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9-10 Nisan 2011 Tarihinde gerçekleştirilecek olan 4. Olağan 

Genel  Kurul’a, bütün sendikalarımızın Genel Başkanları’nın 
mutabakatıyla, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KON-
CUK’un tek Genel Başkan adayı olarak gösterilmesi kararlaş-
tırıldı.

Kadın Komisyonları Eğitim ve İstişare 
Toplantısı 4-6 Mart tarihleri arasında ger-
çekleştirildi. Türkiye Kamu-Sen Genel Baş-
kanı Bircan Akyıldız, Türk Tarım Orman-
Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci, Genel 
Merkez Yönetim Kurulu ve Kadın Komis-

yonu üyelerinin katılımıyla yapılan top-
lantının ilk gününde, Genel Başkan İsmail 
Koncuk, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı 
Bircan Akyıldız ve Türk Tarım Orman-Sen 
Genel Başkanı Ahmet Demirci birer konuş-
ma yaptı.

Toplantı kapsamında Türk Eğitim-Sen 
Genel Merkezi ile Türk Dünyası İnsan 
Hakları Derneği’nin birlikte organize ettiği 
“Türk Dünyası’nda Kadın Çalışanların So-
runları” paneli de gerçekleştirildi.

Devamı 8. Sayfada

Devamı 26. sayfada
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Devamı 
22. Sayfada 

Devamı 
4. Sayfada 

Devamı 
5. Sayfada 

Devamı 
12. Sayfada 
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Genel Başkan İsmail KONCUK, bera-
berinde Genel Teşkilatlandırma Sekreteri 
Talip GEYLAN ve Genel Eğitim ve Sosyal 
İşler Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN ile 
birlikte 3 Mart 2011 tarihinde Akdeniz 
Üniversitesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. 
Antalya 1 Nolu Şube Başkanı Bünyamin 
SEÇME ve 2 Nolu Şube Başkanı Fethi 
KURT ile yönetim kurulu üyelerinin de 
hazır bulunduğu ziyarette ilk olarak üye-
lerle bir araya gelerek bir sohbet toplantısı 
gerçekleştirildi. Daha sonra Rektör Prof. 
Dr. İsrafil KURTCEPHE’yi makamında 
ziyaret eden Genel Başkan Koncuk ve be-
raberindeki heyet görüş alışverişinde bu-
lundu. Rektör Kurtcephe, göreve geldiği 
günden itibaren ortaya koydukları faaliyet 
ve yeniliklerle ilgili olarak heyeti bilgi-
lendirdi. Genel Başkan Koncuk, Akdeniz 
Üniversitesi’nin son zamanlarda ulusal 
ve uluslar arası ölçekte önemli başarılara 
imza attığına gururla şahit olunduğuna 
işaret ederek, üniversite yönetimini ve ça-
lışanlarını takdirle takip ettiklerini belirtti. 
Genel Başkan, Türk Eğitim-Sen’in Akdeniz 
Üniversitesi’ndeki her olumlu ve yararlı gi-
rişimin sonuna kadar arkasında olacağını 
belirterek, üniversite yönetiminin de sen-
dikayla işbirliği içerisinde olmasını bekle-
diklerini ifade etti.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muharrem 
CERTEL ve Prof. Dr. Meral GÜLTEKİN’i 
de makamında ziyaret eden Genel Başkan, 
daha sonra üniversite bünyesindeki aka-
demisyen üyelerle akşam yemeğinde bir 
araya geldi. Programda yaptığı konuşmada 
üniversitelerdeki sendikalaşma oranının 
yetersizliğine dikkat çeken Genel Başkan 
Koncuk, her sosyal hadisede olduğu gibi 
sivil toplum örgütlenmesinde de akade-
misyenlerin öncülük etmesinin beklendi-

ğini söyleyerek, “Üniversitelerimiz bilimin, 
aklın ve demokrasinin kaynağı ve önderi 
olan kurumlardır. Üniversite çalışanları 
ve özellikle akademisyenlerimiz bu konu-
da da sorumluluk sahibi olmalı ve üniver-
sitelerde sendikal örgütlenmenin önderi 
olmalıdırlar. Üniversite çalışanlarının ya-
şadığı sorunlar, devasa şekilde ortada dur-
makta ve herkes tarafından bilinmektedir. 
Beyaz atlı prensin gelip bunları çözeceği 
beklenmemelidir. Bu iradeyi, yine ve ancak 
çalışanların kendi gücü ortaya koyacaktır. 
Bu da sendikal birliktelikle şekillenecek-
tir. Türk Eğitim-Sen, ortak milli değerleri 
benimseyen herkesin gönül rahatlığıyla 

dahil olabileceği bir çatı kuruluştur. Güçlü 
bir kuruluştur. Mesleki sorunlarına duyar-
lı ve memleket sevdalısı bütün üniversite 
çalışanlarını mücadelemize ortak olmaya 
çağırıyoruz. Ülkemiz, dünyayla yarışa-
bilecek bir düzeyi, ancak lokomotif olan 
üniversitelerimizin varlığıyla yakalayabile-
cektir. Üniversitelerimiz de ancak huzurlu 
ve verimli çalışma koşullarına sahip çalı-
şanlarla bu düzeyi yakalayabilecektir. İşte 
Türk Eğitim-Sen’in hedefi de bu vizyonla 
şekillenmiştir. Gelin hep birlikte bu hedefe 
emin ve hızlı adımlarla koşalım” şeklinde 
konuştu.
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Genel Sekreter Musa Akkaş ve 
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekre-
teri Sami Özdemir, 1 Mart tarihinde 
Kırıkkale’de şube ziyaretinde bulun-
du. Akkaş ve Özdemir, Kırıkkale 
Şube Başkanı Yücel Karabacak ve 
yönetim kurulu üyeleri ile kurum 
ziyaretleri yaptı, daha sonra sendika 
binasında üyelerle biraraya geldi.

2 Mart tarihinde de Kırşehir’de 
temaslarda bulunan Musa Akkaş ve 
Sami Özdemir, Kırşehir Şube Baş-
kanı Bilal Türk ve yönetim kurulu 
üyeleriyle kurum ziyaretleri yaptı. İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları-
nı ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından 
İl Kültür Müdürlüğü’nde geniş katı-
lımlı bir istişare toplantısı gerçekleş-
tirildi. Genel Sekreter Musa Akkaş 
Kırşehir’de televizyon programına 
da katılarak, gündemdeki eğitimle 
ilgili konular hakkında önemli açık-
lamalar yaptı.

Genel Merkez Yöneticilerimiz, 3 
Mart tarihinde ise Niğde’de şube zi-
yaretinde bulundu. Musa Akkaş ve 
Sami Özdemir, Niğde Şube Başkanı 
İhsan Uğraş, yönetim kurulu üyeleri 
ve kadın komisyonları ile birlikte İl 
Milli Eğitim Müdürü Zıya Eser’i ma-
kamında ziyaret etti, akşam da sen-
dika binasında üyelerle bir toplantı 
yaparak, sendikamızın çalışmaları 
hakkında bilgi verdi.
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09.10.2010 tarihli Resmi Gazetede MEB 
Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama 
ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetme-
likte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet-
melik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Yönetmeliğin 18. maddesine bir fıkra ek-
lenmiştir. Eklenen bu fıkrada “Yatılı kız 
öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının 
müdür yardımcılığı norm kadrosundan 
en az biri kadın adaylara ayrılarak, kadın 

adaylar arasından atama yapılır. Söz konu-
su kadroya başvuruda bulunan kadın aday 
olmaması durumunda bu kadroya atama 
yapılmaz.” denilmektedir.

Bu kapsamda bulunan eğitim kurum-
larındaki münhal kadrolar duyuruya çı-
karılmış, başvurular alınmış ve 657 Sayılı 
Devlet Memurları Kanunun 76. maddesi 
uyarınca atamalar yapılmıştır. Yatılı kız 
öğrencisi bulunan eğitim kurumlarına bir-

den fazla kişinin başvurması halinde han-
gi kriterlerin gözetildiği, neye göre atama 
yapıldığı, ataması yapılan kişilerin isimleri 
ve sendika bilgilerinin Bilgi Edinme Hak-
kı Kanunu çerçevesinde yasal süresi içinde 
tarafımıza bildirilmesi istenilmiş olup Ba-
kanlıkça 14/02/2011 tarih ve 10351 sayılı 
yazı ile sendikamız genel merkezine cevap 
verilmiştir.
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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsma-
il Koncuk, Genel Sekreter Musa Akkaş ve 
Ankara 3 No’lu Şube Başkanı Ertekin En-
gin, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Ka-
dir Kılıç ve personelini, Abidinpaşa Teknik 
ve Endüstri Meslek Lisesi’ni ve 29 Ekim İl-
köğretim Okulu’nu ziyaret etti.

Abidinpaşa Teknik ve Endüstri Meslek 
Lisesi’nde bir konuşma yapan Koncuk, eği-
timin bir memleketin kalkınmasında çok 
önemli yer tuttuğunu söyleyerek, eğitim 
çalışanlarının da devletin ve milletin kal-
kınmasında ana aktörler olduğunu kaydet-
ti. 

 Genel Başkan İsmail Koncuk, 29 Ekim 
İlköğretim Okulu’nda yaptığı konuşmada 
da çalışanların iş güvencesinin ellerinden 
alınmak istendiğini, öğretmenlere sözleş-
meli çalışma modelinin dayatıldığını söy-
leyerek, tüm bunlara en başta öğretmenle-
rin karşı çıkması gerektiğini belirtti. 

Kamuoyunda Torba Yasa olarak 
anılan “Bazı Alacakların Yeniden Ya-
pılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Di-
ğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun” 25.02.2011 tari-
hinde Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanunun 
83. maddesi ile; “ Kamu kurum ve 
kuruluşlarının merkez ve taşra teşki-
latı ile döner sermaye işletmelerinin 
kadrolarında ve sözleşmeli personel 
pozisyonlarında istihdam edilen söz-

leşmeli personel ile yapılan hizmet 
sözleşmeleri” şeklinde bir düzenleme 
yürürlüğe girmiştir.

657 sayılı Yasanın 4/b maddesi 
uyarınca sözleşmeli olarak istihdam 
edilen personelden 2011 yılına ait im-
zaladıkları sözleşmelere binaen dam-
ga vergisi kesilmiştir. Yukarıda anılan 
yasanın yürürlük tarihinden itibaren 
sözleşmenin bitim tarihine kadar ka-
lan döneme ait damga vergisinin he-
saplanarak sözleşmeli personele iade 
edilmesi gerekmektedir. Bu anlamda 
gereken düzenlemenin ivedilikle ya-
pılması hususunda Türk Eğitim Sen 
olarak Başbakanlığa, Maliye Bakanlı-
ğına  ve Milli Eğitim Bakanlığına res-
mi bir yazı ile başvuruda bulunduk.
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Yozgat Milletvekili Sayın Mehmet EKİCİ tarafından TBMM 

Başkanlığına Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU ta-
rafından cevaplandırılması için “Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, 
Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki Per-
sonelin Sorunları” hakkında sorular içeren 16.02.2011 tarih ve 
2011/7863 sayılı soru önergesi sunulmuştur. Önergede, Genel 
İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hiz-
metler Sınıfındaki Personelin mali ve özlük haklarına ilişkin 23 
tane soruya yer verilmiştir.



Mart 2011

�������	�	
���
����	�����
���� 5

Genel Mali Sekreter Seyit Ali Kaplan ile Genel Mevzuat 
ve Toplu Görüşme Sekreteri M. Yaşar Şahindoğan, 2 Mart’ta 
Burdur’da şube yönetim kurulu, denetleme, disiplin kurulu, 
ilçe temsilcileri  ve kadın komisyonları üyeleri ile şube bina-
sında toplantı yaptı. Toplantıda, Genel Merkez’in çalışmaları 
hakkında bilgi veren Kaplan ve Şahindoğan, 3 Mart tarihin-
de de Isparta’ya geçti.

Isparta Şubesi’nin düzenlediği basın toplantısına katılan 
Genel Merkez Yöneticileri, Türk Eğitim-Sen’in çalışmaları 
hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Süleyman Demirel Üni-
versitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu ve 
Prof.  Dr. Vecihi Kırdemir ile İlahiyat Fakültesini de ziyaret 
eden Kaplan ve Şahindoğan, daha sonra şube yönetim ku-
rulu üyeleri, ilçe temsilcileri ve kadın komisyonu üyeleri ile 
istişare toplantısı yaptı.
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25 Şubat 2011 Tarih ve 27857 Sayılı Mü-

kerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yü-
rürlüğe giren ve kamuoyunda “Torba Yasa” 
olarak bilinen 6111 sayılı Kanunun 118 inci 
maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye eklenen ek 8. maddede ve 
6111 sayılı Yasa hükümlerini açıklamak 
üzere düzenlenen T.C. Maliye Bakanlığı 
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü-
nün 02.03.2011 tarih ve 2550 sayılı Genel-
gesinde, devlet memurlarına tanınan aile 
yardımı ödeneğinden sözleşmeli personele 
de yararlanma hakkı tanınmış; buna karşı-
lık 4/C’li personel aile yardımının kapsamı 
dışında bırakılmıştır.

Bilindiği üzere Türk Eğitim Sen olarak 
daha önce 4/C’li personele Kamu Kurum 
ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İş-
leri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstih-
damı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler 
Hakkında Karar’da belirtilenlerin dışında 

herhangi bir ad altında ücret öde-
nemeyeceğine ve sözleşmelerine 
bu yolda hüküm konulamayaca-
ğına ilişkin ibarenin iptali için 
Danıştay’da dava açmıştık.

Şimdi de Türk Eğitim Sen ola-
rak 4/C’li personelin de aile yar-
dımı hakkından yararlanabilmesi 
için Danıştay’da açtığımız dava ile 
bahsi geçen Maliye Bakanlığı Ge-
nelgesinin ilgili hükmünün iptali-
ni ve 6111 sayılı Kanunun 118 inci 
maddesiyle 375 sayılı Kanun Hük-
münde Kararnameye eklenen ek 
8. madde hükmü içerisinde 4/C’li 
personele yer verilmemesine iliş-
kin eksik düzenlemenin iptali iste-
miyle Anayasa Mahkemesine gönderilme-
sini talep ettik.

Türk Eğitim Sen olarak 4/C’li personele 
yapılan her türlü ayrımcılığı ve kamu per-

soneli arasında 4/C’lilere yapılan üvey evlat 
muamelesini bir insanlık ayıbı olarak gör-
mekteyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bun-
dan sonra da 4/C’li personelin haklarına 
sahip çıkmaya devam edeceğiz.  
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Türk Eğitim Sen olarak, Milli Eğitim 
Bakanlığı bünyesinde görev yapan Bilişim 
Teknolojisi öğretmelerinin yaşadığı sıkın-
tılar ile ilgili olarak Bakanlığa daha önce de 
başvurularımız olmasına rağmen, proble-
min çözümü yolunda bir gelişme sağlana-
mamıştır.

Talim ve Terbiye Kurulu’nun 04.06.2007 
tarih ve 111 sayılı Kararı ile 2007 yılından 
itibaren uygulanmakta olan İlköğretim 
Okulları Haftalık Ders Çizelgesinde; 1,2,3. 
sınıflarda Bilim Teknoloji Dersi 1 ders sa-
ati, 4. ve 5. sınıflarda 2 ders saati, 6,7 ve 8. 
sınıflarda 1 ders saati olacak şekilde seç-
meli ders olarak okutulmaktaydı. Talim ve 
Terbiye Kurulunun 20/07/2010 tarihli ve 
75 sayılı Kararı ile 2010–2011 yılından iti-

baren uygulanacak olan İlköğretim Okul-
ları Ders Çizelgesinde birinci kademede 
Bilişim Teknolojileri dersi tamamen kaldı-
rılmış ikinci kademe de ise Bilişim Tekno-
lojileri ders saati 1’e indirilmiştir.

Genel Başkan İsmail KONCUK, Talim 
ve Terbiye Kurulu Başkanı Merdan TU-
FAN ile görüştü. Talim ve Terbiye Kuru-
lu Başkanı  Sayın Merdan TUFAN’ın da 
sorunun çözümü noktasında olumlu bir 
görüş içerisinde olduğu görüldü. Sayın 
TTK Başkanı Merdan TUFAN’ın sami-
miyetine, problemi çözmek konusundaki 
sözüne yürekten inanıyor, kendisine BT 
öğretmenleri adına teşekkür ediyoruz.

Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin 
ders saatinin düşürülmesi sebebi ile aylık 

karşılığı okutacakları ders saatleri düşü-
len bu personelin norm fazlası duruma 
düşmeleri sebebi ile mağdur edilmemeleri 
için birinci kademe 4. ve 5. sınıflara yeni-
den Bilişim Teknolojileri dersinin haftada 
2 saat olarak konulması, bu derslere Bilişim 
Teknolojileri öğretmenlerinin girmesi, 6,7 
ve 8. sınıflarda ders saatinin haftada 2 saa-
te yükseltilerek zorunlu hale getirilmesi ve 
sözleşmeli olarak görev yapan bilişim tek-
nolojileri öğretmenlerine de formatörlük 
görevinin verilebilmesi hususunda Türk 
Eğitim Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığı 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına ve 
İlköğretim Genel Müdürlüğüne yazılı baş-
vuruda bulunduk.

Türk Eğitim Sen olarak 22/10/2010 ta-
rihinde Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ülke 
çapında kadrosunun bulunduğu görev ma-
halli dışında görevlendirilen il, ilçe Milli 
Eğitim Müdürleri’nin, İl Milli Eğitim Mü-
dürü Yardımcısı ve Şube Müdürleri’nin 
isim liste istenilmiştir. Ancak; bakanlıkça 
bu liste gönderilmek istenilmemiş ve tale-
bimiz reddedilmiştir. Red işlemi ile Başba-
kanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kuru-
luna itiraz edilmiş ve itirazımız neticesinde 
Milli Eğitim Bakanlığı’nca istenilen bilgi-
lerin Türk Eğitim Sen’e verilmesine karar 
verilmiştir.

Başbakanlığın 2011/61 
sayılı kararı neticesinde 
Milli Eğitim Bakanlığı ta-
rafından 04/02/2011 tarih 
8044 sayılı yazı ile yurt 
genelinde kadrosunun bu-
lunduğu görev mahalli dı-
şında yapılan 245 kişinin 
isimlerinin yer aldığı liste 
sendikamız genel merke-
zine gönderilmiştir.

245 kişi kadrosunun 
bulunduğu görev mahal-
li dışında farklı yerlerde 
görevlendirme sureti ile 

çalışmaktadır. Bu şekilde görevlendirmele-
rin çok istisna hallerde uygulanan bir yetki 
olmasına rağmen MEB, bunu bir keyfilik 
ruhsatı gibi kullanmaktadır. Bu görev-
lendirmelerin arasında çok sayıda çapraz 
yapılan görevlendirmeler vardır. Yani A 
ilindeki şube müdürü ve müdür yardımcı-
sı B ilinde görevlendirilirken B ilindeki A 
ilinde veya C ilinde görevlendirilmektedir.   
Hiçbir zorunluluk olmadan tamamen keyfi 
olarak uygulanan bu sistem bazılarını ceza-
landırmayı amaçlarken bazılarını ödüllen-

dirme amacı taşımaktadır. Geçici görevlen-
dirmelerin usul ve esaslarının kanunla dü-
zenlenmemesi sanıldığının aksine idareye 
sınırsız bir takdir yetkisi vermemektedir. 
Sadece bir takım kişilere yakınlığı sebebi 
ile bakanlıkça bu kişilere nerede çalışmak 
isterlerse orada görevlendirme yapılması, 
özür grubu sebebi ile özrünün bulunduğu 
yere atanmak için bekleyen binlerce kişiye 
ve farklı ilçelerde görev yapan eşlerin bir 
arada bulunabilmek için görevlendirme ta-
lepleri reddedilen kişilere yapılmış büyük 
bir haksızlıktır. 

Milli Eğitim Bakanlığı ihtiyaç olmadığı 
halde yüzlerce kişiyi geçici görevlendirme 
sureti ile çalıştırmakta, yüzlerce kişi görev 
mahalleri dışında başka yerlerde görevlen-
dirilmekte, onlarca kişi sınavsız şube mü-
dürü olarak atanmakta ve 76. madde kap-
samında yapılan bu atamalar hız kesmeden 
devam etmektedir. Hukuka ve meşruiye-
te uymayan bu görevlendirmeleri yapan 
MEB’in kural tanımayan bu iş ve işlemleri 
karşısında dik duruşumuzla mücadelemize 
devam edeceğimiz tüm kamuoyunca bilin-
melidir.  
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Görev yaptıkları liselerin Anadolu Lise-
lerine veya diğer lise türlerine dönüştürül-
mesi nedeniyle norm kadro fazlası duru-
muna düşen öğretmenler Yozgat Milletve-
kili Mehmet Ekici tarafından soru önergesi 
ile Meclis Gündemine Taşınmıştır.

Soru önergesinde; “19.12.2010 tarih ve 
27790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri 
ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmen-
leri İle Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin 
Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/
Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atama-
larına Dair Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. 
Bu yönetmeliğe göre artık Anadolu Lisele-
rine sınavla öğretmen alınmamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ortaöğretim-
de okul çeşitliliği yerine program çeşitlili-
ğini esas alan bir yapıya geçilmesi kapsa-
mında, genel liselerden bir kısmının Ana-
dolu lisesine dönüştürülmesi bir kısmının 
da kademeli olarak kapatılarak teknik ve 
endüstri meslek lisesi, kız teknik ve meslek 
lisesi, otelcilik ve turizm meslek lisesi, tica-
ret meslek lisesi, imam hatip lisesi, sağlık 
meslek lisesi, tarım meslek lisesi, yok prog-
ramlı lise, mesleki ve teknik eğitim merkezi 
olarak yeni bir eğitim kurumu oluşturul-
ması ile ilgili yazışmalar 06/05/2010 tarihli 
ve 3669 sayılı 2010/30 nolu Genelge doğ-
rultusunda yürütülmektedir.

13.8.2009 tarih ve 27318 sayılı resmi ga-
zetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı 
Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama 
Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetme-
liğin “Kapatılan, dönüştürülen ve birleş-
tirilen eğitim kurumu yöneticilerinin ata-

maları” başlıklı 26. maddesi b fıkrasındaki; 
“b) Dönüştürülme yoluyla oluşan eğitim 
kurumu yöneticiliklerine, önceki kurum 
yöneticilerinin norm kadro imkânları öl-
çüsünde atamaları yapılır. Dönüşen eğitim 
kurumunun yönetici norm kadrosunun 
mevcut yöneticiden az olması durumun-
da ise bu Yönetmelik eki Ek–2 Yönetici 
Değerlendirme Formuna göre yapılacak 
değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek 
puan alan yöneticilerin ataması yapılır.” 
hükümlerine göre MEB, Anadolu Lisele-
rine dönüştürülen okulların yöneticilerini 
dönüştürülen Anadolu Liselerine yönetici 
olarak atamalarını yapmaktadır.

Dönüştürülen okullardaki yöneticilere 
tanınan bu hak öğretmenlere tanınma-
maktadır. Anadolu liselerine artık sınav-

sız öğretmen atandığından dönüştürülen 
okullardaki yöneticilere tanınan bu hak-
kın öğretmenlere tanınmasında bir engel 
kalmamıştır.” Denilerek; “Görev yaptıkları 
liselerin Anadolu Liselerine veya diğer lise 
türlerine dönüştürülmesi nedeniyle norm 
kadro fazlası durumuna düşen veya öğren-
ci sayısı ve sınıf sayısının –3 yıl içerisinde-
azalmasıyla zamanla norm kadro fazlası 
durumuna düşecek olan öğretmenlerin 
otomatik olarak dönüştürülen liselerdeki 
kadrolarla ilişkilendirilmesi için (Dönüş-
türülen Liselerdeki öğrenci sayısı ve sınıf 
sayısının yıllara göre artması sonucunda 
–3 yıl içerisinde- olabilecek norm kadro 
da hesaba katılarak) bir çalışmanız bulun-
makta mıdır?” sorusu yazılı olarak cevap-
landırılması isteği ile Milli Eğitim Bakanı 
Nimet ÇUBUKÇU’ya sorulmuştur.
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6111 sayılı ‘’Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-
namelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun’’, Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe gi-

ren kanunun 190. maddesinde Sağlık Ba-
kanlığına bağlı kurumlarda görev yapan 
personelin ek ödeme ve döner sermaye 
mahsuplaşmasının her ay yapılacağı belir-
tilmiştir. Sağlık Bakanlığı bünyesi dışında 
görev yapan personele bu hakkın tanınma-
mış olmasının Anayasa ile güvence altına 

alınan eşitlik ilkesinin ihlal edilmesi anla-
mına geldiği gerekçesi ile bu konu hakkın-
da yasal düzenlemelerin yapılması talebi ile 
Başbakanlığa ve Maliye  Bakanlığına yazılı 
başvuruda bulunduk.
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Kadın Komisyonları Eğitim ve İstişare 
Toplantısı 4-6 Mart tarihleri arasında ger-
çekleştirildi. Türkiye Kamu-Sen Genel Baş-
kanı Bircan Akyıldız, Türk Tarım Orman-
Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci, Genel 
Merkez Yönetim Kurulu ve Kadın Komis-
yonu üyelerinin katılımıyla yapılan toplan-
tının ilk gününde, Türk Eğitim-Sen Genel 
Başkanı İsmail Koncuk, Türkiye Kamu-Sen 

Genel Başkanı Bircan Akyıldız ve Türk Ta-
rım Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet De-
mirci birer konuşma yaptı.

Toplantının açılışında konuşan Genel 
Başkan İsmail Koncuk, Türk Eğitim-Sen 
deyince akla, eğitim çalışanlarının prob-
lemlerini çözme iradesinde olan, milli ve 
manevi değerlere saygıyı sendikal mücade-
lenin merkezine koyan bir sendika geldiği-

ni kaydederek, şunları söyledi: “Türkiye’de 
eğitim çalışanları Türkiye’nin en aydın in-
sanlarıdır. Türkiye’nin en aydın kesiminin 
kafasındaki sendika tanımının ne oldu-
ğunu ve insanların takdirini kazanmak, 
teveccühüne mazhar olmak için nasıl bir 
anlayışla sendikacılık yapmak gerektiğini 
her zaman kendime sorarım. Türk Eğitim-
Sen’in bu anlamda bahsettiğimiz tanıma 
uygun olduğunu düşünüyorum. Ancak, 
öyle sendikalar var ki; birinin adı anılınca 
aklımıza bölücülük geliyor, diğerinin adı 
anılınca aklımıza yalakalık, yandaşlık ge-
liyor. Buna rağmen, en aydın kesim dedi-
ğimiz insanların bir kısmı bu söz ettiğimiz 
kuruluşlara üye oluyor, onların değirme-
nine su taşıyor.  ‘Ben gerçekten ülkemin 
birliğinden, bütünlüğünden yanayım, 
Atatürkçüyüm’ diyenler, PKK’nın alenen 
taşeronluğunu yapan bir yapının içerisin-
de bulunuyor. Bu kişiler eğitim çalışanı, 
öğretmen, akademisyen. ‘Ben bu ülkenin 
bölünmez bütünlüğünden yanayım’ diyen, 
buna rağmen PKK’nın değirmenine su ta-
şıyan yapının içerisine birtakım sebeplerle 
girenlere ‘hadi oradan’ diyorum. Bir başka 
eğitim çalışanı ise, doğruluktan, dürüstlük-
ten, faziletten, haktan, hukuktan bahsedi-
yor, ama bu kavramlardan nasibini alma-
mış ve her türlü gayri ahlaki yolu, metodu 
maalesef sendikacılık alanında uygulama-
ya koymuş bir yapının içerisinde yer alıyor. 
Niçin? Çok küçük menfaatler için. Bir öğ-
retmen öğrencisine sadece okuma-yazma-
yı ya da problem çözmeyi öğretmez. Öğ-
retmen, öğrencisine hayat içerisinde adam 
gibi nasıl durulduğunu, haksızlıklara, ada-
letsizliklere karşı nasıl mücadele edilmesi 
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gerektiğini de öğretir. Eğer bir öğretmen 
bunları öğretmiyor da başka şeylerle uğ-
raşıyorsa, o öğretmenin öğrettiği mate-
matiğin de bir anlamı yoktur. Bu nedenle 
bizim öğretmenlere yüklediğimiz birtakım 
sorumluluklar vardır. Maliye Bakanlığı’nda 
çalışan bir memurun sorumluluğuyla, her 
gün yüzlerce öğrenciyle muhatap olan, öğ-
rencilerine örnek olması, hayat içerisinde 
sağlam bir duruş göstermesi gereken öğret-
menlerimiz arasında fark vardır. Buna kar-
şın kimileri, her türlü gayri ahlaki metodu 
uygulayan insanlarla kol kola girmekten 
bir an bile tereddüt etmiyor. Eğer inandığı-
mız değerleri yüreğimize mühürlüyorsak, 
o değerleri, attığımız her adımda düşün-
mek zorundayız. Kimleri güçlendiriyoruz, 
bunu hesap etmek zorundayız.”

Türkiye’de sözleşmeli öğretmenlik, söz-
leşmeli memurluk uygulaması olduğunu, 
4/C’li personel çalıştırıldığını, başta Sağ-
lık Bakanlığı olmak üzere birçok kurumda 
taşeronlaşmanın yaşandığını ifade eden 
Koncuk, kamu çalışanlarının iş güven-
cesinin tehdit altında olduğunu söyledi. 
Koncuk, “250 bin civarında 4/B’li, 45 bin 
civarında 4/C’li, 150-200 bin civarında ta-
şeron firma elemanı var. Tüm bu istihdam 
şekilleri iş güvencesini tehdit etmektir. Bu 
ülkeyi yönetenler, kamu çalışanlarının iş 
güvencesinden rahatsız olduklarını bas 
bas bağırıyorlar. Peki bizim iş güvence-
mizin onlara ne zararı var? Şu anda onlar 
bizi istediği gibi kullanamıyorlar. Çünkü 
iş güvencemiz var. Bugün tüm baskılara 
rağmen Türk Eğitim-Sen’in 170 bin, Tür-
kiye Kamu-Sen’in de 370 bin üyesi var. 
Bakınız, bir gencimiz Sağlık Bakanlığı’nda 
4/B’li olarak işe başlayacak. İşe yeni başla-

yan kişiye kimlik kartıyla beraber sendika 
üyelik formu veriyorlar, o da imzalıyor. 
Ne olduğunu bilmiyor, bilse bile korku-
dan imzalıyor. 4/C’lilere sendikalara üye 
olma hakkını kazandıran biziz, ancak on-
ların bir kısmı başkalarına destek veriyor. 
Çünkü korkuyorlar, ‘iş güvencemiz yok’ 
diyorlar. Taşeron firma elemanları zaten 
sendika üyesi olma hakkına sahip değiller. 
Bu anlayış devam ettiği sürece önümüzde-
ki yıllarda çocuklarımız, torunlarımız tüm 
bunlardan etkilenecek, iş güvencesinden 
yoksun çalıştırılacak, bu ülkeyi yöneten si-
yasi anlayışların tehdidine maruz kalacak, 
her gelen iktidara yakın durmaya çalışacak. 
İşte 8 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarı-
nın çocuklarımıza reva gördüğü gelecek 
budur” diye konuştu.

Haktan, hukuktan bahsedenlerin aynı 
işi yapan insanları farklı hukuki normla-
ra tabi tuttuğunu ifade eden Koncuk, “Biz 
bunlarla mücadele ediyoruz. Ama değerli 
arkadaşlarımız bu mücadelenin neresin-
deler? Onların bir muhasebe yapmaları 
lazım, bunu istiyoruz. Sizler okullarınızda, 
işyerlerinizde, üniversitelerinizde bu tehli-
keleri anlatacaksınız. Eğer teşkilat mensup-
larımız, yönetim kurullarımız, şube baş-
kanlarımız, kadın komisyonu üyelerimiz, 
ilçe temsilcilerimiz bu tehlikenin farkında 
olmayıp, hasbelkader sendikacılık yapan 
insanlarsa, bunları kimseye anlatamayız, 
kimseye izah edemeyiz” dedi.

Türk Eğitim-Sen olarak Kadın Komis-
yonlarının çalışmalarını çok önemsedikle-
rini belirten Genel Başkan Koncuk sözleri-
ne şöyle devam etti: “Kadın üyelerimiz bu 
işin farkına varsınlar, çevresindeki insan-
ları aydınlatsınlar, Türk Eğitim-Sen’in ve 

Türkiye Kamu-Sen’in daha da büyümesini 
sağlasınlar. Bunu milletimizi ve ülke bü-
tünlüğümüzü tehdit eden unsurlarla daha 
güçlü mücadele edebilelim diye istiyoruz.” 

“TÜRK DÜNYASI’NDA KADIN 
ÇALIŞANLARININ SORUNLARI” 

PANELİ
Toplantının ikinci gününde Türk 

Eğitim-Sen Genel Merkezi ile Türk Dün-
yası İnsan Hakları Derneği’nin birlikte 
organize ettiği “Türk Dünyası’nda Kadın 
Çalışanların Sorunları” paneli gerçekleşti-
rildi. İki oturum halinde yapılan panelde, 
Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kır-
gızistan, Makedonya, Bulgaristan, Koso-
va, Moldova, Kırım, Türkmenistan, Afga-
nistan, Doğu Türkistan, Moğolistan, İran, 
Irak Türkmenleri, KKTC, Tataristan’dan 
katılımcılar hazır bulundu. Panelde Tür-
kiye adına eski Merkez Yönetim Kurulu 
üyemiz Firdes IŞIK’da bir tebliğ sundu. Pa-
nelin ilk oturumuna Genel Sekreter Musa 
Akkaş, ikinci oturumuna ise Türk Dünyası 
İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Ab-
dullah Buksur başkanlık etti. Panelde Türk 
Dünyası Kadınları Dostluk ve Dayanışma 
Derneği Genel Başkanı ve MHP İzmir 
Milletvekili Şenol Bal da günün anlam ve 
önemini belirten bir konuşma yaptı. Bal, 
kadınlarımızın hayatın her alanında yer 
alması gerektiğini kaydederek; bu ülkenin, 
bu camianın kadınlarımıza ihtiyacı oldu-
ğunu kaydetti. Türk kadının tarihin var 
oluşundan bugüne kadar yönetim içerisin-
de ciddi bir güce sahip olduğunu belirten 
Şenol Bal, eğitim camiasındaki kadınlara 
“farkınızı fark edin” dedi. Panelin ardından 
ise Gazi Üniversitesi Öğretim Üyelerinden 
Sinan Demirtürk ile Yılmaz Yeşil “Liderlik 
ve İletişim” konularında eğitim verdi.

Kadın Komisyonu Eğitim ve İstişare 
Toplantısı, 6 Mart tarihinde Genel Başkan 
İsmail Koncuk’un kapanış konuşmasıyla 
tamamlandı. Genel Başkan İsmail Koncuk, 
Ortadoğu’da yaşanan olaylara değinerek, 
şunları söyledi: “Türkiye; Tunus, Mısır, 
Cezayir, Libya olmasın. Türkiye’de huzur 
olsun, insanlarımız mutlu yaşasın. Ancak, 
milli gelirden aldığımız pay, her geçen gün 
küçüldükçe, Türkiye’nin de Mısır olması 
kaçınılmaz olur. TÜİK’in verilerine göre, 
nüfusun en yüksek gelirli yüzde 20’lik kesi-
miyle, en düşük gelirli yüzde 20’lik kesimi 
arasındaki oran 8.5 kata çıktı. Yıllardır fakir 
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fukaradan bahsediyorlar, o sofralarda otu-
ruyorlar. TÜİK’in ortaya koyduğu sonuç, 

bu edebiyatın artık iflas ettiğini gösteriyor. 
Bu işler, fakir fukaraya kömür, makarna, 

şeker dağıtmakla olmuyor. İnsanlarımızın 
pastadan payını artırmak zorundasınız. 
Adil paylaşımı sağlarsanız iyi bir devlet 
adamı olursunuz.”

Türk Eğitim-Sen’in 2006 yılından beri 
yetkili sendika olduğunu hatırlatan Kon-
cuk, “Meydanı bu yuvarlak zihniyetli in-
sanlara bırakmadık. Adamların köşesi 
yok. İnsan köşeli olmalı, insanın değerleri 
olmalı, kırmızı çizgileri olmalı. Devletin 
her türlü imkânını fütursuzca ve ahlaksız-
ca kullanan bir yapıyla karşı karşıyayız. Bu 
anlayışa ya teslim olacağız ya da bu anla-
yışla mücadele edeceğiz. Türkiye Kamu-
Sen’de, Türk Eğitim-Sen’de buluşacağız ve 
bu ahlaksız, erdemsiz anlayışla yılgınlık 
göstermeden mücadele edeceğiz. Bu teşki-
latın mensuplarının hangi başarıları ortaya 
koyduğunu ve Türk Eğitim-Sen mensupla-
rının bu tür kişilere pabuç bırakmayacağı-
nı çok iyi biliyorum. Bize destek verenlerin 
neden bizimle olması gerektiğini çok iyi 
bilmesi gerekir. Çünkü bilgi, atom bomba-
sı gibidir. Bilgisiz insan, çevresindekilerin 
etki alanından asla kurtulamaz. Sendikal 
mücadelede de bilgi çok önemlidir. Bilme-
yen kişi mücadele edemez. Bu nedenle teş-
kilat mensuplarımızın eksiklerini tamam-
lanması gerekir” diye konuştu.

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir anket 
çalışması gerçekleştirdi. İstanbul, İzmir, An-
kara, Adana, Trabzon, Erzurum, Eskişehir, 
Antalya,  Diyarbakır, Van ve Kayseri il mer-
kezlerinde MEB merkez teşkilatı, taşra teş-
kilatı, İlköğretim, Ortaöğretim, Yükseköğre-
tim ve Kredi Yurtlar Kurumunda çalışan ka-
dınları kapsayan anket çalışmasına 994 kişi 
katılmıştır. Katılımcıların yüzde 68,7’si evli, 
yüzde 31,2’si bekârdır. Ankete katılan kadın 
eğitimcilerin, yüzde 33,3’ünün iki çocuğu, 
yüzde 24,5’inin bir çocuğu,  yüzde 5,3’ünün 
üç çocuğu var iken, yüzde 36,2’si çocuk sa-
hibi değildir. Ankete katılanların yüzde 45’i 
yükseköğretimde, yüzde 24,2’si ilköğretim-
de, yüzde 16’sı ortaöğretimde, yüzde 9,7’si 
Bakanlık merkez teşkilatında, yüzde 4,6’sı 
da Yurt-Kur’da çalışmaktadır.

 

KADIN EĞİTİMCİLER, ÇALIŞMA 
HAYATININ KENDİLERİNİ 

EKONOMİK OLARAK GÜVENCEDE 
HİSSETTİRDİĞİNİ İFADE EDİYOR
Çalışma hayatında kadınların sorunlarını 

araştıran sendikamız, çok önemli verilere 
ulaşmıştır. Öncelikle kadın eğitimcilere ça-
lışma hayatının evliliğe etkileri konusunda 
ne düşündüklerini sorduk. Buna göre, anke-
te katılanların yüzde 58’i kendini ekonomik 
yönden güvencede hissettiğini, yüzde 10,8’i 
kendi ailesi, eşinin ailesi ve çocuklarından 
saygı gördüğünü, yüzde 8,4’ü aile içi karar-
lara daha fazla katıldığını, yüzde 19,6’sı da 
çalışma hayatının evliliğe etkisi konusunda 
yukarıdaki tüm maddelere katıldığını be-
lirtmiştir. Bu soruya diğer cevabı verenlerin 
oranı yüzde 3,2’dir.

 

ANKETE KATILANLARIN 
YÜZDE 38,6’SI ERKEK HEGEMONYA-

SINDAN ŞİKÂYETÇİ
Ankete katılanlara kadınların toplumsal 

hayatta karşılaştıkları en önemli sorunları 
sorduk. Buna göre; ankete katılanların yüz-
de 38,6’sı “erkek hegemonyası” (baskınlığı, 
üstünlüğü), yüzde 11,5’i “cinsiyet ayrımcılı-
ğı”, yüzde 10,2’si “şiddet ve taciz”, yüzde 9,4’ü 
“eğitim-öğretim imkânlarından yeteri kadar 
yararlanamamak”, yüzde 7,6’sı “çalışma ha-
yatında orta/üst düzey yönetici olamamak”, 
yüzde 7,5’i “yetersiz kadın istihdamı”, yüzde 
6.5’i “hepsi”, yüzde 1,8’i “diğer” cevabını ver-
miş, yüzde 6.7’si de birden çok değişik gö-
rüş ifade etmiştir. Birden çok değişik görüş 
ifade edenlerin erkek hegemonyası, cinsiyet 
ayrımcılığı, şiddet ve taciz görüşlerinde yo-
ğunlaştığı görülmektedir.
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ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 
32,7’Sİ KADIN OLARAK ÇALIŞMA HA-
YATINDA AYRIMCI TUTUM VE DAV-

RANIŞLARDAN RAHATSIZ
Kadın eğitimcilere, “Kadın olarak çalış-

ma hayatında yaşadığınız en büyük sorun 
nedir?” diye sorduk. Buna göre; ankete ka-
tılanların yüzde 32,7’si “ayrımcı tutum ve 
davranışlar”, yüzde 30,8’i “çalışma saatleri ve 
koşulları”, yüzde 18,4’ü “mesleki yükselme 
ve terfilerde yaşanan sorunlar”, yüzde 5,9’u 
“sözlü, fiziki taciz, baskı ve dayatmaya ma-
ruz kalma”, yüzde 2,6’sı “sözlü ve fiziki şid-
det”, yüzde 2,9’u da “diğer” cevabını verir-
ken, yüzde 5,4’ü de birden çok değişik görüş 
ifade etmiştir.

  
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 
14,2’Sİ GÖREV TANIMI DIŞINDA 

BİLİNÇLİ OLARAK İŞ VERİLDİĞİNİ 
İFADE EDİYOR

Ankete katılanların yüzde 6,9’u yönetici 
konumunda görev yaparken, yüzde 93,1’i 
yönetici düzeyinde görev yapmamaktadır. 
Ankete katılanların yüzde 14,2’si görev ta-
nımı dışında bilinçli olarak iş verildiğini, 
yüzde 85,8’i ise görev tanımı dışında bilinçli 
olarak iş verilmediğini belirtmiştir. Kadın 
çalışanlara görev tanımı dışında verilen işler 
şunlardır:  Kitap hazırlama, güç gerektiren 
işler, uzmanlık alanı dışındaki işler, idareci-
nin yapması gereken işler, kişisel, sorumlu-
luk ve dikkat gerektiren her türlü özel işler, 
çok fazla ders yükü, okula para toplamak, 
öğrenci ile ilgili evrak takip, angarya işler, 
yazışmalar, evrak getir götür işleri, fotokopi,  
temizlik işleri, çaycılık, masa silmek…

 ANKETE KATILAN KADIN ÇALI-
ŞANLARIN YÜZDE 16,1’İ ÇALIŞTI-
ĞI BİRİMDE KENDİNİ GÖSTERME 
İMKÂNININ DİĞER ÇALIŞANLARCA 
BİLİNÇLİ OLARAK ENGELLENDİĞİNİ 
SÖYLÜYOR

Ankete katılanların yüzde 16,1’i çalıştığı 
birimde kendini gösterme imkânının diğer 
çalışanlarca bilinçli olarak engellendiğini, 
yüzde 83,9’u ise çalıştığı birimde kendini 
gösterme imkânlarının diğer çalışanlarca 
bilinçli olarak engellenmediğini ifade etmiş-
tir. Kadın çalışanların yüzde 11,3’ü görev 
yaptıkları birimde idarecilerin kasıtlı olarak 
rencide edici tavırlar sergilediğini, yüzde 
88,7’si ise sergilemediğini söylemiştir.

 
ANKETE KATILAN KADIN 

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 24,3’Ü KADIN 
OLDUĞUNDAN DOLAYI DİĞER 

ÇALIŞANLARIN İLETİŞİME BİLİNÇLİ 
OLARAK 

KAPALI OLDUĞU GÖRÜŞÜNDE

Kadın çalışanların yüzde 24,3’ü “kadın” 
olduğundan dolayı diğer çalışanların ileti-
şime bilinçli olarak kapalı olduğunu, yüzde 
75,7’si ise “kadın” olduğundan dolayı diğer 
çalışanların iletişime bilinçli olarak kapalı 
olmadığını ifade etmiştir.

 
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 

15,6’SI İŞYERİNDE, YÜZDE 10,9’U DA 
AİLE ÇEVRESİNDE KADIN OLDUĞU 

İÇİN VARLIĞININ GÖRMEZDEN 
GELİNDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Kadın çalışanların yüzde 15,6’sı “kadın” 
olduğu için işyerinde varlığının görmezden 
gelindiğini ya da fikirlerini beyan etmesinin 
engellendiğini düşünürken, yüzde 84,4’ü 
“kadın” olduğu için işyerinde varlığının gör-
mezden gelindiğini ya da fikirlerini beyan 
etmesinin engellenmediğini söylemektedir.

Kadın eğitim çalışanların yüzde 10,9’u 
kadın olduğu için aile ve akraba çevresinde 
varlığının görmezden gelindiği ya da fikir-
lerinin engellendiğini ifade ederken, 89,1’i 
varlığının görmezden gelinmediğini ya da 
fikirlerinin engellenmediğini belirtmektedir

ANKETE KATILANLARIN 
YÜZDE 19,2’Sİ KURUM/OKULDA, 

YÜZDE 14,5’İ SOKAKTA, YÜZDE 9,6’SI 
DA EVDE BASKI VE AYRIMCILIĞA 

UĞRUYOR
Kadın çalışanların yüzde 53,2’si toplum-

sal hayatta baskı/ayrımcılık yapılmadığını 
düşünmektedir. Kadın çalışanların yüzde 
19,2’si kurum/okulda, yüzde 14,5’i sokak-
ta, yüzde 9,6’sı evde, yüzde 2.5’i de kurum/
okul- sokakta baskı/ayrımcılık yapılmakta 
olduğunu ifade etmişlerdir.

ANKETE KATILAN KADIN 
ÇALIŞANLARIN YÜZDE 57.3’Ü 

İŞYERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDETE 
UĞRADIĞINI BELİRTİYOR

Kadın çalışanların yarısından fazlası 
kendisine karşı psikolojik şiddete başvurul-
duğunu düşünmektedir. “Psikolojik şiddet 
size ya da diğer çalışanlara en çok kim ta-
rafından yapılmaktadır?” sorusuna ankete 
katılanların yüzde 42,6’sı “hiç kimse bu tür 
tavırlar sergilemiyor” derken, yüzde 37’si 
“idareciler”, yüzde 13,5’i “aynı düzeydeki ça-
lışanlar” cevabını vermiştir. Bu soruya bir-
den çok değişik görüş ifade edenlerin oranı 
ise yüzde 6,8 düzeyindedir.

 
ANKETE KATILANLARIN

 YÜZDE 37’Sİ İŞYERİNDE PSİKOLOJİK 
BASKI NEDENİYLE İŞE GİTMEK 

İSTEMEDİĞİ GÜNLER OLDUĞUNU 
SÖYLÜYOR

“Kurumda/okulda hissettiğiniz psikolo-
jik baskı nedeniyle işe gitmek istemediğiniz 

günler oluyor mu?” sorusuna ankete katı-
lanların yüzde 37’si “evet” derken, yüzde 
63’ü “hayır” cevabı vermiştir.

 
ANKETE KATILANLARIN 

YÜZDE 19,4’Ü BAŞARILARININ 
KÜÇÜMSENDİĞİNİ BELİRTİYOR

Ankete katılanların yüzde 19,4’ü başarı-
larının küçümsenip sözünün kasıtlı olarak 
kesilmekte olduğunu düşünürken, yüzde 
80,6’sı başarılarının küçümsenip sözünün 
kasıtlı olarak kesilmekte olduğunu düşün-
memektedir.

 
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 
15,8’İ GÖREV YAPTIĞI BİRİMDE 

SÖZLÜ YA DA FİZİKİ TACİZE 
UĞRADIĞINI İFADE EDİYOR

Kadın çalışanların yüzde 15,8’i görev yap-
tığı birimde sözlü ya da fiziki tacize maruz 
kaldığını, yüzde 84,2’si ise görev yaptığı bi-
rimde sözlü ya da fiziki tacize maruz kalma-
dığını belirtmektedir.

Fiziki ya da sözlü tacize maruz kaldığını 
belirten kadın eğitim çalışanlarına, “Bu dav-
ranışa kim tarafından maruz bırakıldınız?” 
sorusunu yönelttik. Buna göre, yüzde 55,5’i 
idareciler, yüzde 14,5’i öğrenciler, yüzde 11’i 
öğretmenler, yüzde 8’i veliler tarafından fi-
ziki ya da sözlü tacize maruz kaldığını be-
lirtmiştir. Bu soruya “diğer” cevabı verenle-
rin oranı ise yüzde 11’dir.

 
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 9’U 

AİLE HAYATINDA HERHANGİ BİR 
ŞEKİLDE FİZİKİ ŞİDDETE MARUZ 

KALMIŞ
Kadın çalışanların yüzde 9’u aile hayatın-

da herhangi bir şekilde fiziksel şiddete ma-
ruz kaldığını ifade ederken, fiziksel şiddete 
maruz kalmadığını söyleyenlerin oranı yüz-
de 91’dir. Fiziksel şiddete maruz kaldıklarını 
belirtenlere, “Kim tarafından fiziksel şidde-
te maruz kaldınız?” sorusunu sorduk. Buna 
göre; ankete katılanların yüzde 42,1’i eşi, 
yüzde 32,7’si kendi akrabaları, yüzde 11,2’si 
eşinin akrabaları, yüzde 3,7’si çocukları ta-
rafından fiziksel şiddete maruz kaldığını be-
lirtmiştir. Bu soruya diğer cevabı verenlerin 
oranı yüzde 10,3’tür.

 
ANKETE KATILAN EĞİTİMCİLERİN 
YÜZDE 50,2’Sİ “EVDE HER İŞ ORTAK 

YAPILMALIDIR” GÖRÜŞÜNDE
Kadın çalışanlara “Evdeki sorumluluk 

paylaşımı konusunda ne düşünüyorsunuz?” 
sorusunu yönelttik. Buna göre; ankete katı-
lanların yüzde 50,2’si “her iş ortak yapılma-
lıdır” derken, yüzde 29,9’u erkeğin ve kadı-
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nın yapacağı işlerin farklı olduğunu düşün-
mekte, yüzde 16’sı “kadın yapamayacak du-
rumda olduğunda erkek yapmalıdır”, yüzde 
2,6’sı da “ev işleri tamamen kadınlara aittir” 
görüşlerini ifade etmişlerdir. Bu soruya “di-
ğer” cevabı verenlerin oranı yüzde 1,3’tür.

Çalışan kadınların evdeki iş bölümünden 
memnuniyet düzeyleri ise şöyledir: Ankete 
katılanların yüzde 63,5’i memnun olduğu-
nu, eşinin kendi rollerini yerine getirdiğini 
ifade etmiştir. Kadın eğitimcilerin yüzde 
29’u memnun olmadığını, bütün işleri ken-
disinin yaptığını ifade etmiştir. Diğer ceva-
bını işaretlerin oranı ise yüzde 7.5’tir.

Ankete katılanlara aile içinde kararlara 
katılım durumlarını sorduk. Buna göre an-
kete katılanların yüzde 78,9’u “ortak hareket 
ederiz”, yüzde 8,4’ü “kararları ben alırım, 
ancak eşime de danışırım”,  yüzde 7,1’i “bü-
tün kararları ben alırım”, yüzde 4,1’i “ev içi 
meselelerde eşim karar verir ama diğer ka-
rarlara karışmaz”, yüzde 1,5’i de “diğer” ce-
vabını vermiştir.

 
AİLEDE EN ÇOK TARTIŞMAYA 

YOL AÇAN KONU GİYİM-KUŞAM 
HARCAMALARI

Ankete katılanlara aile içinde en çok tar-
tışmaya yol açan konuları da sorduk. En çok 
tartışmaya yol açan konular; yüzde 29,7 gi-
yim kuşam harcamaları, yüzde 21,7 eğlen-
ce, dinlenme, tatil harcamaları, yüzde 14,4 
elektrik su gaz gibi sabit giderler konusudur. 
Bu soruya “diğer” (çocukların ihtiyaçları, 
gereksiz harcamalar, iş paylaşımı, karşılık-
lı anlayış eksikliği, birbirini anlamama…) 
cevabını verenlerin oranı ise yüzde 20 dü-

zeyindedir. Yeme içme (yüzde 4,1) ve eği-
tim (yüzde 3,9) gibi ailenin asli ihtiyaçları-
na ilişkin giderlerin aile içerisinde oldukça 
düşük düzeylerde tartışma konusu yapıldığı 
anlaşılmaktadır. Bu soruya “hepsi” cevabı 
verenlerin oranı yüzde 3,4 iken, yüzde 2,7’si 
de “giyim kuşam- eğlence, dinlenme, tatil 
harcamaları” cevabını vermiştir.

 
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 

49,7’Sİ SENDİKALARA ÜYE.
Ankete katılan kadınların yüzde 49,7’si 

sendikalara üye iken, yüzde 50,3’ü sendika-
lara üye olmadığını ifade etmiştir. Ankete 
katılanların yüzde 25’i üye olduğu sendika-
nın yönetim organında yer almak istediğini 
belirtirken, yüzde 75’i bu yönde bir istediği 
bulunmadığını ifade etmiştir.

KADIN EĞİTİMCİLER KADIN 
SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN KADIN-
ERKEK AYRIMCILIĞININ ÖNLENMESİ 

GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR
Eğitimcilere kadın sorunlarını çözmek 

için en çok hangi konuya öncelik verilme-
si gerektiği sorusunu yönelttik. Buna göre 
ankete katılanların yüzde 26,2’si “kadın-er-
kek ayrımcılığının önlenmesi”, yüzde 18,5’i 
“eğitimde fırsat eşitliğine önem verilmesi”, 
yüzde 17,2’si “kadın istihdamının artırıl-
ması”, yüzde 16,8’i “kadının siyasal yaşama 
daha fazla katılımının sağlanması”, yüzde 
11,9’u “hepsi”, yüzde 2,3’ü de “diğer” cevabı 
verirken, yüzde 7’si birden çok değişik görüş 
bildirmiştir.  

 Anket sonuçları ile ilgili açıklama ya-
pan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, kadın çalışanların toplumsal, aile 
ve çalışma hayatında birçok sorunu bulun-
duğunu belirterek, “Ulu Önder Atatürk, 
Türk kadınına çok önemli kazanımlar sağ-
lamıştır. Ancak bugün geldiğimiz noktada 
kadınlarımızın birçok sorunu bulunmakta-
dır. Kadın sorunlarının ortadan kaldırılması 
için öncelikle kadın-erkek ayrımcılığına son 
verilmesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın 
istismarının önlenmesi, eğitime gereken 
önemin verilmesi, kız çocuklarının okullaş-
ma oranlarının artırılması, kadın istihdamı-
nın artırılması, kadının çalışma hayatında 
etkin olmasının sağlanması, kadının karar 
mekanizmalarında yer alması ve siyasal ha-
yata katılımının sağlanması gerekmektedir.             
Bunları gerçekleştiremediğimiz sürece ka-
dınlarımız, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü 
buruk kutlayacaktır.”
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 6111 sayılı ‘’Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl-
ması Hakkında Kanun’’, Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Anılan kanunun 118. maddesi uyarınca; 25/6/2001 tarihli 
ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümle-
ri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya 
ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, ni-
san, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte 45 
(Kırkbeş) Türk Lirası toplu sözleşme primi 01/01/2011 tarihin-
den geçerli olmak üzere ödenecektir.

Sendikal mücadele açısından çok önemli olduğunu düşündü-
ğümüz “toplu sözleşme primi” kazanımının tüm eğitim çalışan-
larına ve kamu çalışanlarına hayırlı olmasını diliyoruz.
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ŞİMDİ KARAR ZAMANI, YA TESLİM 
OL YA TÜRK EĞİTİM SEN’DE BULUŞ

Türk Eğitim-Sen Düzce Şubesinin yeni 
hizmet binası düzenlenen törenle açıldı. 
Yeni hizmet binasının açılış törenine Ge-
nel Başkan İsmail Koncuk, Genel Sekreter 
Musa Akkaş, Dış İlişkiler ve Basın Sekrete-
ri Sami Özdemir, Gümüşova Belediye Baş-
kanı Ahmet Bostancıoğlu, MHP Düzce İl 
Başkanı Abdullah Danışmaz, sendika üye-
leri ve davetliler katıldı.

Genel Başkan İsmail Koncuk yaptığı ko-
nuşmada, Türk Eğitim-Sen’in varlığının bu 
ülkenin teminatı olduğunu ifade ederek, 
sendikamızın daha da büyümesi gerekti-
ğini kaydetti. Koncuk, “Bu ülkeye ihanet 
eden, kendi menfaatlerini öne atan insan-

lar her dönemde olmuş-
tur. İdealist insanların 
varlığı birtakım çevreler 
tarafından kabul edilme-
mektedir. ‘Ben bu ülkeyi 
seviyorum’ deyince, baş-
ka gözle bakıyorlar. ‘Bize 
teslim ol, sana her türlü 
desteği veririz’ diyorlar. 
Biz teslim olmadık, tes-

lim olmayacağız da. Varlığımız birilerini 
rahatsız ediyor. Varlığımızı yok etmeye, 
anlayışımızı tüketmeye çalışıyorlar. An-
cak, her şeye rağmen büyüyeceğiz. Bu ülke 
Libya, Tunus, Mısır gibi olmamalı. Binler-
ce yıldır beraber yaşıyoruz. Bugün bizi öz 
kardeşlerimize düşman etmeye çalışıyorlar, 
birleşmemizi istemiyorlar. Bakınız Osman-
lı İmparatorluğu, 22 milyon km2’ye sahip-
ti. Şu anda 780 bin km2 vatan toprağında 
yaşıyoruz. Topraklarımızın 21 milyon 220 
bin km2’si elimizden alınmış. 21 milyon 
220 bin km2’yi elimizden alanlar, 780 bin 
km2’de yaşamamıza tahammül ederler mi 
zannediyorsunuz?” dedi.

Menfaatlerini düşünerek sendikacılık 
yapanları eleştiren Koncuk, “önemli olan 

birlik ve beraberlik içinde yolumuza de-
vam etmemizdir. Menfaatlerini düşünen-
ler, yok olmaya mahkûmdur. Bizim sendi-
kal hareketimiz, insanı ezdirmemek, insanı 
daha şahsiyetli hale getirmek üzerine ku-
rulmuştur. Çünkü, kaybettiğimiz her insan 
nefsinin kölesi olmuştur. Esas üzülmemiz 
gereken budur. Hem sendikacılık, hem de 
milli hassasiyetler konusunda bizden daha 
ileride olan bir yapı yok. Dolayısıyla üye sa-
yımızı artırmamız lazım. Bu da çalışarak, 
emek sarfederek olur” diye konuştu.

Genel Başkan, yeni hizmet binamızın 
Düzce’de daha başarılı çalışmalara vesi-
le olmasını temenni ederek, Düzce Şube 
Başkanımız Osman Çakmak ve Yönetim 
Kurulu üyelerimize gayretlerinden dolayı 
teşekkür etti.
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Genel Başkan İsmail Koncuk, Genel 
Sekreter Musa Akkaş ve Genel Dış İlişkiler 
ve Basın Sekreteri Sami Özdemir Sakarya 
Şubesi’nin düzenlediği İstişare Toplantısı-
na katıldı.

Genel Başkan toplantıda yaptığı konuş-
mada,  kamu çalışanlarının Cumhuriyet 
tarihi boyunca elde ettiği kazanımlarının 
tehlike altında olduğunu söyleyerek, iş gü-
vencesinin önemine dikkat çekti. Kamu ça-
lışanlarının iş güvencesine göz dikildiğini 
kaydeden Koncuk, “iş güvencemizi doğru-
dan elimizden almak yerine, dolaylı olarak 

elimizden almaya çalışıyorlar” dedi. Tor-
ba Yasa’yı da eleştiren Genel Başkan Kon-
cuk, sömürü düzeninin bütün ayaklarının 
oluşturulduğunu söyledi. Dünyanın hiçbir 
gelişmiş ülkesinde farklı istihdam model-
lerinin olmadığını söyleyen Koncuk, “İkti-
darın kamu çalışanına bakışı farklı. İktidar, 
kamu çalışanlarının üzerinde demoklesin 
kılıcı gibi durmak istiyor” dedi.

 Sendikacılık adına insanlık dışı uygula-
malar yapanları kınadığını ifade eden Kon-
cuk, geçici şube müdürü görevlendirmele-
rine de değindi. 1995 şube müdürü kadrosu 

olduğunu, 1400 kişinin ise geçici şube 
müdürü olarak görevlendirildiğini 

belirten Koncuk, şube müdür-
lerinin büyük çoğunluğunun 

sadece sendikacılık yapmak 
üzere o makama getirildiğini 

vurguladı. Koncuk, “Hem 
şube müdürü oluyor-

lar, hem de sendikacılık yapıyorlar. Şube 
müdürü ne iş yapar bilmiyorlar. Böyle bir 
anlayış olur mu? Devletin işlerini yapması 
gerekenlerin sadece sendikacılık yapmak 
üzere o makamlara getirilmesi rezalettir. 
Birilerinin Türkiye’de bu anlayışa baş kal-
dırması lazım. Bunu da biz yapacağız. Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından, 11.03.2010 
tarihinden bu yana tam 256 şube müdürü 
daha görevlendirilmiştir. Bu zihniyet orta-
dan kaldırılmalıdır” diye konuştu.

Türk Eğitim-Sen’in sözleşmelilikle mü-
cadeleyi hayatının merkezine koyduğunu 
söyleyen Koncuk, “beraberce mücadele 
edelim” dedi. Koncuk sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Hangi makamda olursa olsun, 
kimse bizimle uğraşmasın. Bizi düşman 
olarak göreni, iki misli düşman olarak gö-
rürüz. Herkes ayağını denk alsın. Hiçbir 
makam ölene kadar baki değildir. Makam-
larda bulunanlar sadece işlerini yapsınlar.”

darın kamu çalışanı
kamu çalışanlarının
kılıcı gibi durmak is

 Sendikacılık adın
malar yapanları kın
cuk, geçici şube mü
rine de değindi. 199

olduğunu, 1400
müdürü ola

belirten 
lerinin 

sadece 
üzere 

vur
şub
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Genel Başkan İsmail Koncuk, Genel 
Sekreter Musa Akkaş ve Genel Dış İlişki-
ler ve Basın Sekreteri Sami Özdemir Gebze 
Yüksek Teknoloji Üniversitesi çalışanlarıy-
la bir araya geldi.

Genel Başkan İsmail Koncuk toplantı-
da yaptığı konuşmada, sendikaların kamu 
çalışanlarının hak ve hukukunu korumak 
için oluşturulmuş kuruluşlar olduğunu 
söyleyerek,  sendikacılığın gittikçe önem 
kazandığını kaydetti. Türk Eğitim-Sen’in, 
170 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük sen-
dikası haline geldiğini belirten Koncuk, 
“Türk Eğitim-Sen’in en büyük sendika 
olma özelliğinin devam etmesinin, eğitim 
çalışanlarının haklarının korunması ve 
milletimizin geleceği açısından çok önemli 
olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu anda 
kamu çalışanlarının Cumhuriyet tarihi 
boyunca elde ettiği önemli kazanımları 
tehlike altındadır. İktidar, kamu çalışanla-
rının iş güvencesini kafaya takmış durum-
da. Bakanlar ve bürokratları her fırsatta iş 
güvencesi olan kamu çalışanlarının hiz-
met üretmediğini, emir ve talimatlara uy-

madığını söylüyor. Kamu çalışanlarına iş 
güvencesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni 
kuranlar tarafından verilmiştir. Buradaki 
amaç,  kamu çalışanlarının devletin deva-
mını sağlaması ve onların bu sorumluluk 
altındayken, siyasi müdahalelerden uzak 
kalmasıdır. Kamu çalışanlarının iş güven-
cesi olmadığında baskılara maruz kalacağı 
tartışılmazdır. İş güvencesi olmasına rağ-
men, kamu çalışanları şu anda bile baskıya 
uğramaktadır. İl Müdürlüğü ya da valilik 
yapan insanların çok daha büyük korkular 
içinde yaşadığını biliyorum” diye konuştu.

  Bugün valilerin, iktidarın memuru 
haline geldiğini ifade eden Koncuk, ül-
keyi yönetenlerin hangi anlayışta olursa 
olsun, tüm insanları kucaklamak zorun-
da olduklarını belirtti. Devletin, ‘benim 
değirmenime su taşıyanlar’ ya da ‘benim 
değirmenime su taşımayanlar’ diye ayrım 
yapmaması gerektiğini kaydeden Koncuk, 
“Teslim olmuş bir devlet anlayışı Türkiye’yi 
nereye götürür?” diye sordu. Genel Başkan 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Hiçbir icraat-
ta bulunmayan yapıların üniversitelerde 

güçlendirilmesi akıl dışıdır. Bunların sen-
dikacılık yapmak gibi bir derdi yok. Ben 
sendikamın parasını billboard kiralayarak, 
referandumda ‘hayır’ ya da ‘evet’ demek 
için kullanmadım. ‘Referandumda hayır 
diyeceğiz, ama insanlar kendi iradesiyle 
hareket ederek karar versin’ dedik. Kim-
senin iradesine ipotek koymadık. Bazıları 
‘nikâhımızda bile böyle gönül rahatlığıyla 
evet diyememiştik’ diyorlar. Biz sendikacı-
lığı dayılarımıza güvenerek yapamayız. Ar-
kanda seni koruyan birileri olmayınca ne 
yapacaksın? Biz sendikacılığı üyelerimiz-
den aldığımız güç ile yapıyoruz. Sendikal 
hareketimizin varoluş sebebi üyelerimizin 
hakkını, hukukunu savunmaktır.”

İş güvencesine göz dikmiş anlayışa des-
tek vermenin, kamu çalışanlarının bindiği 
dalı kesmek anlamına geldiğini söyleyen 
Koncuk, “Sadece Sağlık Bakanlığı’nda 114 
bin taşeron firma elemanı çalışıyor. Taşe-
ronlaşma almış başını gitmiş. Kamu çalı-
şanları 4/C, 4/B statülerinde çalıştırılıyor. 
Bizim mücadelemiz olmasa 4/B’li, 4/C’li 
çalıştırılanların sayısı daha da artacak. 
Kamu çalışanlarının bu konuda bilinçli ol-
ması lazım. Türkiye’nin en aydın dediğimiz 
kesimi, yaşananların dışındaysa ve mü-
cadele etmiyorsa kim mücadele edecek?” 
dedi.

Nasıl bir sendikacılık olması gerektiği-
ne kamu çalışanlarının karar vermesi ge-
rektiğini belirten Genel Başkan Koncuk, 
“Doğruları söyleme cesaretinde olan bir 
sendikacılık mı, yoksa teslim olmuş bir 
sendikacılık mı isteniyor?  Bizim görevi-
miz arkamızda olan, söz verdiğimiz insan-
ların geleceğini düşünmektir, teslim olmak 
değildir. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, 
hala doğrulara inanan insanların çoğun-
lukta olduğunu biliyorum. Lütfen bizim 
yanımızda olun. Bu insanları aydınlatın, 
onlara yol gösterin. Yağcılığın bu ülkede 
pirim yapmaması gerekir” diye konuştu.
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Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün resmi 
web sitesinde “2011 Yılı Merkez ve Taşra Teşkilatı Kadroları İçin 
Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu” yapılmıştı.  Bu duyuruda gö-
revde yükselme sınavına ilişkin herhangi bir bilginin yer almama-
sı, üzerine Türk Eğitim Sen olarak kamuoyunda oluşan tereddüt-
lere son verilmesi için Milli Eğitim Bakanlığına yazılan yazımıza 
“ 23/07/2010 tarihli ve 27650 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Milli Eğilim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan De-

ğişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeli-
ğin 6’ncı maddesi ile değişik 9’uncu maddesinde görevde yüksel-
me eğitimi için her adayın bilgi sahibi olabileceği şekilde eğitim 
tarihinden en az 45 gün önce Bakanlık Web sayfasında duyuru 
yapılacağı, görevde yükselme eğitimi ile ilgili duyurunun 2 yılda 
bir yapılacağı hükmü yer almaktadır. Bu yönde yapılacak çalışma-
lar Bakanlık web sayfasında duyurulacaktır.” Cevabı verilmiştir.
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26 - 27 Şubat 2011 Tarihinde İstanbul 
Şile’de yapılan ve 250 kişinin hazır bu-
lunduğu toplantıda, Genel Başkan İsmail 
Koncuk, Genel Sekreter Musa Akkaş, Ge-
nel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz 
Kocakaplan, Genel Basın ve Dış İlişkiler 
Sekreteri Sami Özdemir, İstanbul 1 No’lu 
Şube Başkanı Hanefi Bostan, İstanbul 2 
No’lu Şube Başkanı Halil İbrahim Çakmak, 
İstanbul 3 No’lu Şube Başkanı Ali İhsan 
Hasanpaşaoğlu, İstanbul 4 No’lu Şube Baş-
kanı Özerdinç Öztaş, İstanbul 5 No’lu Şube 
Başkanı Enver Demir, İstanbul 6 No’lu 
Şube Başkanı Sami Çelik, İstanbul 7 No’lu 
Şube Başkanı Mustafa Kavlu ve İstanbul 
8 No’lu Şube Başkanı Remzi Özmen birer 
konuşma yaptı.

Genel Başkan İsmail Koncuk yaptığı ko-
nuşmada, kamu çalışanlarının Türkiye’nin 
en entelektüel, en aydın kesimi olduğunu 
söyleyerek, bu nedenle kamu çalışanlarının 
sorumluluklarının fazla olduğunu vurgula-
dı. Eğitim çalışanları arasında da akademis-
yenlerin örnek olması gerektiğini belirten 
Koncuk, “Kamu çalışanlarının ne istediğini 
bilmesi çok önemlidir. Çünkü Türkiye’de-
ki siyasi hareketleri de şekillendiren, aydın 
dediğimiz insanların tavır ve davranışla-
rıdır. Kendisini aydın olarak tanımlayan 
insanlar, evrensel değerlerin dışında, milli 
hasletlerle hareket etmeden, bencil, bana-
neci bir anlayışla olayları değerlendirirse, 
Türkiye her açıdan yanlış yöne gider. Gel-
diğimiz noktada, kamu çalışanlarının nasıl 
bir sendika istediği konusunda şüphe içe-
risindeyim. Kamu çalışanlarının bir kısmı 

ne idiğü belirsiz hareketlerin değirmenine 
su taşıyor. Bunu ne adına yaptıklarını anla-
mak mümkün değil. Peygamber Efendimiz 
güzel ahlaktan söz eder. Buradan soruyo-
ruz: Güzel ahlak tüm inandığımız değer-
leri ayaklar altına alıp, sadece menfaatler 
üzerine hayatımızı kurduğumuz anlayış 
mıdır? Güzel ahlak, çevremizde olan biten 
tüm namussuzluklara sessiz kalmak, sine-
ye çekmek midir? Ahlaksızlıklar karşısında 
teslim olmayan, kendi menfaatlerine tüm 
inandığı değerleri feda etmeyen, hayat içe-
risinde insanların sağlam bir duruş sergi-
lemesini sağlayan bir sendikacılık hareketi 
önemlidir. Türk Eğitim-Sen bunu temsil 
etmektedir” diye konuştu.

Bezgin, korkutulmuş, ürkütülmüş toplu-
mun hiç kimseye faydası olmadığını ifade 
eden Genel Başkan Koncuk, dinamik, so-
rumluluğunun farkında olan ve bu sorum-
luluğunu yerine getiren insanlara hizmet 
etmenin, bu ülkenin geleceğine hizmet 
etmek demek olduğunu söyledi. Koncuk 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Birilerine ‘geçici 
şube müdürü, müdür yardımcısı ya da de-
kan, rektör yardımcısı olacaksınız’ deniyor, 
bir bakıyorsunuz tüm değerler unutulmuş. 
Bunlar kaybedilen insanlardır. Nefislerini 
bu kadar öne çıkaran insan bitiktir. Bu tür 
insanların toplumsal düşünme kabiliyeti 
körelmiştir. Böyle bir sendikacılık, böyle 
bir anlayış olabilir mi? Böyle kuruluşların 
varlığını bile kabul etmememiz lazım. Bu 
kuruluşlar ‘en büyüğüz’ diyor. Küçülttüğü-
nüz insanlarla nasıl en büyük oluyorsunuz? 
Yozlaşmanın, hırsızlığın, hak gaspının üze-

rine yiğitçe gidilirse, en büyük olunur. Türk 
Eğitim-Sen, insanları büyüterek, onlara de-
ğer vererek, onların kendilerine olan saygı-
larını korumaya çalışarak büyük olma he-
defindedir. Ben bu anlamda hepinize katkı 
sağladığınız için teşekkür ediyorum.”

Milli hassasiyetlerin çok önemli oldu-
ğunu belirten Koncuk, “Sadece ‘ben yaşa-
yayım’ anlayışıyla hareket ettiğimiz sürece 
ülkemizin bağımsızlığının, milli değerle-
rin, birlik ve bütünlüğümüzün önemi kal-
mayacaktır. Libya’da, Tunus’ta, Irak’ta yaşa-
nanları görüyoruz. Milli hassasiyetlerimizi 
önemsemeyenler, bu değerlerin yok olması 
halinde başlarına ne geleceğini Libya’ya, 
Tunus’a, Irak’a bakarak görmelidir. Doğu 
ve Güneydoğu illerine eski isimlerin ve-
rilmesi kampanyası başlatıldı. Bir takım 
çevreler, Türkçe’den bu kadar rahatsız iken, 
İstanbul’da, Yozgat’ta milli değerler üzerin-
den sendikacılık yapıyorlar. Bukalemun gi-
biler. İşte tüm bunları kamu çalışanlarının 
görmesi gerekir” dedi.

“Biz erdemli, namuslu olmaktan söz 
ediyoruz. Ancak bu değerler, sizlerle anlam 
taşır” diyen Koncuk, şöyle konuştu: “Bu 
nedenle bizim bu ülkede kaybetmememiz 
lazım. Bizim kaybetmemiz, savunduğu-
muz değerlerin ne kadar zayıfladığını gös-
terir. Bu değerler yok olmasın, içi boşaltıl-
masın. Bu da emekle, gayretle, çalışmayla 
olur. Şayet biz bu değerleri anlatamıyorsak, 
o zaman bizim de kendimizi muhasebeye 
çekme ve hesabı ödeme zorunluluğumuz 
vardır. Bizim gerekçe üretmeden başarma-
mız lazım. İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de, 
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Türkiye’nin her yerinde bunu başarmamız 
lazım. Yeter ki inandığımız gibi yaşamaya 
azmedelim. Ne idüğü belirsiz, yuvarlak 
zihniyetli insanlara zemin bırakmayın. 
Bunlar tüm insani değerleri ayaklar altına 
alan, menfaatleri putlaştıran insanlardır.”

KPSS hırsızlığı ile ilgili açıklamalarda 
da bulunan Genel Başkanı İsmail Koncuk, 
“KPSS hırsızlığı oluyor, ne hükümet, ne 
emniyet var. Sadece Türk Eğitim-Sen var. 
Türk Eğitim-Sen, tüm delilleri ortaya ko-
yuyor, ama bir tane hırsız yakalanmıyor ve 
bunlar bizim çocuklarımızın alın terini, ge-
leceğini çalıyor. Nerede diğer sivil toplum 
örgütleri? Onların yürekleri, inançları yet-
mez” diye konuştu.

Genel Başkan Koncuk, 18. Milli Eğitim 
Şûrası ile ilgili de, “Tüm eğitim çalışanları 
sözleşmeli olsun diye karar komisyondan 
geçiyor, Türk Eğitim-Sen bunu iptal ettiri-
yor. İstiklal Marşı, zoraki katılımla okutul-
masın diye karar alınıyor, Türk Eğitim-Sen 
bunu şûra kararları arasından çıkarttırıyor. 
Bu durumda Türk Eğitim-Sen’in destek-
lenmemesini gerektiren nedir?” dedi.

 Türkiye’de 70 bin öğretmenin sözleş-
meli olduğunu, üniversitelerde 4/B’li ça-
lışanlar bulunduğunu, ülkemizde 45 bin 

kişinin 4/C’li olarak çalıştırıldığını ifade 
eden Koncuk, kamu çalışanlarının hakla-
rının elinden alınmak istendiğini belirtti. 
Koncuk, konuşmasında şu ifadelere yer 
verdi: “Kamu çalışanlarının Cumhuriyet 
tarihi boyunca en önemli kazanımları el-
lerinden alınmak isteniyor. Çocuklarımıza 
sözleşmeli hayat nizamı dayatılıyor. Nereye 
gidiyoruz? Bir sendika tüm bunları yapan-
larla kol kola girmiş. Biz, bindiğimiz dalı 
kesiyoruz. Kamu çalışanları bunu görmek 
zorunda. Biliyorsunuz Torba Yasa geçti. 
Torba Yasada esnek istihdam modeli var. 
Cumhuriyet tarihi boyunca görmediğimiz 
bir istihdam şekli. Özel sektörden kamu-
ya geçiş kolaylaştırıldı. Hem de üst düzey 
yöneticiler bakımından. Ne adına yapılıyor 
bu? Yandaşlara kamusal alanda yer açmak 
adına yapılıyor. Yine Torba Yasa’da 6 ay 
geçici görevlendirme var. Bu bir tehdittir. 
Tüm bu olumsuzluklardan da görüldüğü 
üzere, kamu çalışanlarının hakkını gasp 
eden, kamu çalışanının hizmet üretmediği-
ne inanan, kamu çalışanının iş güvencesini 
elinden almaya çalışan bir iktidar var. An-
cak ne yazık ki, kamu çalışanlarının büyük 
bölümü bundan haberdar değil.”

Hükümet tarafından 12 kez farklı illere 
atanan, ancak her defasında mahkeme ka-

rarıyla görevine dönen Erzurum Milli Eği-
tim Müdürü Fevzi Budak’ın atamasının, 
bu kez de Kars’a yapılmasını değerlendiren 
Koncuk, “ Fevzi Budak, her mahkemesin-
den sonra başka ile sürgün edildi. Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin bir vatandaşı, bir 
devlet memuru 12 kez dava kazanıyor, hu-
kukun üstünlüğünü savunduğunu iddia 
eden bir hükümet ise yargı kararlarını hiçe 
sayıyor. Hükümet Fevzi Budak’ı, düşma-
nı gibi görüyor. Hükümet, Fevzi Budak’ı 
Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğünden 
almayı hayatının merkezine koymuş. Bu, 
hükümetin seviyesini de ortaya koyan bir 
anlayıştır. ‘Ya benim yanımda olacaksın, 
ya da sana yaşama hakkı tanımam’ diyor-
lar. Mahkeme kararını tanımıyorlar. ‘Yar-
gı kim? Ben varım’ diyorlar. Bu zihniyeti 
ayaklarımın altına alıyorum.”

Toplantının ikinci bölümünde ise Gazi 
Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Sinan 
Demirtürk ve Yılmaz Yeşil “Liderlik ve İle-
tişim” konularında eğitim verdi. Toplantı-
nın ardından Genel Başkan ve Genel Mer-
kez Yöneticileri, İstanbul 3 No’lu Şube’nin 
Ümraniye’de eğitim çalışanlarına yönelik 
düzenlediği toplantıya katıldı.
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İzmir 1 No’lu Şube İlçe Temsilcileri Eği-
tim ve İstişare Toplantısı, Tire İlçesi’nde De-
ğirmen Şelale tesislerinde yapıldı. Genel Dış 
İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami Özdemir’in 
de katıldığı toplantıda şube yönetim kurulu 
üyeleri, ilçe temsilcileri ve ilçe yönetim kuru-
lu üyeleri hazır bulundu.

Tire İlçe Temsilcisi Hüsniye Füzun Çetin 
yaptığı konuşmada, ilçe temsilciliklerine yeni 
seçilen arkadaşlarımıza başarı dileklerinde 
bulunarak, YGS sınavlarının ilçe merkez-
lerinde yapılması için düzenledikleri imza 
kampanyası hakkında bilgi verdi. 

Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami 
Özdemir de, açılım adı altında başlatılan, 
ancak, devamlılığı olmayan sürecin sadece 
Habur’dan giriş yapanların yanına kar kaldı-
ğını ve devletin bu süreçte düşürüldüğü du-
rumu anlattı.

KPSS yolsuzluğu hakkında da bilgi veren 
Sami Özdemir, Türk Eğitim-Sen olarak bu 
sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını 
belirtti. Özdemir, 18.Milli Eğitim Şûra’sının 
milli eğitimin temel sorunlarının görüşül-
mesinden çok uzak olduğunu ve İstiklal 
Marşımızın burada tartışılabilir hale haline 
getirilmesinin ne kadar acı olduğunu söyledi. 

İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Merih Eyyup 
Demir; şubemizin 4. Olağan Genel Kurulu-
nun ardından yapılan çalışmaları anlattı, bu 
süreçte yönetim kurulu tarafından alınan ve 
uygulamaya konulan çalışmalar hakkında 
bilgi verdi. Demir, Türkiye’de memur sen-
dikacılığının tarz olarak maalesef büyük bir 
değişim geçirdiğinin ve kendisini sendika 
olarak tanımlayan bir grubun ülke sendi-
kacılığının altını oyduğunu, ancak, bunun 
farkında olmadıklarını anlattı. Bu durumun 

gelecek nesiller tarafından değerlendirile-
ceğini ve bugün için siyasi erkle birlikte ha-
reket eden grubun tarihi süreçte mahkûm 
edileceğini söyleyen Demir, sendikacılığın 
ülkemizde her ne kadar siyasetle iç içe gibi 
gösterilmeye çalışılsa da siyasetin temel ta-
nımından hareketle sendikacılığın farklı bir 
boyut olduğunu ve siyasi erkle birlikte hare-
ket eden sendikacıkların siyasi erkle birlikte 
yok olacağının kaçınılmaz olduğunu belirtti. 
Demir, Türk Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube 
olarak her zaman çalışanın yanında olmakla 
birlikte ilimizdeki eğitim sorunları ve ilimiz-
de eğitimin çok daha kaliteli ve günümüz ko-
şulları içerisinde Dünya standartlarının üze-
rine çıkarılması için dinlenmeden çalışmaya 
devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Genel  Dış İlişki-
ler ve Basın Sekreteri Sami Özdemir ve İzmir 
1 No’lu Şube Başkanı Merih Eyyup Demir, 
geçmiş yıllarda ilçe temsilciliği görevinde bu-
lunan arkadaşlarımıza teşekkür plaketi verdi.

Karşılıklı görüş alışverişinin bulunulduğu 
toplantı, şubemizin çalışmalarına ışık tuta-
cak gelecek Stratejisinin “ İlkemiz, Önce Ül-
kemiz” ilkesinden sapmadan ve geleceğimi-
zin emanetçisi yavrularımız için hizmetin en 
üst düzeye çıkarılması çalışmalarımızın bu 
doğrultuda devam etmesi gerektiği kararlılı-
ğıyla sona erdi.

Kamuo-
yunda ‘’Torba 
Yasa’’ olarak 
bilinen, 6111 
sayılı ‘’Bazı 
Alacakların 
Yeniden Yapı-
landırılması ile 
Sosyal Sigor-
talar ve Genel 
Sağlık Sigorta-
sı Kanunu ve 
Diğer Bazı Ka-
nun ve Kanun 
Hükmünde 
Kararnameler-
de Değişiklik 
Yapılması 

Hakkında Kanun’’, Resmi Gazete’de yayım-
landı.

Yasa, Toplu Görüşmelerde mutabakata 
varılan “üç ayda bir 45 TL toplu görüşme 

pirimi ödenmesini” ve “sözleşmeli per-
sonelin sözleşmelerinden damga vergisi 
alınmaması ile aile yardımından yararlan-
masını” içeren hükümlerle birlikte, kamu-
nun vergi ve prim alacaklarının yeniden 
yapılandırılmasını, Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası ve diğer bazı kanun 
ve kanun hükmünde kararnamelerde deği-
şiklik yapılmasını öngörmektedir. Ayrıca; 
Meclisteki her aşamada karşı çıkmamıza 
rağmen Torba Yasa ile 657 sayılı yasada bir 
takım menfi değişiklikler de yer almıştır.   

Toplumun tamamına hitap edeceği, her-
kesin memnuniyetle karşılayacağı yönün-
deki gösterişli beyanlar yasanın yayınlan-
masıyla birlikte çalışanlar için geçerliliğini 
yitirmiştir. Memurların özellikle sözleş-
meli personelin bir takım haklarını yok 
saydığı Türk Eğitim Sen tarafından dile 
getirilmiş olmasına rağmen gerekli ted-
birler hükümet tarafından alınmamıştır. 
Türk Eğitim Sen tarafından hazırlanan ve 

gerekçelendirilen yasa metinleri tüm Siyasi 
Partilere, TBMM Grup Başkan Vekillerine 
ve Plan Ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına 
gönderilmesine rağmen hükümetin menfi 
tutumu yüzünden tartışmaya dahi açılma-
dan reddedilmiştir. Türk Eğitim Sen olarak 
yaptığımız çalışmaların hükümet tarafın-
dan görmezden gelindiği haber sitemize 
birçok kez konu olmuştur. Türkiye Kamu-
Sen genel Başkanı Bircan AKYILDIZ ve 
Genel Başkanımız İsmail KONCUK’un 
birlikte kaleme alarak imzaladıkları ve 
Cumhurbaşkanlığı Makamına gönderdik-
leri mektup da neticesiz kalarak; Torba 
Yasanın en azından bir kısmını veto ede-
bileceğini düşündüğümüz Cumhurbaşkanı 
da yasaya onay vermiştir. Netice itibariyle 
torba yasa 25.02.2011 tarihli mükerrer Res-
mi Gazete’de yayımlanmıştır.

 Bir takım hakları yok sayan maddelerin 
kamu çalışanları yararına düzeltilmesi hu-
susunda çalışmalarımız devam edecektir.
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Genel Başkan İsmail Koncuk, Genel 
Sekreter Musa Akkaş ve Genel Dış İlişki-
ler ve Basın Sekreteri Sami Özdemir, 25 
Şubat 2011 tarihinde Bolu Şubesi’nin dü-
zenlediği İstişare Toplantısına katıldı. İlçe 
Temsilcileri, İşyeri Temsilcileri ve Kadın 
Komisyonları ve Türkiye Kamu-Sen’e bağ-
lı sendikaların şube başkanlarının hazır 
bulunduğu toplantıda açılış konuşmasını 
Bolu Şube Başkanı Hüsnü Yaman yaptı. 
Toplantıda Genel Başkan İsmail Koncuk, 
Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel Dış 
İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami Özdemir 
de birer konuşma yaptı.

Genel Başkan İsmail Koncuk yaptığı 
konuşmada şunları söyledi: “Biz birtakım 
değerleri, hasletleri çok geride bıraktık gibi 
geliyor. Birlik ve beraberlikten bahsetmek, 
hakir görülen değer haline geldi. Oysa de-
ğerlerimizin ne kadar önemli olduğunu, 
Libya’yı, Tunus’u, Irak’ı, Afganistan’ı gö-
rünce anlamak lazım. Milli hassasiyetleri 
çok üst düzeyde olanların bile yüreği tit-
remez oldu. Oysa herkesin bilmesi gerekir 
ki, bu vatanın huzuru, mutluluğu her şeyin 
üzerindedir.”

Menfaatlerimizin kölesi olmamak, kü-
çücük menfaatler uğruna inandığımız tüm 
değerleri yok etmemek gerektiğini kay-
deden Koncuk, kurumların da bir hayata 
bakış açısı, bir metodu olması gerektiğini 
söyledi. Farklı sendikaların farklı strate-
jileri, anlayışları olduğunu belirten Kon-
cuk, “Doğu ve Güneydoğu’daki yerleşim 
yerlerine eski isimlerini verme kampan-
yası başlatıldı. Bu kampanyayı bir sendika 
destekliyor. Nerede destekliyor? Van’da, 
Siirt’te, Hakkari’de. Oysa biz Bolu’da ne 
söylüyorsak, Siirt’te, Şırnak’ta, Van’da aynı 
şeyi söylüyoruz. Biz bu sendikanın usulüy-
le Diyarbakır’da çok üye yaparız. Ama ya-
muk, yumuk, her tarafa meyleden sendika 
anlayışına ihtiyacımız yok” dedi. 

“Bugün iktidarlara, ‘her yaptığınız doğ-
ru, başarılısınız’ desek, her dediğimizi ya-
parlar” diyen Koncuk, sendikaların Kanar-
ya Sevenler Derneği olmadığını kaydetti. 
Koncuk, “Bir eğitim çalışanını üye yapar-
ken, ‘biz senin haklarını savunacağız’ di-
yoruz, ‘seni müdür yapacağız’ demiyoruz” 
şeklinde konuştu.

18. Milli Eğitim Şûrası’nda, tüm eğitim 
çalışanlarının sözleşmeli olması ile ilgili 
madde geçtiğini, ancak Türk Eğitim-Sen’in 
mücadele ederek, bu maddeyi iptal ettir-
diğini ifade eden Koncuk, İstiklal Marşına 
katılımı zorunlu olmaktan çıkaran madde-
nin de yine Türk Eğitim-Sen’in başvuru-
su ve gayretleriyle geri püskürtüldüğünü 
söyledi. Koncuk,  “Doğruları, çalışanların 
haklarını, Cumhuriyetin kazanımlarını 
savunan bir sendikacılık anlayışı mı lazım 
yoksa yanlışların hepsini doğru gibi lanse 
eden, teslim olmuş sendikacılık anlayışı mı 
lazım?” diye sordu.

Toplu sözleşme sürecine değinen Ge-
nel Başkan Koncuk, “ Toplu sözleşmede 
en önemli şey mutabakat sağlanamazsa, 
elinizde ne olduğudur. Toplu sözleşmede 
uzlaşma sağlanamazsa, Kamu Görevlileri 
Hakem Kurulu’na başvurulacak Şayet bu 
kurum, hükümet yanlısı bir kurum olursa 
-asgari ücret tespit komisyonu gibi- bunun 
adına toplu sözleşme denmesinin hiçbir 
anlamı kalmaz.  Kamu görevlileri hakem 
kurulu, uzlaştırma kurulu gibi bağımsız bir 
kurul olursa, o zaman toplu sözleşmenin 
bir anlamı olur” dedi.

KPSS hırsızlığından da söz eden Genel 
Başkan İsmail Koncuk, “KPSS hırsızlığı ne-
deniyle çocuklarımızın hakkı yendi. Bizim 
çocuklarımız uykusuz gezerken, hırsızlar 
soruları sınavdan 5 gün önce ele geçirdi. 
KPSS hırsızlığıyla ilgili TBMM’de Araş-
tırma Komisyonu kurulması teklifi veril-
di. AKP milletvekilleri bunu reddetti. Öte 
yandan KPSS ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri 
biz verdik. Bu mücadeleyi biz vermeseydik, 
kimse vermezdi” diye konuştu.

Türk Eğitim-Sen’in adam gibi sendika-
cılık yaptığını kaydeden Koncuk, her yıl 
olduğu gibi bu yıl da yetkiyi almamız ge-
rektiğini belirtti. Koncuk sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Birilerinin sırtına iş yükleyerek 
olmaz. Herkesin omuz vermesi lazım. Sen-
dikacılık ortak akıl ise ortak omuz vermek 
gerekir. Bunu beraberce yapabiliriz.” 

Toplantının ardından Genel Başkan İs-
mail Koncuk, Bolu Eski Şube Başkanı Fik-
ret Başar’a yaptığı hizmetlerden dolayı te-
şekkür plaketi verdi.
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Türk Eğitim Sen Ankara 6 No’lu Şube 
tarafından Şereflikoçhisar ve Sincan’da eği-
tim çalışanları ile bir istişare toplantısı dü-
zenlendi.

25.02.2011 günü Şereflikoçhisar ve 
26.02.2011 günü de Sincan’da düzenlenen 
istişare toplantısına Türk Eğitim-Sen Ge-
nel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri 
M.Yaşar ŞAHİNDOĞAN, Ankara 6 No’lu 
Şube Başkanı Veli KESKİN, Şube  yönetim 
kurulu üyeleri,ilçe temsilcileri ve temsilci-
lik yönetimleri ile şef, memur, hizmetli ve 
4-C‘li çok sayıda eğitim çalışanı katıldı.

Ankara 6 No’lu Şube Başkanı Veli KES-
KİN toplantıların açılışında yaptığı ko-
nuşmada ’’Türk Eğitim Sen bir sevdanın 
adıdır. Kurulduğu 1992’den bu yana kamu 
çalışanlarının hakkını her platformda sa-
vunan bir sendikadır. Bugüne kadar çok 
çeşitli siyasi iktidarlar geldi, geçti.Sendi-
kamız hiçbir dönemde siyasi iktidarların 
dayatmalarına boyun eğmeyerek, hep çalı-
şanın yanında yer aldı.’’dedi.

 Türk Eğitim Sen Genel Mevzuat ve 
Toplu Görüşme Sekreteri M.Yaşar ŞAHİN-
DOĞAN da yapmış olduğu konuşmasında 
‘’Hizmetli ve memur eğitim çalışanlarının 

en önemli meselesinin görev tanımlarının 
net bir şekilde yapılmamış olması ve bir 
atama ve yer değiştirme yönetmeliklerinin 
bulunmaması olduğunu ‘’söyleyerek, bu 
çok önemli konuyu toplu görüşme masa-
sına götürdüklerini ve Başbakanlık Devlet 
Personel Başkanlığı’nın bu konu ile ilgili 
bir çalışma yürüttüğünü söyledi.ŞAHİN-
DOĞAN ‘’amirin vereceği diğer görevleri 
de yapar” gibi muğlak bir ifadenin görev 
tanımı içerisinde olmasının kabul edile-
mez olduğunu’’ belirtti.

ŞAHİNDOĞAN konuşmasında’’ şefle-
rin ek ders ücretlerinin şube müdürü ve 
müfettişlerinki gibi artırımasını ve ek öde-
meden yararlanma haklarının verilmesini 
de istediklerini ve bu konuda girişimleri-
nin süreceğini ifade etti.

ŞAHİNDOĞAN daha sonra 4C’li per-
sonelle ilgili sendikanın çalışmalarını an-
lattı. Başlangıçta sözleşme süreleri daha 
kısa olan 4C lilerin sözleşme sürelerini 
uzattırdıklarını, sendika üyesi olma hak-
ları bulunmayan 4C’li personelin uzun 
hukuki mücadeleleri sonucunda sendi-
kalı olma haklarını sağladıklarını söyledi. 
TBMM’deki torba yasa görüşmeleri sıra-
sında 4C lilerin de diğer sözleşmelilere 
sağlanan haklardan yararlandırılması için 
mücadele ettiklerini ancak hükümet kana-
dının karşı çıkması üzerine bu girişimleri-
nin sonuçsuz kaldığını söyledi.

Torba Kanun görüşmelerinde eğitim 
öğretime hazırlık ödeneğinden tüm eğitim 
çalışanlarının yararlanması için hazırla-
dıkları bir kanun değişikliği teklifini tüm 
siyasi parti gruplarına gönderdiklerini ve 
bu kanun teklifinin milletvekillerince tek-
lif edilmesine karşılık hükümet kanadınca 
reddedilerek, bu konudaki mağduriyetin 
devam etmesine yol açıldığını söyleyen 
ŞAHİNDOĞAN, bu konulardaki mücade-
lelerinin süreceğini sözlerine ekledi.

Yapılan çalışmalarla ilgili verilen bu bil-
gilerden sonra toplantılara katılan eğitim 
çalışanlarından gelen sorular cevaplan-
dırıldı. Önümüzdeki yetki sürecinin çok 
önemli olduğu vurgulanarak, Türk Eğitim 
Sen’i yeniden yetkili yapma kararlılığı bir 
kez daha dile getirildi.



Mart 2011

�������	�	
���
����	�����
���� 21

���	�
��
�	����	������	
����"�������������	�����	�
�������
Bakanlığa gönderdiğimiz 26.01.2011 ta-

rih ve 326 sayılı yazımızla, 11.03.2010 tari-
hinden bu yana görevlendirme yoluyla ça-
lışan geçici şube müdürlerinin sayılarının 
illere göre ayrı ayrı tespit edilerek tarafımı-
za bildirilmesini talep etmiştik.

MEB Personel Genel Müdürlüğünün 
07.02.2011 tarih ve 8368 sayılı cevabi ya-
zısı ekinde yer alan listede, görevlendirme 
yoluyla çalışan şube müdürü sayılarının 
illere göre dağılımı yer almaktadır. Bu lis-
tede, 58 ilde toplam 250 şube müdürünün 
görevlendirme yoluyla çalışmakta olduğu 
görülmektedir.

MEB Personel Genel Müdürlüğünün 
03.02.2011 tarih ve 7767 sayılı yazısı ekin-
de tarafımıza bildirilen listede toplam 559 
şube müdürünün kadrolu 2002 yılından 
itibaren görev yaptığı kayıtlıdır. 559 kişinin 
isminin yer aldığı 559 kişilik listenin tan-
zim edildiği tarih 31/01/2011’dir.

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsma-
il KONCUK’un 17/05/2010 tarihli basın 
açıklamasında “Türkiye genelinde şube 
müdürü norm sayısı bin 995’tir. Kadrolu 
çalışan sayısı bin 75, norm kadro dışında 
geçici görevlendirme ile çalışan sayısı ise 
bin 134’tür. Araştırmadan da görüleceği 
üzere geçici görevlendirme ile çalışanla-
rın sayısı, kadrolu çalışanların sayısından 
fazladır. Şube müdürü norm sayısı bin 995 
iken; geçici görevlendirme ile çalışanlarla 
ile birlikte Türkiye genelinde şube müdürü 
sayısı 2 bin 209’dur.” Şeklindeki açıklaması-
nın üzerinden az bir zaman geçmiş olması-
na karşın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
11/03/2011 tarihinden itibaren 250 kişinin 
daha görevlendirmesi yapılmıştır.

Türk Eğitim Sen olarak Milli Eğitim Ba-
kanlığına konuya ilişkin defalarca yazı gön-
dererek bu uygulamalara son verilmesini 
istedik. Buna karşılık Bakanlık, gerekli ça-
lışmaları yapmak yerine, kariyer ve liyakat 
ilkelerini, bu konuda mevcut yargı karar-
larını da hiçe sayarak, özellikle seçimlerin 
yaklaştığı bugünlerde bazı çevrelere çıkar 
sağlamak adına hukuk dışı uygulamalarına 
devam etmektedir. 

04.03.2006 tarih ve 26098 sayılı resmi 
gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakan-
lığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan 
Değişikliği Yönetmeliğin 25. maddesinin 
1. fıkrasının c bendinde yer alan, belirli 
sürelerde eğitim kurumlarında müdürlük 
yapanlara şube müdürü olarak atanabil-
me hakkı tanıyan hüküm, Danıştay 12. 
Dairesi’nin 2009/602 E. Sayılı ve 12.05.2009 
tarihli kararı ile iptal edilmiştir.

Bahsi geçen kararda, “Milli Eğitim Ba-
kanlığı Personeli Görevde Yükselme ve 
Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca, 
merkez ve taşra teşkilatı şube müdürlük-
lerinin görevde yükselmeye tabi kadrolar 
olması, bu kadrolara atanabilmek için ara-
nan genel ve özel şartlara sahip kişilerin 
görevde yükselme eğitimi sonrasında yapı-
lan görevde yükselme sınavında başarılı ol-
maları gerektiğinin kurala bağlanması kar-
şısında, bazı görevlerde bulunmuş olan ya 
da bu unvanları bir şekilde almış olanların 
merkez ve taşra şube müdürlüğüne sınav-
sız atanmasını öngören, Yönetmeliğin 25. 
maddesinin 1. fıkrasının c bendi ile geti-
rilen düzenlemenin, anılan görevlere atan-
mada eşit koşullara tabi olma ilkesini ihlal 
edici nitelikte bulunduğundan hukuka uy-

gun olmadığı..” ibarelerine yer verilmiştir.
Danıştay kararı uyarınca, şube müdür-

lüğüne atanabilmek için yöneticilik görevi 
yapmış olmak dahi yeterli sayılmayarak, 
sınavı kazanmış olma şartı getirilmiştir. 
Buna karşılık Milli Eğitim Bakanlığınca, 
devleti zarara uğratacak şekilde şube mü-
dürlüğüne geçici görevlendirmeler yapıl-
makta, kariyer ve liyakat gibi idare huku-
kunun temel prensiplerine aykırı hareket 
edilmektedir. Devlet Memurlarının Geçici 
Görevlendirme Yönetmeliği madde:4/a 
“Görevin gerektirdiği şartlara sahip olması 
ve yapılacak işin mesleği ile ilgili bulun-
ması,” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm 
uyarınca asaleten atanma şartlarına haiz 
olan kişiler geçici olarak görevlendirile-
bilmektedir. Ancak; bakanlık tarafından 
bu durum görmezden gelinerek ihtiyaç ol-
mamasına karşın sadece birilerinin yakını 
oldukları gerekçesi ile hak etmedikleri ma-
kamlarda, hak etmedikleri ücretleri alarak 
devleti zarara uğratmaktadırlar. Ekonomik 
krizin tüm etkilerinin yaşandığı ülkemizde 
göz göre göre ben yaptım oldu mantığı ile 
hareket eden şüphelinin yaptığı hukuka ay-
kırılığa dur denilmesi gerekmektedir. Aksi 
takdirde bu ve buna benzer yandaş kayır-
macı işlemler meşru hale gelecek ve devle-
timizi zarara uğratmaya devam edilecektir.

Türk Eğitim Sen olarak bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından hukuka aykırı olarak 
gerçekleştirilen şube müdürü görevlendir-
melerinin takipçisi olmaya devam edece-
ğiz.

Türk Eğitim-Sen Kütahya Şubesi Eski Teşkilatlandırma Sekreteri Ali Yürekli ve fotoğrafçı 
Cengiz Ordukıran geçirmiş oldukları elim bir trafik kazası sonucu hayatlarını kaybetmiştir.

Merhum Ali Yürekli’nin cenazesi yarın (26.02.2011) Kütahya Ulu Camii’nde kılınacak öğle 
namazına müteakip kaldırılıp, Evliyaçelebi Mezarlığında defnedilecektir.

Ali Yürekli, ülkemize ve sendikamıza verdiği hizmetlerle yaşayacaktır. Türk Eğitim-Sen ailesi 
olarak merhumlara Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.
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Türk Eğitim-Sen İlçe Temsilcileri Eğitim 
ve İstişare Toplantısı 19-20 Şubat tarihleri 
arasında Antalya’da yapıldı. 800 kişinin 
katıldığı toplantıda; Türk Eğitim-Sen Ge-
nel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Merkez 
Yönetim Kurulu Üyeleri, MHP Antalya 
Milletvekili Mehmet Günal, İlksan Baş-
kanı Tuncer Yılmaz, Antalya 1 No’lu Şube 
Başkanı Bünyamin Seçme, Antalya 2 No’lu 
Şube Başkanı Fethi Kurt ve ilçe temsilcileri 
hazır bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile baş-
layan toplantıda, Türk Eğitim-Sen Genel 
Başkan İsmail Koncuk, Antalya 1 No’lu 
Şube Başkanı Bünyamin Seçme, Antalya 2 
No’lu Şube Başkanı Fethi Kurt, MHP An-
talya Milletvekili Mehmet Günal ve İlksan 
Başkanı Tuncer Yılmaz birer konuşma yap-
tı.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk yaptığı konuşmada,  şunları söyle-
di: “Türk Eğitim-Sen’in farkını anlamak is-
teyenlerin ilçe temsilcileri toplantısındaki 
İstiklal Marşı’nın okunuşundan birçok an-
lam çıkaracaklarını düşünüyorum. İstiklal 
Marşı ‘bir kuru söz olsun, birtakım mil-
letlerin marşı var, bizim de olsun’ diye ya-
zılmış bir marş değildir. İstiklal Marşı’nın 
ruhunu, her kelimesinin arkasındaki derin 
anlamı hissetmeliyiz. İstiklal Marşı, Türk 
milletinin tarihten bugüne gelişini anla-
tıyor, hür olmanın, bağımsız yaşamanın 
ne kadar önemli olduğunu ifade ediyor. 

İstiklal Marşı, bir dua, bir yemin, bir ant, 
bir muhasebe. Bu ortamda ilçe başkanları-
mızın İstiklal Marşımızı böylesine coşkulu 
söylemesi farkımızı ortaya koyuyor.”

Genel Başkan Koncuk, Türk Eğitim-
Sen’in bu süreçte çok ciddi mücadele et-
mesi gerektiğini söyleyerek, “Bizim bu 
mücadeleyi kaybetme lüksümüz ya da sı-
cak odamızda ayak ayak üzerine atıp, raha-
tımıza bakmak gibi lüksümüz olamaz. Bu 
ülkede kim beni temsil ediyor? Siz temsil 
etmiyorsanız, kim temsil ediyor? Var mı 
sizden başka bu değerlere samimiyetle, 
yürekten inanan? Bu nedenle her birinizin 
varlığı, emeli, mücadelesi Türkiye’nin ge-
leceği için önemli. Bu sorumluluğu yerine 
getirmeyen arkadaşlarımızın ne büyük bir 
aymazlık içinde olduğunu söyleme gereği 
duymuyorum. Namussuzluğun, erdem-
sizliğin, faziletsizliğin, yalanın, dolanın, 
menfaatin kazanmaması gerekiyor. Buna 
gönlümüz razı değil. Meydanı çakallara, 
leş kargalarına bırakmayacağız. Mücadele 
edeceğiz, gayret göstereceğiz, bahane üret-
meyeceğiz.  Fatih Sultan Mehmet’in, Yavuz 
Sultan Selim’in, Mustafa Kemal Atatürk’ün 
de günü 24 saatti. Zaman bulamıyoruz de-
memeliyiz. Türk Eğitim-Sen yenilmemeli. 
Bunu sağlayacak irade, güç sizde var” diye 
konuştu.

Koncuk, bu yıl her il ve ilçede üye sayı-
mızın yüzde 30 artırılmasını isteyerek, “Bu 
sene her ilde, her ilçede üye sayımızı yüzde 

30 artıralım. En az yüzde 30. Söz mü? Söz. 
Bu sözünüz önemli. Bu mutlaka başarıl-
malı. Bu adamlara meydanı boş bırakma-
malıyız. İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Şube 
Müdürleri görevleri dışında sendikacılığa 
soyundu şeklinde şikâyetler var. Bunları 
takip edelim. Bunları isim isim belgeleriy-
le tespit edelim. 3 kişi tutanak tutun. Bize 
gönderin. Bu adamların gerçek işlerini 
yapmasını sağlayın. Bizim kimseden kor-
kumuz yok? Kim bunlar? Bunlar güçlerini 
siyasi iktidardan alıyor. Biz ise gücümüzü 
Allah’tan alıyoruz. Meydan boş değil. Türk 
Eğitim-Sen var. Bunu onlara gösterelim” 
dedi.

KPSS skandalında hırsızların ve sorum-
luların hala bulunamadığını hatırlatan 
Koncuk, şunları söyledi: “Çocuklarımızın 
geleceğini çaldılar, 5-10 bin kişiye sorula-
rı dağıttılar. Bu hırsızlığı Türk Eğitim-Sen 
ortaya çıkardı. Hırsızlığı görmezden gelme 
gibi bir misyonumuz yok. Başbakan ‘biz 
hortumları kestik’ diyor. Nerede? Bu hır-
sızların da hortumlarını keselim, bunları 
ortaya çıkaralım. KPSS hırsızlığının üzeri-
ne gittik, hala da gidiyoruz. Bu hırsızlık ya-
panlar ‘birileri beni koruyor’ diye bir yanlış 
kanaate düşmesinler. Öyle bir gün gelir ki, 
bunlar tek tek ortaya çıkarılır. Bu haksız-
lığı, namussuzluğu yapanlar, işlerini doğru 
düzgün yapmayanlar ‘baştakiler sonsuza 
dek arkamızda olacak’ diye düşünmesin. 
Atalarımız; ‘Sel gider, kum kalır’ demiş. 
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Kimler geldi, kimler geçti? Siyasi tarihi-
mizin tozlu rafların da kimler yok ki? Dün 
Başbakan’dı, burnundan kıl aldırmıyordu. 
Bugün adı, sanı yok. Ama bugün biz varız. 
Kimse bu devran böyle gider diye düşün-
mesin. Devlet adamıysa devlet adamlığını 
yapsın. Şube Müdürüyse, İl Milli Eğitim 
Müdürüyse, Valiyse adam olsun. Bunları 
takip ediyoruz. Sayın valiler, bu milletin 
valisi olduklarını unutmasınlar. Bir başka 
sendikanın üyesine Başbakan’ın elinden 
plaket, Türk Eğitim-Sen üyesine bir siyasi 
partinin konferansını dinledi diye maaş 
kesim cezası. Böyle bir şey yok. Genel Ku-
rul Toplantımızda, merkez valiliği daha 
şerefli demiştim. Önemli olan adam gibi 
durmak, zulmetmemektir.”

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun 
sözleşmeli öğretmenlere verdiği sözü ha-
tırlatan Genel Başkan İsmail Koncuk, bu 
sözün yerine getirilmemesini eleştirdi. 
Koncuk ayrıca, Şubat ya da Mart ayında 
30 bin ek öğretmen ataması yapılmazsa, 
Nisan ayında Türk Eğitim-Sen’in büyük 
bir eylem yapacağını da kaydetti. Koncuk 
şöyle konuştu: “Sözleşmeli öğretmenlerin 
hakkını savunduk. 13 Mart mitingini yap-
tık, MEB önünde eylemler yaptık, yine de 
yapacağız. Sayın Bakan sözleşmeli öğret-
menlerin kadroya geçirilmesine ilişkin söz 
vermişti. Ancak bu söz yerine getirilmedi. 
Kendi bakanlarını sattılar. Hiçbir devlet 
adamının söz verip de o sözün üzerine yat-
mak gibi bir hakkı olamaz. Şayet sözünden 
geri adım atarsa, birileri en sert şekilde 
hatırlatır. Sayın Bakan bu sözü yerine ge-
tirmediği sürece, Milli Eğitim Bakanı sı-
fatı taşımasını zül olarak görüyorum. Öte 
yandan ataması yapılmayan 350 bin eğitim 
fakültesi mezunu var. Bu gençlerimiz işsiz, 
umutsuz, çaresiz. Hani kaynak vardı bu ül-
kede? Neden bu çocuklarımızı öğretmen 
olarak atamıyoruz? Şubat ya da Mart’ta 30 
bin ek öğretmen ataması yapılmasını isti-
yoruz. Bunu takip ediyoruz. Bu söz yerine 
getirilmezse, hem ataması yapılmayan 350 
bin öğretmen adına hem de sözleşmelilere 
verilen sözü hatırlatmak adına Nisan ayın-
da eylem yapacağız. Sözleşmelilere veri-
len sözü hatırlatacağız, unutturmayacağız. 
Sizler de illerinizde, ilçelerinizde bu sözü 
hatırlatın. Yarın milletvekilleri gelecekler, 
sendika binalarını gezecekler. Onlara ‘han-
gi yüzle geliyorsunuz’ diye sorun. ‘Sözünü-
zü tutmadığınız sürece anlatacaklarınıza 
inancımız yok’ deyin. Çocuklarınızın hak-
larına sahip çıkın. Hiçbir siyasi anlayışın 

bizleri aldatmak gibi bir hakkı yok.”
Eğitim çalışanlarını ilgilendiren her ko-

nuya sahip çıktıklarını kaydeden Koncuk, 
“18. Milli Eğitim Şurası’nda tüm eğitim 
çalışanları sözleşmeli olsun diye madde 
geçti. Kim mücadele etti? Türk Eğitim-Sen 
mücadele etti. Nezaket kurallarını aşarak 
mücadele ettik, kavga da ettik. O madde-
nin şura kararları arasından çıkarılmasını 
sağladık. İstiklal Marşımıza hakaret edildi. 
İhanet maddesi olarak nitelendirdiğimiz 
bir madde şura kararları arasından geçti, 
o maddenin de çıkarılmasını sağladık. Öğ-
renci Andının kaldırılması ile ilgili gerekli 
cevabı verdik. TES olmasa bunları kim ya-
pacak? Hiç kimse” diye konuştu.

YÖK’ün toplantısına başkanlık yapan 
Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun 
eğitim fakültelerinin kontenjanlarının dü-
şürülmesi ile ilgili yaptığı açıklamaya da 
dikkat çeken Koncuk, “Öğretmen dağılı-
mını ihtiyaca göre yapacaklar. Türkiye’nin 
hangi eğitim fakültesi mezununa 10, 20, 30 
yıl içinde ne kadar ihtiyaç var? Ülkemizin 
kaç tane doktora, makine mühendisine, 
ingilizce öğretmenine, beden eğitimi öğ-
retmenine, biyoloji öğretmenine ihtiyacı 
var? Böyle bir analiz yapılmış mı? Eğitim 
fakültelerinin kontenjanını neye göre azal-
tacaksınız? Diyelim ki, eğitim fakültesine 
giden öğrenci sayısını azalttınız. Üniversite 
sınavına 1,5 milyon öğrenci giriyor. Kon-
tenjanları azalttığınız zaman üniversiteye 
giremeyen öğrenci sayısı artacak. Bu ço-
cuklarımızı ne yapacağız? Bunun planı var 
mı? Tüm bunların cevabını kamuoyuyla 
tartışmayacaksınız, planınız, projeniz ol-
mayacak, eğitim fakültelerinde öğrenci 
kontenjanlarını azaltacaksınız. Bu hesap-
sız, kitapsız bir siyaset anlayışıdır. Sonra 
da ‘ben bu ülkeyi iyi yönetiyorum’ diye-
ceksiniz. Nasıl iyi yönetiyorsunuz? 2 bin 16 
öğretmenin çocuğunun bursu kesildi. 2008 
yılında öğretmen çocuklarının bursunun 
oranı yüzde 25 iken, 2009 yılında yüzde 
15’e düştü. Öğretmen, hizmetli, teknisyen, 
memur zengin mi bu ülkede?” dedi.

Önümüzdeki aylarda Sendikalar Kanu-
nunda birtakım değişikliklerin söz konusu 
olacağını ifade eden Genel Başkan İsmail 
Koncuk, “Devlet Personel Başkanlığıy-
la bir araya geldik. Sendikalar Kanunu ile 
ilgili birtakım mutabakatlar oluştu. Kamu 
çalışanlarının toplu sözleşmeli olması bir 
anlam ifade etmiyor. Toplu sözleşmeden 
uzlaşma sağlanamazsa, elinizdeki imkânlar 

önemli. Dayanışma aidatı gelebilir. Şöyle 
ki; herhangi bir sendikaya üye olmayanlar, 
toplu sözleşmenin kazanımlarından yarar-
lanmak için dayanışma aidatı ödeyecek. 
Bu; sendikaya ödenilen aidatın üçte ikisi 
olabilir. Oranı netleştirmedik, hükümetin 
tavrının ne olacağını bilemiyoruz” diye ko-
nuştu.

Yandaş sendikayı eleştiren Koncuk, “Bu 
yandaş sendika, referandum sürecinde ‘Biz 
nikâhımızda bile böylesine gönül rahat-
lığıyla evet diyememiştik” pankartı astı. 
Ben açık söylüyorum, eşime nikâhımda 
gönül rahatıyla evet dedim. Yandaş sendi-
ka üyeleri, ‘ağababaları arkamda olmazsa 
ben yandım’ diyor. ‘Menfaat elde edemem’ 
diyor. Böyle bir korku olabilir mi? Böyle 
bir korkuyla insan gibi yaşayabilir mi? Biz 
iktidar olmayı düşünmedik ama adamlar 
menfaatleri putlaştırıyor. Bu ülkenin bö-
lünmez bütünlüğüne inanan herkes sen-
dikamıza üye olabilir. Biz herkesi kucakla-
yacağız. Büyüyeceğiz. Bizim büyümemiz, 
savunduğumuz değerlerin de büyümesi-
dir. Ama bizi 9 yıldır kucaklamadılar. Bizi 
düşman gibi gördüler. Bu durumda seçim 
öncesinde susmam mı gerekir? ‘Hak et-
meyenleri makamlara getirin’ demem mi 
lazım. 9 yıldır anamızdan emdiğimizi bur-
numuzdan fitil fitil getirdiler. Tüm bunlara 
rağmen 165 bin üyemiz var. Sizi yüreğime 
basıyorum, tebrik ediyorum.” dedi. 

Koncuk, Başbakan’ın ‘üstünlerin huku-
kundan, hukukun üstünlüğüne’ sözünü de 
eleştirerek, şunları kaydetti: “Benim Ki-
lis’teki temsilcim bir parti toplantısına gitti 
diye Şanlıurfa’ya sürgün ediliyor. Ama Baş-
bakan AKP’nin siyaset okuluna katılan ma-
lum sendikanın Elbistan Şube Başkanı’na 
diploma veriyor. Üstünlerin hukukundan, 
hukukun üstünlüğümeymiş. Böyle bir ya-
lan olabilir mi? 12 Haziran’da da, bu süreç-
te de ben bu hesabı soracağım. Artık gözü-
müzü açtık. Biz namuslu olduğumuz için, 
inandıklarımızdan taviz vermediğimiz için 
ikinci sınıf vatandaş olarak görülüyorsak, 
bu hesabı da bizim görmemiz lazım.”

 Toplantının ikinci bölümünde Gazi 
Üniversitesi Öğretim Görevlileri Sinan 
Demirtürk ve Yılmaz Yeşil “Sendikacılıkta 
Liderlik” ve “İletişimde Farkındalık” konu-
larında eğitim  verdi. Toplantının ardından 
da ilçe temsilcileri sanatçı Ahmet Şafak’ın 
konseriyle stres attı.
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Allah’tan tek 
duası bir tost olan 
çocuklarımız ve 
Bursa eğitimi.

Bir önceki 
Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik’in tabiridir; 
“Tost yiyen test 

çözen çocuklar”.
Aslında Türk Milli Eğitim sistemini ge-

tirdikleri perişan noktanın güzel bir ifade-
si.

Ancak perişanlıkta son nokta bu değil.
Türk Milli Eğitiminde dengeler ve fır-

sat eşitliği, ülkemizin kahır ekseriyetini 
oluşturan yoksul kesim aleyhine öylesine 
bozuldu ki;

Birilerinin şikayetçi olduğu tostu ve 
testi dahi bulamayan binlerce masum var 
Bursa’mızda. Henüz eğitim denen acımasız 
yarışın en başında kendi iradeleri dışında 
elenmiş çocuklarımızla dolu sistem. Hem 
de çok acı örnekleriyle.

Olayın yaşandığı yer Türkiye’nin 4. bü-
yük şehri Bursa’nın merkez Yıldırım ilçe-
sinde bir ilköğretim okulu.

Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmeni 

derste çocuklardan dualarını kağıda dök-
melerini ister.

İçlerinden bir dua çıkar ki,  yürekleri 
burkan, insanlığımızdan utandıran.

Çocuk,  Allah’a içtenlikle yazmıştır du-
asını,  oldukça da mütevazi ve masum bir 
istek; “Tostun hep kokusunu biliyorum 
Allah’ım. Tadını çok merak ediyorum. Ha-
yatımda bir defa tost yemek istiyorum. Bir 
defa!”

Muhtemeldir ki, yüzlercesinin içinden 
geçen bir dua, ancak sadece birisi yazabil-
miş.

Evet,  bizim Bursa’da,  içinde kaşar olup 
olmadığı sürekli tartışılan 50 Kuruşluk tos-
tun yıllarca kokusunu duyup tadını alama-
yan binlerce masum çocuk nefsi var.

Ama olsun eğitimde her şey yolunda 
hiçbir problem yok (!)

Ne demiştik;
Birilerinin şikayet ettiği tost ve test için 

dua eden çocuklarımız var.
Parası, imkanı, gücü olanların çocukla-

rı milletin ortak malı  olan  sınavla öğren-
ci  alan  okullara yerleşmek  için  yüzlerce 
denemeden, kurstan, dershaneden geçerek 
sınava gelirken.

Tost için dua eden büyük çoğunluk ço-

cuklarımız testi ve optik formu ilk kez o 
malum sınavlarda görürler.

Aslında tost için dua eden yavrumuz 
duasına şöyle devam etseydi;

“Allah’ım, benim okumaktan başka bir 
çıkar yolum yok.  Ancak, iyi ve güzel okul-
lara, sadece dershanelere gidebilen, kurs 
alabilen, yüzlerce deneme sınavından ge-
çen yani zenginlerin çocukları gidebiliyor. 
Senden, geleceğim adına bir defacık ders-
hane istiyorum. Ya da zengin bir ailenin 
çocuğu olmak.”

Bu çocuklar yarışa 50-0 yenik başlayan 
çocuklar. Geleceğe ümitle bakamayan ço-
cuklar. Bizim çocuklarımız.

Fırsat eşitliği adına becerip de bir ortak 
sınav yapamayan yetkililere,

2 Trilyona restore edilen 120 yıllık tari-
hi İpekçilik Enstitüsü’nün ilk iş olarak okul 
yöneticileri tarafından makam odası yapıl-
masını oldukça olumlu bulan ilgililere,

Bir çift sözüm var; 
Koltuklarınızı sıkı tutun. Enstitünün 

diğer odalarına da İlçe ve il Milli Eğitim 
yetkililerini yerleştirin. O tarihi binada 
ağır misafirlerinizle kahvelerinizi yudum-
layın. Afiyet olsun. Durmak yok yolunuza 
devam edin!
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BİR TOST DUASI VE BURSA EĞİTİMİ

Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yap-
makta olan personelin başta görev tanımı 
olmak üzere, çalışma saatleri konuları ve 
hatta özlük hakları ile bir çok sıkıntısı bu-
lunmaktadır. Bu sıkıntılar Türk Eğitim Sen 
tarafından Milli Eğitim Bakanlığına ve hat-
ta meclise kadar taşınmış olmasına rağmen 
bu sorunlara bir çözüm bulunamamıştır. 

Bu nedenle yaşanılan sıkıntıların gideril-
mesi için Türk Eğitim Sen olarak Başba-
kanlığa ve Milli Eğitim Bakanlığına Ocak 
ayı içinde yazılı başvuruda bulunmuştuk. 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sendika-
mıza gönderilen yazıda madde madde ta-
rafımıza cevap verilmiştir. Ancak maalesef 
verilen cevaplar Yardımcı Hizmetler Sını-
fında görev yapmakta olan personelimizin 
yaşadığı sorunları gidermek adına pek bir 
şey ifade etmemektedir.

Bakanlık eğitim öğretime hazırlık öde-
neğinin hizmetli personele de verilme-
si konusunda 2007 yılında Başbakanlığa 
önerilerinin gönderildiğini belirtmişler-
dir. 2011 yılındayız ve halen maalesef bu 
konu ile ilgili Başbakanlık tarafından hiç-

bir çalışma yapılmamıştır. Ayrıca bakanlık 
öğretmen kadroları dışında çalışan perso-
nelin atama ve yer değişikliklerine ilişkin 
yeni bir mevzuat hazırlığında olduklarını 
belirtmiştir. Bahse konu personelin görev 
yetki ve sorumluluklarının genel hükümler 
çerçevesinde personelin çalıştığı kurumun 
merkez teşkilatında bağlı bulunduğu öğre-
tim dairelerince yürütüldüğü belirtilmiştir.

 Bakanlıktan gelen cevap yazısı maalesef 
sorunları gidermeye yönelik çalışmalardan 
değil zaten mevcut bulunan ve şikâyetçi 
olunan konuları tekrar niteliğindedir. Ya-
şanan sorunların çözümü aşamasında bir 
sivil toplum örgütü olarak eğitim çalışan-
larının yanında ve sorunların çözümünün 
takipçisi olmaya devam edeceğiz.
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Milli  Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve 
Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin 
Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetme-
lik Resmi Gazetenin 22.02.2011 tarih ve 
27854 sayılı sayısında yayımlanarak yürür-
lüğe girmiştir. Yürürlüğe giren yönetmelik 
16/7/1999 tarihli ve 99/13184 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konu-
lan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve 
Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin 
Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 8 
inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi 
ile bu bendin (3) numaralı alt bendini, aynı 
Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci 
fıkrasının (b) bendinin (4) ve (8) numaralı 
alt bentlerini,  Yönetmeliğin 11 inci mad-
desinin ikinci fıkrasında yer alan “mesleki 
ve teknik eğitim merkezleri,” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “yatılı ilköğretim bölge 
okulları,” ibaresini eklenmiş, aynı Yönet-
meliğin 13 üncü maddesini, Yönetmeliğin 
15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) 
bendine alt bent eklenmiş, (d) ve (e) bent-
leri ile (f) bendinin (2) numaralı alt bendi 
ve (g) bendini, Yönetmeliğin 18 inci mad-
desini, Yönetmeliğin 21 inci maddesinin 
ikinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerini değiş-
tirmiştir. Yapılan değişiklikler aşağıda baş-
lıklar halinde sunulmuştur.

- Eski düzenlemede her merkez için 1 
müdür yardımcısı kadrosu verilirken yeni 
düzenleme ile Rehberlik ve araştırma mer-
kezlerinin görev alanlarına giren il veya 
ilçenin nüfus sayısına göre müdür yardım-
cıları belirlenecektir.

-İş eğitim merkezleri ile mesleki eğitim 
merkezlerinde her sınıf, grup ve şube için 2 
sınıf öğretmeni  kadrosu verilirken bu sayı 
bire düşülmüştür. Ancak; RAM’lara Gör-

me engelliler için 1, İşitme engelliler için 
1, Gezerek özel eğitim görevi için 1 olmak 
üzere sınıf öğretmeni kadrosu verilmiştir.

-Yatılı ilköğretim bölge okulları, aynı 
yerleşim merkezinde bulunan okul ve 
kurumların branşlar itibariyle öğretmen 
norm kadrosunun belirlenmesinde; o 
yerleşim merkezindeki okul ve kurumla-
rın aynı branşlardaki haftalık ders  yükü  
toplamı  dikkate alınacaktır, kısacası bu 
kurumların öğretmen norm kadronsun 
belirlenmesinde aynı branşlardaki haftalık 
ders yükü toplamı eğitim bölgesine dahil 
edilmeyecektir.

-RAM’larda görev Rehber Öğretmen 
kadrosu 1 kadro artırılmış, Özel eğitim 
okul ve kurumlarından öğrenci sayısı 25 
ve daha fazla olanların her birine 1, İlköğ-
retim kurumlarından öğrenci sayısı 250 ve 
daha fazla olanların her birine 1, İlk ve orta 
öğretim kurumlarından öğrenci sayısı 150 
ve daha fazla olanların her birine 1, Yatılı 
veya pansiyonlu okulların öğrenci sayıları-
na bakılmaksızın her birine 1, İlçe merke-
zindeki ilk ve orta öğretim kurumlarında 
öğrenci sayısının az olması nedeniyle reh-
ber öğretmen norm kadrosu verilememesi 
halinde öğrenci sayısı en fazla olan eğitim 
kurumuna 1,Pansiyonlu mesleki eğitim 
merkezlerine 1,Bağımsız anaokullarına 
1,rehber öğretmen norm kadrosu verilece-
ği düzenlenmiştir.

- Liselerin 4 yıla çıkarılması ile Mesleki 
ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumla-
rında uygulamalı atölye ve laboratuar ders-
lerindeki öğrenci grup sayılarının sınıflara 
göre düzenlenmesi Milli Eğitim Bakanlığı-
nın 2006/90 nolu Genelgesinin 5. maddesi 
ile yapılmıştır. Bu düzenleme yönetmeliğe 
eklenmiştir.

-Norm kadrolar Haziran ve Eylül ayla-
rında belirlenecek ve bakanlık gerek gör-
düğü zamanlarda bu aylar dışında da okul 
ve kurumların norm kadrolarını yeniden 
belirleyebilecektir.

- Okul ve kurumların mevcut yönetici 
norm kadro sayılarının azalması halinde 
norm fazlası yöneticilerin belirlenmesi iş-
lemlerinde Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim 
Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer 
Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğinin 
27/2 maddesi uygulanacaktır.

- Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında 
görevlendirilen öğretmenlerden yönetici 
olanların norm kadroları Bakanlık merkez 
ve taşra teşkilatında görevlendirilen öğret-
menlerin, görevlendirilmelerinden önce 
atanmalarında kullanılmayacaktır.

-Yurt dışında görevlendirilen öğretmen-
lerin seçim esas ve usulleri, görev süreleri, 
aylıkları, izinleri, geri çağrılmaları ve diğer 
hususlara ilişkin iş ve işlemler 3 Temmuz 
2003 tarih ve 25157 sayılı Resmî Gazete’ de 
yayımlanan 5/6/2003 tarih ve 2003/5753 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesin-
de gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle eski 
karar yönetmelik metninden çıkarılmıştır.

-Öğretmenlerin norm kadro fazlası olup 
olmadıkları ve yer değiştirme işlemleri 
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin 
Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin  
“İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştir-
meleri” başlıklı 41.maddesi 3. fıkrası uya-
rınca yapılacaktır.

Yukarıdaki bilgiler ışığında Türk Eğitim-
Sen olarak Şubelerinden üyelerimizin de 
görüşleri alınarak rapor hazırlanması iste-
nilmiş olup gelen raporlar doğrultusunda 
gerekli işlemler tesis edilecektir. 
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Yaz aylarında zorunlu yer değişikliği kapsamında yer değiştiren okul ve kurum mü-
dürlerinin yer değişliklerine dair idari işlemler yargıdan dönmeye devam ediyor. Kocaeli 
ilinde görev yapan bir Türk Eğitim Sen üyesinin açtığı davada Kocaeli İdare Mahkemesi; 
orta eğitim kurumundan ilköğretim kademesinde bir okula yönetici olarak atanmasının 
hukuka uygun olmadığına karar vererek atama işleminin yürütmesini durdurmuştur.   
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9-10 Nisan 2011 Tarihinde gerçekleştiri-
lecek olan 4. Olağan Genel  Kurul’da, bütün 
sendikalarımızın Genel Başkanları’nın mu-
tabakatıyla, Türk Eğitim-Sen Genel Başka-
nı İsmail KONCUK’un tek Genel Başkan 
adayı olarak gösterilmesi kararlaştırıldı.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bir-
can Akyıldız’ın gelecek dönem milletve-
kili aday adayı olması nedeniyle görevini 
bırakmasının ardından konfederasyonun 
yeni dönemdeki Genel Başkan adayı, sen-
dika Genel Başkanlarının ortak kararıyla 
belirlendi. Alınan karar Türk Büro-Sen 
Genel Başkanı Fahrettin YOKUŞ tarafın-
dan 8 Mart Salı günü yapılan toplantıda 

açıklandı. Yokuş, toplantıda yaptığı konuş-
mada, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İs-
mail Koncuk’un bütün Genel Başkanların 
desteğiyle tek aday olarak Genel Kurulda 
aday gösterileceğini açıklayarak, kongre-
nin bir şölen havasında gerçekleştirileceği-
ni ifade etti.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk  da yaptığı konuşmada birlik ve 
beraberliğin önemine işaret ederek şun-
ları söyledi: “Türkiye Kamu-Sen, özellikle 
son sekiz yılda tüm baskılara rağmen her 
geçen gün sayısını arttırarak mücadele-
sine devam etti. Kamuoyunda itibarı son 
derece yüksek olan ve toplumumuzun çok 

geniş kesimleri tarafından güvenilen bir 
kuruluşuz. Teşkilatımıza emek veren, bu-
günlere taşıyan, sendikamızın sorumlulu-
ğunu omuzlarında taşıyan bütün cefakar 
arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 
Bundan sonraki süreçte hızımızı arttırarak 
mücadelemize devam edeceğiz. Türkiye 
Kamu-Sen’in bütün mensuplarının ve üze-
rine düşen görevi her zaman en iyi şekilde 
yerine getireceğine canı gönülden inanıyo-
rum. Yeni dönemde de birlik ve beraberlik 
içerisinde üzerimize devraldığımız sorum-
luluğu layıkı ile yerine getirmek için azami 
gayret göstereceğiz.”

Önümüzdeki dönem milletvekili aday 
adayı olmak için ilgili yönetmelik gere-
ği görevini teslim etmeye hazırlanan ve 
emekliliğe ayrılan Türkiye Kamu-Sen Ge-
nel Başkanı Bircan Akyıldız da yaptığı ko-
nuşmada, bundan sonraki yaşamında da 
Türkiye Kamu-Sen’in her zaman hizme-
tinde olacağını belirterek, “Türkiye Kamu-
Sen’in varlığının ve gelişmesinin, bundan 
sonraki süreçte çok daha iyi bir noktaya 
taşınması için ciddi bir çalışma yapıldığı-
nı söylemek istiyorum. Birlikte çalışmak-
tan büyük şeref duyduğum arkadaşlarıma 
çok teşekkür ediyorum. Türkiye Kamu-Sen 
Genel Başkanlığı benim ömrüm boyunca 
taşıyacağım en büyük şeref madalyasıdır.” 
şeklinde konuştu. Akyıldız, sorunların üs-
tesinden gelmek için güçlü olmak gerekti-
ğini ve bunun için de birlik ve bütünlüğün 
çok önemli olduğunu  belirterek, toplan-
tıya katılan tüm Genel Başkan ve Merkez 
Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.
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Türk Eğitim Sen olarak Türkiye Büyük Mil-

let Meclisi Başkanlığına, Temmuz 2010 tarihin-
de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavındaki 
kopya çekme iddialarına ilişkin gerekli incele-
melerin yapılması talebini içeren dilekçe gön-
dermiştik. Bu yazımıza cevaben Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu Başkan-
lığınca tarafımıza gönderilen A.01.1.DİK.5679 
dilekçe komisyon nolu yazıda, YÖK Başkan-
lığından alınan bilgi çerçevesinde konu ile il-

gili Kurul Başkanlığınca Yüksek Denetleme 
Kurulunda başlatılan soruşturmanın devam 
ettiği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca da 
aynen soruşturma yürütülmekte olduğundan, 
Komisyon tarafından başkaca bir işlem yapıl-
mayacağına karar verildiği bildirilmiştir. 

Türk Eğitim Sen olarak, 2010 yılı KPSS kop-
ya skandalı ile ilgili konunun yegane takipçisi 
olmaya bundan sonra da devam edeceğiz.
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Türk Eğitim-Sen Afyonkarahisar Şube 
Başkanı Erol Özsoy yaptığı basın açıklama-
sında, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hizmet 
içi eğitimleri yüzünden eğitimin felç oldu-
ğunu söyledi

Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan 
Şube Başkanı Erol Özsoy, ortaöğretim ku-
rumlarında görev yapan öğretmenlerin 
sayılarının yetersiz olduğunu söyleyerek, 
“Branş öğretmenlerinin hizmet içi eği-
timlere alınması eğitim-öğretim dönemi 
içerisinde oluyor. Bu durumda okullarda 
eğitim öğretim felç oluyor. Düşünün bazı 
okullarımızda sadece bir branşta 10- 15 öğ-
retmen bulunmaktadır. 10- 15 öğretmenin 
olmadığı bir ortamda nasıl eğitim öğretim 
yapılabilir? Yaklaşan YGS sınavı öncesi 
böyle bir boşluk olmamalıdır. İlimiz geçen 
yılki YGS ortalamasına göre 59. Sıradaydı. 

Korkarız bu yıl bu daha gerilere gidecek” 
dedi. 

Öğretmenlerin hizmet içi kurslara alın-
masına karşı olmadıklarını belirten Özsoy 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu duruma karşı 
değiliz, ancak asli vazife olan eğitim-öğ-
retim çok aksıyor. Bu hizmet içi eğitimler 
okulların fiilen açık olmadığı ve öğretmen-
lerin görevlerine devam ettiği sürelerde 
yapılmalı ya da yaz tatillerinde öğretmen-
lerin yasal hakları verilerek yapılmalıdır. 
Yetkililerin bu soruna bir an önce çözüm 
bulmasını bekliyoruz. Çünkü anlayışımız 
gereği ‘eğitimde kaybedilecek bir tek fert 
yoktur’ düşüncesindeyiz.” 

Erol Özsoy, sorumluluk sınavlarının da 
Haziran ya da Eylül aylarında yapılması ge-
rektiğini ifade ederek, “Afyonkarahisar’da-
ki Gazi Endüstri Meslek Lisesi’nde boşluk 

nedeniyle bıçaklı yaralamalı kavga oldu. 
Bunu çözmek için Şubat ayındaki sorum-
luluk sınavlarını eğitim-öğretim fiilen bit-
tikten sonra yapılması gerekir. Bu sınavlar 
Haziran ve Eylül aylarında yapılmalı ya da 
sınav haftasında eğitim-öğretime ara veril-
meli” diye konuştu.

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü tara-
fından Milli Eğitim Bakanlığına hitaben 
yazılan yazıda, uzman öğretmenlik ser-
tifikasını almak için açılan davaların ka-
zanıldığı, yargılama giderlerinin büyük 
meblağlar tutacağı düşünüldüğünden, uz-
man öğretmenlik sertifikasını almaya hak 
kazanan öğretmenler tarafından yeni da-
valar açılmasının önüne geçmek için baş-
vuranların parasal haklarının sertifikaya 
hak kazandıkları dava açma tarihi itibarıy-

la ödenmesinin kamu yararına uygun olup 
olmayacağı konusunda görüş sorulmuştur. 
Bakanlık da cevabi yazısında, bu davalarda 
parasal hakların, yargı kararında açıkça be-
lirtilen bir tarih var ise o tarihten itibaren, 
yok ise Danıştay kararı gereği idareye baş-
vuru tarihinden itibaren yararlandırılma-
sının uygun olacağını belirtmiştir.

Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gön-
derdiğimiz yazıda, bu davalar neticesinde 

Bakanlık aleyhine hükmedilen vekalet üc-
reti ve yargılama giderleri ile parasal haklar 
açısından işleyecek yasal faiz miktarlarının 
ciddi rakamlara ulaşacağı ve kamunun za-
rara uğratılacağını belirterek, başvuruda 
bulunan herkese yargıya gitmelerine gerek 
kalmaksızın uzman öğretmenlik sertifika-
sının verilerek kamunun daha fazla zarara 
uğratılmasının engellenmesi hususunda 
talepte bulunduk.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Ge-
nel Müdürlüğünün 2011/10 sayılı Genel-
gesinde, ortaöğretim son sınıf öğrencileri-
nin YGS ve LYS sınavlarına hazırlanmaları 
nedeniyle bu öğretim yılına mahsus olmak 
üzere, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim 
Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönet-
meliğinin 40. maddesinin 2. fıkrasının (c) 
bendinde belirtilen toplam süreyi aşma-
mak kaydıyla, öğrenci velisinin okul mü-
dürlüğüne yazılı başvurusu halinde beyan 
edeceği sürenin de özürlü devamsızlık ola-

rak değerlendirilmesi ve veli dilekçesinin 
özür belgesi gibi işlem görmesi belirtilmiş-
tir.

Bir üyemiz adına Türk Eğitim Sen olarak 
açtığımız davada, Samsun 1. İdare Mahke-
mesinin 2008/935 E., 2008/1958 K. Sayılı 
ve 30.12.2008 tarihli kararı ile öğrencilerin 
derse girmemesi nedeniyle boş geçen ders-
ler sebebiyle öğretmenden kesilen ek ders 
ücretinin iadesi istemiyle yapılan başvuru-
nun reddine ilişkin işlem iptal edilmiştir.

Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gön-
derdiğimiz yazıda, bahsi geçen yargı kara-
rından da bahsetmek suretiyle, derslerin 
boş geçmesi nedeniyle ortaöğretim son 
sınıf öğrencilerinin derslerine giren öğret-
menlerin ek ders hakkından yararlanama-
yacağı için mağdur olacaklarını belirterek, 
bu öğretmenlerimizin boş geçen derslerde 
idari izinli sayılması ve ek ders ücretlerinin 
kesilmemesi için gerekli düzenlemelerin 
yapılması hususunda talepte bulunduk.  
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Bizler, büyük 
bir ulus olarak her 
güçlüğün üste-
sinden gelmesini 
bilmiş, tarihi çağ-
lar içinde büyük-
lüğünü, gücünü 

dosta düşmana göstermiş bir medeniyetin 
mensuplarıyız. Tarih bizlere öyle misyon-
lar yüklemiştir ki: bulunduğu konum itiba-
riyle ve elindeki erk ile her daim çevresini 
gözeten, dostunun düşmanının derdine 
koşan büyük toprak parçalarına hükme-
den bir topluluk olduk. Tarihin ilk devir-
lerinde Göktürkler daha sonra Uygurlar 
dönemin en güzide devletleri olmuşlardır. 
Hakkı koruyan, haklıya değer veren, zali-
min karşısına çıkan bir devlet yapımız hep 
olagelmiştir. Bilge Kağan’dan Alparslan’a 
Fatih’ten Yavuz’a süregelen liderlerimiz 
güçlünün yanında değil hep haklının ya-
nında olmuşlardır.

Tarih Türk milletine hep güler yüzünü 
göstermemiştir. Hayatın cilvesi midir bi-
linmez; yüce yaratıcı birçok sınavla bizleri 
hep sınamıştır. Bu sınavlardan daima ba-
şarıyla geçmiş her zaman karanlık günle-
ri aydınlığa çevirmesini bilmişiz. Çünkü 
bizler doğru olmasını bilerek hep dümdüz 
durduk. Doğru olmayı da büyük bir değer 
olarak kabul ettik.

Tarih bir kez de Çanakkale’de sına-
dı bizleri: Alnımızın yazısı bir kez de 
Çanakkale’de yazıldı. Bu bakımdan bizler 
Çanakkale’ye sadece topla, tüfekle, kaz-
mayla, kürekle yapılan bir savaş olarak ba-
kamayız. Çünkü yazgı dediğimiz o kıldan 
ince çizginin kopup kopmayacağını da be-
lirleyen bir dönüm noktasıdır Çanakkale. 

Çanakkale Savaşı’nda şu iki noktaya de-
ğinmek yerinde olacaktır: bu iki noktada 
iki önemli ders vardır; dünyaya ve milleti-
mize verilmek üzere…

İnsanlık tarihine bir ‘’insanlık’’ dersi 
verilmiştir. İnsanlığı yok sayanlara inat bu 
savaşta. ‘’Kılıcı büyük bir hünerle kullanan 
Türkler, aynı hüneri düşmanlarının yara-
sını sarmakta da gösterdi’ sözlerini söy-
letmesini bilmiştir. Bu cümleyi söyletmek 
her millete nasip olmaz. Bize karşı kıyasıya 

çarpışan -niçin  oraya getirildiklerini bil-
meyen- Afrikalıları, askerlerimizin safla-
rında yer açarak beraber namaz kılmaları 
tüm dünyayı hayrete düşürmüştür.

‘’Çanakkale insanlığa ‘’insanlık’’ dersi 
verildiği yerdir.’’ Anzaklar, Yunanlar, İngi-
lizler ve daha niceleri bizim Mehmetçik-
lerimizle aynı toprakta yan yana yatması 
neden kimsenin dikkatini çekmez. Acaba 
hangi ülkeye gidip bizim ülkemizde yap-
tıkları gibi şafak ayinleri yapabilirler. Bu 
durum sadece bizim büyüklüğümüze ve 
bize özgü bir durum değil midir?

Çanakkale ‘’bir’’ olduğumuzun ayrın-
tılı bir resmidir. Çanakkale, bir milletin 
var olma mücadelesinden öte nasıl bir 
olunuru da göstermiştir. Kimler yok ki 
orada yatan bölgenin insanının dışında: 
İzmirli Hüseyin, Aydınlı Efe Kamil, Di-
yarbakırlı Şeyhmus, Trabzonlu Adem, An-
tepli Memet, Antalyalı Mustafa, Kırşehirli 
Memduh,Erzurumlu Hakkı… orada değil-
ler mi?

Araya hiçbir tefrika girmeden var ol-
mak, bir olmak için canlarını veren şehit-
lerimiz bizlere insanlık dersinin dışında 
milli birlik dersi de vermemişler midir? 

Çanakkale sadece bir savaş değildir. 
Çanakkale dünyaya insanlığı öğrettiği-

miz; millete bir olduğumuzu hatırlatan bir 
yerdir. Bir olmanın en zor döneminde var 
olmak uğruna ne kadar zorluk varsa hep 
beraber göğüs gerilmemiş mi? 

‘’Var olmak için bir olmak’’ aslında bir 
olduğumuz için var olduk demek değil mi-
dir? Hayat  sahnesinde oynadığımız oyu-
nun senaryosu da bir olmak üzerine kuru-
lu değil midir? Bu oyunun içinde hepimiz 
başrolde değil miyiz? Hangimize sen figü-
ransın denildi bugüne kadar? İşin özünde 
‘’insanlık’’ felsefesi vardır. Yunus Emre’den 
Mevlana’ya, Hacı Bektaş-ı Veli’ye kadar 
hep bu felsefe bizlere rehber olmuştur. 
Asırlar geçse de Türk toplumu için geçerli 
olan temel kural insan olmaktır. İnsan olan 
ayrıyı gayrıyı düşünmediği gibi varlığını da 
birliğine borçlu olduğunu bilir. Var olanı 
yok kılmak zor bir şey olmasa gerek ama 
bir olanları asla ve asla iki, üç olmadıkları 
sürece yok etmek mümkün değildir. İşte 
işin sırrı burada gizlidir. 

Var olmanın yolunun bir olmaktan geç-
tiğini bilmemek milli şuura, milli benliğe 
yapılacak en büyük haksızlık olur. Başrol-
lerde hep birlik- varlık kavramlarının ol-
duğu ve çok iyi bildiğimiz senaryoya halel 
getirecek bir şuur bizlere uygun bir tarz 
değildir. 
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ÇANAKKALE; 
“BİR OLMAK - VAR OLMAK”
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Adana 2 Nolu Şube üyelerinden Gülseren 
SARITAŞ’ın çocuğu olmuştur.

Adana 2 Nolu Şube üyelerinden Serpil 
HIZ’ın çocuğu olmuştur.

Adana 2 Nolu Şube üyelerinden Aysen 
SOYTAŞ’ın çocuğu olmuştur.

Adana 2 Nolu Şube üyelerinden Alper 
ÇATAL’ın çocuğu olmuştur.

Adana 2 Nolu Şube üyelerinden Musa 
Gökhan MİLLİ’nin çocuğu olmuştur.

Afyonkarahisar Şubesi üyelerinden Can 
YALÇIN’ın çocuğu olmuştur.

Afyonkarahisar Şubesi üyelerinden Tun-
cay- Mehtap GÖKÇE’nin çocuğu olmuştur.

Ankara 1 Nolu Şube üyelerinden Rahime 
ÇOPUR’un çocuğu olmuştur.

Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden Yrd.
Doç.Dr. İrfan TURAN’ın çocuğu olmuştur.

Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden Atilla 
KAYNAR’ın çocuğu olmuştur.

Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden Harun 
TOPAY’ın çocuğu olmuştur.

Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden Altan 
BAĞIÇ’ın çocuğu olmuştur.

Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden Nazlı 
Çınar ve Kamil SİVİŞ’in çocuğu olmuştur.

Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden Hacı Ali 
ARICAN’ın çocuğu olmuştur.

Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden Orhan 
SÖNMEZ’in çocuğu olmuştur.

Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden Şenay 
YILMAZ’ın çocuğu olmuştur.

Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden Şengül 
KOYUNCU’nun çocuğu olmuştur.

Bolu Şubesi üyelerinden Orhan 
DANIŞIK’ın çocuğu olmuştur.

Bolu Şubesi üyelerinden Elif 
KASAPOĞLU’nun çocuğu olmuştur.

Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden Özlem 
ALDENİZ’in çocuğu olmuştur.

Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden Hale-Ha-
mit GÜRBÜZOĞLU’nun çocuğu olmuştur.

Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden Meliha ve 
Murat Tahsin GÜNGÖR’ün çocuğu olmuştur.

Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden Başak 
SAĞ’ın çocuğu olmuştur.

Düzce Şubesi üyelerinden  Hüseyin 
PAMUK’un çocuğu olmuştur.

Düzce Şubesi üyelerinden   Levent - Nur-
cihan ÖGETTIG’ın çocuğu olmuştur.

İstanbul 3 Nolu Şube üyelerinden Engin-
Rukiye TAŞ’ın çocuğu olmuştur.

İstanbul 3 Nolu Şube üyelerinden Emre 
CEREN’in çocuğu olmuştur.

İstanbul 3 Nolu Şube üyelerinden Erhan 
AKÇAOĞLU’nun çocuğu olmuştur.

İzmir 2 Nolu Şube üyelerinden Gökhan 
ŞAHİN’in çocuğu olmuştur.

Karaman Şubesi üyelerinden Neslihan 
Ebru AYAŞ ‘ın çocuğu olmuştur.

Karaman Şubesi üyelerinden Bahadır 
DEV’in çocuğu olmuştur.

Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden Havva - 
Ünal TÜRKOĞLU’nun çocuğu olmuştur.

Kırıkkale Şubesi üyelerinden Duygu 
BEBEK’in çocuğu olmuştur.

Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Tijen 
SİNAN’ın çocuğu olmuştur.

Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Osman 
Mete AYRANCI’nın çocuğu olmuştur.

Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Murat 
KOÇAK’ın çocuğu olmuştur.

Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Keziban-
Serper ACAR’ın çocuğu olmuştur.

Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden Volkan 
Lütfi PAN‘ın çocuğu olmuştur.

Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden Sadettin 
IŞIK‘ın çocuğu olmuştur.

Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden Didem 
BİTER‘ın çocuğu olmuştur.

Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden Aydın 
AKTÜRK–Arzu EZDER AKTÜRK‘ün çocuğu 
olmuştur.

Nevşehir Şubesi üyelerinden Mesude-İs-
mail ALTIKARDEŞ’in çocuğu olmuştur.

Nevşehir Şubesi üyelerinden Fatma-Ha-
san YAYAN’ın çocuğu olmuştur.

Nevşehir Şubesi üyelerinden Ayça-Adem 
ÇELTİK’in çocuğu olmuştur.

Ordu Şubesi üyelerinden Selami 
ÇELİK’in çocuğu olmuştur.

Ordu Şubesi üyelerinden Mustafa Murat 
ANTLI’nın çocuğu olmuştur.

Ordu Şubesi üyelerinden Saffet-Sedef 
YILMAZ’ın çocuğu olmuştur.

Ordu Şubesi üyelerinden Ali-Esra 
BEKTAŞ’ın çocuğu olmuştur.

Ordu Şubesi üyelerinden Saniye 
KIRICI’nın çocuğu olmuştur.

Ordu Şubesi üyelerinden Gülçin 
KUTLU’nun çocuğu olmuştur.

Ordu Şubesi üyelerinden Deniz 
ENGİNYURT’un çocuğu olmuştur.

Sakarya Şubesi üyelerinden Çoşkun-Filiz 
ŞEN’in çocuğu olmuştur.

Sakarya Şubesi üyelerinden Serdal 
UYSAL’ın çocuğu olmuştur.

Sakarya Şubesi üyelerinden Selman 
TEMİZ’in çocuğu olmuştur.

Sakarya Şubesi üyelerinden Fatih-Nesrin 
AKAR’ın çocuğu olmuştur.

Sakarya Şubesi üyelerinden Eyüp 
YAZICI’nın çocuğu olmuştur.

Sakarya Şubesi üyelerinden Ferhat 
KARAGÖZ’ün çocuğu olmuştur.

Sakarya Şubesi üyelerinden Süleyman 
ALTUNDAĞ’ın çocuğu olmuştur.

Sakarya Şubesi üyelerinden Yıldıray-Nec-
la AKAN’ın çocuğu olmuştur.

Sinop Şubesi üyelerinden Murat 
UYSAL’ın çocuğu olmuştur.

Sinop Şubesi üyelerinden Emel-Ömer 
ÖZKAPTAN’ın çocuğu olmuştur.

Sinop Şubesi üyelerinden Ferudun 
ÇÖMLEKÇİ’nin çocuğu olmuştur.
Sinop Şubesi üyelerinden İsmail Tekin 
KURU’nun çocuğu olmuştur. 

Adana 2 Nolu Şube üyelerinden Nesrin 
ÇABUK-Fuat DEMİR evlenmiştir.

Afyonkarahisar Şubesi üyelerinden 
Süreyya Şevki YILDIZ evlenmiştir.

Ankara 1 Nolu Şube üyelerinden Ham-
di ÇOBAN’ın oğlu evlenmiştir.

Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden Yrd.
Doç.Dr. Hilal ŞAHİN evlenmiştir.

Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden Sü-
leyman ÖZTÜRK’ün kızı evlenmiştir.

Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden Hıdır 
UĞURSU’nun oğlu evlenmiştir.

Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden Meh-
met LÖKOĞLU’nun oğlu evlenmiştir.

Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden Zafer 
DALKILIÇ evlenmiştir.

Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden Yaşar 
Ersel AYVAZ evlenmiştir.

Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden Ahmet 
Rıdvan TURAN’ın oğlu evlenmiştir.

Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden Abdül-
baki ERDOĞAN evlenmiştir.

Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden Gök-
han DURAN evlenmiştir.

Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden Fat-
ma ŞAHİN evlenmiştir.

Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden Meh-
met EROĞLU’nun oğlu evlenmiştir.

Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden Nu-
rettin ŞAHİN’in oğlu evlenmiştir.

Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden Eren 
AVŞAR evlenmiştir.

Sakarya Şubesi üyelerinden Metin 
AKKAYA evlenmiştir.

Sinop Şubesi üyelerinden Ömer OR-
HAN evlenmiştir.
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Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden Recep 
KARAZOR’un oğulları sünnet olmuştur.

Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden Mer-
yem AKSOY’un oğlu sünnet olmuştur.



Mart 2011

30 �������	�	
���
����	�����
����

Adana 2 Nolu Şube üyelerinden Ahmet 
ÇAMDELEN’in babası vefat etmiştir.

Adana 2 Nolu Şube üyelerinden Fatma 
DEMİRCİ’nin babası vefat etmiştir.

Adana 2 Nolu Şube üyelerinden Arif 
KORKMAZ’ın ablası vefat etmiştir.

Adana 2 Nolu Şube üyelerinden Mehmet 
AVCI’nın annesi vefat etmiştir.

Adana 2 Nolu Şube üyelerinden Yusuf 
GÜLTEKİN’in annesi vefat etmiştir.

Adana 2 Nolu Şube Denetleme Kurulu Baş-
kanı İsmail ÜZÜN’ün babaannesi vefat etmiştir.

Adana 2 Nolu Şube üyelerinden Arif 
AVCI’nın kayınbabası vefat etmiştir.

Adana 2 Nolu Şube üyelerinden Yunus 
GÜLDÜR’ün annesi vefat etmiştir.

Adana 2 Nolu Şube üyelerinden Ahmet 
PALAS’ın annesi vefat etmiştir.

Adana 2 Nolu Şube üyelerinden İlhami 
KAYBOZ’un annesi vefat etmiştir.

Adana 2 Nolu Şube üyelerinden Gökçe 
Nurhan YENİÇERİ’nin kayınbabası vefat etmiş-
tir.

Adana 2 Nolu Şube üyelerinden Süleyman 
TEKOL’un babası vefat etmiştir.

Ankara 1 Nolu Şube üyelerinden Sönmez 
GÜNERUZ’un babası vefat etmiştir.

Ankara 1 Nolu Şube üyelerinden Naim 
CENGİZ’in annesi vefat etmiştir.

Ankara 1 Nolu Şube üyelerinden Gencay 
GÜNEL’in annesi vefat etmiştir.

Ankara 1 Nolu Şube üyelerinden Talat 
DOĞAN’ın oğlu vefat etmiştir.

Ankara 2 Nolu Şube üyelerinden Erdem 
ARIBAŞ’ın annesi vefat etmiştir.

Ankara 2 Nolu Şube Yönetim Kurulu üyesi 
Yaşar ERSOY’un bacanağı vefat etmiştir.

Ankara 2 Nolu  Şube üyelerinden Reis DU-
MAN’ın eniştesi vefat etmiştir. 

Ankara 2 Nolu Şube eski denetleme kurulu 
üyesi Hacı Mustafa ÖĞÜTÇÜ’nün yeğeni vefat 
etmiştir.

Ankara 2 Nolu Eski Şube  Başkanı Server 
BİLGE’nin halası vefat etmiştir. 

Ankara 2 Nolu Şube üyelerinden Nebahat 
DENİZ KOÇ’un eşinin dedesi vefat etmiştir. 

Ankara 2 Nolu Şube üyelerinden  Şükrü 
DOĞAN’ın teyzesinin oğlu vefat etmiştir.

Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden Metin 
DALAMAN’ın kayınpederi vefat etmiştir.

Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden Mesut 
METİN’in kayınpederi vefat etmiştir.

Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden Meryem 
METİN’in babası vefat etmiştir.

Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden Soner 
ÇAPRAZ’ın babası vefat etmiştir.

Antalya 1 Nolu Şube Başkanı Bünyamin-
SEÇME’nin yeğeni vefat etmiştir.

Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden Orhan 
UĞUR’un kayınpederi vefat etmiştir.

Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden Nebahat 
BÜBER’in annesi vefat etmiştir.

Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden Muzaffer 
ERGÜN’ün kayınbiraderi vefat etmiştir.

Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden Münev-
ver TONAK’ın kayınvalidesi vefat etmiştir.

Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden Metin 
DALAMAN’ın babası vefat etmiştir.

Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden Ceyhan 
-Fatih TAŞKINÖZ’ün amcası vefat etmiştir.

Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden Metin 
KOLAK’ın eşi vefat etmiştir.

Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden Hüseyin 
AYDIN’ın annesi vefat etmiştir.

Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden Yücel 
KAŞTAN’ın amcası vefat etmiştir.

Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden Arif 
ÇÖLKESEN’in amcaoğlu vefat etmiştir.

Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden Hülya 
ÖZÜPAK’ın babası vefat etmiştir.

Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden Orhan 
SÖNMEZ’in babası vefat etmiştir.

Antalya 1 Nolu Şube Korkuteli Temsilcisi 
Mehmet ÖĞRETEN’in annesi vefat etmiştir.

Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden Hakan 
BORAZAN’ın babası vefat etmiştir.

Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden Erdoğan 
AKAY’ın babası vefat etmiştir.

Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden Bekir 
YILDIRIM’ın babası vefat etmiştir.

Antalya 1 Nolu Şube Eski Kumluca Tem-
silcisi Ramazan GÖKKAYA’nın amcaoğlu vefat 
etmiştir.

Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden Sefer 
ARICAN’ın annesi vefat etmiştir.

Bursa1 Nolu Şube üyelerinden Nabi 
ELİTOK’un anne ve babası vefat etmiştir.

Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden Ergin 
YİĞİT’in babası vefat etmiştir.

Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden Abdullah 
NARI’nın abisi vefat etmiştir.

Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden Sadettin 
NARI’nın amcası vefat etmiştir.

Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden Bala 
TOPRAK’ın babası vefat etmiştir.

Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden Salih 
AKSU’nun kayınbiraderi vefat etmiştir. 

Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden Salih 
AKSU’nun kayınpederi vefat etmiştir.

Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden İsmet ER’in 
bacanağı vefat etmiştir.

Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden Yaşar 
ÇALI’nın annesi vefat etmiştir.

Bursa 1 Nolu Şube Okul temsilcisi Ahmet 
ALTUNEL vefat etmiştir.

Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden Rasim 
ÖZDEMİR’in babası vefat etmiştir.

Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden Meral ve 
Necati GÜLAL’in babası vefat etmiştir.

Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden Osman 
GENÇ’in babası vefat etmiştir. 

Düzce Şubesi üyelerinden İmran 
ALTUN’un babası vefat etmiştir.

Düzce Şubesi üyelerinden Yaşar 
KOCAMANBAŞ’ın annesi vefat etmiştir.

İstanbul 3 Nolu Şube Disiplin Kurulu Üyesi 
Yener AKBULAK’ın annesi vefat etmiştir.

İstanbul 3 Nolu Şube üyelerinden Mehmet 
PİŞKİN’in babası vefat etmiştir.

İzmir 1 Nolu Şube üyelerinden Naime 
KARTAL’ın ağabeyi vefat etmiştir.

İzmir 2 Nolu Şube üyelerinden Muammer 
GÜL’ün babası vefat etmiştir.

İzmir 2 Nolu Şube üyelerinden Hatice 
TEKİN’in babası vefat etmiştir.

İzmir 2 Nolu Şube üyelerinden Kürşad 
Cabir YAZICI’nın annesi vefat etmiştir.

İzmir 3 Nolu Şube üyelerinden Serhat Yal-
çın CAN’ın kayınpederi vefat etmiştir.

İzmir 3 Nolu Şube üyelerinden Funda 
CAN’ın babası vefat etmiştir. 

İzmir 3 Nolu Şube Disiplin Kurulu Başkanı 
Ergün BAYLAN’ın babası vefat etmiştir. 

Karaman Şubesi üyelerinden Ahmet 
ATALAY’ın annesi vefat etmiştir.

Karaman Şubesi üyelerinden Tülin-İbra-
him MERCAN’ın dayıları vefat etmiştir.

Kayseri 2 Nolu Şube Yönetim Kurulu üye-
lerinden Bekir BAYNAL’ın dayısının oğlu vefat 
etmiştir.

Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden Ramazan 
ÖZMEN’in  babası vefat etmiştir.

Kırıkkale Şubesi üyelerinden Yılmaz 
DOK’un kız kardeşi vefat etmiştir.

Kırıkkale Şubesi üyelerinden Mehmet 
YORULMAZ’ın babası vefat etmiştir.

Kırıkkale Şubesi üyelerinden Abdurrah-
man BAŞKAL’ın kardeşi vefat etmiştir.

Kırıkkale Şubesi üyelerinden Ömer Faruk 
DAMGACI’nın babası vefat etmiştir.

Kırıkkale Şubesi üyelerinden Hüseyin 
GÖZÜYUKARI’nın kardeşi vefat etmiştir.

Kırıkkale Şubesi üyelerinden Ahmet 
ORÇUN’un kardeşi vefat etmiştir. 

Kırıkkale Şubesi üyelerinden Nazlı 
AYAN’ın kardeşi vefat etmiştir.

Kırıkkale Şubesi üyelerinden Abid 
CEYHAN’ın kız kardeşi vefat etmiştir.

Kırıkkale Şubesi üyelerinden Süleyman 
KARAKOL’un annesi vefat etmiştir.

Kırıkkale Şubesi üyelerinden Halit 
ÖZYÜREK’in babası vefat etmiştir.

Kırıkkale Şubesi üyelerinden Ömer 
ÖZDAL’ın annesi vefat etmiştir.

Kırıkkale Şubesi üyelerinden Ali Osman 
ALGÜL’ün annesi vefat etmiştir.

Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Mehmet 
ÖZÇELİK’in babası vefat etmiştir.

Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Adil 
HARMAN’ın babası vefat etmiştir.

Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Nuri 
NAYAN’ın babası vefat etmiştir.

Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Hasan 
TUMRU’nun babası vefat etmiştir.

Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Muham-
med Ahmet ARISOY’un babası vefat etmiştir.

Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Hikmet 
GEDİKLİ’nin babası vefat etmiştir.
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Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Zehra 
GEDİKLİ’nin kayınpederi vefat etmiştir.

Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Sadi 
BOLAT’ın ablası vefat etmiştir.

Nevşehir Şubesi üyelerinden Ahmet 
DİNÇ’in babası vefat etmiştir.

Ordu Şubesi üyelerinden Ali-Esra 
BEKTAŞ’ın çocukları vefat etmiştir.

Ordu Şubesi üyelerinden Mahmut Sinan 
KARADENİZ’in babaannesi vefat etmiştir.

Ordu Şubesi üyelerinden İsmail 
MAZLUMOĞLU’nun annesi vefat etmiştir.

Ordu Şubesi üyelerinden Şenol 
İŞBAKAN’ın babası vefat etmiştir.

Ordu Şubesi üyelerinden Oktay KEPEZ’in 
annesi vefat etmiştir.

Ordu Şubesi üyelerinden Halil İbrahim 
YARAN’ın kayınpederi vefat etmiştir.

Ordu Şubesi üyelerinden SALİH ŞAHİN’in 
annesi vefat etmiştir.

Ordu Şubesi emekli üyelerinden İHSAN 
YILDIRIM vefat etmiştir

Ordu Şubesi üyelerinden Temel ARAZ’ın 
kayınpederi vefat etmiştir.

Ordu Şubesi Korgan İlçe Temsilcisi Hayret-
tin ODYILDIZ’ın dayısı vefat etmiştir. 

Ordu Şubesi Kabataş İlçe Temsilcisi İsmail 
KÖKSAL’ın bacanağı vefat etmiştir.

Ordu Şubesi üyelerinden Ayhan 
ÖZDOĞRU’nun oğlu vefat etmiştir 

Ordu Şubesi üyelerinden Mustafa 
TORUN’un babası vefat etmiştir.

Ordu Şubesi üyelerinden Seçkin ÖNBAŞ’ın 
ağabeyi vefat etmiştir.

Ordu Şubesi üyelerinden Aysun TAK’ın 
babası vefat etmiştir.

Ordu Şubesi üyelerinden Barış TAK’ın 
kayın babası vefat etmiştir.

Sakarya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mali 
Sekreter Mehmet DÜZLÜ’nün babası vefat et-
miştir.

Sakarya Şubesi üyelerinden Eflatun 
YILDIRIM’ın annesi vefat etmiştir.

Sakarya Şubesi üyelerinden Abdullah 
YİĞİT’in annesi vefat etmiştir.

Sakarya Şubesi üyelerinden Fatih YİĞİT’in 
babaannesi vefat etmiştir.

Sakarya Şubesi üyelerinden Mahmut 
ÖZPINAR’ın kayınpederi vefat etmiştir.

Sakarya Şubesi Söğütlü Temsilcisi ŞABAN 
KENAR’ın babası vefat etmiştir

Sakarya Şubesi üyelerinden Osman 
TUNA’nın babası vefat etmiştir.

Sakarya Şubesi üyelerinden Ayşe TUNA’nın 
kayınpederi vefat etmiştir.

Sakarya Şubesi üyelerinden Ramazan 
GÜREK’in babası vefat etmiştir.

Sakarya Şubesi üyelerinden Emine 
EVLİYAOĞULLARI’nın annesi vefat etmiştir.

Sinop Şubesi üyelerinden Ünal OLGUN’un 
annesi vefat etmiştir.

Sinop Şubesi Durağan İlçe Temsilcisi İbra-
him ARSLAN’ın amcası vefat etmiştir.

Sinop Şubesi üyelerinden Erdoğan 
BULUT’un babaannesi vefat etmiştir.

Sinop Şubesi üyelerinden Hüseyin 
ERKAN’ın abisi vefat etmiştir.

Sinop Şubesi üyelerinden Ali BAL’ın babası 
vefat etmiştir.

Sinop Şubesi üyelerinden Osman 
ALTINTAŞ’ın annesi vefat etmiştir. 

Sinop Şubesi üyelerinden Hikmet EREN’in 
annesi ve kayınvalidesi vefat etmiştir.

Sinop Şubesi üyelerinden Recep IŞIN’ın 
dayısı vefat etmiştir.

Yozgat Şubesi üyelerinden Erhan 
ŞAHİNER’in babası vefat etmiştir.
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Önder GÜVEN Önder GÜVEN

 01/01/1963 Hüyük doğumlu.  
Konya ili Hüyük İlçesi Merkez Orta 
Mahalle nüfusuna kayıtlı Evli 1 kız 
1 erkek olmak üzere 2 çocuk baba-
sı,  Selçuk Üniversitesi Batı dilleri ve 
Edebiyatı bölümünden 29.08.1983 
mezun oldu.

1985-1986 yıllarında yedek su-
bay olarak askerlik görevini yaptı. 
1986-1992 yılları arasında Beyşehir 
Ticaret Odasında memur olarak 
görev yaptı. 24/08/1992 tarihinde 

Şanlıurfa/Suruç Mollahamza ilkokulunda ilk Öğretmenliğe 
başladı.

Daha sonra Konya İli Beyşehir ilçesi Kayabaşı İlköğ-
retim Okulu’nda görev yaptı. Konya/Beyşehir Gazi İlköğ-
retim Okulu’nda öğretmen olarak görev yaparken, aynı 
okulda müdür yardımcısı oldu. Bu görevi sürdürürken üç 
yıl süreyle Belçika’da öğretmen olarak çalıştı. Yurda döndü-
ğünde 15.09.2003 tarihinde Beyşehir Eşrefoğlu İlköğretim 
okulunda göreve başladı. Bu görevi sürdürürken, yakalan-
dığı amansız hastalıktan kurtulamayarak 11.02.2011 tari-
hinde vefat etmiştir.

1982 Konya doğumlu. Gazi ünv. Kastamonu Eğitim 
Fak. Türkçe Öğretmenliği mezunu olan arkadaşımız mes-
lek hayatına 2004 yılında başladı. Sibel hanım ile evli olan 
Celaleddin ÖZCANLI’nın Alperen adında bir oğlu bulun-
maktadır.  En son görev yeri olan Ayancık Mesleki Eği-
tim Merkezi’nde Müdür Yardımcısı olarak çalışmakta iken 
Özgür Boyar ve İlkay Karabal adlı öğretmen arkadaşları 
ile beraber geçirdikleri acı bir kazada aramızdan ayrıldı.

Sakin ve uyumlu kişiliğiyle çevresinde sevilen arkada-
şımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz. 

1962 Ayancık doğumlu. Öğretmenliğe 1984 yılında 
Sivas’ın Hafik ilçesinde başladı.

1988 yılından itibaren Sinop’un değişik okullarında 
görev yaptı. Son olarak Merkez Mehmet Akif Ersoy İlköğ-
retim Okulu’nda Müdür Yardımcısı olarak görev yapan 
arkadaşımız kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 

Güliz Karakaş ile mutlu bir evliliği olan Meriç hocamı-
zın Nisa ve Sena adlarında iki kızı bulunmaktadır.

Çevresinde güleryüzüyle ve yardımsever kişiliğiyle ta-
nınan Meriç hocaya Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar 
diliyoruz. 
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