve edeceğiz ama 
devlet ilişkilerinde Türkiye’nin 
hangi şartlar içinde birtakım ola-
ğandışı bazı yolları uygulamak zo-
runda kaldığını da anlamak lazım. 

Batıyı, Türkiye’nin içinde bu-
lunduğu şartları anlamaya davet 
ediyorum. Düşmanca, hasımca 
yaklaşmak hiçbir problemi çöz-
meyecek,  insanlarımızın yaşadığı 
problemleri de çözmeyecektir. 

Elbette Türkiye’yi eleştirebilir-
siniz. Hukuk yönünden eleştirin, 
Türkiye’nin imzaladığı uluslararası 
sözleşmeler var. Türkiye elbette 
bunlara uygun davranmalıdır ama 
Türkiye ile düşmanlaşarak bu so-
runların çözülemeyeceği de bilin-
melidir. 

Sendikal hareket olarak sosyal 
diyaloğa son derece önem ve-
riyoruz, hükümet ve sendika kö-
kenli kıymetli Bakanımızdan daha 
fazla duyarlılık beklediğimizi ifade 
etmek isterim. 

Tüm çalışanlar olarak ülkemizi 
ve insanlarımızı seviyoruz bu dü-
şüncelerle Genel Direktör ve ra-
porda emeği geçenlere teşekkür 
ediyor, toplantımızın hayırlı olma-
sını temenni ediyorum” diyerek 
sözlerini noktaladı.

“Türkiye Kamu-Sen Olarak Olağandışı 
Bazı Yöntemleri Eleştiriyoruz,  

Ancak Türkiye’nin Yaşadığı Travmayı, 
Terör Örgütleriyle Mücadelesini de 

Hesaba Katmak Gerekir.”

TÜRK EĞİTİM-SEN www.turkegitimsen.org.tr
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Sakarya Şube “Edebiyata Üç İmza Üç Nefes” konulu söyleşi 
ve imza günü düzenlendi.

Sakarya Şubesi tarafından organize edilen etkinlikte, şu anda 
aktif olarak çalışan ve halen Türk Eğitim-Sen üyesi olan değerli 
yazarlarımızın eserlerinin davetlilere tanıtımı yapıldı.

Genel Başkanımız Sayın İsmail Konucuk’un mesajının da 
okunduğu etkinlikte, Şube Başkanı Sayın Mehmet Düzlü açılış 
konuşması yaptı. Konuşmasında sanata ve edebiyata olan katkı-
larından dolayı yazarlarımızla gurur duyduğunu söyleyen Düzlü, 
imza gününe katılan üyelerimize de teşekkür etti.

Programda üyelerimizden Volkan Turgut’un “On Yedi” Ali 
Çetinkaya’nın “Çanakkale’den Cumhuriyete Adı Duyulmamış 
Kahramanlar” ve Hasan Topçu’nun “Mefkure” adlı eserlerinin 
tanıtımı ve yapıldı. Program sonunda yazarlarımız, gelen misa-
firler için kitapları imzaladılar ve program sona erdi.

Sakarya Şube’den Yazar Üyelere 
İmza Günü Ve Söyleşi

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı 
İsmail Koncuk ve bağlı sendikaları-
mızın Genel Başkanları, önceki gün 
Ankara’da bir benzin istasyonunda 
şehir magandaları tarafından aileleri 
ile birlikte saldırıya uğrayan Gazi Mu-
zaffer Oktay ve Gazi İbrahim Kızılkaş’ı 
ziyaret etti.

 KONCUK: GAZİLERİMİZ VE Aİ-
LELERİNE SALDIRANLAR GEREK-
Lİ CEZAYI ALMALIDIR

 Her iki gazimize ve ailelerine 
geçmiş olsun dileklerini ileten Ge-
nel Başkan İsmail Koncuk, bu hain 
saldırıyı gerçekleştirenlerin adalet 
önünde bir an önce hesap vermesini 
istedi. Koncuk,”Önceki gün Başkent 
Ankara’nın göbeğinde insan müs-
veddesi olan bazı kişilerce saldırıya 
uğrayan gazilerimizi Türkiye Kamu-
Sen Heyeti olarak ziyaret ederek geç-
miş olsun dileklerimizi ilettik. 

 Bu vatan için canlarını gözlerini 
kırpmadan ortaya koyan kahraman-
larımıza yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. 
Böyle bir olay vesilesiyle, gazilerimi-
zin korunması ve baş tacı edilmesi 

gerektiği ortaya çıkmıştır. Türkiye 
Kamu-Sen olarak, Şehit Yakınları ve 
Gaziler Komisyonumuz görev yap-
maktadır. Her zaman ve her durumda 
sizlerin yanınızda olduğumuzun bilin-
mesini isteriz. 

Gazilerimizin problemlerini her 
zaman dile getirmeye gayret ediyo-
ruz. Elimizden ne geliyorsa bundan 
sonrada yapmaya devam edeceğiz.
Türkiye Kamu-Sen konfederasyonu-
nun kapıları sizlere her zaman sonuna 
kadar açıktır. 

 Gazilerimizin uğradığı bu menfur 
saldırı neticesinde kendilerine toplu-
mun tüm kesimlerinden gelen destek 
ve ziyaretler son derece sevindiricidir. 
Bu üzücü olay, kötü ve saygısız insan-
ların toplumdan tecrit edilmesini ve 
gerekli cezayı almalarını sağlamak 
bakımından da önemlidir. Allah bir 
daha böyle olayları göstermesin” 
dedi.

 Genel Başkanımız İsmail Koncuk 
saldırıya uğrayan gazilerimize Ay yıl-
dızlı bayrağımızın işlemesinin bulun-
duğu Kuran-ı Kerim hediye etti.

Kırşehir Şube, üniversite ve ilçe temsilciliklerimizle  bir araya 
gelerek, istişare toplantısı yaptı. 

Kırşehir Şube İstişare  
Toplantısı Yaptı

SALDIRIYA UĞRAYAN 
GAZİLERİMİZİ ZİYARET ETTİK

TÜRK EĞİTİM-SEN Türkiye’nin Sendikası
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Afyonkarahisar Şube üyelerinden 
Hüseyin Çağlar KESİK’in “Asya” 
adında çocuğu olmuştur.

Afyonkarahisar Şube üyelerinden 
İpek Ebrar-Mustafa Uğur ÖZ 
çiftinin çocukları olmuştur.

Afyonkarahisar Şube üyelerinden 
Habibe Yiğit KURUTEPE’nin 
çocuğu olmuştur.

Denizli Şube üyelerinden İsmail 
Fatih UZUNOĞLU’nun “Ahmet 
Alper” adında çocuğu olmuştur.

Denizli Şube üyelerinden Ömer 
OKLU’nun “Mehmet Alp” adında 
çocuğu olmuştur.

İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden 
Rahşan-Etham ÜSTÜNDAĞ çiftinin 
çocukları olmuştur.

İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden 
Elvan ARAS’ ın “Barlas Ata” adında 
çocuğu olmuştur.

Kayseri 2 No’lu Şube 
üyelerinden Ali SALDIR’ın çocuğu 
olmuştur.

Konya 1 Nolu Şube üyelerinden 
Özcan DİKMEN’in “Fatma Ebrar” 
adında çocuğu olmuştur.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden 
Yunus ŞAŞTIM’ın çocuğu olmuştur.

Nevşehir Şube üyelerinden Esra 
Güneş PEKER’in “Yaren” adında 
çocuğu olmuştur.

Nevşehir Şube üyelerinden 
Ruhi UYAr’ın “Ela” adında çocuğu 
olmuştur.

Nevşehir Şubesi üyelerinden 
Esma-Hüseyin ÇAKMAK çiftinin 
“Zeynep Duru” adında çocuğu 
olmuştur.

Ordu Şube üyelerinden Arife-
Yusuf ACAR çiftinin çocukları 
olmuştur.

Ordu Şube üyelerinden  Altan 
AKÇAY’ın çocuğu olmuştur.

YENİ DOĞANLAR

Aydın Şube üyelerinden 
Feriştah GÜNGÖR’ün oğlu 
“Alp” sünnet olmuştur.

SÜNNET

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Ca-
nan NACAR’ın babası vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Adnan HARTA’nın kız kardeşi vefat 
etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Nurettin ATEŞ’in kız kardeşi vefat 
etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Mustafa SAÇLI’nın ağabeyi vefat et-
miştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Mustafa ÇELİK’in annesi vefat etmiş-
tir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Selma KARABUDAK’ın eşi vefat et-
miştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Alpaslan ERMİŞ’in annesi vefat et-
miştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Durmuş BİLAL’ın babası vefat etmiş-
tir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Fa-
tik GÖKCÜL’ün babası vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Ali 
GELEN’in babası vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Ke-
mal GÜLER’in kardeşi vefat etmiştir.
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Ayşegül KİREMİTÇİ’nin babası vefat 
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Mu-
rat ÇOĞUN’un abisi vefat etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Fatma GÖKBULUT’un annesi vefat 
etmiştir.

Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 
Hacı Yusuf BOZ’un annesi vefat et-
miştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden 
Fatma ARISOY’un annesi  vefat et-
miştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Saim 
ÖZDOĞAN’ın ağabeyi  vefat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden 
Serap TÜRKSEVEN’in annesi vefat 
etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden 
Mustafa KANDEMİR’in annesi vefat 
etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Ha-
lil ÖZDERE’nin annesi vefat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Ca-
hit BOLAT’ın babası vefat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden 
Süelyman ÖZTÜRK’ün babası vefat 
etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden 
Uğur ERALLI’nın abisi vefat etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden 
Sevda BALIKOĞLU’nun babası vefat 
etmiştir.

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Ve-
dat KARAKILIÇ’ın abisi vefat etmiştir.

Afyonkarahisar Şube üyelerinden 
Necasettin ÖZTÜRK’ün  annesi vefat 
etmiştir.

Afyonkarahisar Şube üyelerinden 
Murat TAŞÇI’ın babası vefat etmiştir.

Afyonkarahisar Şube üyelerinden 
Caner SARIKAYA’ın babası vefat et-
miştir.

Afyonkarahisar Şube üyelerinden 
Ayşe Beyda ARMAĞAN’ın babası 
vefat etmiştir.

Afyonkarahisar Şube üyelerinden Nu-
riye ARITAN’ın babası vefat etmiştir.

Afyonkarahisar Şube üyelerinden 
Nihal YİĞİT’in babası vefat etmiştir.

Afyonkarahisar Şube üyelerinden 
Kübra KOLSUZ’un babası vefat et-
miştir.

Afyonkarahisar Şube üyelerinden 
Hasan ULU’nun babası vefat etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Ulviye 
MUTİ’nin babası vefat etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Özlem Çİ-
LENMEZ (BOZTUĞ)’un annesi  vefat 
etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Aylin AKAY 
BARUT’un babası vefat etmiştir.

Aydın Şube Yönetim Kurulu Üyesi 
(Mali Sekreter) Ersoy AKÇAY’ın ba-
bası vefat etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden İhsan 
KAYA’nın babası vefat etmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Timuçin 
ÇAVUŞ’un annesi vefat etmiştir. 
Bursa1 No’lu Şube üyelerinden Emel 
KOLTUKOĞLU’nun annesi vefat et-
miştir.

Giresun Şube üyelerinden Sema 
YILMAZ’ın annesi vefat etmiştir.

Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden 
Sadık Fethi ÇETİN’in babası vefat 
etmiştir.

Kırşehir Şube üyelerinden Özcan 
AKBAŞ’ın babası vefat etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden 
Bekir VURKES’in erkek kardeşi vefat 
etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden 
Murat KOÇAK’ın kız kardeşi vefat 
etmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden 
Havva ÇİÇEK’in eşi Kürşat ÇİÇEK ve-
fat etmiştir.

Nevşehir Şubesi üyelerinden Musta-
fa ÖZKAYA’nın babası vefat etmiştir.

Nevşehir Şubesi üyelerinden Ümit 
EĞRİBAŞ’ın ağabeyi vefat etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Ahmet 
KARATAŞ’ın babası vefat etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Hüdaverdi 
ŞENTÜRK’ün babası  vefat etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden  Ahmet 
GÜNGÖR’ün annesi vefat etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden  Timur 
YILMAZ’ın babası vefat etmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Emin 
KIZILKAYA’nın annesi vefat etmiştir.

VEFAT

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden 
Canan – Süleyman YÜCELİ çifti 
evlenmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Fatma 
MUTLU’nun kızı evlenmiştir.

Aydın Şube üyelerinden Türkay 
ÖDEMİŞ’in kızı “Gökçe” evlenmiştir.

Afyonkarahisar Şube üyelerinden 
Sami UYANIK’ın oğlu “Mehmet 
Akif“ evlenmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden 
Yusuf Can TIRAŞ evlenmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden 
Mümtaz BÜYÜKKARA’nın oğlu 
“Baransel” evlenmiştir.

Konya 1 No’lu Şube üyelerinden 
Mehtap KILINÇEL evlenmiştir.

Ordu Şube üyelerinden Damla ve 
Olgun KARAKAYA evlenmiştir.

 EVLENENLER

www.turkegitimsen.org.tr
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Ferhat KARA
04/12/1966 doğumlu Giresun Merkez Mustafa Kemal Ortaokulu 

işyeri temsilcimiz Ferhat KARA, aynı zamanda Giresun Faal Futbol 
Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Giresun il başkanlığı görevini 
de yürütmekteydi. Çalışkan, işini iyi yapan, dürüst bir arkadaşımız 
yakalandığını amansız hastalığa yenik düşerek aramızdan ayrılmış; 
sendikamızı,sevenlerini ve yakınlarını yasa boğmuştur. Arkadaşımıza 
Allah’tan rahmet,ailesine,yakınlarına ve camiamıza başsağlığı 
diliyoruz.Mekanı cennet olsun

Kürşat ÇİÇEK
14.05.1969 doğumlu Kürşat ÇİÇEK, Konya Çumra Yenisu 

Kasabası’nda doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Konya’da bitirdikten 
sonra, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Fakültesi, Coğrafya bölümünü 
bitirmiş ve 1994 yılında Erzurum Merkez Atatürk İlkokulu’nda Sınıf 
Öğretmeni olarak göreve başlamıştır. 1995 yılında Karaman’a atanan 
Kürşat ÇİÇEK, Karaman Ayrancı Kıraman İlköğretim Okulu ve 
Merkez Kisecik İlköğretim Okulu’nda görev yapmıştır. 1998 yılında 
Konya Çumra Merkez Atatürk İlkokulu, 2006 yılında Konya Karatay 
Hürriyet İlkokulu’nda uzun süre görev yaptıktan sonra 2014 yılında 
Selçuk İlkokulu’na tayini çıkmıştır. Halen bu okulda görev yaparken, 
19.10.2017 Perşembe günü, görevi başında Öğretmenler Odasında 
geçirdiği kalp krizi sonucu maalesef hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Evli ve bir kız, bir erkek olmak üzere iki çocuk babasıdır. Allah 
rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun.

AYRICA
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden 

Reyhan ÖZKURT,
Aydın Şube üyelerinden  

Kamil ERSOY,
Aydın Şube Emekli Yönetim Kurulu 

üyesi Hasan KURT
vefat etmiştir.

VEFAT EDEN ÜYELERİMİZ
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