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Ba!bakan Yardımcısı Bülent Arınç, 74 m"lyo-
nun sorumlulu#unu ta!ıdı#ını unutmu!casına 
açıklamalar yaparak büyük "nf"al uyandırdı. Va-
tanda!ları ve s"v"l toplum kurulu!larını oylarının 
reng"ne göre tasn"f eden ve kend" duru!una mu-
hal"f oldu#una "nandı#ı kes"mler" yok sayan, Ana-
yasal haklardan dah" yararlanmalarının do#ru ol-
mayaca#ını "fade eden sayın Arınç’ın bu tutumu; 
ne demokras" anlayı!ına ne de üzer"nde ta!ıdı#ı 
hukukçu k"ml"#"ne yakı!mamaktadır. 

Sarı send"kacılı#ı reddeden, onurlu mücadele-
y" send"kal ahlakın asgar" gerekl"l"#" olarak gören 
Türk"ye Kamu-Sen’e kar!ı hasmane tavır serg"le-
yen Bülent Arınç hakkında Konfederasyonumuz 
6 Aralık 2011 tar"h"nde Ankara Cumhur"yet Sav-
cılı#ı nezd"nde suç duyurusunda bulundu. 
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Yanda! konfederasyonun 
Bursa "l tems"lc"l"#" 

z"yaret"nde, kend"nden geçen 
Bülent Arınç’a bulundu#u 
makamı hatırlatmak "ç"n 

yargı yolunu seçt"k. 
Devlet Bakanı ve Ba!bakan Yardımcı-

sı Bülent Arınç, geçt"#"m"z gün Bursa’da 
–gaza gelm"! olacak k"- devlet adamlı#ı-
nı, s"yasetç"l"#"n" ve tak"yye yaptı#ını b"r 
anda unutmu! ve derv"!"n f"kr" neyse z"kr" 
de o’dur m"sal", demokras"y" h"çe sayarak 
“Anayasa de#"!"kl"#"nde hayır oyu kulla-
nanların, Anayasal hakları kullanamaya-
cakları !ekl"nde "fadeler"n yer aldı#ı,  b"r 
konu!ma yapmı!tı.

Arınç’ın konu!ması, açıkça kamu gö-
revl"ler"n" b"r send"kaya üye olmaya zorla-
yan, örgütlenme özgürlü#ünü engelleyen 
ve kamu görevl"ler" arasında ayrımcılık ya-
pan b"r n"tel"k ta!ımaktaydı. 

Bunun üzer"ne Türk"ye Kamu-Sen ola-
rak, Bülent Arınç’ın konu!masının Ana-
yasaya, Türk Ceza Kanununa, Send"kalar 
Kanununa, uluslar arası sözle!melere, de-
mokras"ye, bulundu#u makamın gerekler"-
ne aykırı oldu#u gerekçes"yle mahkemeye 
ba!vurduk. 

Türk"ye Kamu-Sen Genel Ba!kanı $s-
ma"l Koncuk ve ba#lı send"kalarımızın 
ba!kanları "le üyeler"m"z"n bulundu#u ka-
labalık b"r grup, ba!vuru d"lekçes"n" sun-
madan önce Ankara Adl"yes" önünde b"r 
basın açıklaması yaptı. 

Basın açıklamasında konu!an Genel 
Ba!kan $sma"l Koncuk, Türk"ye Cumhur"-
yet"ne vatanda!lık ba#ı "le ba#lı olan her-
kese e!"t mesafede olmasını zorunlu kılan 
b"r yer oldu#u gerçe#"nden yola çıkarak, 
Bülent Arınç’ı makamına ve devlet adamlı-
#ına yakı!ır davranmaya davet ett". 

$sma"l Koncuk konu!masında “Devlet 
makamları h"ç k"msen"n !ahsına münha-
sır yerler de#"ld"r. M"llet"m"z"n türlü ne-
denlerle, kend"ler"ne gösterm"! oldukları 
teveccühü kavrama kab"l"yet"nden yoksun 
olanlar, keramet" hep kend"ler"nde bulanlar 
en büyük yanılgı "ç"nded"rler. Çokça d"llen-
d"rd"kler" $slam ahlâkından nas"b"n" alma-

mı! olanlar; Bugün bulundukları mevk""n, 
!an ve !öhret"n, güce sah"p olmanın verd"#" 
ukalalık ve güvenle, a#ızlarından çıkanları 
duymak erdem"n" dah" gösterem"yorlar. Bu 
k"mselere tavs"yem"z ancak !udur k", “h"ç 
k"msen"n sözler"yle gaza gelme, ne kadar 
yüksekteysen o kadar sert dü!ers"n ve em"n 
ol k" dü!ers"n” !ekl"nde konu!tu.

Koncuk, “Hz. Ömer adalet"” d"yerek "k-
t"dara gel"p, Ebu Ceh"l cehalet" serg"leme-
n"n, kend"nden olmayanlara kar!ı Ebu Le-
heb zulmünü reva görmen"n h"çb"r "nanç 
ve anlayı!la "zah ed"l"r tarafı olmadı#ını 
bel"rtt". 

Koncuk !öyle devam ett": “Bu görü!me-
de Bakan Bülent Arınç bakınız neler d"yor;

Yasada de#"!"kl"k yapılacak ve Memur-
Sen’"n görü!ler", mücadeles" do#rultusun-
da yasa de#"!"kl"#" yapılıp toplu sözle!me 
"mzalanacak. 

Arınç, bazı "deoloj"k send"kaların toplu 
sözle!men"n yanına grev" koymak suret"yle 
talepte bulunduklarını hatırlattı! 

O toplu sözle!me olsun’ d"ye ba#ıran 
send"kalardan b"r" MHP do#rultusunda 
‘hayır’ demek "ç"n çalı!tı, çabaladı. Öbürü 
de sol ve ba!ka fraks"yonların tems"lc"s" 
olarak, onlar da ‘hayır’ oyu ver"lmes" konu-
sunda çabaladı. 

%"md" sonuçlar ortaya çıkınca çel"!k"ye, 
paradoksa bakınız, ‘hayır, toplu sözle!me 
olmasın’ d"ye sandı#a g"d"p ‘hayır’ oyu kul-
lanan ve ‘hayır’ oyu ver"lmes"n" "steyenler 
‘had" bakalım toplu sözle!meye ba!layalım’ 
ded"ler. 

Buna sadece Memur-Sen’"n hakkı var. 
Dürüst, sam"m", yurtsever olarak, ‘ben evet 
dem"!t"m, !"md" evet"n kar!ılı#ını görmek 
"st"yorum’ demeye sadece Memur-Sen’"n 
hakkı var. Yoksa ‘hayır’ d"ye ortalıkta ba#ı-
rıp ça#ıranların, m"llete ‘hayır’ oyu verd"r-
mek "ç"n yalanlarla, "&"ralarla, hakaretlerle 
m"llet"m"z"n kafasını bulandırmaya çalı-
!anların ertes" gün bundan nemalanmaya 
kalkması sam"m"yets"zl"#"n en büyük "fa-
des"yd".

Ama ‘hayır, hayır’ d"ye yırtınanların 
!"md" ‘nerede toplu sözle!me’ dey"p or-
talıkta dola!tı#ını görünce ‘karde!"m sen 
!urada b"r otur bakalım, sen"n bunları ko-
nu!maya hakkın yok, m"llet"n kafasını da 
bulandırma, Memur-Sen ne yapaca#ını 
b"l"r, hükümetle bu konuyu müzakere ett", 
yasal de#"!"kl"k yapılacak, toplu sözle!me 
"mzalanacak. 

K"m yol gösterd" b"ze? Memur-Sen gös-
terd". Öbürler"ne kalsaydı yanmı!tık. Ne 
toplu sözle!me olurdu ne b"lmem ne olur-
du. Bu "! olacak k"msen"n kafası karı!ma-
sın. Çalı!anları üzmey"n. Çalı!anların ara-
sına f"tne fesat sokmayın. 

Güçlü b"r hükümet var, güçlü b"r send"-
ka var. $y" k" muhatabımız Memur-Sen’d"r, 
çünkü Memur-Sen h"çb"r "deoloj"k kavga-
ya kapılmadan, sadece çalı!anların hakkını 
"st"yor, mertçe "st"yor, dürüst olarak "st"yor 
ve bunun mücadeles"n" yapıyor. 

Memur-Sen h"çb"r s"yas" part"yle orga-
n"k ba#ı olan send"ka de#"ld"r. Do#rusu da 
budur. Ama ba!ka send"kalar, ba!ka par-
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t"ler"n "l merkezler", "lçe merkezler" g"b" 
çalı!ıyor. Yukarıdak"ler genel merkez" g"b" 
çalı!ıyor. 

B"z bunların ba!kanlarıyla b"r araya gel-
d"k referandum önces"nde, ben heps"n"n 
kapılarını çaldım ve heps"yle konu!tum, 
ded"m k" ‘s"z bunun mücadeles"n" yapma-
dınız mı yıllarca? Bak !"md" anayasa de#"-
!"kl"#"ne bunu koyduk. Gel"n buna ‘evet’ 
dey"n. ‘Evet’ demek namus borcu, s"z hep 
bunu "sted"n"z’. ‘Evet hep b"z bunu "sted"k 
ama bugün yukarısı b"z"m ‘hayır’ demem"-
z" "st"yor’ ded"ler. Memur-Sen öyle demed". 

Yukarıdak" "fadeler"n tamamı Bakan 
Bülent Arınç’a a"tt"r. Kafasında demokras"-
n"n bırakın tamamı, kırıntısı olanların dah" 
okuyunca tüyler"n"n d"ken d"ken olması 
gereken açıklamalar bunlar. Yıllardır s"ya-
set"n "ç"nde, bakanlık g"b" üst düzey görev-
lerde bulunmu! b"r k"!"n"n açıklaması bun-
lar. Babası o#luna adam olamazsın, dem"!, 
o#ul val"l"k mertebes"ne kadar yüksel"r ve 
babasını aya#ına ça#ırır, bak baba adam 
olamazsın dem"!t"n ama ben val" oldum 
der. Babası, o#lum ben sana val" olamazsın 
demed"m, adam olamazsın ded"m. Adam 
olsaydın, babanı aya#ına ça#ırmaz, kend"n 
gel"rd"n, d"ye cevaplandırmı!.

Bu anlattı#ım olayla, Arınç’ın Bursa’da-
k" toplantıdak" üslubu arasında b"r ba# var 
mıdır, b"l"nmez, ancak b"z"m anladı#ımız, 
b"ld"#"m"z devlet adamı vatanda!ları ara-
sında ayrım yapmayan, herkes" kucaklayan 
üslup ve yakla!ımla devlet yönetmeye ta-
l"p olmu! k"!"d"r. Edabal"’n"n Osman Bey’e 
nas"hatını her devlet adamı s"nd"re s"nd"re 
okumalıdır, ne d"yor %eyh Edebal";

“Ey O#ul! 
Beys"n! Bundan sonra ö'e b"ze; uy-

sallık sana... Gücen"kl"k b"ze; gönül almak 
sana.. Suçlamak b"ze; katlanmak sana.. 
Ac"zl"k b"ze, yanılgı b"ze; ho! görmek sana.. 
Geç"ms"zl"kler, çatı!malar, uyumsuzluklar, 
anla!mazlıklar b"ze; adalet sana.. Kötü göz, 
!om a#ız, haksız yorum b"ze; ba#ı!lama 
sana... Bundan sonra bölmek b"ze; bütün-
lemek sana.. Ü!engeçl"k b"ze; uyarmak, 
gayretlend"rmek, !ek"llend"rmek sana.. 

Sabır çok öneml"d"r. B"r bey sabretmes"-
n" b"lmel"d"r. Vakt"nden önce ç"çek açmaz. 
Ham armut yenmez; yense b"le ba#rında 
kalır. B"lg"s"z kılıç da tıpkı ham armut g"b"-
d"r. M"llet"n, kend" "rfanın "ç"nde ya!asın. 
Ona sırt çev"rme. Her zaman duy varlı#ını. 
Toplumu yöneten de, d"r" tutan da bu "r-
fandır.

$nsanlar vardır, !afak vakt"nde do#ar, 
ak!am ezanında ölürler. 

Bülent Arınç’ın yukardak" "fadeler" "le 
Edebal"’n"n nas"hatı ne kadar örtü!üyor, 
do#rusu bunun cevabına evet örtü!üyor 
demek mümkün de#"l. Neden?Öncel"kle 
b"r devlet adamı, d"#er "nsanları kend" f"-
k"r, dü!ünce ve s"yaset"n" aklama, destek-
leme makamı olarak göremez. Bunun "ç"n 
Osmanlı pad"!ahlarına “ma#rurlanma pa-
d"!ahım senden büyük Allah var.” D"yen-
ler her zaman bulunmu!tur. Bu sebeple, 
Bülent Arınç’ın send"kalarla "lg"l" de#er-
lend"rmeler"n" 12 Eylül referandumunda, 
evet ya da hayır demeler" "le ba#da!tırarak 
yapması sa#lıklı b"r aklın de#erlend"rmes" 
olamaz. 

Toplu sözle!me hakkını sadece, referan-
dumda evet d"yen Memur Sen’"n "steyeb"-
lece#", d"#er send"kalar hayır ded"#" "ç"n, 
buna hakkı yoktur g"b" b"r de#erlend"rme 
"çer"s"nde olması nasıl b"r muhakeme fu-
karalı#ı "ç"nde oldu#unu da çok net gözler 
önüne sermekted"r. Bülent Arınç’ın açık-
lamalarından, evet d"yen Memur Sen’"n 
ödüllend"r"ld"#"n", hayır d"yen send"kala-
rın "se cezalandırıldı#ını anlıyoruz. Evet, 
Memur Sen evet dem"! kazanmı!tır, Hü-
kümet Arınç efend"n"n de ded"#" g"b" Me-
mur Sen’"n "ste#" do#rultusunda send"ka 
kanunu çıkarmak üzered"r. Hayrett"r k", 
Çalı!ma ve Sosyal Güvenl"k Bakanı Faruk 
Çel"k asla böyle b"r !ey olmadı#ını, bütün 
send"kalara e!"t mesafede b"r send"ka ka-
nunu "sted"kler"n" b"ze Konfederasyonu-
muzu z"yaret"nde "fade etm"!t". Demek k", 
do#rusunu Arınç b"l"yormu!, ya da Arınç 
do#rusunu söylem"!.

Bülent Arınç, ö#retmenlere hakaretten 
sonra "k"nc" büyük gafını da bu !ek"lde 
yapmı! bulunmaktadır. Memur-Sen dı!ın-
da tüm send"kaları "deoloj"k davranmak, 
b"r part"n"n arka bahçes" olmakla suçla-
yan Arınç, Memur Sen’"n "se h"çb"r s"yas" 
part"yle organ"k ba#ı olmadı#ını bu kadar 
övgü dolu sözlerden sonra söyleyeb"lmek-
ted"r. Bu söze kargalar b"le güler demek çok 
demode kalacaktır, d"yece#"z de, durumu 
açıklamak "ç"n ba!ka "fadeler de akla gel-
m"yor, do#rusu. 

Türk"ye Kamu Sen olarak, grev ve top-
lu sözle!me hakkını beraberce "stemen"n 
neres"n"n "deoloj"k oldu#unu anlamakta 
zorlanıyoruz. Bu m"llet"n mensuplarının 
Anayasa Referandumunda, evet demes"-
n"n, hayır demes"n"n de !ere(" b"r yakla!ım 

oldu#unu her fırsatta d"le get"rd"k. Arınç, 
b"zlere gelm"!, evet demek namus borcu-
dur, dem"!, b"z de ‘Evet hep b"z bunu "sted"k 
ama bugün yukarısı b"z"m ‘hayır’ demem"-
z" "st"yor’ dem"!"z. Böyles"ne b"r "&"radan 
yüce Allah sı#ınırız, o görü!mede Bülent 
Arınç’a evet ya da hayır noktasında b"r ce-
vap ver"lmem"!, grev hakkının da Anayasa 
paket"nde olması gerekt"#" söylenm"!t"r. 
Bu madden"n d"#er tartı!ılan maddeler-
den ayrılması hal"nde TBMM’de bulunan 
tüm s"yas" part"ler"n buna destek verece#" 
de kend"s"ne söylenm"!t"r. Arınç’ı sözler"n" 
"spata davet ed"yoruz, aks" takd"rde mü&er" 
durumuna dü!ece#"n" b"lmes"n" "st"yoruz. 

Arınç, güçlü b"r Hükümet güçlü b"r Me-
mur Sen var d"ye övünüyor. Türk"ye Kamu 
Sen defalarca d"le get"rm"!t", Hükümet 
Toplu Sözle!me y" d"kens"z gül bahçes"ne 
çev"rmek "st"yor, d"ye, Arınç’ın bu açıkla-
ması ne kadar haklı oldu#umuzu da ortaya 
koymaktadır. Bu sözler"n" !öyle anlayab"-
l"r"z, “$y" k" d"#er send"kalar yok, Memur 
Sen "le al gülüm ver gülüm güzel b"r top-
lu sözle!me yaparız.” Türk"ye Kamu Sen 
aylardır, hatta yıllardır, sarı send"kacılık 
tehl"kes"nden bahsetmekte, tüm devlet me-
murlarını uyarmaktadır. Arınç’ın bu açık-
lamaları Türk"ye Kamu Sen’" b"r kere daha 
haklı çıkarmı!tır. 

Arınç’ın yukarıdak" sözler" esasen pek 
açıklamaya muhtaç de#"l. Son derece açık 
ve anlamlı sözler. Ö#retmenlere !ahs"yet 
kazandıracaklarını söyleyenler"n hedef"n-
de, !"md" de tüm memurlara Memur Sen 
vasıtasıyla, !ahs"yet kazandırma var, d"ye 
dü!ünüyoruz. Ancak, Türk"ye Kamu Sen 
olarak Arınç’a !unu b"r kere daha hatırla-
tıyoruz, devlet adamı olun, duygularınızla 
devlet yönetmey" b"rb"r"ne karı!tırmayın. 
Bu yaptı#ınız açıklamalar hem Anaya-
sa hem de kanunlarımız önünde suçtur.
Vatanda!ları oylarının reng"ne göre de-
#erlend"rmek s"z"n hakkınız da, hadd"n"z 
de de#"ld"r. ADAM OLMAKLA BAKAN 
OLMAK arasında ne kadar büyük b"r fark 
oldu#unu da b"r kere daha hatırlatmakta 
yarar görüyoruz.” 

Konu!manın ardından Genel Ba!kan 
$sma"l Koncuk ve send"kalarımızın Genel 
Ba!kanları, !"kâyet d"lekçes"n" savcılı#a tes-
l"m ederek Adl"ye b"nasından ayrıldı.
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B"l"nd"#" g"b" geçt"#"m"z yıl 18.M"ll" 
E#"t"m %urası yapıldı. Bu !urada ya!anan-
ları, !uranın "lk defa e#"t"m çalı!anlarının 
aleyh"ne kullanılmaya çalı!ıldı#ını,bu  
s"ns" dü!ünceler"n  Türk E#"t"m-Sen’"n 
adam g"b" adam genel ba!kanı ve genel 
merkez yönet"c"ler" sayes"nde ger" püs-
kürtüldü#ünü ve e#"t"m çalı!anlarının 
"! güvences"n" çalmaya heveslenenler"n 
hevesler"n"n kursa#ında  kaldı#ını s"te-
m"zde payla!mı!tık.

18-20 Kasım 2011 tar"hler"nde 
Antalya’da ‘’Ulusal Ö#retmen Stratej"-
s" Çalı!tayı’’ yapıldı. Genel merkez"m"z" 
tems"len oraya Genel Ba!kanımız sayın 
$sma"l KONCUK, Genel Sekreter"m"z 
Musa AKKA%, Genel Mevzuat ve Toplu 
Görü!me Sekreter" M.Ya!ar %AH$NDO-
)AN  ve ben katıldıkToplantı dü!ünces" 
çok güzel,hele bu Çalı!taya üç send"ka-
nın ça#rılması daha güzeld".

18.M"ll" E#"t"m %urası’na nasıl ha-
zırlandıysak, kısa b"r süre kalmasına 
ra#men bu çalı!taya da öyle hazırlan-
dık. Ö#retmenler"n ve d"#er çalı!anların 
problemler"n" de sunaca#ımızı ve güzel 
sonuçlar çıkaca#ını dü!ünerek g"tm"!t"k 
bu çalı!taya da.

Çalı!tayın açılı!ında Sayın M"ll" E#"-
t"m Bakanımızın Bulunması ve ö#leden 
sonra ben"mde bulundu#um ‘’Kar"yer 
basamaklarında "lerlemen"n kr"terler" ve 
her b"r kar"yer basama#ının görev tanı-
mı’’ kom"syonuna katılıp "k" oturum ça-
lı!mayı "zlemes" ve özell"kle b"z"m send"-
kamızın kar"yer basamaklarının yanlı!-
larıyla "lg"l" de#erlend"rmem"zden dolayı 
te!ekkürü b"z" hem umutlandırmı! hem 
de mutlu etm"!t".

Ak!am oldu#unda 4.gruba ba#lı d"-
#er malum send"kanın tems"lc"s"n"n de 
bulundu#u kom"syonla çalı!maların 

b"rle!t"r"lmes"ne geç"ld"#"nde, bu ko-
m"syonda ‘’657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunun get"rd"#" memurluk rej"m" "! 
güvences"n"n çalı!anların aralarındak" 
farklıla!mayı ve g"r"!"m, atılım "novas-
yon gücünü engellemekted"r’’ madde-
s"n" hayretle gördüm. Yan" !u den"lmek 
"sten"yordu: "! güvences" ö#retmen"n 
ver"m"n" azaltılıyor ve Kar"yer basamak-
larının uygulanmasına man" oluyor o za-
man "! güvences" kaldırılsın.

Daha bu madden"n yanlı! oldu#unu 
söyleme fırsatını bulamadan kom"syon 
çalı!ması sona erd"r"ld". H"ddet ve !"d-
detle d"#er Genel merkez yönet"c"ler"-
m"zle bunu payla!mak "ç"n bulu!tu#u-
muzda gördük k" onların kom"syonların-
da da buna benzer tekl"(er get"r"lm"!t".

Bu kom"syonlardan Genel Ba!kanı-
mızın bulundu#u kom"syonda "kt"dar 
m"lletvek"ller"nce ö#retmene rotasyonun 
tekl"f ed"ld"#"n", Genel Sekreter"m"z"n 
bulundu#u kom"syonda da ‘’okulların 
bakımının ve ö#retmen alımının yerel 
yönet"mlere devr"’’n"n tekl"f ed"ld"#"n" 
hayretle ö#rend"k.

Cumartes" günkü toplantılardak" 
stratej"m"z" bel"rlerken de:’’ne pahasına 
olursa olsun 18.M"ll" E#"t"m %urasın-
da nasıl art n"yetl"ler"n "!tahlarını kur-
saklarında bıraktıysak bu Çalı!tayda 
da Türk E#"t"m-Sen varken bu kararlar 
alınmamalı’’ded"k. Mücadelem"z so-
nunda d"#er "k" kom"syondak" kararları 
ger" aldırmamıza ra#men ö#retmenlere 
rotasyon kararı malum güçler tarafın-
dan.15 yılını dolduran ö#retmenlere 
"l "ç" rotasyon yapılması kararını en-
gelleyemed"k. Genel ba!kanımız Ça-
lı!tayın genel de#erlend"rme toplantı-
sındak" konu!masında da bu konulara 
de#"nerek.’’Türk E#"t"m-Sen var oldukça 

Ö#retmen ve e#"t"m çalı!anları aleyh"-
ne alınan kararlara kar!ı çıkaca#ını, her 
platformda bunu d"le get"rece#"m"z", bu 
maddey" tekl"f eden ve leh"nde oy kulla-
nanları ö#retmenlere !"kayet edece#"n"’’ 
bel"rten sert b"r konu!ma yaptı.

B"z gerek 18. M"ll" e#"t"m !urasında 
gerekse bu Çalı!tayda bazı art n"yetl"ler"n 
varoldu#unu, e#"t"m çalı!anlarının prob-
lemler"n"n tartı!ılmasının gölges"nde 
memur "! güvences"ne göz d"k"ld"#"n" b"r 
daha gördük. B"zler" yıllardır yöneten-
ler"n kafa yapısının de#"!med"#"n", hala 
memurların "! güvences"n"n kaldırılması 
f"kr"nden vazgeçmed"kler"n", sözle!me-
l" ö#retmenl"#" kaldırdıklarına p"!man 
olduklarını, bu f"k"rler" uygulamak "ç"n 
fırsat arandı#ını, bu fırsatın da özel s"pa-
r"! ver"lerek bu kom"syonlara gönder"len 
özel "nsanlarla sa#lanmak "stend"#"n" b"r 
daha tesb"t ett"k.

Ama bu art n"yetl"ler, memur dü!-
manları, memurun ve e#"t"m çalı!anın "! 
güvences"ne göz d"kenler, devlet"n me-
muru de#"l "kt"darların memuru meyda-
na get"rmeye çalı!anlar, kend"ler"ne yar-
dakçılar bulsalar da Türk E#"t"m-Sen’"n 
y"#"t üyeler", gözü pek te!k"lat yönet"c"le-
r" ve yürekl" genel merkez" oldukça bunu 
yapamayacaklarını b"r daha anlamı!lar-
dır herhalde.

Allah bu m"llete ve Türk E#"t"m-Sen’e 
zeval, Memur ve e#"t"m çalı!anı dü!man-
larına fırsat vermes"n.

B"l"nd"#" üzere, Türk E#"t"m Sen 
olarak Danı!tay’da açtı#ımız davada, 
24/06/2011 tar"h ve 27974 sayılı Resm" 
Gazetede yayımlanan M"ll" E#"t"m Ba-
kanlı#ı E#"t"m Müfett"!ler" Ba!kanlıkları 
Yönetmel"#"n"n; bulundu#u "lde kes"nt"-

s"z 8 yılı dolduran e#"t"m müfett"!ler"ne 
rotasyonu öngören 31. maddes", Geç"c" 
2. Maddes"n"n 1. ve 2.fıkraları, Geç"c" 7. 
madden"n, 1. fıkrasının “a” bend"ndek" “ 
31” madde numarası, aynı fıkranın  “b” 

bend"ndek" “31 "nc" maddede en geç 15 
Mayıs olarak bel"rlenen atama tar"h" en 
geç 15 Temmuz” "bares" "le 2. fıkrasının 
yürütmes"n"n durdurulmasını ve "ptal"-
n" talep etm"!t"k. Danı!tay 2. Da"res"n"n 
2011/6125 E. Sayılı ve 19.10.2011 tar"hl" 
kararıyla yürütmey" durdurma taleb"m"z 
redded"lm"! olup, bu karara tarafımızca 
"t"raz ed"lm"!t"r. 
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M"ll" E#"t"m Bakanlı#ı Te!k"lat Kanu-
nu’nda yapılan düzenlemeyle, özür gru-
bu ö#retmen tay"nler"n"n yılda b"r kez 
yapılmasına karar ver"ld". Buna gerekçe 
olarak da, e#"t"m-ö#ret"m"n aksamaması 
göster"ld".

B"l"nd"#" g"b" özür grubu tay"nler" 
daha önce yılda "k" kez yapılıyordu. Do-
layısıyla özür grubu tay"nler"n"n yılda b"r 
kez yapılmasına karar ver"lmes", önce-
l"kle ö#retmenler"n hakkını gasp etmek 
anlamına gelmekted"r. MEB kazanılmı! 
b"r hakkı ö#retmenler"n el"nden alarak, 
büyük b"r suç "!lemekted"r.  

%u anda b"nlerce ö#retmen "nf"al ha-
l"nded"r. Özür grubu tay"nler"; sa#lık, e! 
durumu ya da e#"t"m g"b" nedenler dola-
yısıyla yapılmaktadır. Ö#retmenler"m"z 
"ç"n a"leler"nden b"r gün b"le ayrı kalmak 
büyük b"r zulümken, aylarca, yıllarca 
ayrı kalmak büyük b"r yıkımdır. Sa#lık 
sorunları ya da e#"t"m neden"yle özür 
grubu tay"n" "steyen b"r ö#retmen"n dört 
ay daha beklemeye zamanı dah" yokken, 
ona ‘bekleyeceks"n’ demek adeta "!ken-
ceyle e!de#erd"r. Moral ve mot"vasyonu 
bozulan ö#retmenlerden ver"ml" b"r ça-
lı!ma beklenmes" "se "mkânsız hale gel-
mekted"r.

Özür grubu tay"n"n ne anlama gel-
d"#"n" b"lmeyenler ya da b"lmes"ne ra#-
men "!"ne gelmeyenler büyük b"r vebal"n 
altına g"rmekted"r. Ö#retmenler"m"z"n 
el"nde olmayan nedenlerden dolayı özür 
grubu tay"n" "stemes" kadar "nsan" b"r 
durum sözkonusu olamaz. Ancak Ba-

kanlık bunu b"le ö#retmenlere çok gör-
mekte, a"leler" b"rer b"rer parçalamakta-
dır. Oysa a"le bütünlü#ünün korunması-
nın çok öneml" oldu#u dü!ünüldü#ünde 
ya da ö#retmenler"n e#"t"m ve sa#lık g"b" 
nedenlerle tay"n "stemes"n"n keyf" de#"l, 
haklı gerekçeler" oldu#u göz önüne alın-
dı#ında, M"ll" E#"t"m Bakanlı#ı’nın çok 
daha hassas davranması gerekmekted"r. 
M"ll" E#"t"m Bakanı Ömer D"nçer’"n bu 
noktada empat" kurmasını "st"yoruz. Sa-
yın Bakan kend"s"n" a"les"nden ayrı ka-
lan, sa#lık sorunları "le bo#u!an, yüksek 
l"sans ya da doktora yaparak e#"t"m"n" 
sürdürmek "steyen ö#retmenler"n yer"ne 
koymalı ve ne h"ssett"#"n" b"zlere anlat-
malıdır.

Özür grubu tay"nler"n"n yılda b"r 
kez yapılması kararı, Ulusal Ö#retmen 
Stratej"s" Çalı!tayı’nda da ele alınmı!, bu 
Çalı!tay’da tay"nler"n yılda "k" kez yapıl-
ması kararı alınmı!tır.

Sayın Bakan D"nçer, Çalı!tay sonuç-
larını d"kkate almayacaksa, o halde bu 
Çalı!tay "ç"n neden bu kadar emek, za-
man ve enerj" harcanmı!tır?

Her !ey" sadece Sayın Bakan b"l"yor-
sa, o zaman bu konu "le "lg"l" e#"t"mc"-
ler"n görü!ler"n"n alınmasının anlamı 
neyd"?

Bakan D"nçer’"n b"r an önce bu "natçı 
tutumundan vazgeçmes" ve ö#retmenle-
r"n çı#lıklarına kulak vererek, özür gru-
bu tay"nler"n" yılda "k" kez yapması ge-
rekmekted"r.

Öte yandan Bakan D"nçer, özür gru-
bu ataması bekleyenler"n sayısının ‘topu 
topu 300 k"!"’ oldu#unu söylem"!t"r. 
Bakan’ın bu beyanın dayana#ını gerçek-
ten merak ed"yoruz. Bugün 300 de#"l, 
b"nlerce ö#retmen özür grubu tay"n" 
beklemekted"r. Ayrıca sorunları sayı üs-
tünlü#üne göre de#erlend"rmek son de-
rece yanlı!tır. Özür grubu ma#duru b"r 
k"!" b"le olsa, Bakanlık gereken duyarlı-
lı#ı göstermel"d"r. Özür grubu ö#retmen 
tay"nler", e#"t"mc"ler"n özel hayatlarını 

do#rudan etk"leyen son derece hassas ve 
öneml" b"r konudur. Bu kadar çok sayı-
da ö#retmen" çares"z ve yalnız bırakmak 
ad"l de#"ld"r, onların yaralarını daha da 
de!mek, acılarını daha da der"nle!t"r-
mek anlamına gelmekted"r. Özür grubu 
tay"nler"ne üç ay kala, tay"nler"n yılda 
b"r kez yapılaca#ının açıklanması ö#-
retmenler"n heyecanlarını, umutlarını 
kursaklarında bırakmı!tır. E!ler"nden, 
çocuklarından ayrı kalan, a"leler"ne ka-
vu!acakları günü heyecanla bekleyen ö#-
retmenler, MEB’"n ez"yet"n"n b"r an önce 
son bulmasını "stemekted"r.
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M"ll" E#"t"m Bakanlı#ı Te!k"lat Kanunu’nda 
yapılan düzenlemeyle, özür grubu ö#retmen tay"nler"n"n 

yılda b"r kez yapılmasına karar ver"ld". 
Buna gerekçe olarak da, e#"t"m-ö#ret"m"n aksamaması göster"ld".
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Van’da ya!anan deprem felaket" nede-
n"yle bu bölgede görev yapacak e#"t"m 
çalı!anlarının sa#lıklı ve güvenl" e#"t"m 
vereb"lece#", hayatlarını "dame ett"re-
b"lece#" b"r ortam bulunmamaktadır. 
Türk E#"t"m Sen olarak M"ll" E#"t"m 
Bakanlı#ı’ na gönderd"#"m"z yazıda; 
E#"t"m-ö#ret"m ver"leb"lecek ve e#"t"m 
çalı!anlarının barınab"lece#", en temel 
"nsan" "ht"yaçlarını kar!ılayab"lece#" 
konteynırların tem"n ed"lmes" gerekt"#" 
bel"rt"lm"!t"r. Y"ne bu yazı "le deprem-
den etk"lenen bölgelerde görev alan 
e#"t"m çalı!anlarının u#radıkları madd" 
zararlar göz önünde bulundurularak 
e#"t"m-ö#ret"m dönem" sonuna kadar 
ek madd" yardımda bulunulmasını ve 
tay"n hakkı ver"lmes"n" talep ett"k. Türk 
E#"t"m Sen olarak Van’da görev yapan 
e#"t"m çalı!anlarına destek olmaya 
devam edece#"z.
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E#"t"m çalı!anlarının çok "y" b"ld"#" 
ve tak"p ett"#" üzere; “e!"t "!e e!"t ücret” 
kapsamında yapılan yen" düzenlemeler 
yen" b"r takım adalets"zl"kler" do#urdu. 
Çıkarılan 666 sayılı KHK sonucu get"r"-
len ek ödemelerle, bazı çalı!anların üc-
retler" d"#er kurumlardak" emsaller"ne 
göre dengelen"rken; k"m" çalı!anların "se 
muad"ller" olmadı#ı gerekçes"yle ücretle-
r"nde de#"!"kl"k yapılmadı.

Bu durum "se sonuçları "t"bar"yle 
beklent"ler" kar!ılamayan ve ad"l olma-
yan b"r tabloyu ortaya çıkardı. Özell"kle 
ö#retmenler"m"z"n ve akadem"syenle-
r"m"z"n aylık ücretler", d"#er çalı!an-
larla mukayese ed"ld"#"nde, hem ya!am 
standartları hem de meslek hays"yetler" 
açısından kabul ed"lemez b"r sev"yede 
bırakıldı. Ö#retmenler"m"z, neredey-
se kamuda en dü!ük maa!ı alan meslek 
grubu hal"ne geld".

$!te bu durum, do#al olarak ö#ret-
men ve akadem"syenler"m"z arasında b"r 
"nf"al olu!turdu.

Varlık neden", tems"l ett"#" kes"m"n 
hak ve kazanımlarını korumak ve gel"!-
t"rmek olan send"kaların da bu duruma 
kayıtsız kalması tab"" k" mümkün de#"l-
d".

Bu ba#lamda, ek ödeme adalets"zl"-
#"n"n ortaya çıkmasıyla b"rl"kte send"-
kamız hemen harekete geçm"!t"r. Genel 
Ba!kanımız sayın $sma"l KONCUK, "lk 
andan "t"baren konunun muhataplarıy-
la en üst düzeyde görü!meler yaparak 
adalets"zl"#"n g"der"lmes"n", ö#retmen ve 
akadem"syenler"n hak ett"kler" ücrete ka-
vu!turulmasını talep etm"!t"r.

Send"kamız, ayrıca basın açıklama-
ları yaparak bu taleb"n kamuoyu gün-
dem"nde de yer almasına gayret ett". Ve 
n"hayet 23 Kasım’da yurt genel"nde b"r 
eylem gerçekle!t"rerek çalı!anlarının bu 
taleb"n"n kar!ılık bulmasını sa#lamayı 
amaçladı.

Önümüzdek" Çar!amba günü, on 
gündür ö#retmenler"m"z ve akadem"s-
yenler"m"zden topladı#ımız d"lekçeler" 
Ba!bakanlık makamına gönderece#"z. 
Gündeme get"rd"#"m"z bu meselen"n 
çözümü gerçekle!t"r"l"nceye kadar da 
her Çar!amba günü Ankara’da Mal"ye 
Bakanlı#ı ve "llerde val"l"kler önünde ey-
lemler"m"z"n devam edece#"n" "lan ett"k.

Türk E#"t"m-Sen her konuda oldu#u 
g"b", bu son gel"!mede de gereken" anın-
da yapmı!, e#"t"m çalı!anlarının cesur 
ses" olarak y"ne öncel"#" ele almı!tır.

Fakat ne gar"pt"r k", Türk E#"t"m-
Sen’"n bu gayretler" bazılarında rahat-
sızlık olu!turdu. Bu rahatsızlı#ın "!ve-
ren poz"syonunda bulunan Hükümet ve 
çevres"nde olu!masını anlıyoruz. Ancak, 
adında “send"ka” sıfatı bulunan b"r ya-
pının bu çalı!malarımızı ele!t"rmes"n" 
anlamlandırmak sa#lıklı "drakler "ç"n 
mümkün görünmüyor.

Ortak amaçlar "ç"n mücadele eden 
send"kaların, tems"l ett"kler" kes"m"n 
sorunları "ç"n ortak tutum takınmaları 
gerekl"d"r, hatta k"m" zamanlarda b"r zo-
runluluktur. Send"kaların, send"kacılı#ın 
gerekl"l"kler"n" yer"ne get"rmed"kler"nde 
ya da "!verenle paralel tavır aldıklarında 
b"rb"rler"n" ele!t"rmeler" ve "kaz etme-
ler" de anla!ılab"l"r. Fakat, b"r send"ka 
b"r ba!ka send"kayı “send"kacılık” yap-
tı#ı "ç"n ele!t"remez, yargılayamaz! E#er 
bunu yapıyorsa; b"l"n"z k", ta!eronluk 
yapıyordur. $!veren adına, çalı!anların 
örgütlü mücadeles"n" renc"de etmek ve 
send"kal mücadeley" sabote etmek ama-
cını güdüyordur.

$!te, EBS’n"n 16.11.2011 tar"hl" ve   
“Ek Ödemelerle $lg"l" Man"pülasyona 
D"kkat!” ba!lıklı açıklaması bu ta!eron-
lu#un ve sabotajın son ve en somut ör-
ne#"d"r.

Dü!üneb"l"yor musunuz? Çalı!anla-
rın öneml" b"r kısmını "lg"lend"ren b"r 
ma#dur"yet sözkonusu olacak, b"r send"-
ka bu durumla "lg"l" basın açıklaması ya-
parak kamuoyu olu!turmaya gayret ede-
cek ve problem"n çözümü sa#lanıncaya 
kadar eylem yaparak muhatabı oldu#u 
Hükümet üzer"nde baskı olu!turmayı 
amaçlayacak; b"r sözde send"ka da bu 
gayretler" ele!t"rerek yargılayacak! Adeta 
"cranın tems"lc"s"ym"! g"b", adeta eyle-
m"m"z"n muhatabı olan Hükümet adına 
hareket eder g"b"!

 
Böyle b"r !ey olab"l"r m"?
B"r send"ka, send"kacılık yaptı#ı "ç"n 

yargılanab"l"r m"? Hem de send"ka oldu-
#unu "dd"a edenler tarafından?!

Sözkonusu b"r problemle "lg"l" olarak; 

"cra makamında olanlara yönel"k basın 
açıklaması yapmak, kararlılı#ı göster-
mek "ç"n eylem kararı almak b"r send"ka 
"ç"n ne zamandan ber"d"r “man"pülas-
yon” olarak n"telend"r"l"yor?  

Türk D"l Kurumu’nun sözlü#ünde 
man"pülasyon; “Yönlend"rme.  Seçme, 
ekleme ve çıkarma yoluyla b"lg"ler" de-
#"!t"rme.” olarak tanımlanıyor.

Bu tanımdan yola çıkarak Türk 
E#"t"m-Sen’" "tham etmek en azından 
akadem"k ahlak açısından mümkün de-
#"l.

B"z h"çb"r konuda gerçekler" saptı-
rarak, kel"me oyunlarıyla oldu#undan 
farklı göstererek "! yapmadık.

$kt"dar sah"pler"n" memnun edece#"z 
d"ye e#"t"m çalı!anlarını sömürmed"k.

Tems"l ett"#"m"z kes"m"n aleyh"ne 
olan uygulamaları e#"p bükerek pazarla-
maya çalı!madık.

Ak!am aldı#ımız eylem kararlarını, 
zılgıtı y"y"nce, orasından burasından kı-
vırarak "ptal etmed"k.

Alanlara "nme cesaret"n" göstereme-
d"#"m"zden, s"yas" vesayetten tırstı#ı-
mız "ç"n ve bundan dolayı kar!ı eylem 
gerçekle!t"remed"#"m"zden dolayı süslü 
kel"melerle durumu kurtarmaya çalı!-
madık.

Ankara’da farklı, D"yarbakır’da fark-
lı "dd"a ortaya koymadık; Yozgat’ta ayrı, 
B"ngöl’de ayrı konu!arak fırıldamadık.

%"md" k"m"n man"pülasyona ba!vur-
du#unu sanırım daha "y" anlayab"l"r"z.

Bu arkada!larımıza tavs"yem; bırakın 
böyle süslü kel"me oyunlarını da ba#ım-
sız b"r ara!tırma !"rket"ne anket yaptırın. 
Anketörler g"ts"nler EBS üyeler"ne sor-
sunlar; “Hang" send"ka "lkel" ve kararlı 
send"kacılık yapıyor” d"ye; !ıklara da sa-
dece "k" send"ka "sm" yazsınlar; “a) EBS 
b) Türk E#"t"m-Sen”.

Em"n"m anket"n sonuçlarını açıkla-
maya yürekler" yetmez!
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Yen" tarz ucube send"kacılı#ın adres" 

olan bu arkada!larımız, süslü kel"meler-
le Türk E#"t"m-Sen’" ele!t"r"yor ve ortaya 
koydu#umuz mücadeley" “rol çalma g"r"-
!"m"” olarak de#erlend"r"yorlar: Neym"! 
efend"m; bunlar, zaten masada sorunu 
çözeceklerm"! de b"z önces"nde eylem 
yaparak rol çalıyormu!uz! Bu arkada!lara 
göre, Sözle!mel" ö#retmenl"k konusunda 
da aynı !ey" yapmı!ız. 2005 Yılından "t"-
baren yapılan yüzlerce eylem"n, yüzlerce 
açıklamanın; kar, so#uk, ayaz demeden 
yapılan m"t"ngler"n, kampanyaların vs. 
h"çb"r anlamı yokmu!. Sözle!mel"ler"n 
kadro almasının s"h"rl" formülü EBS’n"n 
Hükümetle masa ba!ında yaptı#ı görü!-
melerm"!. N"tek"m ek ödeme konusunda 
da –kend" "fadeler"yle- Mal"ye Bakanlı#ı 
üst düzey bürokratları "le ha&a "ç"nde 
yaptıkları görü!mede konuyu "lg"l"ler"n 
d"kkat"ne sunmu!lar. Beraber"nde bu 
ma#dur"yet"n g"der"lmes" "ç"n gerekl" ya-
sal düzenlemeye "l"!k"n talep ve öner"le-
r"n" de gerekl" merc"lere "letm"!ler.

Sank" ortaya çıkan bu ucube duru-
mun müsebb"b" o merc"ler de#"lm"! g"b". 
Karde!"m s"z send"ka mısınız; yoksa o 
kutsal merc"ler"n AR-GE b"r"m" m"s"n"z?

Ve hal böyleyken hala b"zler" “rol çal-
ma g"r"!"m"” "çer"s"nde olmakla "tham 
ed"yorlar.

Güler m"s"n, a#lar mısın?
Bu noktada bel"rtmek "ster"z k", gö-

nüller" ferah olsun. De#"l Türk E#"t"m-
Sen, kend"n" send"ka olarak n"telend"ren 
h"çb"r kurulu! bu yapının rolünü üstlen-
mey" terc"h etmez.

Çünkü;
Onurlu send"kal mücadeley" yürüten 

her kurulu!, Hükümet"n ta!eronlu#unu 
yapmayı ve send"kal mücadeley" sabote 
etmey" en büyük onursuzluk olarak ka-
bul eder.

Çalı!anların teveccühüne mazhar ol-
mu! h"çb"r s"v"l toplum örgütü, sarı sen-
d"kacılı#ı uluslar arası meslek kurulu!la-
rı tarafından tesc"llenm"! b"r yapıdan rol 
çalma g"r"!"m"ne bula!maz.

Ülkem"zde h"çb"r send"ka; grev kırı-
cılı#ıyla ün salmı! olan, Hükümete yöne-
l"k b"r eylem ortaya koymayı b"r yana bı-
rakın tek b"r ele!t"rel söylem d"le get"re-
meyen, s"yas" "kt"darın pol"t"kalarının alt 
yapısını hazırlamakla görevlend"r"lm"! 
olan ve tüm bunları !ehvet ölçüsünde b"r 
arzuyla yapan sözde send"kanın rolüne 
tal"p olab"l"r m"?

EBS’n"n yönet"c"s" de#erl" arkada!lar 

!unu b"lmel"ler k"; send"kal mücadeles" 
her kes"m tarafından takd"rle kar!ılanan, 
"lkel" duru!uyla muarızlarının dah" "m-
renerek "zled"#", mensuplarının övgüyle 
ve yüksek sesle “Ben, "!te bu send"kanın 
üyes"y"m” d"yerek gururlandı#ı Türk 
E#"t"m-Sen’"n send"kanızdan “rol çalma 
g"r"!"m"” "çer"s"nde olması s"zler"n ancak 
hayal", “ah ke!ke”s" ve duası olab"l"r.

B"r konu daha var k", yeter artık d"-
yoruz.

B"z söylemekten bıktık, kamuoyu ya-
lanlarını d"nlemekten bıktı; fakat EBS 
"&"radan haz alma dü!künlü#üne devam 
ed"yor. Sözkonusu açıklamalarında sen-
d"kamızı KCK, KESK, PKK, BDP ve ava-
nes"yle b"rl"kte olmakla "tham ed"yorlar. 
Buna mesnet olarakta referandum süre-
c"nde ortaya konulan tavrımızı göster-
mekteler. Oysa k", bütün kamuoyu b"z"m 
tavrımız "le bahs" geçen örgütler"n tavrı-
nın gerekçeler"n" çok "y" b"l"yor. Anayasa 
de#"!"kl"#"nde Toplu Sözle!me taahhü-
tüyle kamu çalı!anlarının nasıl kandı-
rıldı#ını son hazırlanan send"ka kanunu 
tasarısı ortaya koydu. Toplu Sözle!me 
metn"n" sadece tet"kç" konfederasyonla 
"mzalayarak, kamu çalı!anlarını Hükü-
met"n öngörüler"ne mahkum etmey" 
amaçlayan bu tasarıyla, send"kal hakla-
rın !"md" hang" noktaya ger"led"#"n" çok 
daha "y" göreb"l"yoruz. Hükümet tal"ma-
tını verecek, "t"raz etme cesaret"n" hayal-
ler"nde b"le ya!ayamayanlar "mza atacak. 
Yüzb"nler" tems"l eden d"#er h"çb"r sen-
d"kanın "t"raz etme ya da Kamu Görev-
l"ler" Hakem Kurulu’na ba!vurma hakkı 
olmayacak; yan" bütün kamu çalı!anları 
bu m"zansene mahkum kalacak. Han" 
send"kal özgürlükler gen"!leyecekt"?

Öte yandan Ö#renc" Andı konusun-
da, Anayasamızın 66. maddes"nde "fade 
ed"len m"ll" k"ml"k konusunda, ana d"lde 
e#"t"m konusundak" kanaatler hususun-
da KCK-PKK-BDP-KESK dörtlüsüyle 
EBS’n"n m" yoksa Türk E#"t"m-Sen’"n m" 
kanının uyu!tu#unu kamuoyu "y" b"l"yor. 
Yüre#"n"z yet"yorsa bu konulardak" f"-
k"rler"n"z" açık !ek"lde "fade ed"n. Lak"n 
sadece kapalı kapılar arkasında de#"l; ül-
ken"n her bölges"nde ve her "l"nde aynı 
renkte konu!un. Konu!un k", halkımız 
görsün; k"m k"m"n yolda!ı.

Her "!"n oldu#u g"b" send"kacılı#ın da 
b"r ahlak" standartı vardır.

Saygılarımla.

Türk E#"t"m Sen olarak Mal"ye Ba-
kanlı#ına 07.04.2011 tar"hl" yazı "le 
6111 sayılı yasa "le sözle!mel" perso-
nel "le yapılan h"zmet sözle!meler"n"n 
damga verg"s"nden "st"sna ed"ld"#" 
bel"rt"lerek, 657 sayılı Kanunun 4/C 
maddes" kapsamında çalı!tırılan per-
sonel"n "mzaladı#ı h"zmet sözle!me-
ler"ne "l"!k"n damga verg"ler"n"n ya-
sanın yürürlü#e g"ren tar"hten sonrası 
"ç"n ödenen kısmının hak sah"pler"ne 
ger" öden"p ödenmeyece#" hususunda 
yazdı#ımız yazıya Bakanlık tarafından 
cevap ver"lm"!t"r.

Mal"ye Bakanlı#ı’nın 23.11.2011 
tar"h ve 108145 sayılı yazısında 657 
sayılı devlet memurları kanunun 4-c 
maddes" kapsamındak" personel “söz-
le!mel" personel” poz"syonunda "st"h-
dam ed"lmed"#"nden bu personelle 
yapılan sözle!meler"n damga verg"s"-
ne tab" tutuldu#u bel"rt"lm"!t"r.

M"ll"yetç" Hareket Part"s" Hatay 
M"lletvek"l" Adnan %ef"k Ç$RK$N ta-
rafından M"ll" E#"t"m Bakanı Ömer 
D$NÇER tarafından yazılı olarak 
cevaplanmak üzere TBMM Ba!kan-
lı#ı’na b"r soru önerges" sunulmu!tur.

Önergede, geçen yılın bütçes"nde 
öngörülen atama sayısının gerçekle!"p 
gerçekle!med"#" gündeme get"r"lerek, 
ülkem"zdek" mevcut ö#retmen açı#ı-
na vurgu yapılmı!tır. Ayrıca ataması 
yapılmayan ö#retmenler"n durumu-
na da de#"nen soru önerges"nde 2012 
bütçes"nde planlanmı! bulunan 40 
b"n ö#retmen atamasının da mevcut 
"ht"yacı kar!ılayamayaca#ına d"kkat 
çek"ld".
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Panele Türk"ye Kamu-Sen Genel Ba!-
kanı $sma"l Koncuk, Türk"ye Kamu-Sen 
Kadın Kolları Genel Ba!kanı Leyla Po-
lat, Ufuk Ün"vers"tes" Ö#ret"m Üyes", 
Saadet Part"s" Ankara Esk" M"lletvek"l" 
Oya Akgönenç,  Kadın Hareket" Derne-
#" Yönet"m Kurulu Ba!kanı Doç. Dr. El"f 
Lo#o#lu, M"ll"yetç" Hareket Part"s" Genel 
Ba!kan Yardımcısı, Esk"!eh"r M"lletvek"l" 
Uzman Dr. Ruhsar Dem"rel, Cumhur"yet 
Halk Part"s" Kadın Kolları Merkez Yöne-
t"m Kurulu Üyes" Selda Arık, Ak Part" 
Kadın Kolları Genel Sekreter" Oya I!ık, 
Türk"ye Kamu-Sen Kadın Kolları, Türk"-
ye Kamu-Sen’e ba#lı send"kaların genel 
ba!kanları ve genel merkez yönet"m ku-
rulu üyeler" ve çok sayıda kadın üyem"z 
katıldı.

Panel"n açılı! konu!masını yapan 
Türk"ye Kamu-Sen Kadın Kolları Ba!-
kanı Leyla Polat, ‘bundan tam 77 yıl 
önce meden" olarak added"len b"rçok 
ülkeden önce, seçme ve seç"lme hakkı 
kazanan kadınlarımız, bugün toplumda 
hak ett"kler" de#er" bulab"l"yorlar mı?’ 
sorusunu yönelterek, kadınların hukuk" 
haklarını kullanması "ç"n yasal düzen-
lemelerle b"rl"kte, hukuk kurallarını ha-
yata geç"recek olan b"reyler"n de yeterl" 
olgunlu#a er"!mes" ve uygun toplumsal 
kültürün olu!turulması gerekt"#"n" "fade 
ett". Polat, kadınların en temel ekono-
m"k, demokrat"k, sosyal, s"yasal, meden" 
haklardan mahrum bırakılması, küçük 
ya!ta evl"l"#e zorlanması, çalı!ma hak-
larının el"nden alınması kabul ed"lemez 
b"r durum oldu#unu, bunun da toplum-
ların ger" kalmasına ve çökü!üne yol aça-
ca#ını da kaydett".

Türk"ye Kamu-Sen Genel Ba!kanı $s-
ma"l Koncuk !unları söyled": “Ulu Önder 
Atatürk’ün Türk kadınına seçme ve se-
ç"lme hakkı verd"#" 5 Aralık 1934 tar"h" 
ülkem"zde hang" s"v"l toplum örgütler"n" 
ne kadar "lg"lend"r"yor, do#rusu bundan 
em"n de#"l"m. Çünkü adına dönü!üm 
ded"#"m"z ama nereden nereye dönü!-
tü#ümüzün b"r türlü bell" olmadı#ı b"r 
dönem" ya!ıyoruz. Yanlı!tan do#ruya, 
olumsuzdan olumluya g"derse ve gel"!-
meye h"zmet ederse, m"llet"m"z"n b"rl"-
#"ne d"rl"#"ne h"zmet ederse bunun adı 
dönü!üm olur. Ama tüm d"nam"kler"m"-
z" yerle b"r eden, b"rl"k ve beraberl"#"m"-
z" anlamsız kılan b"rtakım saçmalıklara 
maalesef günümüzde dönü!üm adı ve-
r"l"yor. Esasen k"mse tarafından anla!ı-
lamayan bu dönü!üm maalesef b"rtakım 
çevreler tarafından b"r ba!arı g"b" takd"m 
ed"l"yor. Böyle b"r ortamda 5 Aralık tar"-
h"n" kutlama ve bu m"llete hatırlatma ge-
re#" duyan Türk"ye Kamu-Sen’"n Kadın 
Kollarına te!ekkür ed"yorum” ded".

Türk"ye’de kadınların send"kalara 
katılımının çok dü!ük oranda oldu#u-
nu kaydeden Koncuk, “Türk"ye’de kamu 
çalı!anları arasında genel send"kala!ma 
oranı yüzde 63.75. Kadınların send"ka-
la!ma oranı "se yüzde 35. Bu noktada 
suçlu aramak gerek"yorsa, suçlu k"m? 
Suçlu Türk"ye Kamu-Sen Genel Ba!-
kanı olarak ben m"y"m, burada s"yas" 
part"ler"n tems"lc"ler" m", yoksa ver"len 
haklara sah"p çıkmayanlar mı? Belk" de 
hep b"rl"kte suçluyuz. Bu tablodan bayan 
kamu çalı!anlarının çıkarması gereken 
sonuçlar var. Bugün TBMM’de 77 kadın 
m"lletvek"l"m"z var. Bu sayı çok yeter-

s"z. Üstel"k bu sayının yeters"z olması "le 
ben"m verd"#"m oran arasında c"dd" b"r 
paralell"k var. Bu noktada !unu söylemek 
"st"yorum: Hak ver"lmez, alınır "fades"n" 
beyn"m"z"n b"r yer"ne yazmalıyız. Er-
keklerden hak "steme alı!kanlı#ını terk 
etmel"y"z. El"m"z" ta!ın altına koymakta 
geç kaldı#ımızı b"z"m görmem"z lazım. 
Herhang" b"r talep ortaya koymadan, 
hak beklemek do#ru de#"ld"r. 1934 yılın-
da Atatürk bu "ht"yacı görmü!. Bu hakka 
modern d"ye bahsett"#"m"z ülkelerden 
çok daha önce sah"p olmu!uz. 1935 yı-
lında 18 kadın M"lletvek"l" TBMM’ye 
g"rd". Bugün TBMM’de 77 kadın m"l-
letvek"l"m"z"n olması ba!arı de#"ld"r. Ne 
zaman TBMM’de 250 kadın m"lletvek"l" 
olursa, o zaman ba!arıdan söz edeb"l"r"z” 
d"ye konu!tu.

Açılı! konu!malarının ardından 
“1934’ten Günümüze Kadının Sosyal 
Statüsü” konulu panele geç"ld". Kadın 
Hareket" Derne#" Yönet"m Kurulu Üye-
s" Doç. Dr. El"f Lo#o#lu’nun oturum 
ba!kanlı#ı yaptı#ı panelde, Ufuk Ün"-
vers"tes" Ö#ret"m Üyes", Saadet Part"s" 
Ankara Esk" M"lletvek"l" Oya Akgönenç,  
M"ll"yetç" Hareket Part"s" Genel Ba!kan 
Yardımcısı, Esk"!eh"r M"lletvek"l" Uz-
man Dr. Ruhsar Dem"rel, Cumhur"yet 
Halk Part"s" Kadın Kolları Merkez Yö-
net"m Kurulu Üyes" Selda Arık panel"st 
olarak konu!ma yaptı. Panelde, bugün 
TBMM’de tems"l ed"len kadın m"llet-
vek"ller"n"n sayısının yeters"z oldu#una 
vurgu yapılarak,  kadın m"lletvek"ller"-
n"n sayısının mutlaka artması gerekt"#" 
"fade ed"ld".

Türk"ye Kamu-Sen Kadın Kolları Ba!kanlı#ı, 5 Aralık 1934’de Türk 
kadınının genel seç"mlere katılma, m"lletvek"l" seçme ve seç"lme 

hakkına kavu!ması neden"yle “1934’den Günümüze 
Türk Kadınının Sosyal Statüsü” konulu b"r panel düzenled".
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M"ll" E#"-
t"m Bakanı 
Ömer D"n-
çer, Hüse-
y"n Çel"k’"n 

bakanlı#ı dö-
nem"nde etk"n 

görevlere get"r"lenler"n tamamını 
almaya ba!ladı. Hükümete yakın-
lı#ı "le b"l"nen ö#retmen send"ka-
sından sonra, Per!embe günü de 
ba!ka b"r ö#retmen send"kası “kı-
yımları” ve ö#retmen olmayan-
ların üst görevlere get"r"lmes"n" 
protesto "ç"n eylem yapacak. 

Atamalarda kıdem-l"yakat, 
ba!arı g"b" kıstasların d"kkate 
alınmıyor. 700 b"ne yakın per-
sonel" bulunan M"ll" E#"t"m 
Bakanlı#ı’na, üst görevlere ba!ka 
bakanlık mensuplarının atanma-
ya ba!lanmasına tüm ö#retmen 
send"kaları kar!ı çıkıyor. B"ne ya-
kın bakanlık üst düzey görevl"s" 
"se “açı#a çıktıkları” "ç"n bundan 
böyle “bankamat"k memuru” 
oldu. 

M"ll" E#"t"m Bakanlı#ı Te!k"-
lat Kanunu de#"!t"r"lerek, bütün 
kadroların bo!a çıkarıldı#ını, 
buna göre kadrola!manın da yo-
lunun açıldı#ını bel"rten send"ka-
cılar, yen" kadrolara atamalarda 
cemaatlere yakınlıkların da d"k-
kate alındı#ını öne sürdüler.

T"caretle u#ra!anlar var 
Bakan Ömer D"nçer’"n, Çalı!-

ma Bakanlı#ı’nda çalı!tı#ı k"!"ler", 
Ba!bakanlık Müste!arlı#ı döne-
m"ndek" özel kalem müdürünü 
de genel müdür olarak atamak 
üzere kararnames"n" gönderd"#" 
b"ld"r"ld". Do#u ve Güneydo#u-
lu bürokrat bırakmayan Bakan 
D"nçer’"n, yen" atadıkları bü-
rokratlar arasında Alev" kökenl" 
olanların bulunmaması da d"kkat 
çekt". 

Bakanlıktak" kadrola!ma ve 
kıyımı protesto "ç"n Per!embe 
günü bakanlık b"nası önünde ey-
lem yapacak olan ö#retmen sen-
d"kasına, "l ve "lçelerden gelecek 
e#"t"mc"ler de destek verecek. 

Send"kanın Genel Sekreter" Musa 
Akka!, “M"ll" E#"t"me, e#"t"m ko-
nularından uzak farklı b"r yöne-
t"m anlayı!ı yerle!t"r"lmek "sten"-
yor. Bunun "ç"n de öneml" mesa-
feler alındı. Te!k"lat Kanunu’nda, 
e#"t"mc"ler dı!ından da atamalar 
yapılaca#ına "l"!k"n hüküm ko-
nulmu!. Buna dayanarak atama-
lar hızla yapılıyor. Üst göreve ge-
t"r"lenler arasında t"caretle u#ra-
!anlar b"le var. Deney"ml" "s"mler 
uzakla!tırılıyor. Bu duruma sey"r-
c" kalınamaz” ded".

Atamalar tam gaz sürüyor
M"ll" E#"t"m Bakanı Ömer 

D"nçer, atamaları “tamgaz” sürdü-
rüyor. Yazar Hüsey"n Kocabıyık’ın 
e!" Funda Kocabıyık’ın e!" ba-
kanlı#a adımını müfett"! olarak 
attı, OkulÖncesz" E#"t"m Genel 
müdürlü#ü’nde kısa b"r süre çılı!-
tıktan sonra !"md" de Temel E#"-
t"m Genel Müdürlü#ü’ne get"r"ld". 

Ba!bakanlık Müste!arı E'an 
Ala’nın yakın akrabası olan Atıf 
Ala da, müfett"! yardımcılı#ından 
merd"venler" hızla çıktı ve Orta-
ö#ret"m Grup Ba!kanı yapıldı. B"r 
üst düzey yetk"l"n kom!usu olan 
ö#retmen Mehmet Kocatürk de, 
Temel E#"t"m Grup Ba!kanı ya-
pıldı. 

Sıra 81 "l müdüründe
Bakanlık merkez örgütünde k" 

atamaların tamamlanmasından 
sonra, sıra 81 "l müdürlü#üne ya-
pılacak atamalara gel"yor. Halen 
bu görevlere “geç"c"” olarak bakan 
esk" müdürler"n, öneml" b"r bö-
lümüne yen" kararnamelerde yer 
ver"lmeyecek. 

Da"re Ba!kanlı#ının adı Grup 
Ba!kanı olarak de#"!t"r"l"rken, 
90 b"r"mden 60’ına atama yapıl-
dı. 30 Grup Ba!kanının da bu ay 
"ç"nde atanması öngörüldü. Tal"m 
ve Terb"ye Kurulu Ba!kanlı#ı’na 
Em"n Kar"p görevlend"r"l"rken, 
halen 15 olan üye sayısı da 10’a "n-
d"r"lecek. Yen" düzenlemede mev-
cut 15 üyeden kaçının kalaca#ı "se 
bell" de#"l.

%$.$1/$5,1�d(.úû0(6ú��
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M"llî E#"t"m Bakanlı#ının Te!k"lat Ve Görevler" 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 14 Eylül 
2011 tar"h ve 28054 sayılı Resm" Gazete de yayım-
lanarak yürürlü#e g"rm"!t"r. 652 sayılı KHK’nın 
Personele Da"r Geç"! Hükümler" ba!lıklı Geç"c" 
3. maddes" uyarınca %ube Müdürler" kadroları 
h"çb"r "!leme gerek kalmaksızın "ptal ed"lm"!t"r. 
KHK yayımlanmadan önce M"ll" E#"t"m Bakanı 
Ömer D$NÇER; send"kamız "le görü!meler"nde 
anılan KHK "le görevler" sona eren !ube müdürle-
r"n"n h"çb"r suretle ma#dur ed"lmeyece#"n" söyle-
m"! olmasına ra#men bakanlıkça !ube müdürlü#ü 
görev" sona eren personel $l ve $lçe M"ll" E#"t"m 
Müdürlükler" bünyes"nde görev almaları "ç"n yer 
seçmeler" konusunda yönlend"r"lmekted"rler. Türk 
M"ll" E#"t"m"’ne yönet"c" sıfatı "le h"zmet eden bu 
personel" görmezden gelerek merkez te!k"latından 
uzakla!tırılması, bakanlı#ın kurumsal hafıza ve 
b"lg" b"r"m"n"n yok olması anlamına geld"#", yıl-
larını bakanlı#a adamı! k"!"ler" "ster kamu yararı, 
"ster h"zmet gere#" "sterse vefa olarak ne ad altında 
olursa olsun merkez te!k"latında "st"hdam ed"lme-
s" gerekt"#" "le "lg"l" olarak bakanlı#a yazılı ba!vu-
ruda bulunduk.
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Türk E#"t"m-Sen, e!"t "!e e!"t ücret 
düzenlemes"nde ö#retmenler"n ve aka-
dem"syenler"n yok sayılmasını 81 "lde 
protesto etmeye devam ed"yor. Eylemde 
ö#retmenler ve akadem"syenlere yapılan 
adalets"zl"#"n düzelt"lmes" taleb"yle top-
lanan d"lekçeler Ba!bakanlı#a gönder"l-
d".

Merkez Yönet"m Kurulu’nun kararı 
gerey"nce her çar!amba Mal"ye Bakan-
lı#ı ve Val"l"kler önünde k"tlesel basın 
açıklamaları yapılıyor. Bu kapsamda 23 
Kasım’dan "t"baren her ha&a çar!amba 
günü Türk E#"t"m-Sen alanlara "n"yor. 
Eylemler !ube ba!kanlarımız, hüküme-
t"n kamudak" ücret denges"zl"#"n" or-
tadan kaldırmak "ç"n çıkardı#ı KHK’da 
yapılan adalets"zl"#e d"kkat çekerek, !un-
ları söyled": “Hükümet, kamudak" ücret 
denges"zl"#"n" ortadan kaldırmak "ç"n 
666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
mey" çıkardı. Ancak Hükümet"n çıkardı-
#ı KHK ücret adalet"n" tam olarak sa#la-
mamı!, yen" adalets"zl"kler" beraber"nde 
get"rm"!t"r. Aynı unvan ve aynı kadroda 
olanların farklı ücret almasının önüne 
geç"lmes" "ç"n get"r"len düzenlemede ö#-
retmenler ve akadem"syenler yok sayıl-
mı!tır.

Sözüm ona ‘e!"t "!e e!"t ücret’ "lkes"-
n" hayata geç"rmeye çalı!anlar, üst düzey 
yönet"c"lere yüksek, bazı devlet memur-
larına da daha dü!ük oranlarda ek öde-
me yapmı!tır. Ayrıca üst düzey kamu 
personel"n"n maa! ve tazm"nat s"stem" 
de#"!t"r"lerek, ücretler"nde ba!ka artı!la-

ra da g"d"lm"!t"r. En yüksek artı!lar da"re 
ba!kanı ve üstü unvanlara yapılmı!; bu 
kes"mde görev yapanların ücretlend"rme 
s"stem" de#"!t"r"lerek, dü!ük maa! alan 
memurlarla yüksek maa! alanlar arasın-
dak" fark 5,8 kata çıkarılmı!tır.

E!"t "!e e!"t ücret düzenlemes"nde, 
kamuda "st"hdam ed"len personel"n yüz-
de 60’ına "se h"çb"r artı! yapılmamı!tır. 
Ücretler"nde artı! yapılmayan kes"m-
ler"n ba!ında e#"t"mc"ler gelmekted"r. 
Ö#retmenlere, profesörlere, doçentlere, 
yardımcı doçentlere, ara!tırma görevl"-
ler"ne, D"n H"zmetler" Sınıfındak" d"n 
görevl"s"ne, Sa#lık H"zmetler" Sınıfından 
hek"m dı!ı sa#lık personel"ne, Mal"ye 
Bakanlı#ı, Sosyal Güvenl"k Bakanlı#ı 
g"b" kurumlarda çalı!anlara yapılan ay-
lık ek ödeme m"ktarında herhang" b"r 
de#"!"kl"k olmamı!, bu meslek grubu 
görmezden gel"nm"!, onlarla adeta dal-
ga geç"lm"!t"r. Bu düzenlemede e#"t"m 
çalı!anlarının ö#retmen", akadem"syen", 
h"zmetl"s", memuru, tekn"syen" "le b"r 
bütün oldu#u göz ardı ed"lm"!t"r.

Ö#retmenler"m"z ve akadem"syenle-
r"m"z bu ülken"n k"lometre ta!ıdır. Ço-
cuklarımızı yarınlara hazırlayan, onların 
gelecekler"ne yön veren e#"t"mc"ler"m"z 
artık yok hükmünde sayılmaktan, hor-
lanmaktan, "t"l"p, kakılmaktan bıkmı!tır. 
Gırtla#ına kadar ekonom"k sorunlara 
batmı! olan e#"t"mc"lere reva görülen bu 
muamele kabul ed"leb"l"r de#"ld"r. Yıllar-
dır ö#retmen ve akadem"syen maa!ların-
da herhang" b"r "y"le!t"rme yapılmamı!, 

Türk E#"t"m-Sen, 81 "lde e!"t "!e e!"t ücret 
düzenlemes"nde ö#retmenler"n ve akadem"syenler"n 

yok sayılmasını protesto ett".
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ek ders göstergeler"nde de tek b"r puan 
artı! sa#lanmamı!tır. Ya!am ko!ulları 
g"derek a#ırla!ırken, en(asyon oranları 
artarken, zamlar pe!" sıra gel"rken, ö#-
retmenler"n ve akadem"syenler"n aylık 
gel"r" yer"nde saymakta, e#"t"mc"ler her 
geçen gün daha da yoksulla!maktadır. 
Kred" kartını b"le ödemekte güçlük çe-
ken, borcu borçla kapatan, cüzdanı yan-
gın yer"ne dönen e#"t"mc"ler; bu ülken"n 
kalkınmasından pay alamadı#ı g"b", ya-
pılan "y"le!t"rmelerden de h"çb"r !ek"lde 
faydalanamamaktadır.  E!"t "!e e!"t ücret 
düzenlemes"yle b"rl"kte e#"t"mc"ler"n ay-
lık gel"rler", d"#er kamu personel"ne göre 
çok dü!ük kalmı!tır. Örne#"n ek ders 
ücret" alamayan b"r ö#retmen"n maa!ı 
1600 TL c"varındadır. 1600 TL nere-
deyse kamudak" en dü!ük maa! sev"ye-
ler"ndend"r. Bu durum çalı!ma barı!ını 
bozmakta, ö#retmen ve akadem"syenle-
r"n çalı!ma !evk"n" kırmaktadır. Bu tür 
ayrımcı düzenlemeler, uygulanan yanlı! 
pol"t"kalar ö#retmenler"m"z ve akade-
m"syenler"m"z" tüketmekted"r.

OECD’n"n 2011 B"r Bakı!ta E#"t"m 
Raporu’na göre; 15 yıllık b"r "lkö#ret"m 
ö#retmen" Avusturya’da yıllık brüt 41 b"n 
70 dolar, Dan"marka’da 54 b"n 360 dolar, 
Kore’de 52 b"n 820 dolar, Almanya’da 57 
b"n dolar kazanmaktadır. Amer"ka B"rle-
!"k Devletler"’nde b"r profesör yılda orta-
lama 98 b"n 974 dolar, b"r doçent 69 b"n 
911, b"r yardımcı doçent 58 b"n 662 dolar 
ücret almaktadır.

Dünyada akadem"syenler aylık 5 
b"n "le 12 b"n dolar arasında kazanır-
ken; Türk"ye’de en yüksek derecedek" b"r 
profesör aylık 2 b"n 350 dolar, 7/3 dere-
cedek" b"r ara!tırma görevl"s" aylık b"n 
156 dolar ücret almaktadır. $!te tüm bu 
gerçeklere ra#men, ülkem"zde ö#retmen 
ve akadem"syenler"n maa!larında h"ç-
b"r düzenlemeye g"d"lmemes", üstüne 
üstlük ek ödeme oranlarının artırılma-
ması c"dd" b"r rahatsızlık yaratmaktadır. 
Dünyadak" meslekta!larından kat be kat 
dü!ük ücret alan, ancak her !eye ra#men 
Türk"ye’n"n en do#usundan, en batısına 
kadar; okul ayrımı yapmadan, zor ko!ul-
larda, büyük b"r emek ve özver" "le çalı-
!an ö#retmenler"m"z ve akadem"syenle-
r"m"z"n yıllardır yüzde 3’lük, yüzde 4’lük 
zam oranlarına sıkı!tırılması BÜYÜK 
B$R AYIPTIR. E#"t"m ordumuzun ba! 
aktörler" ö#retmenler"m"z ve akadem"s-
yenler"m"z !u anda "nf"al hal"nded"r.
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BIR MÜSTE%AR 759 TL, BIR GE-
NEL MÜDÜR 753 TL, BIR GENEL MÜ-
DÜR YARDIMCISI 722 TL EK ÖDEME 
ALIRKEN, Ö)RETMEN, PROFESÖR, 
DOÇENT, YARDIMCI DOÇENT VE 
ARA%TIRMA GÖREVLILERININ EK 
ÖDEME ALAMAMASI, MAA%LARI-
NIN YERINDE SAYMASI HANGI VIC-
DANA SI)AR?

E%IT I%E E%IT ÜCRET DERKEN, 
E%ITSIZLIKLERI DERINLE%TIRMEK, 
YALNIZCA BIR KESIMI ONURLAN-
DIRMAK NE KADAR ADILDIR?

Hükümet"n hazırladı#ı KHK’da h"ç-
b"r !ek"lde send"kaların görü!ü alınma-
mı!, asıl "y"le!t"rme yapılması gereken 
kes"mler göz ardı ed"lm"!t"r. Öte yandan 
kurumların te!k"lat kanunlarında ve d"-
#er farklı mevzuatlarda öngörülen "k-
ram"ye, maktu fazla çalı!ma ücret" g"b" 
ödemeler, 666 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname uyarınca 15.01.2012 tar"h" 
"t"barıyla sona erd"r"lmekted"r. Bu açı-
dan bakıldı#ında bazı unvanların ek 
ödeme oranlarında yüksek artı!lar yapıl-
mı! g"b" görülürken, aslında kes"len fazla 
mesa", "kram"ye, tazm"nat g"b" ödemeler 
neden"yle hak kaybı ya!anacak, ücret 
artı!ı ya h"ç olmayacak ya da sınırlı ka-
lacaktır. Görüldü#ü üzere, ö#retmen ve 
akadem"syenler ba!ta olmak üzere bazı 
kamu görevl"ler"n"n maa!ına h"ç artı! 
yapılmazken, bazı kamu görevl"ler"n"n 
de ücretler" azaltılacak, üst düzey yönet"-
c"ler"n ücretler" "se yüksek oranlarda ar-
tacaktır. Durum böyle olunca e!"t "!e e!"t 
ücret"n k"mler "ç"n çıkarıldı#ı bugün çok 
daha net olarak anla!ılmaktadır.

Hükümet, bugüne kadar ö#retmen-
ler"n ve akadem"syenler"n ekonom"k 
durumlarının "y"le!t"r"lmes" noktasında 
h"çb"r adım atmamı! ve onları üvey ev-
lat olarak görmü!tür. Oysa Hükümet ol-
mak, çalı!anları arasında ayrım yapmak 
ve sadece b"r kes"m" memnun etmek 
demek de#"ld"r. Hükümet olmak adaletl" 
b"r yönet"m anlayı!ını beraber"nde get"-
r"r. Ancak Hükümet"n yaptı#ı bu düzen-
lemen"n adaletle uzaktan yakından "lg"s" 
yoktur. 

MEB ve YÖK; çalı!anlarına sah"p çık-
mamakta, onları yalnız bırakmaktadır. 
Ö#retmen ve akadem"syenler"n hakları-
nı savunmak "ç"n parma#ını kıpırdatma-
yan Hükümet"n, sıra çalı!anların hakla-
rını tırpanlamaya, haksız uygulamalarla 
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onları ç"leden çıkarmaya gel"nce dörtna-
la ko!ması d"kkat çek"c"d"r.

MEB ve YÖK, kend" personel"n" 
savunmazken, ba!kalarının savunma-
sı zaten beklenemez.  Bu nedenle BIZ 
E)ITIMCILER, BU ÜLKENIN TEMEL 
YAPI TA%LARINI GÖZ ARDI EDEN, 
ONLARIN HAKLARINI SAVUNMA 
GERE)I BILE DUYMAYAN, Ö)RET-
MENLERI VE AKADEMISYENLERI 
UMURSAMAYAN VE ES GEÇEN ZIH-
NIYETI %IDDETLE KINIYORUZ.

Bugünkü yönet"c"ler"n aks"ne ülke-
m"z"n kurtarıcısı, Ba!ö#retmen"m"z Bü-
yük Önder Atatürk, ö#retmenlere büyük 
de#er ver"yordu. Atamız, 1923 yılında 
“Okullarda ö#ret"m görev"n" ve güven"l"r 
ellere tesl"m"n", memleket evlâdının, o 
görev" kend"ne hem b"r meslek, hem b"r 
ülkü sayacak üstün ve saygıde#er ö#ret-
menler tarafından yet"!t"r"lmes"n" tem"n 
"ç"n ö#retmenl"k, d"#er serbest ve yüksek 
meslekler g"b", a!ama a!ama "lerlemeye 
ve herhalde refah tem"n"ne elver"!l" b"r 
meslek hal"ne konulmalıdır. Dünyanın 
her tarafında ö#retmenler, toplumun en 
özver"l" ve saygıde#er unsurlarıdır” de-
m"!t".

Atatürk ö#retmenler" böyles"ne el 
üstünde tutarken, onların ko!ullarını 
"y"le!t"r"lmes" gerekt"#"ne "!aret ederken, 
Hükümet"n ö#retmenl"k mesle#"n" ge-
r"ye götüren uygulamalara "mza atması 
"bret ver"c"d"r.  

Bu nedenle Türk E#"t"m-Sen olarak, 

bugün 81 "lde eylemdey"z. Bütün "l, "lçe 
merkezler"nde ve ün"vers"telerde Ba!ba-
kanlı#a h"taben yazdı#ımız d"lekçeler" 
k"tlesel basın açıklaması yaparak, Ba!ba-
kanlı#a gönder"yoruz.

EYLEMLER$M$Z SONUÇ ALINCA-
YA KADAR DEVAM EDECEKT$R. 
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A!ure "kramına; Türk"ye Kamu-Sen 
ve Türk E#"t"m-Sen Genel Ba!kanı $s-
ma"l Koncuk, Türk Tarım Orman-Sen 
Genel Ba!kanı Ahmet Dem"rc", Türk 
Emekl"-Sen Genel Ba!kanı Osman Öz-
dem"r, Kıbrıs Türk Memur-Sen Genel 
Ba!kanı Çeleb" Ilık, Kıbrıs Hür-$! Fede-
rasyonu Genel Ba!kanı Yakup Lat"fo#lu, 
Türk E#"t"m-Sen Genel Merkez Yönet"m 

Kurulu Üyeler", Ankara %ubeler" ve sen-
d"ka personel" katıldı. Çevre sak"nler"-
n"n de büyük "lg" ve be#en"s"n" toplayan 
"kramda Genel Mal" Sekreter Sey"t Al" 
Kaplan dua okudu.

$kramda kısa b"r konu!ma yapan Ge-
nel Ba!kan $sma"l Koncuk, Muharrem 
ayının d"n" ve tar"hsel açıdan Müslü-
manlar "ç"n çok öneml" had"seler"n !a-
h"d" oldu#unu "fade ederek, “Muharrem 
ayı, $slam Kültürü "ç"n büyük ehemm"yet 
arzeden unsurları "ht"va eden mübarek 
b"r aydır. H"cr" yılba!ını, A!ure Günü’nü, 
$slam tar"h"n"n en büyük acılarından 
olan üzücü anıları "çer"s"nde bulunduran 
bu ay, her Müslüman "ç"n "bret ve ves"le 
zamanı olmalıdır. Bu ay boyunca, tüm 

"nananlar, üzücü ya!anmı!lıklardan "bret 
alarak b"rl"k ve beraberl"#" pek"!t"rme-
n"n gayret" "çer"s"nde olmalıdır. Kel"me 
anlamı olarak, ‘haram kılınmı!, hürmete 
layık’ anlamına gelen Muharrem ayında; 
tüm Müslümanlar kend"ler"ne haram kı-
lınmı! olan tutum ve davranı!lardan sa-
kınmalı, "nançlarının gere#" !ek"lde ya-
!amlarını d"zayn etmel"d"rler. D"ler"z k", 
Muharrem ayının tüm güzell"kler", yılın 
her gününde ve toplumumuzun her kes"-
m"nde yerle!"k hale gel"r. B"zler Türk"ye 
Kamu-Sen mensupları olarak, bu !uuru 
her zerrem"zde ya!amaya gayret göster"-
yor; bu mübarek günler"n m"llet"m"ze ve 
tüm $slam Âlem"’ne b"rl"k ve d"rl"k get"r-
mes"n" temenn" ed"yoruz” ded".
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Anayasa de#"!"kl"#" çalı!malarının 
çok yo#un olarak konu!ulup tartı!ıldı#ı 
!u günlerde, bu konuya paralel olarak 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun da 
da b"rtakım de#"!"kl"ler yapılmasını dü-
!ünüldü#ü çe!"tl" haber kaynaklarında 
yer aldı. Bu kapsamda Anayasamızda yer 
alan ve Kamu h"zmet" görevl"ler"yle "lg"l" 
hükümler" düzenleyen 128 ve 129. mad-
deler"n"n de#"!t"r"lece#" yolunda b"lg"ler 
kamuoyuna yansıdı.

Anayasamızın 128.maddes": ‘’ Dev-
let"n, kamu "kt"sadî te!ebbüsler" ve d"#er 
kamu tüzelk"!"ler"n"n genel "dare esasla-
rına göre yürütmekle yükümlü oldukla-
rı kamu h"zmetler"n"n gerekt"rd"#" aslî 
ve sürekl" görevler, memurlar ve d"#er 
kamu görevl"ler" el"yle görülür.’’ Demek-
te ve b"r anlamda devlet memurunu ta-
nımlamaktadır. Bu sadece tanımlamak-
tan z"yade b"zzat ‘’memur’’ kavramına 
anayasal güvence olu!turmaktadır.

Y"ne Anayasamız 129.maddes"yle de 
memurların görev ve sorumluluklarını, 
bu arada da haklarında yürütülecek d"-
s"pl"n soru!turmalarında memurların 
güvenceler"n" düzenlem"!t"r. Buna göre;

Memurlar ve d"#er kamu görevl"ler" 
Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faa-
l"yette bulunmakla yükümlüdürler.

Memurlar ve d"#er kamu görevl"ler" 
"le kamu kurumu n"tel"#"ndek" meslek 
kurulu!ları ve bunların üst kurulu!ları 
mensuplarına savunma hakkı tanınma-
dıkça d"s"pl"n cezası ver"lemez.

(De#"!"k üçüncü fıkra: 7/5/2010-
5982/13 md.) D"s"pl"n kararları yargı de-
net"m" dı!ında bırakılamaz.

S"lahlı Kuvvetler mensupları "le 
hâk"mler ve savcılar hakkındak" hüküm-
ler saklıdır.

Memurlar ve d"#er kamu görevl"le-
r"n"n yetk"ler"n" kullanırken "!led"kler" 
kusurlardan do#an tazm"nat davaları, 
kend"ler"ne rücu ed"lmek kaydıyla ve ka-
nunun gösterd"#" !ek"l ve !artlara uygun 
olarak, ancak "dare aleyh"ne açılab"l"r.

Memurlar ve d"#er kamu görevl"ler" 
hakkında "!led"kler" "dd"a ed"len suçlar-
dan ötürü ceza kovu!turması açılması, 
kanunla bel"rlenen "st"snalar dı!ında, 
kanunun gösterd"#" "darî merc""n "zn"ne 
ba#lıdır.

Bu madde "le memurların yürüttük-
ler" görevlerle "lg"l" olarak ver"len d"s"p-
l"n cezalarının yargı denet"m"ne tab" ol-
ması, ceza kovu!turmalarına kar!ı "dar" 
merc""n "zn"n"n alınması g"b" güvenceler 
b"zzat anayasa metn"nde düzenlenerek 
tem"nat altına alınmı!tır.

Anayasamızda tanımlanan devlet gö-
revler"n" yürütmekte olan devlet memur-
larının bu "!ler" nasıl ve ne !ek"lde yürü-
tece#", bunların hak, ödev ve sorumlu-
lukları "le "lg"l" konular ve her !eyden de 
öneml"s" sah"p oldukları güvenceler 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu "le dü-
zenlenm"!t"r.  Devlet  memurları, s"yas" 
"radeye ba#lı olarak ve sorumlu olarak 
görev yaptıkları "ç"n, onların güvenceler" 
çok büyük önem ta!ımaktadır. Bu "! gü-
vences" 657 sayılı DMK da;

Madde 18 - Kanunlarda yazılı haller 
dı!ında Devlet memurunun memurlu-
#una son ver"lmez, aylık ve ba!ka hakları 
el"nden alınamaz.

Madde 24 - Devlet memurlarının gö-
revler" "le "lg"l" veya görevler" sırasında 
"!led"kler" suçlardan dolayı soru!turma 
ve kovu!turma yapılması ve haklarında 
dava açılması özel hükümlere tab"d"r.

    Madde 25 - Devlet memurları hak-
kındak" "hbar ve !"kayetler, garaz veya 
mücerret hakaret "ç"n, uydurma b"r suç 
"snadı suret"yle yapıldı#ı ve soru!turma 
veya yargılamanın tab" oldu#u kanun" 
"!lem sonucunda bu "snat sab"t olmadı-
#ı takd"rde, merkezde bu memurun en 
büyük am"r", "llerde val"ler, "snatta bulu-
nanlar hakkında kamu davası açılmasını 
Cumhur"yet Savcılı#ından "sterler.

Madde 45 - (De#"!"k madde: 
30/05/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 
15/05/1975 - 1897/1 md.)

    H"ç b"r memur sınıfının dı!ında ve 
sınıfının "ç"ndek" dereces"n"n altında b"r 
derecen"n görev"nde çalı!tırılamaz.

    %ekl"nde düzenlenm"!t"r. Bu mad-
deler keyf" ya da yanda!lık ölçüsüne göre 
hareket edeb"lecek ve aynı zamanda me-
murların am"r" konumundak" hükümet-
lere ve s"yas"lere kar!ı onları korumak-
tadır. Böylece memurlar taptıkları "! ve 
"!lemlerde sadece yasalara ba#lı kalarak 
hareket edeb"lmekte, s"yas"ler"n vereb"le-
ce#" yasalara uymayan tal"matlara d"re-

neb"lmekted"rler. Y"ne bu kanunun ver-
d"#" hakla memurların terf", yer de#"!t"r-
me, "lerleme düzenler" ortaya konularak 
bu konuda keyf"l"#"n ve s"yas" mülahaza-
larla hareket etmen"n önü kes"lmekted"r.

Devlet Memurlarının nasıl ve ne !e-
k"lde kovu!turmaya tab"" tutulab"lece#" 
ve yargılanab"lece#" ne "l"!k"n 4483 sayılı 
Memurlar ve D"#er Kamu Görevl"ler"-
n"n Yargılanması Hakkında Kanun da 
devlet memurlarının "! güvences" açısın-
dan çok öneml" b"r kanundur. Bu kanun 
devlet memurunun yaptı#ı "!lerle "lg"l" 
olarak keyf" olarak ve asılsız gerekçelere 
dayalı !"kayetlere muhatap olmasını ve 
bu tür gerekçelerle yargılanmasını önle-
mekted"r. Bu hususun ne kadar öneml" 
oldu#unu ve devlet memurlarının ne tür 
"&"ra ve "snatlarla kar!ı kar!ıya geleb"ld"-
#"n" gösteren pek çok olay zaman zaman 
kamuoyuna yansımaktadır.

Bu yasaların h"ç b"r" devlet memu-
runa sınırsız b"r güvence sa#lamamak-
tadır. Devlet memurunun güvences" za-
ten kanunun suç saydı#ı f"ller"n dı!ında 
geçerl"d"r. Kanunun suç saydı#ı f""llerde 
herkes g"b" devlet memurları da kovu!-
turulmakta ve yargılanmaktadır. Kanun-
ların get"rd"#" güvence memurların gö-
revler"yle "lg"l"d"r ve mutlak bulunması 
gereken güvencelerd"r.

Devlet" tems"l eden ve b"zzat devlet 
tarafından yürüttükler" "!lerle "lg"l" ola-
rak yasal koruma altına alınan devlet 
memurları kanunların kend"ler"ne sa#la-
dı#ı bu güvencelerle görevler"n" etk"ler-
den uzak yürüteb"lmekte, böylece hükü-
met"n memuru de#"l devlet"n memuru 
olab"lmekted"r.

 S"yas" "kt"dar ve b"rçok s"yasetç" dev-
let memurlarının sah"p oldu#u b u "! gü-
vences"nden rahatsızdır. Bu rahatsızlık 
her fırsatta çe!"tl" kab"ne üyeler" ve b"zzat 
Ba!bakan tarafından "fade ed"lmekted"r. 
Bu yüzden devlet memurunun Anaya-
sadak" tanımı de#"!t"r"lmek "stenmekte 
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ve böylece memur güvences"n"n önce 
anayasal temeller" budanmak "stenmek-
ted"r. S"yas" "kt"darın b"r sonrak" adımı 
657 sayılı DMK nın de#"!t"r"lerek kamu 
"!ç"ler" ve memurları kamu çalı!anı adı 
altında toplamaktır. Bunu yapmaktak" 
amacı da sadece ve sadece devlet me-
murunun "! güvences"n" ortadan kal-
dırmaktır. Bunu yaparken kend"ne göre 
kurnazca b"r takt"k "zlemekte güya tüm 
kamu çalı!anları tek çatı altında topla-
maya çalı!maktadır. Hükümet"n z"hn" 
arka planının çok "y" b"l"yoruz. Ne ya-
parak, neye ula!maya çalı!tı#ını da apa-
çık görüyoruz. Zaten hükümet de bunu 
g"zlem"yor, zaman zaman dı!a vuruyor. 
Kend"ne güya send"ka d"yen bazı yapı-
lar bu konuda hükümet" cesaretlend"r-

mekted"r.Hatırlayın,Ba!bakan b"r güya 
send"kanın toplantısında konu!mu! 
ve tüm çalı!anların sözle!mel" olma-
sı gerekt"#"n",mevcut "! güvenceler"yle 
bazı send"kal hakların ver"lemeyece#"-
n" "fade etm"! ve o toplantıda kend"s"ne 
send"kacı d"yen zevat bu "fadeler" ayakta 
alkı!lamı!tı.Sayın Ba!bakan bu konudak" 
gerçek dü!üncen"n o salondak" !ak !akçı 
zevatın dü!ünces" olmadı#ını b"lmel"-
d"r.Türk memuru orada görülenlerden 
"baret de#"ld"r.o yüzden o tablo s"z" ya-
nıltmasın Sayın Ba!bakan.Oradak"lere 
bakarak b"r yanılgıya dü!mey"n.Türk 
memurunun kah"r ekser"yet" "! güven-
ces"n" olmazsa olmazı kabul etmekted"r 
ve bu konuda  gerekt"#"nde mücadele et-
meye kararlıdır.E#er devlet memurlarını 

gerçekten önems"yorsanız ,onların özlük 
ve sosyal haklarını yükselt"n.Devlet me-
muruna "nsanca ya!ayab"lece#" b"r ücret 
ver"n.Ve b"l"n k" devlet memurunun hü-
kümet memuru olmaması bu ülke "ç"n 
daha hayırlıdır..

B"l"yoruz, y"ne bu söyled"kler"m"ze 
kulak tıkayıp,z"hn"n"z"n b"r kö!es"nde 
olan devlet memuru güvences"n" kal-
dırmak "ç"n gayret göstereceks"n"z.Ama 
!unu da b"l"n k" b"z Türk E#"t"m Sen ola-
rak "! güvencem"zden vazgeçmeyece#"z.
Devlet memurunun hükümet memuru 
hal"ne get"r"lmes"ne ve memurun gele-
ce#"n"n s"yasetç"n"n "k" duda#ı arasına  
bırakılmasına razı olmayaca#ız.$! güven-
cem"z kırmızı ç"zg"m"zd"r.Orda durun!!!

Sabah erken saatlerden "t"baren Mal-
tepe Cam"" önünde toplanan ö#retmen-
ler GMK Bulvarı boyunca gerçekle!t"r-
d"kler" yürüyü!ün akab"nde Kızılay’da 
oturma eylem" yaptılar. S"yas" part" ve 
s"v"l toplum kurulu!larının destek verd"-
#" eyleme Türk E#"t"m-Sen adına Genel 
Te!k"latlandırma Sekreter" Tal"p GEY-
LAN, Genel E#"t"m ve Sosyal $!ler Sek-
reter" Ceng"z KOCAKAPLAN "le Genel 
Dı! $l"!k"ler ve Basın Sekreter" Sam" ÖZ-
DEM$R "!t"rak ett"ler.

Eyleme 31 Ek"m’de Samsun’dan ba!-
lattıkları yürüyü!ü bugün Ankara’da 

sonlandıran Sosyal B"lg"ler Ö#retmen" 
25 ya!ındak" Sava! $ka "le Beden E#"t"m" 
Ö#retmen" 25 ya!ındak" Mehtap Tekde-
m"r de katıldılar. Hatırlanaca#ı üzere bu 
"k" ö#retmen"m"z, ataması yapılmayan 
ö#retmenler"m"z"n sorunlarına d"kkat 
çekmek üzere, Samsun’da Atatürk Anıtı 
önünden 31 Ek"m tar"h"nde yürüyü!e 
ba!lamı!lardı.

M"t"ngde katılımcılar; “Ko! Al" ko! 
Ankara’ya ko!”, “Ücretl" ö#retmenl"k üc-
retl" kölel"k”, “300 b"n ö#retmen "!s"z” 
döv"zler" ta!ıdılar ve talepler"n" d"le get"-
ren sloganlar attılar.

Yürüyü! kortej"n"n Kızılay Güven-
park’ta durdurulması üzer"ne oturma 
eylem" gerçekle!t"ren ö#retmenler"n 
arasından seç"len 81 k"!"l"k b"r heyet"n 
M"ll" E#"t"m Bakanlı#ı’na g"tmes"ne "z"n 
ver"ld". Heyet tarafından Bakanlık önün-
de yapılan açıklamada, 300 b"n ö#retmen 
açı#ı oldu#u halde ancak 10 b"n ö#ret-
men"n atandı#ı bel"rt"ld". Açıklamada, 
ö#retmenler"n sözle!mel" ve ücretl" ola-
rak de#"l, kadrolu olarak çalı!tırılması-
nın gerekt"#" vurgulandı. MEB’"n en kısa 
sürede yeterl" sayıda atamayı gerçekle!t"-
r"lmes"n"n "stend"#" açıklama sonrasında 
eylem son buldu.

Türk"ye’n"n çe!"tl" "ller"nden Ankara’ya gelen ataması 
yapılmayan b"nlerce ö#retmen 19 Kasım tar"h"nde 

Kızılay’da büyük b"r eylem gerçekle!t"rerek sesler"n" 
duyurmaya çalı!tı.
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Sayın Bakan ele!t"r" ve taleplere ku-
lak tıkamı! b"r görüntü "çer"s"nde. M"ll" 
E#"t"m Bakanı olarak yükselen seslere 
kulak tıkamak, ba!ımızı kuma sokmakla 
e! de#erd"r. Bu durumda b"z etrafımızı 
göremey"z ama problemler varlı#ını de-
vam ett"r"r.Sayın Bakandan son günlerde 
yükselen seslere kulak vermes"n" bekl"-
yoruz.

1-Defalarca d"le get"rmem"ze ra#men 
özür grubu tay"nler"n"n b"r"nc" yarıyıl 
sonunda açılaca#ını hala açıklamamı!-
tır. Her defasında de#erlend"rece#"m d"-
yerek problem" ötelemeye çalı!an Sayın 
Bakana b"r daha soruyoruz;”Sayın Ba-
kan Antalya’da yapılan Ulusal Ö#retmen 
Stratej"s" Çalı!tayında da karar hal"ne ge-
len, özür grubu ma#dur"yet"n" ne zaman 
çözecek ve çok önem verd"#"n"z" "fade et-
t"#"n"z, çalı!tay kararını ne zaman hayata 
geç"receks"n"z?” Bakanlı#a gel"r gelmez 
çıkardı#ınız KHK "le yarattı#ınız özür 
grubu ma#dur"yet", henüz bakanlı#a 
ba!ladı#ınız günlerde ortaya koydu#u-
nuz "lk "craat olmu!tur. $lk "craatınızın, 
ö#retmenler"n kazanılmı! b"r hakkını 
budamak olması ö#retmenlere yönel"k 
bakı! açınızı da ortaya koymamakta mı-
dır? Bu yaptı#ınız "lk "craat sonrasında, 
hang" yaptı#ınız olumlu "craat sebeb"y-
le ö#retmenler s"ze güven duyacaktır? 
MEB’de b"r Ö)RETMEN ATAMA VE 
YER DE)$%T$RME YÖNETMEL$)$ ol-

madı#ından haber"n"z var mı, Sayın Ba-
kan? 662.317 ö#retmen" olan dev b"r ba-
kanlı#ın ö#retmenler" atamalarının nasıl 
olaca#ını hala b"lm"yorlar. Bu b"r ba!arı 
mıdır? Yoksa ayıp mı?

2- Özür grubu ma#dur"yet" sonrasın-
da, çıkarılan KHK "le E!"t $!e E!"t Ücret 
uygulaması hayata geç"r"lm"!t"r. Bu dü-
zenlemede ö#retmen ve akadem"syen-
ler bulunmamaktadır. Türk E#"t"m-Sen 
bu haksızlı#ı d"le get"rmek üzere 81 "lde 
protesto eylem" gerçekle!t"rm"!, ö#ret-
menler bu eylemlerde unutulmayı hak 
etmed"kler"n" haykırmı!lardır. Türk 
E#"t"m-Sen bu eylemler"n her Çar!am-
ba günü ülke genel"nde yapılaca#ını da 
açıklamı!tır. Bu feryatlar kar!ısında h"ç-
b"r açıklamanız olmamı!, ö#retmenlere 
yapılan bu haksızlı#ı g"dermek adına tek 
b"r cümlen"ze basın yayın organlarında 
rastlanmamı!tır. Ö#retmenler"n u#radı-
#ı bu haksızlık s"z" h"ç m" "lg"lend"rm"-
yor, Sayın Bakan? Ö#retmenler" kazan-
madan, e#"t"m ö#ret"m davasında nasıl 
ba!arıya ula!aca#ınızı dü!ünüyorsunuz?

3-138 b"n ö#retmene "ht"yacımız ol-
du#unu açıkladınız ama ö#retmen ata-
ması konusunda h"çb"r gayret"n"z bu-
güne kadar görülmed"? Sayıları 350 b"n" 
bulan, ataması yapılmayan ö#retmenler" 
atamak "ç"n h"çb"r projen"z" bugüne ka-
dar duymadı#ımız g"b", bundan sonra 
da atamalarının yapılaca#ına da"r tek b"r 
"faden"ze rastlanılmadı? Bu atama pol"t"-
kası "le devam ed"ld"#" sürece, üç be! yıl 
"ç"nde sayıları 500 b"nler" bulacak olan, 
ataması yapılmayan ö#retmenler s"z" ne 
kadar "lg"lend"r"yor, ne kadar kaygılandı-
rıyor, Sayın Bakan?

4-Ö#retmen dı!ında d"#er e#"t"m ça-
lı!anları "ç"n de b"r olumlu yakla!ımınıza 
!ah"t olmadık? Müfett"!ler"n adını de-
net"m elemanı yaptınız, "ller arası sür-
günler"ne ferman çıkardınız, 25-30 yıl-

dır ülken"n her kö!es"nde görev yapmı! 
"nsanları yerler"nden yurtlarından ett"-
n"z, MEB Merkez Te!k"latında yıllardır 
görev yapan kadrolu !ube müdürler"n" 
nasıl b"r gelecek bekl"yor, k"mse b"lm"-
yor, üst düzey atamaları e#"t"mc"lerden 
de#"l, "!letmec"ler arasından yaptınız, 
hatta, e#"t"mc"ler" dı!larken telefoncuları 
genel müdür yapmayı planladınız, e#"-
t"mc"ler"n tüm talepler"ne kulaklarınızı 
tıkadınız. Okul müdürler"n"n tamamını 
soru!turmaya tab" tuttunuz, "lk "craat-
larınızdan b"r"s" de okul müdürler"n"n 
gözünü korkutmak olmu!tur. Bunu da 
ba!ardınız, ba!ardınız ama okul yönet"-
c"ler" bundan sonra s"ze güvenerek b"r 
r"sk alab"lecekler m"? Okullarda s"z" tem-
s"l eden yönet"c"ler" yen"den kazanmak 
"ç"n b"r gayret"n"z olacak mı, Sayın Ba-
kan? M"ll" E#"t"m Bakanlı#ında h"zmetl", 
memur, tekn"syen ve !e(er"n varlı#ından 
haberdar mısınız, Sayın D"nçer?

Türk E#"t"m-Sen olarak, yukardak" 
sorularımıza yazılı ya da sözlü cevap "s-
tem"yoruz, Sayın Bakan, bu problemler" 
çözdü#ünüzü, çözmek "ç"n adım attı#ı-
nızı görmek "st"yoruz. Çevren"ze kulak 
ver"n, feryatlara kulak ver"n, bu ö#ret-
menler"n, müdürler"n, müdür yardımcı-
larının, müfett"!ler"n, h"zmetl", memur, 
!e(er"n, !ube müdürler"n"n kısaca tüm 
e#"t"m çalı!anlarının bakanı oldu#unuzu 
göster"n, h"ssett"r"n Sayın Bakan!
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Çar!amba "lçes" Karakaya Karakuz 
$lkö#ret"m Okulu’nda görev yapan Türk 
E#"t"m-Sen üyes"n"n 2011 yılı $l $ç" yer 
de#"!t"rme ba!vurusunun ba!ka okullar-
da geç"c" olarak görevlend"r"lmes" sebe-
b" "le redded"lmes" "!lem"ne kar!ı açmı! 
oldu#u davada Samsun $dare Mahke-
mes"n"n 2011/1120 sayılı kararı "le "dar" 
"!lem"n yürütmes" durdurulmu!tur. Yü-
rütmey" durdurma kararının gerekçes" 

olarak “davacının Çar!amba "lçes", Ka-
rakaya $lkö#ret"m Okulunda 07.07.2008 
tar"h"nde çalı!maya ba!lamasının ardın-
dan, "dare tarafından çe!"tl" tar"hlerde 
y"ne Çar!amba "lçes"nde farklı okullarda 
geç"c" olarak görevlend"r"ld"#" ve top-
lamda davalı "daren"n savunmasında 
bel"rtt"#" üzere 07.07.2008 tar"h"nden 
"t"baren 3 yıl 2 ay, 8 gün görev yaptı#ı gö-
rüldü#ünden, davalı "daren"n davacının 
görev yaptı#ı okulda f""len 1 yıl yaptı#ı ve 
dava konusu "!lemde bu yönüyle huku-
ka aykırılık bulunmadı#ı "dd"ası yer"nde 
görülmem"!t"r.” Den"lmekted"r.
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Genel Sekreter Musa Akka! ve Genel 
E#"t"m ve Sosyal $!ler Sekreter" Ceng"z 
Kocakaplan U!ak %ubes" tarafından 24 
Kasım Ö#retmenler Günü ves"leyle dü-
zenlenen programa katıldı. Programda 
Türk"ye Kamu-Sen’e ba#lı send"kaların 
U!ak %ube Ba!kanları ve $l Tems"lc"ler", 
s"v"l toplum örgütler" ve s"yas" part"le-
r"n tems"lc"ler", Türk E#"t"m-Sen Esk" 
Genel Te!k"latlandırma Sekreter" Al" 
Ünalan’da hazır bulundu.

Çok sayıda e#"t"m çalı!anının hazır 
bulundu#u program !eh"t ö#retmenler 
"ç"n Kuran-ı Ker"m ve mevl"d okunma-
sıyla ba!ladı. Devamında %ube Ba!kanı 
Ahmet Gürten ve Genel Sekreter Musa 
Akka! b"rer konu!ma yaptılar. Genel 
Sekreter Musa Akka! konu!masında; 
Türk"ye Kamu-Sen’"n kurulu! felsef" 
hakkında hatırlatmalarda bulunduk-

tan sonra ya!anan ekonom"k ve sosyal 
problemler, Kamu çalı!anlarının "! gü-
vences"ne kar!ı yapılan saldırılar hak-
kında katılımcıları b"lg"lend"rd".

Bu süreçte daha fazla b"rl"k ve bera-
berl"#e "ht"yaç oldu#una vurgu yapan 
Akka!; E!"t "!e e!"t ücret kararnames" 
olarak b"l"nen 666 sayılı KHK "le ö#-
retmen ve akadem"syenler" yok sayan 
anlayı!ın, problem çözülene kadar her 
çar!amba Ankara’da Mal"ye Bakanlı#ı-
nın önünde, d"#er "llerde "se val"l"kler"n 
önünde protesto etmeye devam ed"le-
ce#"n" hatırlatarak, e#"t"m çalı!anları-
nın meseleler"ne sah"p çıkmasını r"ca 
ett".

Türk E#"t"m-Sen U!ak !ubes" tara-
fından emekl" olan üyelere takd"m ed"l-
mek üzere hazırlanan plaketler sah"ple-
r"ne törenle ver"ld".

*(1(/�0(5.(=�<g1(7ú&ú/(5ú�
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352*5$0,1$�.$7,/', Türk E#"t"m Sen olarak Gaz"antep 
$l" %eh"tkam"l $lçe M"ll" E#"t"m Mü-
dürlü#ünde “!ube müdürü” kadrosuna 
28.10.2011 tar"h ve 73187 sayılı karar-
name "le Gaz"antep $l" %ah"nbey $lçes" 
Org. Kenan Evren $lkö#ret"m Okulu’nda 
sınıf ö#retmen" olarak görev yapan Hü-
sey"n AKTA%’ın atamasında b"r takım 
usulsüzlükler"n yapıldı#ı, söz konusu 
kadroya atama yapılaca#ının herhan-
g" b"r !ek"lde duyurulmadı#ı, Hüsey"n 
AKTA%’ın geçm"! dönemlerde bu kad-
roya e!de#er b"r vaz"fe alıp almadı#ının 
da b"l"nmed"#", 657 sayılı yasanın 76.ve 
71. madde hükmü "le M"ll" E#"t"m Ba-
kanlı#ı Personel" Görevde Yükselme ve 
Unvan De#"!"kl"#" Yönetmel"#"’n"n 24-
1/b maddes" hükmüne aykırı "!lem tes"s 
ed"lm"! "se Hüsey"n AKTA%’ın atama-
sının derhal "ptal ed"lerek münhal kad-
ronun duyuruya çıkarılması hususunda 
04/11/2011 tar"h ve 2556 sayılı yazı "le 
M"ll" E#"t"m Bakanlı#ı’ndan talep etm"!-
t"k.

Duyuru yapılmadan sadece, 657 sa-
yılı yasanın 76. ve 71. madde hükmü "le 
M"ll" E#"t"m Bakanlı#ı Personel" Görev-
de Yükselme ve Unvan De#"!"kl"#" Yö-
netmel"#"n"n 24-1/b maddes" dayanak 
göster"lerek yapılan bu atama M"ll" E#"-
t"m Bakanlı#ı’nın geçm"!te yapmı! oldu-
#u bu kapsamdak" "!lemler" de d"kkate 
alındı#ında usulsüzlük "dd"alarını do#-
rular n"tel"kte oldu#unu bel"rtt"#"m"z 
yazımızda, "dd"alarımızda haklı oldu#u-
muz b"r kez daha ortaya çıkmı!tır.

 Ba!vurumuz üzer"ne Bakanlıkça 
16/11/2011 tar"h ve 76788 sayılı cevabı 
yazısı "le adı geçen k"!"n"n atama karar-
names" "ptal ed"ld"#" b"ld"r"lm"!t"r. An-
cak; bu k"!"n"n $lçe M"ll" E#"t"m %ube 
Müdürlü#üne yapılan atamasının "ptal 
ed"lmes"ne kar!ın, aynı k"!"n"n $l M"ll" 
E#"t"m %ube Müdürlü#üne görevlend"-
r"lmes" "!lem"n"n devamına karar ver"l-
m"!t"r. Bu konuda da g"r"!"mler"m"z de-
vam edecek ve olumlu b"r adım atılma-
dı#ı takd"r de tes"s ed"len görevlend"rme 
"!lem" yargıya "nt"kal ett"r"lecekt"r.

Türk E#"t"m Sen olarak b"r takım 
çevrelere yakınlı#ı gerekçes" "le menfaat 
sa#layanların ve yapılan tüm hukuka ay-
kırılıkların kar!ısında oldu#umuzun b"r 
kez daha altını ç"zerek bel"rtmek "ster"z.

*$=ú$17(3·7(�
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Türk E#"t"m-Sen, 22 Ek"m-16 Kasım 
tar"hler" arasında ö#retmenler"n sosyo-
ekonom"k durumlarını ve meslek" so-
runlarını tesp"t etmek amacıyla b"r anket 
düzenlem"!t"r. 24 Kasım Ö#retmenler 
Günü dolayısıyla yaptı#ımız ankete 6 b"n 
703 k"!" katılmı!tır.

Ankete katılanların yüzde 78.4’ü er-
kek, yüzde 21.6’sı kadındır. Katılımcıla-
rın yüzde 82’s" evl", yüzde 18’" bekârdır. 
Ankete katılan ö#retmenler"n yüzde 
61.3’ünün çocu#u var "ken, yüzde 38.7’s"-
n"n çocu#u bulunmamaktadır. Çocu#u 
olanların yüzde 43.1’" 1, yüzde 43.7’s" 2, 
yüzde 10.9’u 3, yüzde 2.3’ü 4 ve daha faz-
la çocu#u oldu#unu bel"rtmekted"r. An-
kete katılanların yüzde 70.7’s" "lkö#ret"m, 
yüzde 29.3’ü ortaö#ret"m kurumlarında 
görev yapmaktadır. Katılımcıların yüzde 
81.1’" ö#retmen, yüzde 10.8’" müdür yar-
dımcısı, yüzde 7.1’" müdür, yüzde 1’" de 
müdür ba!yardımcısıdır.

ANKETE KATILAN 
Ö)RETMENLER$N YÜZDE 70’$N$N 

AYLIK GEL$R$ 1.500-2.000 TL 
ARASINDA

Ankete katılanların yüzde 70’" 1.500-

2.000 TL, yüzde 25.5’" 2.001-2.500 TL, 
yüzde 4.4’ü de 2.501 TL’den fazla kazan-
dı#ını bel"rtm"!t"r.

 ANKETE KATILANLARIN 
YÜZDE 60.3’Ü EV SAH$B$ DE)$L
Katılımcıların yüzde 60.3’ü ev sah"b" 

de#"lken, yüzde 39.7’s" ev sah"b" oldu#u-
nu bel"rtm"!t"r. 

Ev sah"b" olanlara nasıl ev sah"b" 
olduklarını sorduk. Buna göre; yüzde 
74.7’s" banka kred"s"yle, borçlanarak, 
yüzde 12.5’" a"les"nden m"ras kalarak, 
yüzde 8.2’s" b"r"km"! parasıyla ev sah"b" 
oldu#unu söylerken, yüzde 4.6’sı da a"le-
s"yle oturdu#unu kaydett".

 KATILIMCILARIN YÜZDE 
37’S$ OKULA TOPLU TA%IMA 

ARAÇLARIYLA G$D$YOR
Ankete katılanların yüzde 37’s" oku-

la toplu ta!ıma araçlarıyla, yüzde 32.7’s" 
kend" arabasıyla, yüzde 29.1’" yürüyerek, 
yüzde 1.2’s" de taks"yle g"tt"#"n" "fade et-
m"!t"r.

ANKETE KATILAN 
Ö)RETMENLER$N YÜZDE 81.3’Ü 

MUTFAK MASRAFLARINDAN 
TASARRUF ED$YOR

Ankete katılan ö#retmenler"n yüzde 
81.3’ü mutfak masra(arından tasarruf 
ett"#"n", yüzde 18.7’s" tasarruf etmed"#"-
n" bel"rtm"!t"r. Mutfak masra(arından 
tasarruf edenlere nasıl tasarruf ett"kle-
r"n" sorduk. Buna göre mutfak masraf-
larından tasarruf edenler"n yüzde 38.1’" 
"ht"yaçlarını kısıtladı#ını, yüzde 25.1’" 
"nd"r"ml" gıda ürünler"n" aldı#ını, yüz-
de 21.2’s" "ht"yacı kadar aldı#ını, yüzde 
12.7’s" süpermarketler yer"ne pazardan 
alı!ver"! yaptı#ını kaydederken, yüzde 
2.8’" ‘d"#er’ cevabını verm"!t"r.

 ANKETE KATILAN 
Ö)RETMENLER$N YÜZDE 77.2’S$-
N$N KRED$ KARTINA BORCU VAR

Ankete katılan ö#retmenler"n yüzde 
77.2’s" kred" kartına borcu oldu#unu, 
yüzde 22.8’" borcu olmadı#ını "fade ett".

Kred" kartına borcu oldu#unu be-
l"rtenlere borçlarının m"ktarını sorduk. 
Yüzde 44.7’s" 1.500-2.500 TL, yüzde 
17.7’s" 2.501-3.500 TL, yüzde 14.4’ü 
3.501-5.000 TL, yüzde 7.7’s" 5.001-7.000 
TL, yüzde 5.3’ü 7.001-10.000 TL, yüzde 
10.2’s" de 10.001 TL’den fazla cevabını 
verm"!t"r.

Türk"ye Kamu-Sen ve Türk E#"t"m-Sen Genel Ba!kanı $sma"l Koncuk, send"kamızın 24 
Kasım Ö#retmenler Günü "le "lg"l" yaptı#ı anket"n sonuçlarını 22 Kasım 2011 tar"h"nde 

düzenled"#" basın toplantısıyla açıkladı.

)('$.$5&$�d$/,û$1�gø5(70(1/(5�
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ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 
63.5’$ SON B$R YIL $Ç$NDE BANKA 

KRED$S$ ÇEKT$)$N$ $FADE ED$YOR
Ö#retmenlere son b"r yıl "çer"s"n-

de banka kred"s" çek"p, çekmed"kler"n" 
sorduk. Katılımcıların yüzde 63.5’" son 
b"r yıl "çer"s"nde banka kred"s" çekt"#"n" 
kaydederken, yüzde 36.5’" son b"r yıl "çe-
r"s"nde banka kred"s" çekmed"#"n" bel"rt-
t". Banka kred"s" çekenlere hang" kred" 
türünü çekt"kler"n" sorduk. Son b"r yıl 
"çer"s"nde banka kred"s" çekt"#"n" "fade 
edenler"n yüzde 75.5’" ‘tüket"c" ("ht"yaç)’, 
yüzde 16’sı ‘konut (mortgage)’, yüzde 
6.3’ü ‘otomob"l’, yüzde 0.6’sı ‘e#"t"m ve 
tat"l’ kred"s" çekt"#"n" bel"rt"rken, yüzde 
1.5’" de ‘d"#er’ seçene#"n" "!aretlem"!t"r.

BANKA KRED$S$ ALAN 
Ö)RETMENLER$N YÜZDE 22.3’ÜN 
10.001-20.000 TL, YÜZDE 15’$N$N DE 

20.001-30.000 TL BORCU VAR
Katılımcılara “banka kred"s" borcu-

nuz var "se ne kadar?” sorusunu yönelt-
t"k. Banka kred"s" borcu olanların yüz-
de 12.3’ü 2.000-5.000 TL, yüzde 18.7’s" 
5.001-10.000 TL, yüzde 22.3’ü 10.001-
20.000 TL, yüzde 15’" 20.001-30.000 TL, 
yüzde 11.8’" 30.001-50.000 TL, yüzde 
12.7’s" 50.001-100.000 TL, yüzde 7.2’s" 
de 100.001 TL’den fazla borcu oldu#unu 
kaydetm"!t"r.

Ö)RETMENLER 
BORÇLARI NEDEN$YLE SA)LIK 

SORUNLARI YA%IYOR
Borcu olan ö#retmenlere ‘Borçlarınız 

neden"yle sa#lık sorunları ya!ıyor musu-
nuz/ya!adınız mı?’ sorusunu yöneltt"k. 
Bu soruya cevap verenler"n yüzde 57.6’sı 
borçları neden"yle sa#lık sorunları ya!a-
dı#ını, yüzde 42.4’ü sa#lık sorunları ya-
!amadı#ını bel"rtt".

BORÇLARI NEDEN$YLE SA)LIK 
SORUNLARI YA%ADI)INI 

BEL$RTENLER$N YÜZDE 37.6’SI 
DEPRESYONDA

Borçları neden"yle sa#lık sorunla-
rı ya!adı#ını bel"rtenlere ne tür sa#lık 
sorunları ya!adı#ını sorduk. Buna göre 
borçları neden"yle sa#lık sorunları ya-
!adı#ını "fade edenler"n yüzde 37.6 ‘dep-
resyon’, 27.2’s" ‘uyku bozuklu#u’, yüzde 
12.5’" ‘m"de a#rısı’, yüzde 8.4’ü ‘ba! a#-
rısı’, yüzde 3.3’ü ‘tans"yon’, yüzde 2.2’s" 
‘!eker’, yüzde 2’s" ‘kalp rahatsızlı#ı’, yüzde 
6.7’s" de ‘d"#er’ cevabını verm"!t"r.
ANKETE KATILAN ÖRETMENLER$N 

YÜZDE 75.6’SI ÜLKEM$ZDE 
%U ANDA EKONOM$K KR$Z 

OLDU)UNU DÜ%ÜNÜYOR
Ankete katılan ö#retmenler"n yüzde 

75.6’sı ülkem"zde !u anda ekonom"k kr"z 
oldu#unu, yüzde 24.4’ü !u anda ekono-
m"k kr"z olmadı#ını dü!ünüyor.

Ekonom"k kr"z olmadı#ını dü!ü-
nenlere, “gelecekte ekonom"k kr"z ya-
!anmasından end"!e ed"yor musunuz?” 
d"ye sorduk. Buna göre !u anda ekono-
m"k kr"z olmadı#ını dü!ünenler"n yüzde 
77.3’ü gelecekte ekonom"k kr"z ya!an-
masından end"!e ett"#"n", yüzde 22.7’s" 
de böyle b"r end"!e ta!ımadı#ını bel"rtt".

ANKETE KATILAN 
Ö)RETMENLER$N YÜZDE 76.4’Ü 

MESLE)$N$ AVRUPA B$RL$)$ 
ÜLKELER$NDEN B$R$NDE YAPMAK 

$STED$)$N$ BEL$RT$YOR
Ankete katılan ö#retmenlere “mesle-

#"n"z" Avrupa B"rl"#" ülkeler"nden b"r"n-
de yapmak "ster m"s"n"z?” d"ye sorduk. 
Buna göre ankete katılanların yüzde 
76.4’ü ‘evet’, yüzde 23.6’sı ‘hayır’ cevabı 
verm"!t"r. Mesle#"n" Avrupa B"rl"#" ülke-
ler"nden b"r"nde yapmak "steyenlere bu-
nun nedenler"n" sorduk. Buna göre yüz-
de 35.6’sı ‘MEB’"n ö#retmenlere yönel"k 
olumsuz tutumu’, yüzde 26’sı ‘ülkem"zde 
maa!lar AB ülkeler"ndek" meslekta!la-
rımıza göre dü!ük’, yüzde 20.6’sı ‘ö#ret-
menl"k mesle#"n"n "t"barı azaldı’, yüzde 
7.6’sı ‘özlük haklar açısından sıkıntılar 
var’, yüzde 6.2’s" ‘ülkem"zde s"yaset"n ve 
bürokras"n"n çalı!anlar üzer"nde baskısı 
var’, yüzde 2.1’" ‘AB ülkeler"nde demok-
rat"k haklar fazla’, yüzde 1.9’u da ‘ülke-
m"zde çalı!ma saatler" fazla, çalı!ma ko-
!ulları a#ır’ cevabını verm"!t"r.

ANKETE KATLANLARIN YÜZDE 
77’S$ GÖREVE BA%LADI)I GÜNDEN 

BUGÜNE MESLE)$NE OLAN 
SEVG$S$N$N AZALDI)INI $FADE 

ED$YOR
Ankete katılan ö#retmenler"n yüzde 

77’s" göreve ba!ladı#ı "lk günden bugü-
ne mesle#"ne olan sevg"s"n"n azaldı#ını, 
yüzde 17.1’" mesle#"ne olan sevg"s"nde 
de#"!"kl"k olmadı#ını, yüzde 5.9’u da 
mesle#"ne olan sevg"s"n"n arttı#ını "fade 
ett".
MESLE)$NE SEVG$S$NDE AZALMA 

OLDU)UNU BEL$RTENLER$N 
YÜZDE 47.2’S$ BUNUN NEDEN$ 

OLARAK MEB’$N OLUMSUZ 
POL$T$KALARINI GÖSTER$YOR
Mesle#"ne sevg"s"nde azalma oldu-

#unu bel"rten ö#retmenlere bunun ne-
denler"n" sorduk. Yüzde 47.2’s" ‘MEB’"n 

olumsuz pol"t"kaları’, yüzde 18.2’s" ‘ö#-
retmenlere ver"len de#er"n azalması’, 
yüzde 14’ü ‘ö#retmenl"k mesle#"n"n "t"-
barının azalması’, yüzde 10’u ‘kadrola!-
ma, yanda! kayırma’, yüzde 8.7’s" ‘maa!-
ların dü!ük olması’, yüzde 1.9’u da ‘baskı, 
dayatma, sürgünler’ cevabını verd".

 ANKETE KATILAN 
Ö)RETMENLER$N YÜZDE 

67.7’S$ $MKANI OLSA MESLE)$N$ 
DE)$%T$RMEK $ST$YOR

Ö#retmenlere “$mkânınız olsa mesle-
#"n"z" de#"!t"rmek "ster m"yd"n"z?” soru-
sunu yöneltt"k. Buna göre katılımcıların 
yüzde 67.7’s" mesle#"n" de#"!t"rmek "ste-
d"#"n", yüzde 32.3’ü mesle#"n" de#"!t"r-
mek "stemed"#"n" söylem"!t"r.

Ö)RETMENLER ÇALI%MA 
ORTAMINDAN MEMNUN DE)$L

Katılımcıların yüzde 52.8’" çalı!ma 
ortamından kısmen memnun oldu#unu, 
yüzde 29’u memnun olmadı#ını kaydet-
m"!t"r. Çalı!ma ortamından memnun 
olanların oranı "se yüzde 18.2’d"r.

“Meslek"/k"!"sel gel"!"m"n"z "ç"n her-
hang" b"r !ey yapıyor musunuz?” soru-
suna ankete katılan ö#retmenler"n yüzde 
80.5’" ‘evet’, yüzde 19.5’" ‘hayır’ cevabını 
verm"!t"r.

 Bu soruya ‘evet’ cevabı verenler"n 
yüzde 38.9’u meslek" gel"!"m" "ç"n k"tap 
okudu#unu, yüzde 27.4’ü h"zmet "ç" e#"-
t"m kurslarına katıldı#ını, yüzde 10.8’" 
yerl" ve yabancı yayınları tak"p ett"#"n", 
yüzde 2.6’sı ulusal ve uluslararası pro-
jelerde yer aldı#ını bel"rt"rken, yüzde 
20.3’ü de ‘d"#er’ cevabını verm"!t"r.

Bu soruya ‘hayır’ cevabı verenler"n 
yüzde 40’ı ekonom"k "mkanlarının yeter-
s"z oldu#unu, yüzde 36.4’ü MEB’"n ö#-
retmenlere sundu#u h"zmetler"n yeters"z 
oldu#unu, yüzde 10’u çalı!ma ko!ulla-
rının a#ır oldu#unu, yüzde 1.7’s" yeterl" 
teknoloj"k "mkanlara sah"p olmadı#ını 
"fade ederken, yüzde 11.9’u da ‘d"#er’ se-
çene#"n" "!aretlem"!t"r.

ANKETE KATILANLAR, 
Ö)RETMENLERE ROTASYON 

UYGULAMASI GET$R$LMEMES$ 
GEREKT$)$N$ SÖYLÜYOR

Ankete katılanlara ö#retmenlere 
“M"ll" E#"t"m Bakanı Ömer D"nçer, ö#-
retmenlere rotasyonun !u an "ç"n gün-
demde olmadı#ını, ancak gelecekte ö#-
retmenlere rotasyon get"r"leb"lece#"n" 
söyled". S"ze göre ö#retmenlere "l "ç" ya 
da "ller arası rotasyon get"r"lmel" m"?” 
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sorusunu da yöneltt"k. Buna göre katı-
lımcıların yüzde 68.3’ü ö#retmenlere ro-
tasyon get"r"lmemes" gerekt"#"n", yüzde 
31.7’s" "se ö#retmenlere rotasyon get"r"l-
mes" gerekt"#"n" "fade ett".

Ö#retmenlere rotasyon get"r"lmes"n" 
"steyenlere, “ö#retmenlere rotasyon ne-
den olmalı?” d"ye sorduk. Yüzde 45.8’" 
‘uzun süre aynı okulda görev yapan ö#-
retmenler"n ver"ml"l"#" azalıyor’, yüzde 
28.7’s" ‘merkez okullarda çalı!ab"lmek 
"ç"n oradak" ö#retmenler"n de yer de#"!-
t"rmes" gerek"r’, yüzde 15’" zorunlu h"z-
met bölgeler"nde görev yapanların tay"n-
ler" kolayla!ır’, yüzde 10.4’ü ‘ö#retmen 
da#ılımı adaletl" olur’ cevabını verd".

Ö#retmenlere rotasyon get"r"lmes"n" 
"stemeyenlere de “ö#retmenlere rotasyon 
neden olmamalı?” d"ye sorduk. Yüzde 
40.7’s" ‘ö#retmenler"n moral ve mot"vas-
yonu dü!er’, yüzde 22.5’" ‘e#"t"m-ö#ret"-
me faydası olmaz’, y"ne yüzde 22.5’" yüz 
b"nlerce "nsanın yer de#"!t"rmes" büyük 
zarara yol açar’, yüzde 11.3’ü rotasyon 
bell" bölgelerde ya!anan ö#retmen açı#ı 
sorununu çözmez’, yüzde 3’ü de ‘norm 
kadro çalı!ması ö#retmen da#ılımı "ç"n 
yeterl"’ cevabını verd".

ANKETE KATILAN 
Ö)RETMENLER$N SADECE YÜZDE 
1.6’SI M$LL$ E)$T$M BAKANI ÖMER 

D$NÇER’$ BA%ARILI BULUYOR
Ö#retmenler"n yüzde 77’s" M"ll" E#"-

t"m Bakanı Ömer D"nçer’" ba!arılı bul-
mazken, yüzde 14.6’sı henüz f"k"r sah"b" 
olamadı#ını, yüzde 6.8’" kısmen ba!arılı 
buldu#unu, yüzde 1.6’sı ba!arılı buldu-
#unu "fade ett".

Ö)RETMENLER M$LL$ E)$T$M 
BAKANI ÖMER D$NÇER’DEN EN 
ÇOK E)$T$M ÇALI%ANLARININ 

MADD$ VE SOSYAL $MKÂNLARININ 
ARTIRILMASINI $ST$YOR

Ankete katılan ö#retmenlere “M"ll" 
E#"t"m Bakanı Ömer D"nçer’"n e#"t"m-
c"ler"n en çok hang" sorununa çözüm 
bulmasını "st"yorsunuz?” sorusunu yö-
neltt"k.

Buna göre katılımcıların yüzde 56.6’sı 
e#"t"m çalı!anlarının madd" ve sosyal "m-
kanlarını artırmasını, yüzde 15.7’s" özür 
grubu tay"nler"n"n yılda en az "k" kere 
yapılmasını, yüzde 17’s" kadrola!maya 
ve yanda! kayırmaya son vermes"n", yüz-
de 3.7’s" ö#retmen atamalarının sayısını 
artırmasını, y"ne yüzde 3.7’de ö#retmen-
ler"n meslek" gel"!"m"ne yönel"k çalı!ma 
yapmasını, yüzde 3.2’s" de rotasyon uy-

gulamasına son ver"lmes"n" "stemekted"r.
Ö)RETMENLER CUMARTES$ 

MESA$S$NE KAR%I
Ö#retmenlere Enerj" Bakanı Taner 

Yıldız’ın Cumartes" mesa"s" öner"s"n" de 
sorduk. Buna göre katılımcıların yüzde 
89.1’" cumartes" mesa"s" öner"s"n" des-
teklemed"#"n", yüzde 10.9’u cumartes" 
mesa"s" öner"s"n" destekled"#"n" "fade 
ett".

Cumartes" mesa"s" öner"s"ne kar!ı çı-
kanlara bunun nedenler"n" sorduk. Cu-
martes" mesa"s" öner"s"ne kar!ı çıkanla-
rın yüzde 38.8’" ‘"! ver"m" ve kal"tes" dü-
!er’, yüzde 35.7’s" ‘a"lem"ze zaman ayır-
mamız ve d"nlenmem"z mümkün olmaz’, 
yüzde 21.7’s" ‘çalı!ma saatler" !u anda 
b"le gel"!m"! ülkelere göre uzun’ derken; 
yüzde 3.8’" de ‘d"#er’ cevabını verm"!t"r.

Cumartes" mesa"s" öner"s"n" destek-
leyenlere bunun nedenler"n" sorduk. 
Cumartes" mesa"s" öner"s"n" savunanla-
rın yüzde 52.8’" ‘mesa" ücret" ver"lecekse 
cumartes" günü çalı!ılab"l"r’, yüzde 42.5’" 
‘ülkem"z"n kalkınması "ç"n daha fazla 
çalı!malıyız’, yüzde 4.7’s" de ‘esnaf ve "!ç" 
kes"m" "le e!güdüm sa#lanır’ cevabını 
verm"!t"r.

ANKETE KATILAN 
Ö)RETMENLER$N YÜZDE 

62.2’S$ PERFORMANS YÖNET$M 
S$STEM$NE KAR%I

Ö#retmenler"n performans yönet"m 
s"stem" "le "lg"l" görü!ler"n" de aldık. An-
kete katılan ö#retmenler"n yüzde 62.2’s" 
performans yönet"m s"stem"n"n uygu-
lanmasına kar!ı "ken, yüzde 37.8’" ‘per-
formans yönet"m s"stem" uygulanmalı-
dır’ d"yor.

Performans s"stem"ne kar!ı çıkanlara 
bunun nedenler"n" sorduk. Yüzde 63.3’ü 
‘performans de#erlend"rmes" objekt"f 
kr"terlere göre yapılmaz’ derken; yüz-
de 12.4’ü ‘ö#retmen-ö#renc"-vel" "l"!k"s" 
olumsuz etk"len"r’, yüzde 8.2’s" ‘de#erlen-
d"rme notu dü!ük çıkan ö#retmenler ba-
!arısız g"b" lanse ed"l"r’, yüzde 8.1’" ‘e#"-
t"m-ö#ret"me faydası olmaz’, yüzde 6.9’u 
‘çalı!ma ve "! barı!ı bozulur’, yüzde 1.1’" 
de ‘çalı!ma ko!ulları a#ırla!ır’ cevabını 
verm"!t"r.

Performans s"stem"n" savunanlara da 
bunun nedenler"n" sorduk. Yüzde 57.7’s" 
‘çalı!ma ver"ml"l"#" artar’, yüzde 25.4’ü 
‘ba!arıyı artırır’, yüzde 16.9’u da ‘ö#renc" 
ve vel"ler"n görü!ünün alınması e#"t"m-
ö#ret"m"m"ze katkı sa#lar’ cevabını ver-
m"!t"r.

B"r ö#retmenler günü daha ekono-
m"k ve meslek" sorunların gölges"nde 
kutlanmaktadır. Her yıl ya!anan olum-
suz tablonun bu yıl da tekrarlanması b"z 
e#"t"mc"ler" üzmekted"r.

Anketten de görülece#" üzere, ö#ret-
menler borç sarmalındadır, uygulanan 
yanlı! pol"t"kalar sonucunda mesle#"ne 
olan sevg"ler" azalmaktadır, ö#retmenler 
meslekler"n" AB ülkeler"nde yapmayı "s-
temekted"r.

Bankadan çekt"#" kred"lerle ayakta 
duran, hatta kred"zede olan, a"les"n"n 
geç"m"n" sa#lamak "ç"n mutfak masra(a-
rını kısıtlayan ö#retmenler"m"z"n sayısı 
her geçen yıl artmaktadır. Ö#retmenler 
borçları neden"yle sa#lık sorunları ya!a-
maktadır.

Öte yandan MEB’"n çalı!ma barı!ını, 
çalı!ma !evk"n" kırıcı uygulamaları "le 
b"rl"kte ö#retmenler"n ç"les" daha da bü-
yümekted"r. Bu ülken"n kalkınmasından 
pay alamayan, yüzde 3’lük, yüzde 4’lük 
zam oranlarına sıkı!tırılan ö#retmenle-
r"m"z"n e!"t "!e e!"t ücret düzenlemes"n-
de ek ödemeler"nde artı! yapılmaması 
barda#ı ta!ıran son damla olmu!tur.

Ö#retmenler"m"z, akadem"syenler"-
m"zle "le b"rl"kte yarın tüm Türk"ye gene-
l"nde e!"t "!e e!"t ücret düzenlemes"nde 
yok sayılmasını protesto edecek ve Ba!-
bakanlı#a hazırladıkları d"lekçeler" gön-
derecekt"r. Türk E#"t"m-Sen’"n bu eylem" 
81 "lde yapılacaktır. Eylemler"m"z sonuç 
alıncaya kadar her Çar!amba günü saat 
12:30’da Mal"ye Bakanlı#ı, d"#er "llerde 
de Val"l"kler önünde devam edecekt"r. 
Ö#retmenler", 24 Kasım Ö#retmenler 
Günü önces"nde alanları adres gösteren-
ler, eylem yapmaya mecbur bırakanlar 
eller"n" v"cdanlarına koymalı ve artık 
yaptıkları hataların farkına varmalıdır.

Bu yıl Ö#retmenler gününü buruk 
kutlamamızın nedenler"nden b"r" de 
Van’da ya!anan depremde hayatını kay-
beden e#"t"m !eh"tler"m"zd"r. Yüre#" 
meslek a!kı "le dolu olan, memleketle-
r"nden k"lometrelerce uzakta ö#renc"le-
r"n" yet"!t"rmek "ç"n özver" "le görevle-
r"n" yapan ö#retmenler"m"z" depremde 
kaybetmekten dolayı duydu#umuz acı 
der"nd"r. 24 Kasım Ö#retmenler Günü 
ves"les"yle b"r kez daha hem teröre kur-
ban verd"#"m"z, hem de depremde haya-
tını kaybeden ö#retmenler"m"ze, e#"t"m 
!eh"tler"m"ze ve vatanda!larımıza b"r kez 
daha Allah’tan rahmet d"l"yor, her b"r"n" 
saygı ve m"nnetle anıyoruz.
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MHP Konya M"lletvek"l" Mustafa Ka-
laycı, atama bekleyen ö#retmenler ve ö#-
retmen maa!larının artırılmasıyla "lg"l" 
"k" ayrı kanun tekl"f" verd".

Atama bekleyen ö#retmenler"n so-
runlarına çözüm get"r"lmes" ve ö#retmen 
"ht"yacının planlanması amacıyla hazır-
lanarak TBMM Ba!kanlı#ı’na sunulan 
Kanun Tekl"f", M"ll" E#"t"m Bakanlı#ı’na 
ba#lı e#"t"m kurumları "le özel e#"t"m ve 
ö#ret"m kurumlarının gelecek 5 yıllık ve 
10 yıllık tahm"n" ö#retmen "ht"yacının 
yıllara göre ve alanları "t"bar"yle bel"r-
lenmes"n", 5 yıllık ve 10 yıllık tahm"n" 
ö#retmen "ht"yacının her yıl A#ustos ayı 
sonuna kadar güncellenmes"n" öngörü-
yor. Tekl"fe göre, "hdas ed"len 350 b"n 
kadronun, 75 b"n" 2012 yılı Ocak ayında, 
75 b"n" 2012 yılı A#ustos ayında, kalan-
ları da her yıl en az 50 b"n kadro olmak 

üzere 5 yıl "çer"s"nde kullanılacak.
Kalaycı’nın, ö#retmen maa!larının 

"y"le!t"r"lmes"ne yönel"k hazırladı#ı "k"n-
c" tekl"fe göre "se ö#retmenler"n maa!la-
rının, bulundukları derecelere göre 275 
TL "le 330 TL arasında, emekl" ö#ret-
menler"n maa!ının da 304 TL artırılma-
sını öngörüyor.

MHP Konya M"lletvek"l" Mustafa 
Kalaycı’nın ö#retmen atamaları "le "lg"l" 
TBMM Ba!kanlı#ı’na sundu#u Kanun 
Tekl"f" ve  Ö#retmen Maa!larının $y"le!-
t"r"lmes"ne Yönel"k TBMM Ba!kanlı#ı’na 
sundu#u kanun tekl"f" "ç"n www.turkeg"-
t"msen.org.tr adres"n" z"yaret ed"n"z

Türk"ye Kamu-Sen ve Türk E#"t"m-
Sen Genel Ba!kanı $sma"l Koncuk, Türk 
D"yanet Vakıf-Sen Genel Ba!kanı Nur" 
Ünal, Türk E#"t"m-Sen Genel Sekreter" 
Musa Akka!, Genel Mal" Sekreter Se-
y"t Al" Kaplan, Genel Te!k"latlandırma 
Sekreter" Tal"p Geylan,  Genel E#"t"m ve 
Sosyal $!ler Sekreter" Ceng"z Kocakap-
lan, Genel Mevzuat ve Toplu Görü!me 
Sekreter" Ya!ar %ah"ndo#an, Genel Dı! 
$l"!k"ler ve Basın Sekreter" Sam" Özde-
m"r, Ankara 1 No’lu %ube Ba!kanı Al" Ya-
zıcı ve Ankara 6 No’lu %ube Ba!kanı Vel" 
Kesk"n 24 Kasım Ö#retmenler Günü’nde 
Van deprem"nde hayatını kaybeden ve 
Ankara’da defned"len ö#retmenler"m"z 
Arzu Dem"rta!, Harun Dem"rta!, El"f 
Tunç, Betül Can ve Turna Arslan’ı me-
zarları ba!ında z"yaret ett".

Ö#retmenler Günü dolayısıyla ger-
çekle!en anlamlı anma tören"nde, Er-
yaman Ertu#rul Gaz" Cam"" $mamı Mu-
hammed Borcaktepe hayatını kaybeden 
ö#retmenler"n mezarı ba!ında Kuran-ı 
Ker"m okudu. Borcaktepe’n"n Kuran-ı 
Ker"m’" okumasının ardından "se Türk 
D"yanet Vakıf-Sen Genel Ba!kanı Nur" 
Ünal anma tören" gerçekle!t"r"len ö#-
retmenler"m"z "ç"n dua ett". Daha 
sonra Genel Ba!kan Koncuk, Türk 
D"yanet Vakıf-Sen Genel Ba!kanı 
Nur" Ünal, Türk E#"t"m-Sen Genel 
Merkez Yönet"c"ler" ve Ankara 1 
ve 6 No’lu %ube Ba!kanları ö#ret-
menler"m"z"n mezarlarına gül 
bıraktı.

“Dünyada en büyük gerçek ölüm” d"-
yen $sma"l Koncuk, hayatını kaybeden 
ö#retmenlere Allah’tan rahmet, yakın-
larına da ba!sa#lı#ı d"led". Koncuk !un-
ları söyled": “Mezarları ba!ında saygıyla 
andı#ımız ö#retmenler"m"ze depremde 
!eh"t olmak nas"pm"!. Depremde haya-
tını kaybeden tüm ö#retmenler"m"ze 
Yüce Allah’tan rahmet d"l"yorum. Bu 
ülkey" yönetenlere !unu söylemek "st"-
yorum: Ö#retmenl"k mesle#" son derece 
öneml"d"r. Ö#retmenl"k, toplumları "n!a 
edecek, "ler" götürecek tek meslekt"r. S"-
yas"ler"n ö#retmenler "le "lg"l" söylemler" 
sözde kalmasın. Ö#retmenler"m"ze ver-
d"kler" sözü yer"ne get"rs"nler. Ö#ret-
menler" kazanmadan toplumun gelece-
#"n" kazanmanın mümkün olmadı#ını 
bu ülkey" yöneten tüm s"yas"ler"n "drak 
etmes" lazım. Toplumu kay-
bed"yoruz. Gençler"m"z ah-
lak" dejenerasyon "çer"s"n-
de. Bunu ö#retmenler"m"z-
le, "y" b"r e#"t"m-ö#ret"mle 
düzelteb"l"r"z. Bütün ö#ret-
menler"m"ze sah"p çıkmalıyız 
ama ölmeden önce.”
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250 k"!"n"n katıldı#ı toplantıya basın mensuplarının da yo#un "lg"s" vardı. Toplantının açılı! konu!masını Konya 2 No’lu %ube 
Ba!kanı Sad" Er"! yaptı. Te!k"lat çalı!malarından bahseden Er"!, e#"t"m çalı!anlarının sorunlarını da gündeme get"rd".

Genel E#"t"m ve Sosyal $!ler Sekreter" Ceng"z Kocakaplan ve Genel Dı! $l"!k"ler ve Basın Sekreter" Sam" Özdem"r de Genel 
Merkez"m"z"n çalı!maları hakkında b"lg" verd". Daha sonra %ube Sekreteryaları ayrı ayrı çalı!maları hakkında "!yer" tems"lc"ler"n" 
b"lg"lend"rd". Toplantı soruların cevaplandırılması "le sona erd".

*(1(/�0(5.(=�<g1(7ú&ú/(5ú�.21<$�
��12·/8�û8%(·1ú1�723/$17,6,1$�.$7,/',
Türk E#"t"m-Sen Konya 

2 No’lu $ube %!yer" Tems"l-
c"ler" Toplantısı, 18 Kasım 
Cuma günü Hek"mev"’nde 
yapıldı. Toplantıya Genel 
E#"t"m ve Sosyal %!ler Sek-
reter" Ceng"z Kocakaplan 
ve Genel Dı! %l"!k"ler ve Ba-
sın Sekreter" Sam" Özdem"r 
katıldı.

Törene Türk E#"t"m-Sen Genel Dı! 
$l"!k"ler ve Basın Sekreter" Sam" Özde-
m"r "le b"rl"kte Aydın %ube Ba!kanımız 
Rıdvan Nac" Devl", Naz"ll" $lçe Tems"l-
c"m"z Olgun Ergün, Aydın Türk Oca#ı 
Ba!kanı Eyüp DOYURAN, Sultanh"sar, 
Karacasu ,Karpuzlu, Kö!k, Buharkent, 
Yen"pazar, Koçarlı "lçe tems"lc"ler"m"zle 
b"rl"kte Naz"l" Beled"ye  Ba!kanı Haluk 
Alıcık ve çok sayıda davetl"n"n katıldı#ı 
mehter göster"ler" "le süslenen b"r tören-
le açılı! gerçekle!t".Ak!am, Beled"ye Dü-
#ün Salonunda yakla!ık altı yüz k"!"n"n 

katılımıyla düzenlenen toplantıda Naz"ll" 
$lçe Tems"lc"m"z Olgun Ergün ve Aydın 
%ube Ba!kanımız Rıdvan Nac" Devl" b"-
rer konu!ma yaptılar.

Toplantıda, Naz"ll" Beled"ye Ba!kanı 
Haluk Alıcık  kend"s"n"n de b"r ö#ret-
men oldu#unu bel"rterek “Naz"ll"’dek" 
okullara e#"t"me destek olmak amacıyla 
son 2 yılda 4 m"lyon l"ralık destek verd"k. 
E#"t"me destek veren beled"yem"z "nsana 
yatırım yapmayı sürdürecek” ded". Daha 
sonra konu!masını gerçekle!t"ren  Genel 

Dı! $l"!k"ler ve Basın Sekreter" Sam" Öz-
dem"r Genel Merkez"n çalı!maları hak-
kında b"lg" verd". Yen" M"ll" E#"t"m Baka-
nının ö#retmenlere ve e#"t"me bakı! açı-
sına vurgu yapan Özdem"r h"çb"r baskı 
ve gücün b"z" bu kutsal mücadelem"zden 
yıldıramayaca#ını söyleyerek  daha etk"l" 
ve daha yetk"l" olmamız "ç"n bu yıl  ge-
çen yıllardan daha farklı b"r çalı!ma or-
taya koymak zorundayız d"yerek Naz"ll" 
tems"lc"l"#"m"z"n yen" h"zmet b"nasının 
hayırlı olması d"le#"nde bulundu. 

1$=ú//ú�7(06ú/&ú/úøú0ú=
<(1ú�%ú1$6,1'$

Naz"ll"’de en fazla üyeye sah"p 
e#"t"m send"kaları arasında yer alan 
Türk E#"t"m-Sen üyes" ö#retmenler 

yen" b"nasına muhte!em b"r törenle ta!ındı.

Türk E#"t"m-Sen olarak Bakanlı#a 
gönderd"#"m"z yazıda, M"ll" E#"t"m Ba-

kanlı#ı tarafından uygulamaya konulan 
Performans Yönet"m S"stem" uygulama-
sının beraber"nde get"rd"#" tereddütler" 
d"le get"rerek, konuyla "lg"l" send"kalar 
ba!ta olmak üzere uygulamanın tara(a-
rıyla b"r araya gel"nmes" ve Performans 
Yönet"m S"stem"n"n bu çalı!ma sonucu-
na göre hayata geç"r"lmes" hususunda 
talepte bulunmu!tuk.

Bakanlıkça tarafımıza gönder"len 
cevab" yazıda, Performans Yönet"m S"s-
tem" "le "lg"l" görü!, öner" ve sa#lamayı 
dü!ündü#ümüz katkıların olumlu kar-
!ılandı#ı, Performans Yönet"m S"stem" 
kapsamındak" çalı!malar bel"rl" b"r 
a!amaya get"r"ld"kten sonra taslak ola-
rak Send"kamızın görü!üne sunulaca#ı 
bel"rt"lm"!t"r.
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Anayasa; b"l"nd"#" üzere temel ola-
rak b"rey" devletten koruyan, devlet"n 
"kt"darını b"rey kar!ısında sınırlandıran, 
b"rey"n özgürlükler"n" düzenleyen, b"r 
nev" devlet "le vatanda!ı arasındak" b"r 
sözle!med"r. 

Anayasa kel"me "t"bar"yle yanlı! b"r 
anlamda kullanılmaktadır. Tar"h"m"z"n 
"lk Anayasaları “Kanun-ı Esas"” ( 1876 ) 
sonrasında “Te!k"latı Esas"ye Kanunu” ( 
1921 – 1924 ) ba!lıklıdır. Anayasa, yasa-
ların yan" kanunların anası, yan" temel" 
anlamında kullanılmaktadır. 

Anayasa, temel"n" b"rey "le devlet ara-
sındak" "l"!k"y" düzenleme amacı gütme-
s"nden ötürü genelde devlet tarafından 
sınırlandırılmaya daraltılmaya çalı!ılan, 
b"rey tarafından "se daha fazla hak ve 
özgürlük "ç"n gen"!let"lmeye çalı!ılan 
b"r geçm"!e sah"pt"r. Tab" devlet ve b"rey 
arasındak" bu mücadele her zaman s"yas" 
"kt"darın me!ruluk sorununu ortaya çı-
karmı!tır. $kt"darın me!rulu#u sorunu 
Max Weber tarafından saptanmı!tır. An-
cak Max Weber yalnızca me!ru "kt"dar-
ları "ncelem"!t"r. Ülkem"z yakın tar"h" "se 
tümüyle s"yas" "kt"darlarının gayr"me!-
rulu#una ve buna mütekab"l yaptıkları 
hukuk" düzenlemelere tanık olmu!tur. 

S"yas" "kt"darın me!rulu#unu kaybet-
mes" sorunu devlet kavramını tartı!maya 
açar. Bu da devlet "le b"rey arasındak" hu-
kuku yan" akde aykırılık yan" anayasaya 
aykırılık anlamına gel"r.

B"reyler"n, haklarını koruması ve ge-
l"!t"rmes" ancak ekonom"k özgürlükler"-
n"n gel"!mes"yle sa#lanır. Bunu sa#lamak 
"se ba!ta Anayasa’da "! hukuku, send"kal 
haklar ve sosyal güvenceler"n"n sa#lan-
masıyla gerçekle!"r. Mevcut Anayasa-
mızda k" tanınan hakları gel"!m"! ülkeler 
"le kıyasladı#ımız zaman çalı!an b"reyle-
r"n, devlet"ne vatanına katkıda bulunan 
"nsanların nasıl kısıtlandı#ı, hak araya-
maz duruma sokuldu#u ortadadır.

Çalı!an vatanda!ların hak arama 
gücü örgütlenme gücünden geçmekte-
d"r. Tek part" gelene#"nden kalma, en te-
mel send"kal hak olan grev" yasaklayıcı, 
geçen yüzyılın "lk yarısında dah" yanlı! 
oldu#u d"le get"r"len uygulamalar günü-
müzde dah" uygulanmaktadır. Send"kal 
haklara get"r"len "lk yasak 1938 yılında 
3512 Sayılı Cem"yetler Yasası’ndadır. (m. 
9/ 4). Bundan önce 1909 yılında Ta’t"l-" 
E!gal Yasasının get"rd"#" kurallar kapsa-
mında kısıtlamalar ve b"rtakım yasaklar 
vardır. Cem"yetler Yasası, yasak kapsamı 
gen"!let"lerek 1946 yılına kadar sürmü! 
ve yaptırım uygulamayı öngörmü!tür. 
1946 yılında 4919 sayılı yasa "le send"kal 
yasak kaldırılmı! ve 1947’de 5018 sayılı 
yasa "le send"kalar yasası kapsamına g"-
renlere send"ka hakkı tanınmı!tır. 

Ancak günümüze kadar gerek Ana-
yasa "le gerek yasalarda tanınan, gerekse 
ülkem"z"n de taraf oldu#u uluslar arası 
sözle!melerle yürürlü#e g"ren send"kal 
haklar, çıkarılan b"r ba!ka kanunla yö-
netmel"kle vesa"re alt normla sınırlandı-
rılmaktadır. Kaldı k" bu durum normlar 
h"yerar!"s"ne aykırı olaca#ından dolayı 
Anayasa’da ve yasalarda k" normlarda, alt 
normlarla nasıl uygulanaca#ı düzenlen"r 
!ekl"nde "fadelerle kısıtlanmaktadır.

Örne#"n b"r aday ö#retmen send"ka 
üyes" olamadı#ı "ç"n yürüyü!e greve vesa-
"re tüm send"kal haklardan mahrum kal-
maktadır. B"r çalı!anın send"kaya hang" 
sıfatla olursa olsun katılmasının engel-
lenmes" tümüyle yanlı! olmakla b"rl"kte 
send"ka üyes" olmadan da b"reysel olarak 
send"kal faal"yetlere katılab"lmes" gere-
k"r. Ancak uygulamada send"kanın veya 
b"rey"n hang" s"yas" görü!ü destekled"#", 
çalı!anın s"yas" görü!ü, sosyal ve a"le ya-

pısı, üstler" ve am"rler"yle husumetler" 
nedenler"yle soru!turma geç"rmeler"ne, 
"!ler"nden atılmalarına neden olmakta-
dır. Bu g"b" durumlar Anayasada temel 
olarak gel"!t"r"lmel" ve dokunulmazlı#ı 
devlet tarafından tem"n ed"lmel"d"r. Aks" 
takd"rde bu yasaklamalar "le ne çalı!ma 
ve çalı!an özgürlü#ünden ne de b"rey"n 
özgürlü#ünden bahsed"leb"l"r.

 Modern toplumun ve devlet"n temel 
unsuru b"rey, ancak haklarını koruyab"l-
d"#" ve d"le get"reb"ld"#" sürece kend"n" 
gel"!t"rerek topluma ve kend"s"ne faydalı 
olab"l"r.
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Türk E#"t"m Sen üyes" 
Ab"t %ENEL tarafından 
Bursa $l" Yıldırım $lçes" 
$pekç"l"k Anadolu $mam 
Hat"p L"ses" müdürlük 
kadrosuna Yener EMER 
adlı k"!"n"n Bakanlık 
oluru "le 30.04.2009 
tar"h"nde atanmasına "l"!k"n "!lem"n, 
01.03.2011 tar"h"nde ö#ren"lmes" sonu-
cu  "ptal" "stem"yle açılan davada; Bursa 
3. $dare Mahkemes"n"n 2011/293 E., 
2011/1131 K. Sayılı ve 28.10.2011 ta-
r"hl" kararıyla "!lem"n "ptal"ne hükme-
d"lm"!t"r. Kararın gerekçes"nde, "lg"l" 
Yönetmel"k hükümler" uyarınca yöne-
t"c"ler"n val"l"kler tarafından atanaca-
#ı ve yönetmel"kte bel"rt"len duyuru, 
adayların ba!vurması ve puan üstünlü-
#üne göre atama yapılması kurallarına 
uyulmaksızın, Bakanlık tarafından te-
s"s ed"len "!lemde hukuka uyarlık bu-
lunmadı#ı bel"rt"lm"!t"r.
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Amasya Göynücek $lçe Tems"lc"s" Met"n AKYÜZ,  01 Aralık 2011 Per!embe günü 
düzenlenen b"r törenle yer"n" Selam" ÇEL$K ’e bıraktı. Törende, Amasya %ube Ba!kanı 
Kam"l TERZ$ ve Göynücek $lçe Tems"lc"s" Selam" ÇEL$K tarafından görev" devreden 
Met"n AKYÜZ ’e görev"ndek" ba!arılardan dolayı b"rer te!ekkür plaket" takd"m ed"ld". 

Dev"r tesl"m tören"ne Amasya %ube Ba!kanı Kam"l TERZ$, Göynücek $lçe Ba!kan-
ları; Met"n AKYÜZ, Selam" ÇEL$K, Göynücek $lçe Yönet"m Kurulu Üyeler", Amasya 
Yönet"m Kurulu üyeler" "le çok sayıda Türk E#"t"m-Sen üyes" katıldı.

Tören plaket takd"mler" ardından sona erd".

$0$6<$�*g<1h&(.�7h5.�(øú7ú0�6(1�
ú/d(�7(06ú/&ú/úøú·1'(�%$<5$.�'(øúûú0ú

Türk"ye Kamu-Sen Adana $l Tem-
s"lc"l"#" tarafından ba!latılan Van’a 
yardım kampanyası kapsamında dep-
remden zarar gören vatanda!larımız 
"ç"n toplanan gıda, g"y"m ve soba türü 
yardımlar 18 Kasım 2011 Cuma günü 
tır’a yüklenerek depremzedelere gön-
der"lm"!t"r. Bu kampanyaya destek 
veren Alada# ve Ceyhan $lçe beled"ye-
s"ne, okullardak" m"n"k yavrularımıza 
ve a"leler"ne, ö#retmenler"m"ze, "dare-
c"ler"m"ze ve az"z halkımıza te!ekkür 
ed"yoruz. 

Türk"ye Kamu-Sen Afyonkarah"sar $l 
Tems"lc"l"#"m"zce Van deprem"nde zarar 
gören vatanda!larımıza yardım amaçlı 
açtı#ımız ayn" yardım kampanyası sona 
erd".

Üyeler"m"z"n ba#ı!ladı#ı yardım mal-
zemeler" 03.11.2011 Per!embe günü PTT 
aracılı#ı "le Van’a gönder"lm"!t"r.

Katkıda bulunan tüm üyeler"m"ze te-
!ekkür eder"z.

Evc"ler $lçe Tems"lc"l"#"m"z"n Ö#retmen-
ler Günü dolayısıyla düzenled"#" yemek Ev-
c"ler "lçem"zde görevl" ö#retmenler ve a"leler", 
Evc"ler Beled"ye Ba!kanı Fat"h Den"z ÖZER, 
$lçe M"ll" E#"t"m Müdürü Mürsel AYGÜN, 
Türk E#"t"m-Sen Afyonkarah"sar %ube Ba!ka-
nı Erol ÖZSOY, %ube Sekreter" Mustafa AK-
BABAO)LU ve %ube Mal" Sekreter" Hüsey"n 
ARIKAN’ın katılımıyla gerçekle!t".

%ube Ba!kanı Erol ÖZSOY, ö#retmenler 
gününü kutladı#ı konu!masında, e#"t"m ca-
m"asının ya!adı#ı sorunları get"rd" ve bu so-
runlara çözüm öner"ler"n" sıraladı. 

Evc"ler Beled"ye Ba!kanı Fat"h Den"z 
ÖZER de, e#"t"m konusunda beled"ye ba!kanı 
olarak üzer"ne dü!en her türlü katkıyı sa#la-
maya hazır oldu#unu söyled".

Evc"ler $lçe Tems"lc"s" A.Dede SAVA% "se, 
bu anlamlı günde b"r araya gelen tüm m"sa-
f"rlere te!ekkür ederek, b"rl"k ve beraberl"k 
mesajı verd".
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Türk E#"t"m-Sen Bartın %ubes" Bayan 
Üyeler" ve duyarlı vel"ler Bartınlı !eh"t-
ler"n çocuklarının e#"t"m harcamalarına 
katkıda bulunmak amacıyla kermes yap-
tı. Kermes malzemeler" Arap Cam"" ya-
nında kurulan stantta satı!a sunuldu.

Bartınlı !eh"tler"n çocuklarının e#"t"m 
harcamalarına katkıda bulunmak ama-
cıyla Türk E#"t"m-Sen Bartın %ubes" Ba-

yan Üyeler" ve duyarlı vel"ler Arap Cam"" 
yanında stant kurarak hazırladıkları mal-
zemeler" satı!a dundu. Kermeste; Türk 
E#"t"m-Sen %ube Yönet"m Kurulu, %ube 
Kadın Kom"syonu üyeler", Türk E#"t"m-
Sen %ube Ba!kanı Seza" Hang"!", çok sa-
yıda send"ka üyes" ve Bartın %eh"t A"leler" 
ve Gaz"ler" Yardımla!ma ve Dayanı!ma 
Derne#" Ba!kanı Hayrett"n Gencel ve 
dernek yönet"c"ler" de çalı!tılar. 

%$57,1�û8%(6ú·1'(1�û(+ú7�d2&8./$5,1,1�
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Türk E#"t"m-Sen Balıkes"r 1 No’lu 
%ube, 24 Kasım 2011 tar"h"nde Balıke-
s"r $l M"ll" E#"t"m Müdür Vek"l" Zek" 
ÇABUK’u makamında z"yaret ederek, 
kend"s"n"n !ahsında "l"m"zdek" tüm 
ö#retmenler"n Ö#retmenler Gününü 
kutladı.

Türk E#"t"m-Sen Bolu %ubes" "!ye-
r" tems"lc"ler", kahvaltılı b"r toplantı-
da bulu!tu. Yönet"m kurulu ve "!yer" 
tems"lc"ler"n"n katıldı#ı toplantıda, 
"!yerler"nde bugüne kadar yapılan ça-
lı!malar ve bundan sonra atılacak olan 
adımlar konu!uldu.

Send"kamız, depremde !eh"t olan 
ö#retmen" yalnız bırakmadı. 24 Ka-
sım Ö#retmenler Günü’nde acılı a"-
ley" z"yaret eden Türk E#"t"m-Sen 
yönet"m kurulu üyeler", taz"yeler"n" 
"lett". Yönet"m kurulumuz !eh"t ö#-
retmen"m"z"n annes"ne kend"ler"n" 
de evlatları olarak kabul etmeler"n" 
"steyerek, Türk E#"t"m-Sen üyeler"n"n 
acı ve tatlı gününde her zaman üyele-
r"n"n yanında olaca#ını "fade ett".

Ayrıca depremde !eh"t olan Üm"t ö#retmen"n Türk E#"t"m-Sen üyes" oldu#u "ç"n 
Ferd" Kaza S"gortası kapsamında 10.000 TL nakd" yardım yapılaca#ı vurgulanarak, 
bunun yakla!ık 10 yıldan bu yana uygulandı#ı bel"rt"ld". 

Türk E#"t"m-Sen Burdur %ubes", Gölh"sar "!yer" tems"lc"ler" "le "st"!are toplantısı 
yaptı. Toplantıya %ube Ba!kanı Orhan AKIN, %ube Mal" Sekreter" Hüsey"n GENCER 
katıldı. Gölh"sar $lçe Tems"lc"s" Mustafa YA%AR yapılan çalı!malardan dolayı "!yer" 
tems"lc"ler"ne te!ekkür ederek toplantıyı ba!lattı.

%ube Ba!kanı Orhan AKIN, Burdur’da M"ll" E#"t"m ve Ün"vers"tede yetk"l" send"ka 
oldu#umuzu, sayımızın 1600’ü geçt"#"n", Mayıs 2012’de 2000’l" sayıları bulaca#ımızı, 
bununda gözümüz kula#ımız olan "!yer" tems"lc"ler"n"n çalı!masıyla mümkün olaca-
#ını bel"rtt". AKIN konu!masını, en yakın zamanda her okuldan b"r bayan tems"lc"yle 
"lçem"zde toplantı yapılaca#ını ve çalı!malarımızın artarak devam edece#"n" bel"rterek 
tamamladı.
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%ubem"z E#"t"m ve Sosyal $!ler 
Sekreterl"#" ve Denge D "!b"rl"#" "le 
düzenlem"! oldu#umuz “Per!embe 
Söyle!"ler"” ba!lamı!tır. $lk söyle!" 
Ps"kolog Arzu CEYLAN tarafından 
“Toplumda Kadının Yer"” adı altında 
bayan üyeler"m"zle gerçekle!t"r"lm"!-
t"r.

Sem"nerde toplumda kadının yer", 
sorumlulukları, sıkıntıları, yapmak "s-
ted"kler", hayattan beklent"ler", kadın 
ve erkek e!"tl"#" g"b" konular payla!ıl-
mı!tır.

Toplumu ve üyeler"m"z" "lg"lend"-
ren her türlü konuda Per!embe Söyle-
!"ler"m"z Denge D "!b"rl"#" "le yürütü-
lecekt"r. Sem"ner konuları ve tar"hler" 
s"tem"zde yayınlanmı!tır.

Türk E#"t"m-Sen Isparta %ubes" Ö#-
retmenler Günü kutlamaları çerçeves"n-
de 25 Kasım 2011 Cuma Günü "k"nd" na-
mazı önces"nde Kavaklı Cam""nde Terör 
olaylarında ve Depremde hayatını kaybe-
den e#"t"m çalı!anları "ç"n mevl"d okuttu, 
Hat"m duası yaptırdı. 

%ube Ba!kanı Al" Balaban bu konuda 
!unları söyled":

E#"t"mc"ler toplumuzun temel yapı 
ta!larıdır. E#"t"m olmayan b"r yerde her 
türlü kötülük olab"l"r. Yüce Allah Kur’an-ı 
Ker"m’de "lk em"r olarak “Oku” d"yor, Hz  
Peygamber de b"r had"s"nde kend" göre-
v"n"n mah"yet"n" !öyle açıklamı!tır: “Al-
lah ben" b"r muall"m olarak gönderm"! 
bulunuyor.” dem"!t"r. 

Türk"ye Cumhur"yet"n"n kurucusu 
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk "se; 
“Dünyanın her tarafında ö#retmenler, "n-

san toplulu#unun en fedakâr ve saygıde-
#er unsurlarıdır.” d"yerek ö#retmenler"n 
de#er"n" ortaya koymu!tur. 

Görünen odur k" e#"t"mc"ler, m"lle-
t"m"z"n kalkınmasında öneml" rol oyna-
maktadır. B"z de bu günün önem"ne b"-
naen teröre kurban verd"#"m"z ve deprem 
felaket"nde kaybett"#"m"z e#"t"m çalı!an-
larımız "ç"n böyle b"r program düzenle-
d"k. Onların ruhlarına "thafen Kur’an ve 
Mevl"d okuttuk. $n!allah Yüce Mevla’m 
dualarımızı kabul eder.

Bu ves"le "le tüm ö#retmenler"m"z"n 
ö#retmenler gününü kutluyorum. Bugü-
ne kadar hayatlarını kaybetm"! e#"t"m ça-
lı!anlarının ruhları !ad olsun. Mekânları 
cennet olsun. Çalı!an ve hayatta olan e#"-
t"m çalı!anlarına da sa#lık, mutluluk ve 
esenl"kler d"ler"m. 

$stanbul 8 No’lu %ube, Van’dak" dep-
remde hayatını kaybeden ö#retmenler 
"ç"n mevl"t okuttu. 

Eyüp Sultan Cam""’nde "k"nd" nama-
zını müteak"p okutulan mevl"t sonrasın-
da hayatını kaybeden ö#retmenler "ç"n 
dualar ed"ld". Türk E#"t"m-Sen $stanbul 

8 No’lu %ube Ba!kanı Remz" Özmen, 
“Van deprem"nde hayatını kaybeden, te-
rör saldırılarında !eh"t olan ö#retmenle-
r"m"z "ç"n mevl"t okuttuk. Tanımasak da 
aynı mesle#" payla!ıyoruz. Ö#retmenler 
Günü’ne yet"!ememeler" büyük acı. Yıl-
larca atamalarını bekley"p, görev yerle-
r"nde hayatlarını kaybetmeler" hem a"le-
ler", hem b"zler "ç"n üzücü olmu!tur. B"z 
ö#retmen send"kayız. Ö#retmen cam"ası-
nın yanında yer almamız gerek"r. Onları 
yad etmek b"z"m "ç"n görevd"r. Sorum-
lulu#umuzun gere#" olarak bugün onları 
dualarla anmak "sted"k. Van’da 76 ö#ret-
men"m"z hayatını kaybett"” ded". 

Mevl"d"n ardından vatanda!lara çe!"tl" 
"kramlarda bulunuldu. 

$stanbul 3 No’lu %ube, 23 Kasım ak!amı 
Beykoz Sabancı Ö#retmenev"’nde Ö#ret-
menler Günü kutlama yeme#" düzenled". 
Yo#un katılımın oldu#u gece, depremde 
hayatını kaybeden ö#retmenler"n anıl-
masıyla ba!ladı. Günün anlamına uygun 
olarak send"ka üyes" ö#retmenler"n kend" 
yazdıkları !""rler"n okundu#u gecede, %ube 
Ba!kanı Al" $hsan HASANPA%AO)LU’da 
günün anlam ve önem" "le "lg"l" b"r konu!-
ma yaptı.
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Türk"ye Kamu-Sen Yalova $l Tem-
s"lc"s" ve Türk E#"t"m-Sen %ube Ba!ka-
nı Mustafa Dev"ren Yönet"m Kurulu 
"le b"rl"kte Val" Esengül C"velek’" z"ya-
ret ett". 

Sıcak b"r ortamda gerçekle!en z"-
yaret, kar!ılıklı "y" d"lek ve temenn"-
lerle güzel b"r sohbet ortamına dönü!-
tü. Z"yarette Val" C"velek; Müste!arlık 
yıllarından ber" Türk"ye Kamu-Sen’" 
tanıdı#ını, Konfederasyonumuz "le 
"lg"l" olumlu gözlemlerde bulundu#u-
nu, bundan böyle de Türk"ye Kamu-
Sen’"n aynı ç"zg"de olaca#ını umdu#u-
nu bel"rterek, Yalova Kamu-Sen yöne-
t"m"ne çalı!malarında ba!arılar d"led", 
z"yaret"m"zden dolayı te!ekkür ett".

Türk"ye Kamu-Sen Yalova $l Tem-
s"lc"s" Mustafa Dev"ren de; gec"ken 
z"yaretler"n" Val"l"#"n randevu talep-
ler"ne geç cevap vermes"nden kaynak-
landı#ını söyleyerek, “yen" ve farklı 
b"r v"zyona "ht"yaç duyan Yalova’ya 
s"z"n g"b" olaylara farklı yakla!ımlar 
get"reb"len b"r val"n"n atanması b"z-
ler" memnun etm"!t"r. Umuyoruz k", 
uzun süred"r "ht"yaç duyulan çözüm-
lerle yen" b"r sayfa açılır” ded". Val" 
C"velek’e, üzer"nde Türk"ye Kamu-
Sen logosu bulunan b"r plaket takd"m 
ed"ld".

Türk E#"t"m-Sen Kütahya %ubes", Van 
deprem"nde kafeterya enkazından 19 gün 
sonra sa# olarak ya!ama dönen Gül ö#ret-
men" unutmadı. Gül ö#retmen"n “Ö#ret-
menler günü’nü” kutlayan Mehmet Kara-
bek"r aynı acıların b"r daha ya!anmaması 
ve güzel günlerde bulu!ulması d"le#"n" 
bel"rtt". Karabek"r, depremzede e#"t"m 
çalı!anları "le "lg"l" tüm çalı!maların genel 
merkezce yapıldı#ını ve M"ll" E#"t"m Ba-
kanlı#ı tarafından ver"len sözler"n tak"p-
ç"s" olduklarını "ade ederek; depremzede 
e#"t"mc"ler"n yer de#"!"kl"#" "stekler"n"n 

mutlaka yer"ne get"r"lmes" gerekt"#"n" ve 
!u anda çalı!ma ortamı bulamayan ö#-
retmenler"n ek ders ücretler"n"n mutlaka 
ödenmes"n" "sted".

Türk"ye Kamu-Sen Mard"n $l Tems"l-
c"l"#", Mard"n’de y"ne b"r "lk" gerçekle!t"-
rerek Türk-$slam Tar"h Sohbetler" ba!lat-
tı. Her salı saat 19:00’da ba!layan sohbet"n 
son konusu Türk-$slam tar"h"ne damgası-
nı vuran ünlü vez"r"m"z N"zamülmülk’tü. 

$l Tems"lc"s" Bahatt"n B"çer yaptı#ı 
açıklamada; tar"h sohbetler"n"n konusu-
nun "lk ha&a cesaret t"msal" Pad"!ahımız 
Yavuz Sultan Sel"m, 2.ha&a Peygamber"-
m"z"n övgüsünü kazanmı! Pad"!ahımız 
Fat"h Sultan Mehmet, 3. ha&a Ulu Önde-
r"m"z Mustafa Kemal Atatürk oldu#unu 
söyled".

B"çer, bundan sonrak" sohbet" tar"h 
ö#retmen"m"z $brah"m Dolunay’ın de-
vam ett"rece#"n" bel"rterek, “Bu etk"nl"#"n 
b"r "lkt"r ve ya!atılması gerekmekted"r. 
Umuyoruz k" önümüzdek" günlerde katı-
lım daha fazla olacaktır” ded".

Sohbete katılan Kadın Kolları Ba!ka-
nıBetül Bü!ra Çakır "se bayan ö#retmen-
ler"m"z"n bu sohbet toplantılarına mutla-
ka katılmaları gerekt"#"n" kaydederek, bu 
tür faal"yetler"n b"rl"k ve beraberl"k duy-
gusunu artırdı#ını söyled" ve $l Tems"lc"-
s"ne te!ekkür ett".

16.11.2011 Çar!amba günü Ö#ret-
menev"’nde  Türk E#"t"m-Sen Mu#la %u-
bes" olarak Mu#la Merkez Okul Tems"lc"-
ler" "le beraber oldu.

Mu#la merkeze ba#lı 60’a yakın oku-
lun "!yer" tems"lc"s"n"n katıldı#ı yemekl" 
toplantı, m"ll" e#"t"m çalı!anlarının so-
runlarının ve çözümler"n"n, Genel Mer-
kez ve Mu#la %ube çalı!malarının, önü-
müzdek" günlerde yapılacak etk"nl"kler"n 
ve b"rçok send"kal sorunların konu!ul-
masıyla  geç saatlere kadar devam ett".

Ayrıca Türk E#"t"m-Sen Mu#la %ube-

s"  Mu#la $lçe  Tems"lc"ler" "le de toplantı 
yaptı.

Bodrum $nanç Otel’de yapılan toplan-
tıya %ube Ba!kanı Mürsel ÖZATA, yöne-
t"m kurulu üyeler", Ün"vers"te tems"lc"s" 
ve Esk" Yönet"m Kurulu Üyeler" katıldı.

Send"kal çalı!maların konu!uldu#u 
toplantı sonunda ak!am $lçe M"ll" E#"-
t"m Müdürü, Konacık Beled"ye Ba!kanı, 
çe!"tl" part"ler"n $lçe ba!kanlarının katılı-
mıyla b"r yemek düzenlend". 
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Türk E#"t"m-Sen Mers"n 2 No’lu %ube, 
terör örgütü tarafından !eh"t ed"len ö#-
retmenler anısına “Bayra#a Al Olan Ö#-
retmenler” adlı foto#raf serg"s" düzenle-
d". Bu serg"n"n açılı!ı, Yen"ce Bum"nhan 
Tem"zkan %eh"t Ö#retmenler Derne#" "le 
b"rl"kte, 24 Kasım Ö#retmenler Günü’nde 
yapıldı.

Tarsus 75. Yıl Kültür Merkez"’nde saat 
09.30’da, Türk E#"t"m-Sen Mers"n2 No’lu 
%ube Ba!kanımız Necmett"n ELL$B$N’"n 
konu!masının ardından, Tarsus Mü&üsü 
Abdulker"m AKBABA tarafından yapılan 

dua "le serg"m"z açıldı.
“Bayra#a Al Olan Ö#retmenler” fo-

to#raf serg"m"z"n açılı!ına Tarsus Kayma-
kamı Orhan %ef"k GÜLD$B$, Garn"zon 
Komutanı Yarbay Abdulkad"r YAVUZ, 
Beled"ye Ba!kanı Burhanett"n KOCA-
MAZ, Emn"yet Müdürü Ya!ar AKSOY, 
Jandarma komutanı Yüzba!ı Hakan VU-
RAL, M"ll" E#"t"m Müdür Vek"l" Hasan 
DO)AN, MHP "lçe ba!kanı Hakan ÖZ-
BELL$, CHP "lçe ba!kanı Mehmet ÖZEL, 
Yen"ce %eh"t Ö#retmenler Derne#" Ba!-
kanı Necat" TEM$ZKAN, Kamu-Sen’e a"t 

send"ka ba!kanları, bazı dernek ve oda 
ba!kanları "le çok sayıda davetl" katıldı.

Açılı!ta, 11 Eylül 1994 yılında PKK te-
rör örgütü tarafından Tuncel" / Mazg"rt’te 
6 ö#retmenle b"rl"kte !eh"t ed"len Bum"n-
han TEM$ZKAN’ın annes" Yeter TEM$Z-
KAN gözya!larını tutamadı. Bunun üze-
r"ne Kaymakam Orhan %ef"k GÜLD$B$, 
Yeter TEM$ZKAN’ın el"n" öperek tesell" 
etmeye çalı!tı. 

Serg"m"zde, Tarsuslu %eh"t Bum"n-
han TEM$ZKAN anısına, okul yıllarında 
ve !eh"t ed"ld"#" görev yer"nde çekt"rd"#" 
foto#ra(ardan olu!an özel b"r kö!e olu!-
turuldu.

1980 -  1997 yılları arasında terör ör-
gütü tarafından !eh"t ed"len, 100 ö#ret-
men"n foto#raf ve özgeçm"!ler"nden olu-
!an serg"m"z"n, 24-25-26 Kasım tar"hler" 
arasında çok sayıda z"yaretç"s" oldu.

Türk E#"t"m-Sen Nev!eh"r %ubes", 24 
Kasım Ö#retmenler günü münasebet"yle 
ebed"yete "nt"kal eden ve !eh"t olan mes-
lekta!larının az"z ruhları "ç"n Yas"n-" %er"f 
ve dua okuttu.

Türk E#"t"m-Sen Nev!eh"r %ubes", 24 
Kasım Ö#retmenler günü münasebe-
t"yle ebed"yete "nt"kal eden ve !eh"t olan 
meslekta!larının ruhan"yetler" "ç"n bu-
gün Nev!eh"r Merkez Al"bey Cam""nde 
Yas"n-" %er"f ve dua okuttu.

Konu hakkında b"r açıklama yapan 
%ube Ba!kanı Mustafa U)UR, “bugün 
ba!ta !eh"t meslekta!larımız olmak üze-
re, aramızdan ayrılan e#"t"m çalı!anla-

rının ruhuna Yas"n–" !er"f ve dua okun-
masına ves"le olduk ve ruhlarına hed"ye 
ett"k. Tüm e#"t"mc"ler adına Allah kabul 
ets"n ve b"r kez daha ruhları !ad olsun 
mekânları cennet olsun d"yoruz” ded".

0(56ú1���12·/8�û8%(1ú1�
´%$<5$ø$�$/�2/'8/$5µ�$'/,�)272ø5$)�

6(5*ú6ú�<2ø81�ú/*ú�*g5'h

1(9û(+ú5�û8%(��û(+ú7�gø5(70(1/(5�údú1�
<$6ú1�ú�û(5ú)�9(�'8$�2.8778

Türk E#"t"m-Sen $zm"r !ubeler" ta-
rafından terör ve deprem !eh"d" ö#ret-
menler"m"z "ç"n 24.11.2011 tar"h"nde 
Üçyol Kulalı Hacı Hal"l Cam""’nde 
Mevl"d-" !er"f okutuldu. Mevl"d-" 
%er"f ’e s"yas" part" tems"lc"ler", $lçe 
M"ll" %ube Müdürler", çok sayıda okul 
Müdürü ve e#"t"mc" katıldı. 
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Türk"ye Kamu-Sen S"vas $l Tem-
s"lc"l"#",  Afet Müdürlü#ü’nün Van 
"l"nde meydana gelen deprem sonra-
sı yapmı! oldukları arama ve kurtar-
ma operasyonu "le "lg"l" üstün ba!arılı 
çalı!malarından dolayı tebr"k etmek 
üzere z"yarette bulundu. Bu z"yarette 
deprem sonrası yapmı! oldukları ba-
!arılı çalı!malarından dolayı $l Afet 
Müdürlü#ü çalı!anlarına te!ekkür 
plaket" takd"m ed"ld".

Z"yarette, Afet Müdürlü#ü %ube 
Müdürü Kemal DEMETÇ$ÇEK, dep-
remde 11’" sa# olmak üzere 18 k"!"y" 
enkaz altından çıkardıklarını "fade 
ederek, “Allah b"r daha m"llet"m"ze 
böyle b"r acı ya!atmasın” ded". 

Türk"ye Kamu-Sen $l Tems"lc"s" ve 
Türk E#"t"m-Sen S"vas %ube Ba!kanı 
Muza*er KARADA) da, “M"llet" m"l-
let yapan unsurların ba!ında yardım-
la!ma gelmekted"r. Tasada, sev"nçte, 
aynı duygularda b"r ve beraber olanlar 
m"llet olab"l"r” d"yerek, ‘’Türk M"llet" 
Van deprem"nde bunu b"r kez daha 
bütün dünyaya gösterm"!t"r. Türk"ye 
Kamu - Sen S"vas $l Tems"lc"l"#" olarak 
s"zlerle gurur duyuyoruz’’ded".
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24 Kasım Ö#retmenler Günü dolayı-

sıyla Türk E#"t"m-Sen $lçe Tems"lc"s" $b-
rah"m Hal"l BAYAT, ö#retmenlere ç"çek 
vererek, tüm ö#retmenler"n Ö#retmenler 
gününü kutladı.

$lçe genel"nde okulları tek tek z"yaret 
ederek, tüm ö#retmenlere ç"çek hed"ye 
eden Türk E#"t"m-Sen üyeler" ve $lçe Tem-
s"lc"s" $brah"m Hal"l BAYAT ö#retmenler" 
bu özel günler"nde yalnız bırakmadı. Ge-
lecek nes"ller"m"z" emanet ett"#"m"z ö#-

retmenler"m"z" sadece b"r gün de#"l,  yılın 
her günü önemsemem"z gerekt"#"n" bel"r-
ten $brah"m Hal"l BAYAT, ö#retmenler"n 
ya!adı#ı zorlukların farkında olduklarını 
söyleyerek, e#"t"mc"ler"m"z"n her !eye 
ra#men fedakârlıkla çalı!tıklarını bel"rtt".

Ö#retmenler"n her türlü sorunlarında 
Türk E#"t"m-Sen olarak kapılarının açık 
oldu#unu bel"rten $brah"m Hal"l BAYAT, 
“tüm ö#retmenler"m"z"n 24 Kasım Ö#-
retmenler Günü kutlu olsun”  ded".

Tek"rda# Beled"ye Ba!kanı Op.Dr. 
Adem DALGIÇ ve Beled"ye Ba!kan Ve-
k"l" Al" KILIÇ Ö#retmenler Günü nede-
n"yle Türk E#"t"m-Sen Tek"rda# %ubes"-
n" z"yaret ett". DALGIÇ z"yarette yaptı#ı 
konu!mada ‘’Ö#retmenl"k kutsal b"r 
meslek, Peygamber"m"z"n ve Ulu Önder 
Atatürk’ün onurla yaptı#ı "!lerdend"r. 
Bu nedenle ö#retmenler" ve ö#retmen" 
önems"yoruz. B"zler" yet"!t"ren ö#ret-
menler"m"z"n huzurunda saygıyla e#"l"-
r"z. %ahsınızda tüm ö#retmenler"n ö#ret-
menler gününü kutlarım’’ ded".

Daha sonra söz alan Türk E#"t"m-Sen 
Tek"rda# %ube Ba!kanı Muza*er DO-
)AN ‘’ Sayın Ba!kanım z"yaret"n"zden 
dolayı çok te!ekkür eder"z. Z"yaret"n"z 
b"z" z"yades"yle memnun etm"!t"r. Zaten 
her zaman e#"t"me ve okula de#er verd"-
#"n"z", hayatınızın çe!"tl" bölümler"nde 
gördük ve !ah"d"y"z. Ayrıca ö#retmen ve 
ö#retmenl"kle verd"#"n"z örneklere kat-
kıda bulunmak "st"yorum. Ulu Önder 
Atatürk Cumhur"yet"n stratej"s"n" ç"zer-
ken merkeze e#"t"m" koymu!tur. E#"t"m", 
e#"t"mc"y", aklı, b"l"m" ve teknoloj"y" koy-
mu!tur. Bu nedenled"r k", kom!ularımız 
ve emsaller"m"z arasında daha öndey"z. 

Gerç" çe!"tl" dönemlerde s"yas" terc"hlerle 
e#"t"m ve e#"t"mc"ler ger" plana "t"lm"!ler-
d"r. Bu dönemde böyle tal"hs"z dönem-
lerden b"r"s"d"r. Bugün e#"t"mc"ler gerek 
madd", gerek manev" alanda yok sayılma-
ya çalı!ılmaktadır. Böylece "dare bu yok 
saymalarla adeta kend" kend"n" "nkar et-
mekted"r. Olayı !öyle b"r örnekle açmak 
"st"yorum. Ba!bakanımızın telev"zyon 
konu!malarının b"r"nde kom!u ülkele-
r", Orta Asya’ yı, Orta Do#u’yu ve Kuzey 
Afr"ka ülkeler"n" gezerken sürekl" olarak 
b"r soruyla kar!ıla!maktayım. Ülken"z"n 
petrol zeng"nl"#" d"#er maden zeng"nl"#" 
olmamasına ra#men, nasıl olur da bu ka-
dar kalkındınız. Gerçekten de b"r mısırlı, 
L"byalı, Ürdünlü, Sur"yel" ve $ranlı bu-
nun cevabını merak etmekted"r. Onların 
merakının arkasında b"r soru daha var. 
Esasında Türk"ye Mısır’ a benzemel"yd". 
Sur"ye ve Ürdün’e benzemel"yd"… Ba!-
bakan ne cevap verd" b"lem"yorum. Ama 
ver"lmes" gereken cevap, b"z Cumhur"yet-
le b"rl"kte e#"t"me e#"t"mc", b"l"me ve tek-
noloj"ye de#er vererek yol almaya çalı!tık 
olmalıydı’’ ded".
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ͻ� <ŽĐĂĞůŝ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�
^ĂůŝŚ���>��7͛ŶŝŶ�ĕŽĐƵŒƵ�ŽůŵƵƔƚƵƌ͘

ͻ� <ŽĐĂĞůŝ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�
ZŦǌĂ�dĂƔŬŦŶ�d�b</E>�Z͛ŦŶ�ĕŽĐƵŒƵ�ŽůŵƵƔͲ
ƚƵƌ͘

ͻ� <ŽĐĂĞůŝ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�
DĞǀůƺƚ���>�E͛ŝŶ�ĕŽĐƵŒƵ�ŽůŵƵƔƚƵƌ͘

ͻ� <ŽĐĂĞůŝ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�
KŬǇĂƌ�P���z͛ŦŶ�ĕŽĐƵŒƵ�ŽůŵƵƔƚƵƌ͘

ͻ� <ŽŶǇĂ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�
^ŝďĞů�<m�m<P���<͛ŝŶ�ĕŽĐƵŒƵ�ŽůŵƵƔƚƵƌ͘

ͻ� <ŽŶǇĂ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ��ůŝ�
�Z/<�E͛ŦŶ�ĕŽĐƵŒƵ�ŽůŵƵƔƚƵƌ͘

ͻ� <ŽŶǇĂ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�
^ŝŶĂŶ��hZD��͛ŦŶ�ĕŽĐƵŒƵ�ŽůŵƵƔƚƵƌ͘

ͻ� <ŽŶǇĂ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�
�ůƉĞƌ��mzm<^�Z/͛ŶŦŶ�ĕŽĐƵŒƵ�ŽůŵƵƔƚƵƌ͘

ͻ� <ŽŶǇĂ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�
PǌĞƌ���EdmZ<͛ƺŶ�ĕŽĐƵŒƵ�ŽůŵƵƔƚƵƌ͘

ͻ� <ŽŶǇĂ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�
<ĂĚŝƌ�^PED��͛ŝŶ�ĕŽĐƵŒƵ�ŽůŵƵƔƚƵƌ͘

ͻ� <ŽŶǇĂ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�
�ĞƌǇĂ�z7)7dK)>h͛ŶƵŶ�ŝŬŝǌ�ĕŽĐƵŬůĂƌŦ�ŽůͲ
ŵƵƔƚƵƌ͘

ͻ� DĞƌƐŝŶ�Ϯ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ��ǇͲ
ƚĞŶ�WK>�d�^h7�D��͛ŦŶ�ĕŽĐƵŒƵ�ŽůŵƵƔƚƵƌ͘

ͻ� DĞƌƐŝŶ�Ϯ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�
EŝůƺĨĞƌ�<K��b͛ŦŶ�ĕŽĐƵŒƵ�ŽůŵƵƔƚƵƌ͘

ͻ� DĞƌƐŝŶ�Ϯ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�
7ůŬŶƵƌ���b�Z͛ŦŶ�ĕŽĐƵŒƵ�ŽůŵƵƔƚƵƌ͘

ͻ� DĞƌƐŝŶ�Ϯ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�
^ŽŶŐƺů�zmZm<�d�d�Z͛ŦŶ�ĕŽĐƵŒƵ�ŽůŵƵƔƚƵƌ͘

ͻ� KƌĚƵ�bƵďĞƐŝ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�DĞŚŵĞƚͲ
^ĞǀŐŝŶ�K��<�ĕŝŌŝŶŝŶ�ĕŽĐƵŒƵ�ŽůŵƵƔƚƵƌ͘

ͻ� KƌĚƵ�bƵďĞƐŝ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�WĞŵďĞ�
'm>��͛ŝŶ�ĕŽĐƵŒƵ�ŽůŵƵƔƚƵƌ͘

ͻ� KƌĚƵ�bƵďĞƐŝ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ��ƐĞƌ�
�K)�E͛ŦŶ�ĕŽĐƵŒƵ�ŽůŵƵƔƚƵƌ͘

ͻ� KƌĚƵ�bƵďĞƐŝ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�DƵƐƚĂĨĂ�
<ĞŵĂů���</Z͛ŦŶ�ƚŽƌƵŶƵ�ŽůŵƵƔƚƵƌ͘

ͻ� KƌĚƵ�bƵďĞƐŝ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ��ůǀĂŶ�
D�d�͛ŶŝŶ�ĕŽĐƵŒƵ�ŽůŵƵƔƚƵƌ͘

ͻ� KƌĚƵ�bƵďĞƐŝ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�EƵƌŐƺů�
'm>>m͛ŶƺŶ�ĕŽĐƵŒƵ�ŽůŵƵƔƚƵƌ͘

ͻ� KƌĚƵ�bƵďĞƐŝ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ��ŵĞů��ŵƐĂů�
mE^�>��7E�͛ŝŶ�ĕŽĐƵŒƵ�ŽůŵƵƔƚƵƌ͘

ͻ� KƌĚƵ�bƵďĞƐŝ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�^ĞǀŐŝͲPŶͲ
ĚĞƌ�K^D��ĕŝŌŝŶŝŶ�ĕŽĐƵŒƵ�ŽůŵƵƔƚƵƌ͘

6h11(7�2/$1/$5

ͻ� �ĚĂŶĂ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�
zƺŬƐĞů��K�<hZd͛ƵŶ�ŽŒůƵ�ƐƺŶŶĞƚ�
ŽůŵƵƔƚƵƌ͘

ͻ� <ŽŶǇĂ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�
^ĞƌĞŶ�P�dmZ<͛ƺŶ�ŽŒůƵ�ƐƺŶŶĞƚ�
ŽůŵƵƔƚƵƌ͘

ͻ� <ŽŶǇĂ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�
�ŵŝŶĞ���>7<͛ŝŶ�ŽŒůƵ�ƐƺŶŶĞƚ�ŽůŵƵƔƚƵƌ͘

ͻ� �ĚĂŶĂ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ��ĂŒͲ
ƌŦ�<KZ<hd�ĞǀůĞŶŵŝƔƟƌ͘

ͻ� �ĚĂŶĂ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�DĞͲ
ƟŶ�D�d�͛ŶŝŶ�ŽŒůƵ�ĞǀůĞŶŵŝƔƟƌ͘

ͻ� �ĚĂŶĂ� ϭ� EŽ͛ůƵ� bƵďĞ� ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�
�ŵŝŶ��<��>͛ ŦŶ�ŬŦǌŦ�ĞǀůĞŶŵŝƔƟƌ͘

ͻ� �ŶŬĂƌĂ� Ϯ� EŽ͛ůƵ� bƵďĞ� ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�
EƵƌŝ�<�z�͛ŶŦŶ�ŽŒůƵ�ĞǀůĞŶŵŝƔƟƌ͘

ͻ� �ŶŬĂƌĂ� Ϯ� EŽ͛ůƵ� bƵďĞ� ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�
PŵĞƌ�&ĂƌƵŬ�/ZD�<͛ŦŶ�ŬŦǌŦ�ĞǀůĞŶŵŝƔƟƌ͘

ͻ� ,ĂƚĂǇ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�DĞͲ
ƐƵƚ�<�Z�K)>h�ĞǀůĞŶŵŝƔƟƌ͘

ͻ� 7ƐƚĂŶďƵů�ϴ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�&ŝͲ
ŐĞŶ��zd���ĞǀůĞŶŵŝƔƟƌ͘

ͻ� 7ƐƚĂŶďƵů� ϴ� EŽ͛ůƵ� bƵďĞ� ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�
,ƺƐĞǇŝŶ�h�hE�Z�ĞǀůĞŶŵŝƔƟƌ͘

ͻ� 7ƐƚĂŶďƵů� ϴ� EŽ͛ůƵ� bƵďĞ� ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�
'ƺƌĂǇ�'P<'m��ĞǀůĞŶŵŝƔƟƌ͘

ͻ� <ĂǇƐĞƌŝ� ϭ� EŽ͛ůƵ� bƵďĞ� ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�
DƵƐƚĂĨĂ�mE�>͛ ŦŶ�ŬŦǌŦ�ĞǀůĞŶŵŝƔƟƌ͘

ͻ� <ĂǇƐĞƌŝ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ��ĞͲ
ŬĞƌŝǇĂ��>��zZ�<͛ŦŶ�ŽŒůƵ�ĞǀůĞŶŵŝƔƟƌ͘

ͻ� <ĂǇƐĞƌŝ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�^ĂͲ
ůŝŵ��z�/E͛ŦŶ�ŽŒůƵ�ĞǀůĞŶŵŝƔƟƌ͘

ͻ� DĞƌƐŝŶ�Ϯ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�dĂͲ
ĐĞƫŶ�/b/<͛ŦŶ�ŽŒůƵ�ĞǀůĞŶŵŝƔƟƌ͘

ͻ� DƵŒůĂ�DĂƌŵĂƌŝƐ� 7ůĕĞ�dĞŵƐŝůĐŝŵŝǌ��ƌͲ
ĚĞŵ��<^Kz�ĞǀůĞŶŵŝƔƟƌ͘

ͻ� DƵŒůĂ�bƵďĞƐŝ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�,͘�7ďƌĂŚŝŵ�
d�E/Z͛ŦŶ�ŽŒůƵ�ĞǀůĞŶŵŝƔƟƌ͘

ͻ� bĂŶůŦƵƌĨĂ� bƵďĞ� �ĂƔŬĂŶŦ� ,ŝŬŵĞƚ�
<�Z�<hb͛ƵŶ�ŽŒůƵ�ĞǀůĞŶŵŝƔƟƌ͘

ͻ� bĂŶůŦƵƌĨĂ� bƵďĞ� ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ� ^ĞůĕƵŬ�
z�b�Z�ĞǀůĞŶŵŝƔƟƌ͘

ͻ� bĂŶůŦƵƌĨĂ� bƵďĞƐŝ� ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ� �ůŝ� <KͲ
b�Z�ĞǀůĞŶŵŝƔƟƌ͘

ͻ� bĂŶůŦƵƌĨĂ�bƵďĞƐŝ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�DƵŬĂĚͲ
ĚĞƐ�<�Z7W�ĞǀůĞŶŵŝƔƟƌ͘

ͻ� �ƌǌƵƌƵŵ� ϭ� EŽ͛ůƵ� bƵďĞ� ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�
�ĚĞŵ�z/>�/��ŝůĞ�'ƺů���d�z/>�/��ĞǀůĞŶŵŝƔƟƌ͘

(9/(1(1/(5
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ͻ� �ĚĂŶĂ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�EĂǌͲ
ŵŝǇĞ�z/>D��͛ŦŶ�ĂŶŶĞƐŝ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� �ĚĂŶĂ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�DƵͲ
ƌĂƚ���z>�E͛ŦŶ�ĂďůĂƐŦ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� �ĚĂŶĂ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�EĂͲ
ŵŦŬ�<ĞŵĂů��K��K)�E͛ŦŶ�ĂŶŶĞĂŶŶĞƐŝ�ǀĞĨĂƚ�
ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� �ĚĂŶĂ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�
EĂŵŦŬ�<ĞŵĂů��K��K)�E͛ŦŶ�ƚĞǇǌĞƐŝ�ǀĞĨĂƚ�
ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� �ĚĂŶĂ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�^ĂĂͲ
ĚĞƚ�dmZ<D�E͛ŝŶ�ŬŦǌŦ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� �ĚĂŶĂ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ��ĞŶĞƚůĞŵĞ�<ƵͲ
ƌƵůƵ��ĂƔŬĂŶŦ�EĞĐĂƟ��s�E͛ŦŶ�ĂŵĐĂƐŦ�ǀĞĨĂƚ�
ĞƚŵŝƔƟƌ͘
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ͻ� �ĚĂŶĂ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ��ďͲ
ĚƵƌƌĂŚŵĂŶ�P�<�>�͛ŶŝŶ�ŬĂǇŦŶǀĂůŝĚĞƐŝ�ǀĞĨĂƚ�
ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� �ĚĂŶĂ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ��ǇƔĞ�
�h,hZ͛ƵŶ�ĂŶŶĞƐŝ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� �ĚĂŶĂ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�&ĞƟ�
�zd�E͛ŦŶ�ŬĂǇŦŶǀĂůŝĚĞƐŝ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� �ĨǇŽŶŬĂƌĂŚŝƐĂƌ�bƵďĞƐŝ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�
^ĞĨĂ��/E�Z͛ŦŶ�ĂŶŶĞƐŝ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� �ŶŬĂƌĂ�Ϯ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�zĂͲ
ǀƵǌ�z/>�/Z/D͛ŦŶ�ďĂďĂƐŦ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� �ŶŬĂƌĂ�Ϯ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�
&ƺƐƵŶ��ĞŚŝĐĞ�<�></E�Z͛ŝŶ�ĂŶŶĞƐŝ�ǀĞĨĂƚ�
ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� �ŶŬĂƌĂ�Ϯ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�DĞͲ
ƟŶ�d�<7E�^>�E͛ŦŶ�ǇĞŒĞŶŝ�mŵŝƚ�d�<7E�^Ͳ
>�E�ƔĞŚŝƚ�ŽůŵƵƔƚƵƌ͘

ͻ� �ƵƌƐĂ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�'ƺǌŝŶ�
7b�7͛ŶŝŶ�ďĂďĂƐŦ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� �ƵƌƐĂ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�DƵƌĂƚ�
��>7<<K>͛ ƵŶ�ďĂďĂƐŦ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� �ůĂǌŦŒ�bƵďĞƐŝ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�&ĂƌƵŬ�
^Pz>�D��͛ŝŶ�ďĂďĂƐŦ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� �ůĂǌŦŒ�bƵďĞƐŝ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ��ůŝ�ZŦĨĂƚ�
�ZK)>h͛ŶƵŶ�ŬĂǇŦŶƉĞĚĞƌŝ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� �ůĂǌŦŒ�bƵďĞƐŝ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�DƵŚƐŝŶ�
�z�/E͛ŦŶ�ĂďŝƐŝ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘ �

ͻ� ,ĂƚĂǇ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�EƵƌŝ�
�>d�z͛ŦŶ�ŬĂƌĚĞƔŝ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� ,ĂƚĂǇ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ��ǇͲ
ǇƺƉ�^�Z��E͛ŦŶ�ďĂďĂƐŦ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� 7ǌŵŝƌ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�DĂůŝ�^ĞŬƌĞƚĞƌŝ�7ůͲ
ŚĂŶ�D�z��͛ŶŦŶ�ďĂďĂƐŦ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� 7ǌŵŝƌ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�&ĞƌĚĂ�
z�E7z�z>�͛ŶŦŶ�ŬĂƌĚĞƔŝ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� 7ǌŵŝƌ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�&ĂƟŚ�
D�D7bK)>h͛ŶƵŶ�ďĂďĂƐŦ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� <ĂƌĂŵĂŶ�bƵďĞƐŝ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�
,͘7ďƌĂŚŝŵ�<�z�͛ŶŦŶ�ĂŶŶĞƐŝ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� <ĂƌĂŵĂŶ�bƵďĞƐŝ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�,ĂƐŝďĞ�
<�z�͛ŶŦŶ�ŬĂǇŦŶǀĂůŝĚĞƐŝ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� <ĂƌĂŵĂŶ�bƵďĞƐŝ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�DƵƐĂ�
z/>D��͛ŦŶ�ĂŒĂďĞǇŝ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� <ĂǇƐĞƌŝ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ��Ğůŝů�
K<hZ͛ƵŶ�ĂŶŶĞƐŝ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� <ĂǇƐĞƌŝ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ��ŝůĂů�
<�z�͛�ŶŦŶ�ŬĂǇŦŶǀĂůŝĚĞƐŝ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� <ĂǇƐĞƌŝ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�PǌͲ
ůĞŵ�PE�D͛ŝŶ�ŬĂǇŦŶǀĂůŝĚĞƐŝ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� <ĂǇƐĞƌŝ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�,ŝůͲ
ŵŝ��Z�>͛ ŦŶ�ĂďůĂƐŦ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� <ĂǇƐĞƌŝ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�
DƵŚĂƌƌĞŵ�D/�Z�<͛ŦŶ�PŒƌĞƚŵĞŶ�ŬŦǌŦ��ďƌƵ�
E�7D�D/�Z�<��ƌĐŝƔ�ĚĞƉƌĞŵŝŶĚĞ�ŚĂǇĂƨŶŦ�
ŬĂǇďĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� <ĂǇƐĞƌŝ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�
WƌŽĨ͘ �ƌ͘ ��ďĚƺůŬĂĚŝƌ�zhs�>/͛ŶŦŶ�ĂŒĂďĞǇŝ�
ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� <ŦƌŦŬŬĂůĞ�bƵďĞƐŝ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�DƺƔƚĞďĂ�
�>d�z͛ŦŶ�ĂŶŶĞƐŝ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� <ŦƌŦŬŬĂůĞ�bƵďĞƐŝ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�,ƺƐĞǇŝŶ�
��z>�E͛ŦŶ�ĂŶŶĞƐŝ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� <ŦƌŦŬŬĂůĞ�bƵďĞƐŝ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ��ƌĚŽŒĂŶ�
b�bD��͛ŦŶ�ĂŶŶĞƐŝ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� <ŦƌŦŬŬĂůĞ�bƵďĞƐŝ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�dĂůŝƉ�
�>��zZ�<͛ŦŶ�ĂŶŶĞƐŝ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� <ŦƌŦŬŬĂůĞ�bƵďĞƐŝ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�bĞǀŬŝ�
^7��Z͛ŦŶ�ŬĂƌĚĞƔŝ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� <ŦƌŦŬŬĂůĞ�bƵďĞƐŝ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�zĂƐŝŶ�
d�b͛ŦŶ�ŬĂƌĚĞƔŝ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� <ŦƌŦŬŬĂůĞ�bƵďĞƐŝ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ��ƌŽů�
'P<�/E�Z͛ŦŶ�ĂŶŶĞƐŝ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� <ŦƌƔĞŚŝƌ�bƵďĞƐŝ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ��ĞŶŐŝǌ�
b�E�z͛ŦŶ�ďĂďĂĂŶŶĞƐŝ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� <ŦƌƔĞŚŝƌ�bƵďĞƐŝ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ��ůƉĂƌƐůĂŶ�
<�Z��h>hd͛ƵŶ�ďĂďĂƐŦ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� <ŦƌƔĞŚŝƌ�bƵďĞƐŝ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�EĂǌŵŝ�
'mZ^Kz͛ƵŶ�ĂďŝƐŝ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� <ŦƌƔĞŚŝƌ�bƵďĞƐŝ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�^ĞĚĂƚ�
�z�/E>/<͛ŦŶ�ĂŶŶĞƐŝ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� <ŦƌƔĞŚŝƌ�bƵďĞƐŝ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�DĞǀůĂŶĂ�
<hZd͛ƵŶ�ĂŶŶĞƐŝ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� <ŽĐĂĞůŝ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�bĞďͲ
ŶĞŵ�'mE�m�͛ƺŶ�ĂŶŶĞƐŝ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� <ŽĐĂĞůŝ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�7ůĕĞ�zƂŶĞƟĐŝůĞͲ
ƌŝŶĚĞŶ�^ƺůĞǇŵĂŶ�P���D7Z͛ŝŶ�ĚĂǇŦƐŦ�ǀĞĨĂƚ�
ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� <ŽĐĂĞůŝ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ��ĞŬŝ�
<�>��͛ŦŶ�ĂŶŶĞƐŝ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� <ŽĐĂĞůŝ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�zƵͲ
ƐƵĨ��K��E͛ŦŶ�ǇĞŒĞŶŝ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� <ŽĐĂĞůŝ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ��ĂͲ
ŶĞƌ�P�͛ƺŶ�ĚĞĚĞƐŝ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� <ŽĐĂĞůŝ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�^ĞͲ
ƌĂƉ�P�͛ƺŶ�ĚĞĚĞƐŝ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� <ŽĐĂĞůŝ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ��ĞǀͲ
ĚĞƚ�K&>hK)>h͛ŶƵŶ�ďĂďĂƐŦ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� <ŽĐĂĞůŝ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�
,ĂƐĂŶ�Dhd>h͛ŶƵŶ�ƂŒƌĞƚŵĞŶ�ǇĞŒĞŶŝ�sĂŶ�
�ĞƉƌĞŵŝ͛ŶĚĞ�ŚĂǇĂƨŶŦ�ŬĂǇďĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� <ŽĐĂĞůŝ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�7ƐͲ
ŵĂŝů�'���Z͛ŝŶ�ŬĂƌĚĞƔŝ��ƐƚƐƵďĂǇ��ĂƔĕĂǀƵƔ�
7ďƌĂŚŝŵ�'ĞĕĞƌ�,ĂŬŬĂƌŝ͛ĚĞ�ƔĞŚŝƚ�ĚƺƔŵƺƔƚƺƌ͘

ͻ� <ŽĐĂĞůŝ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�EĂͲ
ƌŝŶ��Z^>�E͛ŦŶ�ďĂďĂƐŦ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� <ŽĐĂĞůŝ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�
�ŝůƐĞǀ�<�W>�EK)>h͛ŶƵŶ�ĂŶŶĞĂŶŶĞƐŝ�ǀĞĨĂƚ�
ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� <ŽĐĂĞůŝ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�
DƵƐƚĂĨĂ��<�/z/<K)>h͛ŶƵŶ�ĂŶŶĞƐŝ�ǀĞĨĂƚ�
ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� <ŽĐĂĞůŝ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�
�ĚĞŵ�P�zhZd͛ƵŶ�ĂŒĂďĞǇŝ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� <ŽŶǇĂ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�DĂŚͲ
ŵƵƚ�PE��>͛ ŝŶ�ďĂďĂƐŦ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� <ŽŶǇĂ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�EƵƌͲ
ĚĂŶ�P�<�E͛ŦŶ�ĂŶŶĞƐŝ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� <ŽŶǇĂ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�,Ăůŝů�
K)h�͛ƵŶ�ĂŶŶĞƐŝ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� DĞƌƐŝŶ�Ϯ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�sĞͲ
ĚĂƚ��Kb'hE͛ƵŶ�ďĂďĂƐŦ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� DĞƌƐŝŶ�Ϯ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�
�ĞŶŐŝǌ�zƵƐƵĨ�<mW�>7͛ŶŝŶ�ďĂďĂƐŦ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚͲ
ŵŝƔƟƌ͘

ͻ� DƵŒůĂ�mŶŝǀĞƌƐŝƚĞ�mǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ��ǇĚŦŶ�
��>��7͛ŶŝŶ�ĂŶŶĞƐŝ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘ �

ͻ� DƵŒůĂ�mŶŝǀĞƌƐŝƚĞ�mǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�DƺͲ
ďĞƌƌĂ���>��7͛ŶŝŶ�ĂŶŶĞƐŝ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� KƌĚƵ�bƵďĞƐŝ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�<Ğƌŝŵ�
<�Z���͛ŶŦŶ�ďĂďĂƐŦ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� KƌĚƵ�bƵďĞƐŝ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�DƵƐĂ�
d�E/b͛ŦŶ�ĂŶŶĞƐŝ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� KƌĚƵ�bƵďĞƐŝ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�EĂǌŦŵ�
<hZh͛ŶƵŶ�ďĂďĂƐŦ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� KƌĚƵ�bƵďĞƐŝ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ��ǇŚĂŶ�
<hZh͛ŶƵŶ�ďĂďĂƐŦ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� KƌĚƵ�bƵďĞƐŝ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ��ůƚĂŶ�
�<��z͛ŦŶ�ƚĞǇǌĞƐŝ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� KƌĚƵ�bƵďĞƐŝ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ��Ğŵŝů�
�����7͛ŶŝŶ�ŬĂǇŦŶƉĞĚĞƌŝ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� KƌĚƵ�bƵďĞƐŝ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�DƵĂŵŵĞƌ�
<m�m<�z͛ŦŶ�ĂŶŶĞƐŝ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘

ͻ� bĂŶůŦƵƌĨĂ�bƵďĞ�dĞƔŬŝůĂƚůĂŶĚŦƌŵĂ�^ĞŬͲ
ƌĞƚĞƌŝ��ůŝ�<Kb�Z͛ŦŶ�ďĂďĂƐŦ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘ �

ͻ� bĂŶůŦƵƌĨĂ�bƵďĞƐŝ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�sĞĚĂƚ�
�K^d�E�/͛ŶŦŶ�ŬĂǇŦŶƉĞĚĞƌŝ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘
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02.03.1962 tar"-
h"nde "lçem"z Anbar-
cık köyünde do#du. 
$lkö#ren"m"n" Çavdır 
$lkokulu’nda, orta ö#-
ren"m"n" Isparta $mam 
Hat"p L"ses"’nde ta-
mamladı. 1985 yılında 
Akden"z Ün"vers"tes" Burdur E#"t"m Yük-
sek Okulu’ndan mezun oldu. 1986-1989 
yılları arasında Hakkar" Yüksekova Akçalı 
Köyü $lkö#ret"m Okulu’nda, 1990-1997 yıl-
ları arasında $lçem"z Koza#aç Kasabası’nda 
görev yaptı. 1997 yılından bu yana Çavdır 
$lkö#ret"m Okulu’nda görev yapmakta "ken 
2010 yılının kasım ayında rahatsızlandı. 
Çavdır "lçes" send"ka delegel"#"m"z" yapan 
Muza*er ERYILMAZ yakalandı#ı aman-
sız hastalık sebeb" "le 12.11.2011 tar"h"nde 
aramızdan ayrıldı. Ö#retmen"m"z Muzaf-
fer ERYILMAZ evl" ve üç çocuk babası "d". 
Kend"s"ne Allah’tan rahmet, a"les" ve yakın-
larına sabırlar d"l"yoruz. 
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$\UÕFD��
�ĚĂŶĂ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�
DƵƐƚĂĨĂ�<�z��ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘ �

<ŽĐĂĞůŝ�ϭ�EŽ͛ůƵ�bƵďĞ�ƺǇĞůĞƌŝŶĚĞŶ�
�ĞƌƌŝŶ�<ŽƌŬŵĂǌ�ǀĞĨĂƚ�ĞƚŵŝƔƟƌ͘




