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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde 
yapılan eylemde konuşan  

Genel Başkan İsmail KONCUK;

‘‘Bilinmelidir ki; yalnızca 
memurlarımız için değil, bütün 
çalışanlar için hayati önem ta-
şıyan kazanımların korunması 
ancak örgütlenme özgürlüğü-
nün sağlandığı, toplu sözleşme 
ve grev hakkının layıkıyla kullanı-
labildiği gerçek anlamda sendikal 
örgütlenme ile mümkündür.’’

“TÜRKİYE KAMU-SEN, 
KAMU ÇALIŞANLARININ 

SİGORTASIDIR”

İSTİKLAL MARŞI’NA 
SIRA NE ZAMAN 

GELECEK?

EK ÖDEME 
ADALETSİZLİĞİNE 

YÖNELİK 
MESAJLARIMIZI 

HÜKÜMETE 
GÜVERCİNLER 

İLETTİ

4/C’LİLERE 
OCAK 2012 

TOPLU SÖZLEŞME 
PRİMİ 

ÖDENECEK

Andımızın kaldırılması 
tartışmasına aşağıdaki ku-
ruluşların başkanları neler 
demiş bir bakalım.

Türk Eğitim-Sen, sağlık ve öğrenim özrü 
mağdurlarının ve eşi bankacı olduğu için

eş durumu özründen yararlanamayan öğretmenlerin 
feryatlarını duyurmak için

Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı.

TÜRK EĞİTİM-SEN 
ÖZÜR GRUBU MAĞDURLARI İÇİN 

PRANGALI, BALYOZLU 
EYLEM YAPTI

Devamı 14’de
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EK ÖDEME ADALETSİZLİĞİNE 
YÖNELİK MESAJLARIMIZI HÜKÜMETE 

GÜVERCİNLER İLETTİ
Türk Eğitim-Sen 14 Ocak 2012 günü, eşit işe eşit ücret 

düzenlemesinde öğretmenler, akademisyenler ve diğer çalışanların 
yok sayılmasını güvercin uçurarak protesto etti.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-
Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Tür-
kiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların Genel 
Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Türk Eğitim-Sen Genel Merkez Yöne-
tim Kurulu Üyeleri ile Türkiye’nin 81 
ilindeki Şube Başkanları ve Yönetim Ku-
rulu Üyelerinin de katıldığı eylemde, “Ek 
Ödeme Adaleti İstiyoruz”, “Kaşıkla Verip 
Kepçeyle Almayın”, “ Bir Çılgın Proje De 
Öğretmenlere İstiyoruz”, “İade-i İtibar 
İstiyoruz” şeklinde dövizler taşındı. Ayrı-
ca eylemde Eski Milli Eğitim Bakanları 
Hüseyin Çelik ve Nimet Çubukçu, AKP 
Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AKP 
İstanbul Milletvekili Halide İncekara’nın 
öğretmenlere yönelik sarfettiği olumsuz 
sözlerin bulunduğu afişler ile Atatürk’ün 
vekil maaşlarına yönelik, “Öğretmen ma-
aşlarını geçmesin” sözü yer aldı.

“Ek Ödeme Rezalet Nerede Adalet?”, 
“Herkese Var Da Bize Yok Mu?”, “Çalı-
şanlar Sizinle Rezil Oluyor”, “Ustalık de-
diniz, Çalışanı Ezdiniz”, “Memuru Satanı 
Biz De Satarız”, Hükümet Elini Cebimiz-
den Çek”, “Ak Ak Ak Yandaşı Bırak Me-
mura Bak”, “Hükümet Hükümet Duy Se-
simizi Bu Gelen Memurun Ayak Sesleri”, 
“Adaletsiz Ödeme Yakışıyor Mu Devlete”, 
“Haksızlığa Karşıyız, İşte Alandayız” şek-

linde sloganların atıldığı eylemde bir ko-
nuşma yapan Genel Başkan İsmail Koncuk 
şunları söyledi: “HÜKÜMET EŞİT İŞE 
EŞİT ÜCRET UYGULAMASINDA 
ÖĞRETMEN, AKADEMİSYEN VE 
DİĞER ÇALIŞANLARI GÖRMEZ-
DEN GELMEYE DEVAM EDİYOR! 
BİZ DE HÜKÜMETİ GÖRMEZDEN 
GELECEĞİZ. Türkiye Kamu-Sen ka-
muda ücret adaletinin sağlanması için 
yıllarca büyük mücadeleler vermiştir. Üc-
ret dengesizliğinin ortadan kaldırılması 
bizim en büyük arzumuzdu. Bu noktada 
eşit işe eşit ücret düzenlemesi bir umuttu. 
Ancak düzenlemenin mevcut şekliyle kof 
olduğu, kamuda maaşlar arasında büyük 
uçurumlara yol açtığı, belli bir kesimin 
cebini doldurmak için hazırlandığı bugün 
çok daha iyi anlaşılmaktadır.

Eşit işe eşit ücret düzenlemesi haksız-
lığın bir diğer adıdır. Çünkü bu düzenle-
mede;

Öğretmen yok.
Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, 

Araştırma Görevlisi yok. Postacı yok.
Sağlık Hizmetleri Sınıfından hekim 

dışı sağlık personeli yok.
Din Hizmetleri Sınıfındaki din görev-

lisi yok.

Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Baş-
kanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye 
İş Kurumu gibi kurumlarda çalışanlar yok.

Bu düzenlemede kim var?
Müsteşar var.
Genel Müdür var.
Genel Müdür Yardımcısı var.
Daire Başkanı var.
Eşit işe eşit ücret düzenlemesinde üst 

düzey yöneticiler 759 TL ek ödeme alır-
ken, gerçek alınteri sahibi yaklaşık 2 mil-
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yon memurun ek ödemelerinde artış yapıl-
maması İNANILIR GİBİ DEĞİLDİR.

Öte yandan daha önce unutulan bazı 
memurlar için yeni ek ödeme oranları be-
lirlenmiştir. Ancak burada yine öğretmen-
ler YOK, akademisyenler YOK, çalışan-
ların büyük bölümü YOK. Memurun bu 
kadar yok sayıldığı başka bir ülke daha var 
mıdır bilmiyoruz. Serzenişlerimize, eleşti-
rilerimize, haykırışımıza kulak tıkanması, 
inatla geri plana atılmamız  ‘amaçlanan 
ne?’ sorusunu akıllara getirmektedir.

Memurlar bir tiyatro oyununun par-
çası yapılmaya çalışılmaktadır. Oyunun 
yönetmenleri; üst düzey yöneticileri ihya 
ederken, kamu hayatının temel yapı taş-
larını ikinci sınıf insan muamelesine tabi 
tutmaktadır. Tüm bu olan bitene Türkiye 
Kamu-Sen’den başka hiçbir kuruluş cid-
di bir ses çıkarmamaktadır. Ne acıdır ki; 
Türkiye’de artık görmeyen, duymayan, ko-
nuşmayan büyük bir kitle vardır.

Gerçekleri vatandaşa anlatmak için her 
hafta Çarşamba günü Ankara’da Mali-
ye Bakanlığı, illerde de Valilikler önünde 
eylemler yaptık. Yaklaşık 6 haftadır sü-
ren eylemlerimiz ve konuyla ilgili basında 
yer alan haberler birilerini rahatsız etmiş 
olacak ki, Maliye Bakanlığı bir açıklama 
yaparak kamuoyunun yanıltıldığını ileri 
sürmüştür.

Oysa eşit işe eşit ücret düzenlemesini 
yanlış anlamadığımız gibi, kimseyi de al-
datmadık. Yıllardır bizim de savunduğu-
muz ve her fırsatta gündeme getirdiğimiz 
düzenleme eşit işe eşit ücret olmaktan 
çıkmış, YÜKSEK UNVANLARA, YÜK-
SEK ÜCRET halini almıştır. Haksızlığın, 

adaletsizliğin diğer adı olan bu düzenle-
me KÜÇÜK BİR AZINLIĞI MUTLU 
ETME AMACINI GÜTMEKTEDİR.

Bugüne kadar ne öğretmenlerin ne de 
akademisyenlerin ücretlerinde hiçbir şe-
kilde iyileştirme yapılmamıştır. Bu kesim, 
gülünç zam oranlarıyla yetinmek zorunda 
bırakılmıştır. Girdilere zamlar peşi sıra 
gelirken, enflasyon hedefleri tutturula-
mazken, 2011 yılında memur maaşlarının 
yüzde 4,3 oranında erimesi, üstüne üstlük 
öğretmen, akademisyen ve diğer çalışan-
ların ek ödemelerinde artış yapılmaması 
bardağı taşıran son damla olmuştur.

Öte yandan kamu çalışanları, ha bugün 
ha yarın denilerek, aylardır toplu sözleşme 
yapmak için ilgili kanun düzenlemesinin 
Meclis’te görüşülmesini beklemektedir. 
Referandumun üzerinden tam 16 ay geç-
miştir. El insaf ! 16 ayda bir kanun çıkarı-
lamaz mı? Kanun çıkarılamadığı için çalı-
şanlar 2012 yılına zamsız maaşla girmiştir 
ve bunun tek müsebbibi Hükümettir. Ek 
ödemeden yararlanamayan memurların, 
Ocak ayında maaşını zamsız alması ya-
ralarına tuz biber ekmiştir. Bir kanunu 
çıkarmayı bile beceremeyen Hükümetin, 
ek ödemelerde de mağduriyet yaşatma-
sı YEŞİLÇAM FİLMLERİNE KONU 
OLMALIDIR.

Vekil maaşlarına gelince jet hızıyla yasa 
geçirenlerin ve kendilerine karşı olduk-
ça bonkör davrananların, sıra memurlara 
gelince elinin sıkı olması kabul edilebilir 
değildir. Soruyoruz: İlaç katkı paylarının 
görüşüldüğü sırada araya emekli milletve-
killerine zammı sıkıştıranların vicdanı ra-
hat mı? Biz vicdanlarının rahat olduğunu 
düşünüyoruz. Çünkü, Cumhurbaşkanının 

emekli milletvekillerine yapılan yüzde 
60’lık zammı veto etmesi üzerine bu kez 
emekli milletvekillerine yüzde 45 zam ya-
pılmıştır. Vicdanlar rahat olmasa, emekli 
milletvekillerine yüzde 45 oranında zam 
yapılmazdı. Peki milletvekili yüzde 45’lik 
zammı hak ediyor da, çalışanlar ve emek-
liler mi hak etmiyor? Çalışanlar ve emek-
liler yüzde 3’lük, yüzde 4’lük zam oranın-
da sıkıştırılmak için ne günah işlemiştir? 
Herkes bilmelidir ki; kendilerine yüksek 
zam oranlarını layık görenlerin, memuru 
görmezden gelmesini UNUTMAYACA-
ĞIZ!

TÜRK EĞİTİM-SEN EK ÖDE-
ME ADALETSİZLİĞİNE YÖNELİK 
MESAJLARINI BU KEZ DE BİR ZA-
MANLAR HABERCİ OLARAK KUL-
LANILAN GÜVERCİNLER ARACI-
LIĞIYLA HÜKÜMETE İLETİYOR.

Basın açıklaması yaptık olmadı, eylem 
yaptık o da olmadı. Hükümet her defasın-
da üç maymunu oynadı. Biz de bu kez me-
sajlarımızı iletmek için farklı bir yöntem 
seçtik. Ek ödeme adaletsizliğine yönelik 
mesajlarımızı güvercinler aracılığıyla hü-
kümete iletiyoruz. Türk Eğitim-Sen olarak 
Maliye Bakanlığı önünden TBMM’ye gü-
vercinlerle haber uçuracağız. Bir zamanlar 
haberci olarak kullanılan güvercinler, bel-
ki de bu kez Hükümetin dikkatini kamu 
çalışanlarına çekmeyi başarır ve Türkiye 
Kamu-Sen’in, Türk Eğitim-Sen’in ek öde-
me adaletsizliğine yönelik mesajlarını Hü-
kümete iletir.

BİZLERE MEYDANLARI ADRES 
GÖSTERMEYİN!

Hükümetin bilmesi gerekmektedir ki, 
bugün burada 113 Şube Başkanımız ve 
Şubelerimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ile 
yaptığımız bu eylemimiz, YARIN ŞİD-
DETİNİ ARTIRACAK VE 50 BİN, 
100 BİN KİŞİYLE MEYDANLARDA 
YAPILACAKTIR. Bizlere alanları adres 
göstermeyin!

Hakkımızı çok daha farklı mecralarda 
aramak zorunda bırakmayın! Hak, adalet 
diye yola çıkarken; haksızlığı, adaletsizli-
ği inşa etmeyin! Biz kimseden merhamet 
dilenmiyoruz. Bizim tek amacımız, hak-
kımız olanı almaktır. Kamuoyunu süslü 
yalanlarınızla aldatabilirsiniz, ancak kamu 
çalışanlarını aldatamazsınız. Bu nedenle 
sizleri son kez uyarıyoruz: Öğretmenler, 
akademisyenler ve diğer çalışanların da 
eşit işe eşit ücret düzenlemesinden yarar-
lanması için bir an önce harekete geçin ve 
yaptığınız HAKSIZLIĞI düzeltin. Mali-



TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası 20 Yaşında

4

ye Bakanlığı tek karar merci değildir. Bu 
ülkenin çalışanlarına sıra gelince vanaları 
kapatan Maliye Bakanlığını protesto edi-
yoruz. Bizim çağrımız Sayın Başbakanadır. 
Bir talimatınızla mağdur edilen yaklaşık 2 
milyon kamu çalışanının yüzünü güldüre-
bilirsiniz. Beklentimiz; hükümetin kula-
ğının üstüne yatması değil, çağrılarımıza 
olumlu cevap vermesidir.

Genel Başkan İsmail Koncuk, 19 Ma-
yıs törenlerinin Ankara dışındaki illerde 
stadyumlarda kutlanmasına yasak getiren 
genelge ile ilgili de açıklama yaparak şun-
ları kaydetti: “Önceki gün gerçekleşen çok 
önemli bir gelişmeye bir kez daha dikkati-
nizi çekmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi Milli 
Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdür-
lüklerine genelge göndererek, 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 
törenlerinin Ankara dışındaki illerde stad-
yumlar yerine okullarda kutlanmasını iste-
di. Bakanlık buna gerekçe olarak da hazırlık 

döneminin soğuk havalara denk gelmesini 
ve eğitim-öğretimin aksamaması gerekti-
ğini gösterdi. Böylesine saçma sapan bir 
genelgenin altına imza atanlar, daha önce 
de Cumhuriyet bayramı törenlerini Van 
depremi nedeniyle iptal etmişti. Türkiye’de 
sistematik bir şekilde milli değerlerimize, 
milli bayramlarımıza savaş açılmaktadır. 
Bu genelge çok açık söylüyorum ki, Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın savaş ilanıdır. Ba-
şında ‘milli’ kelimesi olan bir Bakanlığın, 
böyle bir yaklaşım içinde olmasını şiddetle 
ve nefretle kınıyoruz. Törenlerin iptal edil-
mesinin gerekçesi çok gülünçtür. ‘Hazırlık 
dönemi soğuk havalara denk geliyor’ ya da 
‘eğitim-öğretim aksıyor’ şeklinde bahane-
ler üreten Bakanlık komedi filminin baş 
aktörü konumundadır. 19 Mayıs tarihinde 
Türkiye’de havalar soğuk değildir. Kaldı ki 
hazırlık dönemi soğuk havalara denk gel-
se bile bundan kimse gocunmamalıdır. Bu 
ülkenin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ü 

senede bir gün bile anamayacaksak, kimi 
anacağız? 19 Mayıs törenlerini stadyum-
larda kutlamamanın haklı hiçbir gerekçesi 
olamaz. Atatürk’ü Anmanın bile suç sayı-
lacağı, milli bayramlarımızın kutlanmaya-
cağı günlere doğru gidiyoruz. Cumhuriyet 
bayramını eğlence programı olarak görüp 
kutlamaları iptal edenler, 19 Mayıs tö-
renlerini incir çekirdeğini doldurmayacak 
gerekçelerle iptal etmeye çabalayanlar bil-
melidir ki, bu ülkenin eğitimcileri Ata’sına 
da, milli bayramlarına da, milli değerlerine 
de sonsuza kadar sahip çıkacaktır. Ne idiğü 
belirsiz genelgelerle kimsenin kafasını bu-
landıramayacaksınız. Atatürk’ün 19 Mayıs 
tarihinde Samsuna çıkması, milli mücade-
leyi başlatması çok önemlidir. Bunu de-
ğersizleştirmek kimsenin haddi değildir. 
Türk Eğitim-Sen olarak, Atatürk ve milli 
bayram düşmanlarına geçit vermeyeceğiz. 
Bu talimatın altına imza atanlar hakkında 
hem idari soruşturma yapılmasını istiyo-
ruz, hem de Cumhuriyet Savcılığına suç 
duyurusunda bulunuyoruz. Milli bayram-
ları değersizleştirme operasyonu başarılı 
olamayacaktır. Milli Eğitim Bakanı Ömer 
Dinçer ve MEB Müsteşarı Emin Zararsız 
bu vahim genelgenin en büyük sorumlusu-
dur. Bakan Dinçer ve Müsteşar Zararsız’ın 
bir dakika bile bu koltukları işgal etmeye 
hakkı yoktur. Bakan Dinçer ve Müsteşar 
Emin Zararsız derhal istifa etmelidir.”

Genel Başkanın konuşmasının ardın-
dan Hükümetin dikkatini ek ödeme ada-
letsizliğine çekmek ve Hükümete mesaj 
iletmek amacıyla bir zamanlar haberci ola-
rak kullanılan güvercinler Maliye Bakanlı-
ğı önünden TBMM’ye uçuruldu.

İlk güvercini Genel Başkan İsmail 
Koncuk uçurdu. Koncuk, “ İnsan dilinden 
anlamayanlar belki bu kez kuş dilinden 
anlar” dedi.  Güvercinlerin ayağına bağla-
nan mesajda “ Hükümete çağrımız: Eme-
ğimizin karşılığını istiyoruz. Ek ödeme 
adaletsizliği giderilsin. Meslek onurumuzu 
istiyoruz. Eğitim çalışanlarının feryadına 
kulak verin” yazıldı.

Ayrıca Türk Eğitim-Sen üyeleri güver-
cinlerle birlikte sloganların yazılı olduğu 
balonları da uçurdu. Sendikamız, sembolik 
bir tabutu Maliye Bakanlığı’nın önüne bı-
raktı. Ancak tabutun bırakılması sırasında 
güvenlik güçleri ile kısa süreli bir gerginlik 
yaşandı.
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Seyit Ali KAPLAN
Genel Mali Sekreter

‘‘BİRLİKTE RAHMET AYRILIKTA 
AZAP VARDIR’’

Birlik ve beraberlik bütün dinlerde 
olduğu gibi İslam dininde de tavsiye edil-
miş; bunun karşılığında toplumda huzur-
suzluk ve ayrılığa vesile olanlar yerilmiş-
tir.

Sosyal hayatın her türünde birlikte ya-
şamanın getirdiği kolaylıklar yaşanmış, 
topluma rağmen ve egoist bir yaşam tar-
zını benimseyenler hiçbir zaman kabul 
görmemiştir.

‘’Birlikte rahmet ayrılıkta azap vardır’’ 
düsturuyla hareket eden Müslüman top-
lumlar tarihin her döneminde yükselmiş 
ve büyük medeniyetlere imza atmışlardır. 
Nitekim, birlik ve beraberliği düstur edi-
nen ecdadımız Osmanlının çadır obasın-
dan üç kıtaya hükmeden ulu bir impara-
torluğa ulaşmış olması bunun en somut 
göstergesidir.

Cenab-ı Hak bu konuda şöyle buyur-
maktadır:

‘’Allah’a ve onun Resulü’ne itaat edin, 
birbirinizle çekişmeyin. Sonra içinize kor-
ku düşer ve kuvvetiniz elden gider’’ (el-
Enfal 8/46).

Yine, sevgili Peygamberimiz de bu ko-
nuda şöyle buyurmuştur:

‘’Size birlik ve beraberlik halinde bu-
lunmanızı tavsiye eder; ayrılıp dağılmak-
tan şiddetle kaçınmanızı isterim. Zira 
şeytan yalnız başına yaşayan insana ya-
kın olup, beraber olanlardan uzaktır. Kim 
cennetin ta ortasında yaşamak isterse, 
toplu halde bulunmaya baksın’’ buyur-
maktadır. (Tirmizi,Fiten 7).

Anadolu’nun Türkleşmesinde ve İs-
lamlaşmasında büyük rolü olan Hacı 
Bektaş-ı Veli de ‘’Bir olalım, iri olalım, 
diri olalım” diyerek birlik ve beraberliği 
teşvik etmiştir.

Bizim atasözlerimizde de:
‘’ Bir elin nesi var iki elin sesi var.’’
‘’Yalnız taş duvar olmaz.’’

‘’Sürüden ayrılanı kurt kapar’’
‘’Taş yerinde ağırdır.’’
‘’Dalında kopan yaprağın akibetini 

rüzgar tayin eder’’ gibi birlik ve beraber-
liğe vurgu yapan güzel ve hikmetli sözler 
vardır.

Bütün bunlara rağmen, bazı insanlar 
çeşitli nedenlerle yıllardır hizmet ettikle-
ri, uğruna her türlü zulme katlandıkları, 
anasından, eşinden ve yavrusunda vaz-
geçmeyi dahi göze aldıkları davalarından; 
yıllardır aralarında bulundukları arka-
daşlıklarından vazgeçerek yeni yapılar 
içinde yer almaktadırlar. Bu tip insanların 
küçük menfaatler ve kısa istikbal peşinde 
koşmaya çalışmalarını anlamak mümkün 
değildir.

Bu şekilde davranarak davalarına iha-
net etme seviyesine gelenlere eski dava 
arkadaşlarının tabiî ki şu soruyu sorma 
hakkı doğmaktadır?

Ülkemiz şerha şerha bölünmeye çalı-
şılırken, Anayasada Türk’e ve Türklüğe ait 
ne varsa değiştirilmeye çalışılırken, devlet 
memurunun iş güvencesi elinden alına-
rak devletin memuru yerine iktidarların 
memuru yapılmaya çalışılırken, ülke-
mizdeki ihanet odaklarına karşı direnen 
kurumları zayıflatmanın anlamı nedir? 
Neden şahsi ikbal ve istikbal yüzünden 
bölünmeyi ve bölmeyi göze alıyorsunuz? 
Hangi mihraklardan ne gibi vaatler ve 
menfaatler teklif edildi?

Sendikal mücadeleyse bunu Türk 
Eğitim-Sen’den iyi yapan yok. Eylemse 
bunu sadece Türk Eğitim-Sen yapıyor. 
Milli meselelerde dik duruş ve haykırış 
diyorsanız sendikalar içinde sadece bizde 
var.

Ama böyle davrananların bu davayı, 
bu dava insanlarını iyi bilmedikleri, bu 
davanın içinde olmadıkları her hallerin-
den bellidir.

Bu dava, bu teşkilat öyle büyüktür ki; 
bu davayla büyüdüklerini unutup kendi-
lerini dev aynasında görerek ayrılanların 
akıbetlerine bakmalarını tavsiye ederim. 
Bir zamanlar kendilerinin, bulundukları 
sendikayla büyüdüklerini unutup, sendi-
kayı kendilerinin büyüttüğünü düşünüp 
ayrı sendika kuranlar şu an nerelerde ve 
neler yapıyorlar? İsimlerini kim hatırlı-
yor?

Bizde bir atasözü vardır: “Taş yerinde 
ağırdır’’ taş yerinden oynadı mı onun ye-
rini herkes tayin eder. İstediğin yere çek-
mek kolaydır.

Bu davayı, bu teşkilatı bilerek veya bil-
meyerek zayıflatmaya vesile olanlar; tarih 
sizi hep kötü olarak anacak, bu dava siz 
olsanız da olmasanız da Türk milleti var 
oldukça ebedi var olacaktır.

Çünkü bu teşkilat: “Olamayız maka-
mın kulu kölesi, derdimiz memleket me-
selesi’’ diyenlerin yeridir ve hep öyle ka-
lacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırla-
nan Personel Eğitimi Yönetmelik Tas-
lağı sendikamıza gönderilmiştir. Sen-
dikamızın MEB’e göndereceği raporun 
hazırlanmasında dikkate alınmak üzere 
Yönetmelik Taslağı ile ilgili görüşlerinizi 
yorum olarak genel merkezimize bildi-
rebilirsiniz.

İlgili Yönetmelik Taslağı İçin
www.turkegitimsen.org.tr

MEB’DEN PERSONEL 
EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ 

TASLAĞI
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Milli Eğitim Bakanlığı, bugün itibariy-
le 15 bin 934 öğretmen ataması gerçek-
leştirdi. Bilindiği gibi Türk Eğitim-Sen 
her daim atama bekleyen öğretmenlerin 
yanında yer aldı, onların sesi oldu. Atama 
bekleyen öğretmenler için büyük müca-
dele veren sendikamız, bundan sonra da 
onlara destek verecek, atamaların ihtiyacı 
karşılayacak şekilde yapılması için gayret 
gösterecektir.

Ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nın bil-
mesi gerekir ki, 15 bin 934 sayısı yeterli 
değildir. Öncelikle Bakanlık 17 bin öğ-
retmen atamasında ataması yapılamayan 
1066 öğretmenin atamalarını ivedilikle 
yapmalıdır. Ayrıca Bakanlık bu atamala-
rı ‘ek atama’ olarak kabul etmeli, Ağustos 
ayında yapılacak atamalardan 17 bin sa-
yısını düşmemelidir. Ağustos ayında ya-
pılacak esas alımlarda atama bekleyen öğ-
retmenlerin talepleri ve öğretmen ihtiyacı 
göz önüne alınmalıdır Türk Eğitim-Sen 
camiası olarak ataması yapılan pırıl pırıl 
gençlerimizi tebrik ediyor, görevlerinde 
başarılar diliyoruz. Atama bekleyen diğer 
öğretmenlerimizin de öğretmen olma ha-
yallerinin bir an önce gerçekleşmesini te-
menni ediyoruz.

Gaziantep Şahinbey Kaymakamı 
Uğur Turan, Gaziantep Memur-Sen İl 
Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başka-
nı Mithat Sevin’in doğum gününü kutla-
yarak pasta kesti.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen 
kutlamada, ne hikmetse, basın mensupları 
da çağırılarak, flaşlar ve kameralar önünde 
“hepi bört dey tu yu” yapıldı. Kutlama ye-
rel televizyonlarda ve basında haber oldu 
yayımlandı.

Biz de Kamusitesi olarak, vardır bu-
nun bir hikmeti diyerek haber yapıyoruz.

Diğer sendikalar ve devlet bürokra-
sisinin anlam veremediği bu kutlama-
nın, yağcılık olup olmadığı, kime hangi 
amaçla mesaj verilmeye çalışıldığı, kay-
makam Uğur Turan’ın ne yapmaya ça-
lıştığı tartışma konusu oldu. Kaymakam 
Uğur Turan’ın, diğer sivil toplum örgütü 
başkanlarına, daire amirlerine ya da ma-
hiyetindekilere de böyle bir kutlama alış-

kanlığı olmadığı ve bunun mutat bir olay 
olmadığı dikkat çekerken, medya men-
suplarının bu kutlamayı görüntülemesi 
için özelikle çağırılmasının da ne anlama 
geldiği trajikomik bir durum ortaya çıkar-
maktadır.

Diğer sivil toplum örgütleri ve sen-
dikalardan bazılarının, Kaymakam Uğur 
Turan’a yapmayı planladıkları ziyaretle-
ri, ciddiye alınmayacak bir şahıs intibaı 
uyandırdığı için iptal ettikleri bildirildi.

Gaziantep Şahinbey ilçesinin kaderi 
mi bu?

600.000 kişilik nüfusuyla Türkiye’nin 
birçok ilinden büyük olan Şahinbey ilçesi 
eski kaymakamı,  şimdi Muş valisi olan 
Ali Çınar, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın 
ayakkabılarını temizlemek isterken gö-
rüntülenmişti.

Ali Çınar, ilkeli(!) duruşlarının ödü-
lünü vali olarak alırken, “doğum güncü”  
kaymakam Uğur Turan’ın da aynı yolda 
emin adımlarla yürüdüğü konuşulmakta, 
ama bunu bakan düzeyi yerine, esemesi 
bile okunamayacak, daha önce devletten 
hak etmeden yolluk alıp, paraları cebi-
ne atması skandalıyla gündeme gelen ve 
aldığı para geri ödettirilip, suçunun üstü 
idari cezayla örtülen bir şahsa kutlama 
yaptığı da kamuoyunda konuşuluyor.

YENİ ATANAN ÖĞRETMENLERİ 
TEBRİK EDİYORUZ

DEVLETİ BU HALE GETİRENLERE 
YAZIKLAR OLSUN!

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ 
SINAVI BİR AN ÖNCE 

YAPILMALIDIR

Çalışanların umutla beklediği ve önce 
ertelenen daha sonra da tamamen iptal 
edilen unvan değişikliği sınavının bir an 
önce yapılması ve bu sınav yapılmadığı 
için özlük hakları noktasında mağduriyet 
yaşayan eğitim çalışanlarının daha fazla 
mağdur edilmemeleri için Türk Eğitim-
Sen olarak MEB’e başvuruda bulunduk.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapı-
lan Eğitim Kurumları Müdür Yardımcılığı 
sınav sorularının birinin yargı kararı ile iptal 
edilmesi üzerine, yeniden hesaplanan sınav 
puanı ile tercih ettiği okullar arasında yeni-
den bir değerlendirme yapılması istemiyle 
yaptığı başvuru reddedilen sendika üyemi-
zin açmış olduğu davada yürütmeyi durdur-
ma kararı alınmıştır.

Yozgat İdare Mahkemesinin 15 Kasım 
2011 tarih ve 2011/986E sayılı yürütmeyi 
durdurma kararında gerekçe olarak “yargı 
kararı ile sınav sorularından birinin iptal 
edilmesi nedeni ile sınav puanlarının yeni-
den değerlendirilmesi üzerine, yeniden de-
ğerlendirme öncesinde geçerli olan puanlar 
uyarınca müdür yardımcılığı kadrolarına 
atananların başvurmaları durumunda yeni 
puan durumları ve önceki tercihleri dikkate 
alınarak değerlendirme yapılmasına karşın, 
aynı sınava ilişkin yeniden değerlendirme  
sonucu sınav puanı yükselen ve değerlendir-
me öncesinde geçerli olan puanlar uyarın-
ca tercihte bulunan davacının düzenlenmiş 
yeni puanı ile tercih ettiği okullar arasında 
yeniden değerlendirme yapılması gerekti-
ğinden aksi yönde tesis edilen dava konusu 
işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir..” de-
nilmiştir.
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TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİMİZ 
İÇİN HAZIRLIKLARIMIZ SÜRÜYOR

Toplu sözleşme ile ilgili yasa tasarısı 
meclis gündemine gelirken, Konfederas-
yon olarak sendikalarımızın toplu sözleş-
me sekreterleriyle 2012 yılı taleplerimizi 
belirliyoruz. Türkiye Kamu-Sen Genel 
Merkezi’nde Türkiye Kamu-Sen Genel 
Toplu Sözleşme Sekreteri ve Türk İmar-
Sen Genel Başkanı Necati Alsancak baş-
kanlığında gerçekleştirilen toplantıda bir 
araya gelen toplu sözleşme sekreterleri iş 
kolu bazında masaya yatıracağımız taleple-
ri görüştü. Türk Eğitim-Sen Toplu Sözleş-
me Sekreteri Mehmet Yaşar Şahindoğan, 
Türk Sağlık –Sen Toplu Sözleşme Sek-
reteri İsmail Türk, Türk Büro-Sen Toplu 
Sözleşme Sekreteri Tahir Yüzbaşıoğlu, 
Türk Diyanet Vakıf- Sen Toplu Sözleşme 
Sekreteri Hazım Zeki Sergi, Türk Yerel 
Hizmet-Sen Toplu Sözleşme Sekreteri 
Bahri Kapusuzoğlu, Türk İmar-Sen Top-
lu Sözleşme Sekreteri Mehmet Başpınar, 
Türk Tarım Orman-Sen Toplu Sözleşme 
Sekreteri Sadettin Yıldırım, Türk Haber-
Sen Toplu Sözleşme Sekreteri Musa Ka-
rabina, Türk Enerji-Sen Toplu Sözleşme 
Sekreteri Mehmet Özer, Türk Ulaşım-Sen 
Toplu Sözleşme Sekreteri Cihad Koray, 
Türk Kültür Sanat-Sen Toplu Sözleşme 
Sekreteri Ali Candan toplantıya katıldı.

Sorumlu sendikacılık anlayışı ile hare-
ket eden Türkiye Kamu-Sen sadece yetkili 
olduğu sendika bazında değil, her iş kolun-
da belirleyeceği talepleri masaya sunacak. 
Bu anlamda büyük önem taşıyan talepleri-
miz için aylardır yoğun çaba sarf ediyoruz. 
Temmuz ayından bu yana, yasa tasarısının 
takibini de yaparak düzenlediğimiz top-
lantılarda taleplerimizi, üyelerimizin ve 
kamu çalışanlarının beklentilerini göz ardı 
etmeyen bir hassasiyetle hazırlıyoruz.

Yine temmuz ayından bu yana www.

kamusen.org.tr adresinde yer alan anketi-
mizin sonuçlarını baz alarak çalışmaları-
mızı sürdürdük. Anket sonuçlarına göre, 
sözleşmeli personelin tamamının kadroya 
alınması talebi büyük bir ilgi görürken, 
2012 yılında geçerli olacak maaş artışları 
da ikinci sırada yer alıyor. Bu tablodan da 
anlaşılacağı üzere, seçim öncesi bir kısım 
sözleşmeli personelin kadroya alınması 
yeterli değildir. Zaten Türkiye Kamu-Sen 
olarak sözleşmeli personel alımının kar-
şısında olduğumuzu her platformda dile 
getiriyoruz. Anket sonuçlarından da anla-
şılacağı üzere sözleşmeli personel sıkıntısı 
devam etmektedir.

Yine ankette toplu sözleşme taleple-
riyle ilgili üçüncü sırada memurlara grev 
ve siyasete katılma hakkının verilmesi yer 
almaktadır. Yasa tasarısında ise sadece 
toplu sözleşme yapma hakkı verilmekte-
dir. Üstelik toplu sözleşmenin yapılış şekli 
ne ILO standartlarına ne de uluslar arası 
anlaşmalara uygun biçimdedir. Taslakta 
siyasete katılma hakkının lafı bile geçme-
mektedir. Bu durum hazırlanan yasa tas-
lağının taleplerin çok uzağında kaldığını 
göstermektedir.

Ankette öncelikli görüşülmesi istenen 
taleplerin 4. sırasında ise, döner sermaye 
–fon ödemeleri, ek ödeme gibi sorunların 
çözülmesi, 5. sırada kamu çalışanlarına ya-
pılan baskıların görüşülmesi, 6. sırada sos-
yal yardımların arttırılması ve son olarak 
da sendikalı – sendikasız memur ayrımının 
ortaya çıkarılması yer almaktadır.

Türkiye Kamu-Sen olarak biz de toplu 
sözleşme taleplerimizin şekil alacağı çalış-
malarda bu sıralamayı önemseyeceğimizi 
bir kez daha belirtmek istiyoruz. İlerleyen 
günlerde toplu sözleşme taleplerimizle il-
gili çalışmalarımız devam edecektir.

Türkiye Kamu-Sen olarak kamu çalışanlarımızın 
taleplerini masaya yatırmak için çalışmalarımıza

hız kazandırdık.

Antalya Bölge İdare Mahkeme-
si E:2011/1964 K:2012/18 sayılı 
06.01.2012 tarihli kararıyla sözleşme-
liden kadroya geçenlere ilişkin yolluk 
talebi davasının zamanaşımından red-
dedilmesine hükmeden Isparta İda-
re Mahkemesinin 13.09.2011 tarihli 
E:2011/525 K:2011/818 sayılı kararını 
hukuka aykırı olduğunu belirterek boz-
muş mahkemenin davayı esastan incele-
mesine karar vermiştir.

BURDUR’DA KEYFİ 
MESAİ UYGULAMASINA 

YARGI FRENİ

Türk Eğitim-Sen Burdur Şubesi ta-
rafından Burdur İli’nde görev yapan öğ-
retmenlerin her gün saat 16:00’ya kadar 
görev yerlerinden ayrılmamalarına iliş-
kin işlemin kaldırılması istemiyle yapı-
lan başvurunun reddine ilişkin işlemin 
iptali için dava açılmıştır. Isparta İdare 
Mahkemesinin 2011/298 E., 2011/1270 
K. Sayılı ve 21.12.2011 tarihli karar ile 
işlemin iptaline hükmedilmiş olup; ka-
rarın gerekçesinde, ilköğretim okulu öğ-
retmenlerinin haftalık çalışma saatleri 
ile okullardaki günlük ders ve teneffüs 
sürelerinin mevzuatta ayrıntılı olarak 
düzenlendiği, bu süreler dışında görev 
yerinde kalmaya zorlanamayacakları be-
lirtilmiştir.



TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası 20 Yaşında

8

M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN
Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri

ÖMER DİNÇER’LE 
MEB NEREYE..?

Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER, 
göreve geldiği günden itibaren hem ilginç 
hem de tutarsız icraatlara imza atmaya 
devam ediyor… Göreve başlar başlamaz 
öğretmenlerin her yıl 3 ay tatil yaptıkla-
rını söylemek gibi gerçeklikten uzak bir 
açıklama yapan DİNÇER, bu düşünce-
siyle hem öğretmenlere karşı ne kadar 
önyargılı olduğunu ortaya koyarken hem 
de bu konudaki bilgisizliğini de göstermiş 
oldu. Öğretmenlerimiz her yıl 3 ay tatil 
yapmıyorlar…Öğrencilerimizin tatilde 
olduğu ve okulda eğitim-öğretimin ya-
pılmadığı dönemleri öğretmenlerin tatil 
dönemi olarak görmek, bu konuda çok 
büyük bir cehaleti gösterir. Okullarımızda 
eğitim-öğretimin yapılmadığı dönemler-
de öğretmenlerimiz, hem mesleki yönden 
kendilerini geliştirmek maksadıyla top-
lantılar ve eğitimler yapmakta, hem de yıl 
içerisinde başarısız olan öğrencilerimizin 
sınavlarında görev almaktadırlar. Öğret-
menlerimizin mesleki yeterliliklerini ar-
tırmak amacıyla yapılan çalışmaların daha 
kapsamlı ve içerik açısından daha zengin 
olarak uygulanacağını, bu dönemde yapı-
lan çalışmaların yetersizliğini söylemek 
başka; öğretmenlerin bu dönemde çalış-
madıklarını ve tatil yaptıklarını söylemek 
başkadır. Bu konunun ifade ediliş tarzı 
bile konuya ne derece çarpık bakıldığının 
bir göstergesidir.

 Milli Eğitim Bakanlığı görevine öğ-
retmenlerin tatilleri ile ilgili olarak yan-
lış bir giriş yapan Sn.Ömer DİNÇER’in 
yanlış ve gereksiz uygulamalarından biri 
de özür grubu tayinleri ile ilgili beyanat 
ve uygulamalarıdır. Sn.DİNÇER, başta 
öğrenim özrü olmak üzere genelde tüm 
özür grubu tayinlerini anayasal bir ge-
reklilik olarak görmeyip, öğretmenlerin 
bir yerden başka yere tayin yaptırmak 
için kullandıkları gerekçeler olarak gör-
mektedir. Halbuki; aile bütünlüğü, sağlık 
hakkı ve öğrenim hakkı Anayasamızda 
güvence altına alınmıştır. Önce medya-
da yaptığı beyanatlarla öğrenim özrünü 
ortadan kaldıracağının sinyalini veren 
Sn.DİNÇER,vakit kaybetmeden sözleri-
ni uygulamaya koymuş ve öğrenim özrü-
nü özür gruplarından çıkarmıştır.Öğret-
menlerin mesleki yeterliliklerini artırmayı 
düşündüğünü söyleyen, bu anlamda kari-
yer sistemi getiren ve hizmetiçi eğitim ça-

lışmaları düzenleyen; hatta çalıştaylar ya-
pan bir bakanlığın böylece öğretmenlerin 
daha üst öğrenim görmelerini engelleyici 
uygulamalar yapması gerçekten yaman 
bir çelişkidir.Özür grubu tayinlerinin yıl-
da bir kereye indirilmesi de yukarıda ifade 
ettiğimiz Anayasal temelleri olan hakkın 
kullanımının açıkça kısıtlanmasından 
başka bir şey değildir.

 Yine Sn.DİNÇER’in bir başka tar-
tışma yaratan uygulaması da rotasyon 
yani zorunlu yer değiştirme ile ilgili mev-
zuat düzenlemeleri ve uygulamalarıdır. 
Sn.DİNÇER kendinden önceki Milli 
Eğitim Bakanları gibi rotasyon sevdasına 
tutulmuş ve bu uygulamayı da genişlete-
rek yaygınlaştırma niyetini açıkça ortaya 
koymuştur. Okul yöneticileri, Milli Eği-
tim Müdürlükleri yöneticileri ve müfet-
tişlere getirilen rotasyon uygulamasının 
kapsamı daha da genişletilerek öğretmen-
ler, şefler, memurlar ve hizmetlilerin de 
içinde olduğu bir sürekli sirkülasyon çar-
kı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Eğitim 
sisteminin tüm unsurlarını göçebe hale 
getirecek bu uygulamanın faydadan çok 
zarar getireceği hususunda hemen hemen 
tüm eğitim çevreleri hemfikirdir. Hala bu 
rotasyon ısrarının devamının Türk Milli 
Eğitimi açısından yanlış olduğunu düşü-
nüyoruz.

 Milli Eğitim Bakanı Ömer DİN-
ÇER’in akıl dışı uygulamalarından birisi 
de okullarımızın kayıt kabul döneminde 
okula gönüllü olarak bağış yapmak iste-
yen okul müdürleriyle ilgili olarak yap-
tığı açıklamalar ve neticesinde bu okul 
müdürlerine yönelik yürütülen soruştur-
malardır.Hatta bu soruşturmaların bir 
çoğunda haksız yere okul müdürlerine 
cezalar verilmiştir.Okullarımızın tüm 
ihtiyaçlarının MEB tarafından kaynak 
ayrılmak suretiyle karşılanması gerekti-
ğine bizler de inanıyoruz.Ancak MEB 
bugünkü yapısı ve anlayışı ile bu ihti-
yaçları karşılamaktan uzaktır.Bütçeden 
eğitime ayrılan pay da yetersizdir.Bu ne-
denle okullarımızdaki çeşitli ihtiyaçların 
karşılanması için gelir durumu iyi olan 
velilerin okul aile birliklerine yaptıkları 
gönüllü bağışlardan da yararlanılmakta-
dır.Zorunlu bağışa biz de karşıyız, ama 
velilerin gönüllü olarak okul aile birlikle-

rine yaptığı bağışların yasaklanması, sade-
ce okul aile birliğinin bir üyesi olan okul 
müdürünün bundan sorumlu tutularak 
soruşturmaya tabi tutulması son derece 
yanlıştır.Çünkü okullarımızda dört dört-
lük hizmet beklenmekte, bu hizmette bir 
aksama olursa okul müdürüne soruşturma 
açılmakta ve ceza verilmektedir.Öte yan-
dan bu hizmetlerin yapılabilmesi için ge-
rekli kaynağı ayırmamak suretiyle hizmeti 
yürütmekle görevlendirilen insanlar adeta 
kıskaca alınmaktadır..Elleri kolları bağlı 
yöneticilerden sorun çözümü istenmek-
tedir. Sn. DİNÇER bu uygulamasıyla da 
sınıfta kalmış, okullarımızla ilgili olarak 
bilgi sahibi olmadığını göstermiştir.

  Bu dönemde ortaya çıkan ve Türk 
Eğitim Sen olarak şiddetle karşı çıktığı-
mız bir uygulama da 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı kut-
lamalarıyla ilgili MEB Genelgesidir. 
Bu büyük bayramın kitlesel katılımla ve 
toplumsal coşkuyla kutlanmasını engelle-
yecek ve bu bayramı okul duvarları içine 
hapsederek, Türk toplumundan tamamen 
koparacak bu uygulama asla kabul edile-
mez. Çocuklarımız üşüyor, bu bayramın 
provaları nedeniyle çocukların dersleri ak-
sıyor gibi inandırıcılığı olmayan gerekçe-
lerle süslenmeye çalışılan bu uygulamanın 
arkasındaki gerçek niyet milli bayramlar-
dan ve Atatürk’ten duyulan rahatsızlıktır. 
Bunu biliyoruz ve bu uygulamaya sonuna 
kadar karşı çıkacağız. Türk Eğitim Sen, 
milli duyarlılığın adresi bir sendika ola-
rak söz konusu genelgenin iptali istemiyle 
dava açmıştır. Sn. DİNÇER ve genelge-
nin altında imzası bulunan MEB müs-
teşarı Emin ZARARSIZ, bizi kendileri 
karşısında süklüm püklüm olan, ilkesiz, 
duyarsız ve gayrı milli yapılarla karıştır-
mamalıdır.

  Bürokraside yapısal ve köklü değişik-
liklerin adamı olarak bilinen Sn. DİN-
ÇER, bu özelliğinden olsa gerek; MEB’de 
de köklü değişiklikler yapma niyetindedir. 
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Hatta bu niyetin bir tezahürü olarak MEB 
Teşkilat Yasası’nı değiştirerek, MEB’i ye-
niden yapılandırmıştır. MEB’in yeniden 
yapılanmaya ihtiyacı olduğu konusunda 
hem fikir olsak da, MEB’ in mevcut yö-
neticilerini yok sayan ve onların bilgi bi-
rikiminden yararlanmak yerine, pek çoğu 
eğitimle ilgisi olmayan ve işletmeci olan 
bürokratlara MEB’in emanet edilmesi bu 
yapısal değişikliklerden fayda beklemenin 
hayal olduğunu düşündürmektedir.

 Sayın DİNÇER’in bakanlığı döne-
mindeki belki de tek olumlu icraatı hiçbir 
kriter tanımadan ve norm kadro ile sınır-
landırılmadan yapılan şube müdürlüğü 
görevlendirmelerini iptal edip, norm ile 
sınırlı tutma girişimidir.Tamamen yan-
daşların görevlendirilmesi ve görevlen-
dirilen bu yandaşların da kendilerini o 
makama getirenlere diyet borcunu öde-
mek için asıl işlerini bir kenara koyarak 
sendikacılık yaptıkları bu görevlendir-
melere kısmen de olsa sınırlama getiril-
mesini Türk Eğitim Sen olarak takdirle 
karşılıyoruz.Bunun yandaş değil, liyakat 

sahibi olanın görevlendirilmesi ve böylece 
ülke eğitiminin daha ileri gitmesi yolunda 
önemli bir adım olduğunu düşünüyorken; 
hemen akabinde yapılan il milli eğitim 
müdürü görevlendirmeleri tekrar ümit-
sizliğe sebep olmuştur. Anlaşılan o ki Sn. 
DİNÇER de kendinden öncekiler gibi 
yandaş kayırma ve ödüllendirmeyi seçmiş, 
eğitimin evrensel ve temel hedeflerinden 
vazgeçmiştir. Eğer aksi olsaydı iktidar 
partisinden aday adayı olmanın ve yandaş 
sendikanın mensubu olmanın ötesinde 
vasfı olmayan kişileri il milli eğitim mü-
dürü olarak atamazdı.

 Milli Eğitim Bakanı Sn. Ömer 
DİNÇER’in döneminde yaşanan bir kı-
sım olayları ve uygulamaları konu ettiği-
miz yazımızın sonunda şunu belirtmek 
gerekir ki; MEB’de gayrı milli uygula-
malar dönemi başlamış ve bu dönemde 
de devam etmektedir. Değişim adına ve 
statükonun kırılması kılıfıyla pek çok yeni 
konunun gündeme getirileceği bir döne-
me hazır olmalıyız. Milli Güvenlik der-
sinin kaldırılması ile başlayan süreçte son 

günlerde bir malum gazetenin başını çek-
tiği ve içinde gayrı milli sivil toplum kuru-
luşları ve sendikaların bulunduğu bir koro 
“Andımız”ın kaldırılmasını seslendirmeye 
başlamışlardır. Asıl karşı çıkma nedenleri 
olan “Andımız” içindeki “Türküm, doğru-
yum, çalışkanım” ve “Ne Mutlu Türküm 
Diyene!” gibi ifadelerden rahatsızlıklarını 
da gizleyerek, olayı pedagojik sebeple-
re bağlama gayretlerini de esefle ve ib-
retle izliyoruz. Türk Eğitim Sen olarak 
“Andımız”ın kaldırılmasına sonuna kadar 
karşı çıkmaya kararlıyız. Üyelerimiz ve 
eğitim çalışanları da tepkilerini yüksek 
perdeden ifade etmelidirler. Zira gidişat 
gösteriyor ki; İnkılap Tarihi ve Atatürk-
çülük dersinin kaldırılması, İstiklal Marşı 
törenlerinin kaldırılması, okullardan Ata-
türk büstleri ve köşelerinin kaldırılması, 
anadilde eğitim yapılması gibi bir çok 
gayrı milli talep, zamanı geldiğinde ortaya 
sürülmek üzere beklemektedir.Türk Eği-
tim Sen olarak gelişiyle ümitlendiğimiz 
ve olumlu icraatlarını beklediğimiz Ömer 
DİNÇER bizleri ve tüm eğitim çalışanla-
rını hayal kırıklığına uğratmıştır…

Bilindiği üzere Türk Eğitim-Sen ola-
rak MEB’de görevli döner sermaye say-
manlarının ek ödemeleriyle ilgili mücade-
lemiz yıllardır devam etmektedir. Maliye 
Bakanlığı kadrosunda çalışan saymanlarla 
eşit düzeyde ek ödemeden yararlanmala-
rı için Danıştay 2. Dairesinin 2010/3938 
E. Sayılı dosyası ile açtığımız dava halen 
devam etmektedir. Malatya İlinde döner 
sermaye saymanı olarak görevli üyemiz 
Nadi KILIÇ adına Türk Eğitim Sen ola-
rak Malatya İdare Mahkemesinde açtığı-
mız davada ise, 10 Temmuz 2009 günlü 
Resmi Gazetede yayımlanan 5917 Sayılı 
Kanun’un 47. maddesinin 3. fıkrasıyla de-
ğiştirilen 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 
Ek 13. maddesisin 4. fıkrasının (a) ben-
dinde yer alan  “Maliye Bakanlığı ile bağlı 
kuruluşların merkez ve taşra teşkilatında 
çalışan”  ibaresinin T.C. Anayasası’nın 10. 

maddesine aykırı olması sebebiyle somut 
norm denetimine tabi tutulmak üzere 
Anayasa Mahkemesine gönderilmesini ta-
lep etmiştik. Ancak, mahkeme tarafından 
bu talebimiz dikkate alınmamıştır.

Trabzon İli’nde Milli Eğitim Bakan-
lığı’nda döner sermaye saymanı olarak 
görev yapan Kubilay TORAMAN ta-
rafından Trabzon İdare Mahkemesinde 
açılan davada ve Ankara 8. İdare Mahke-
mesinde görülen bir davada, mahkeme-
ler aynı gerekçelerle yapılan Anayasa’ya 
aykırılık iddiasını yerinde görerek dosya-
nın Anayasa Mahkemesine gönderilme-
sine karar vermiştir. Bu dosyalar Anayasa 
Mahkemesi’nde birleştirilerek Anayasaya 
aykırılık iddiası sonuca bağlanmıştır.

Anayasa Mahkemesi’nin 07.02.2012 
tarih ve 28197 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan 2010/26 E., 2011/161 K. Sayılı 
ve 08.12.2011 tarihli kararında; “4.1.1961 
günlü, 213 sayılı Vergi Usul Kanun’un ek 
13. maddesinin (4) numaralı fıkrasının 
(a) bendinin, 25.6.2009 günlü, 5917 sayı-
lı Kanun’un 47. maddesinin (3) numara-
lı fıkrasıyla yeniden düzenlenen “Maliye 
Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının merkez 
ve taşra teşkilatında çalışan...” biçimindeki 
ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve 

İPTALİNE..” karar verilmiştir. Bu karar, 
MEB’de görevli döner sermaye sayman-
ları ile Maliye Bakanlığında görevli döner 
sermaye saymanları arasındaki, eşit işe eşit 
ücret ilkesine aykırı olan ek ödeme ada-
letsizliğinin yasal dayanağını ortadan kal-
dırmıştır.

DÖNER SERMAYE SAYMANLARI 
HAKKINDA ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

4/C’LİLERE OCAK 2012 
TOPLU SÖZLEŞME 
PRİMİ ÖDENECEK

Bilindiği üzere Türk Eğitim-Sen 
olarak Maliye Bakanlığa gönderdiği-
miz yazıda, kamu sendikalarına üye 
olan 4/C’li personele Ocak 2012 ayında 
ödenmesi gereken toplu sözleşme prim-
lerinin ödenip ödenemeyeceği hususun-
da görüş sormuştuk.

Maliye Bakanlığının 02.02.2012 ta-
rih ve 1291 sayılı yazısında, 4/C’li per-
sonelden 08.12.2011 tarih ve 2011/2543 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsa-
mında 2012 yılında da çalışmalarına 
ilişkin sözleşmeleri yinelenen ve 4688 
sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ka-
nunu hükümleri uyarınca kamu görev-
lileri sendikalarına üye olup, aylık veya 
ücretinden toplu sözleşme priminin 
ödeneceği ayda üyelik ödentisi kesilen 
geçici personele toplu sözleşme primi-
nin ödenmesi gerektiği belirtilmiştir.
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TÜRK EĞİTİM-SEN ÖZÜR GRUBU 
MAĞDURLARI İÇİN PRANGALI, 

BALYOZLU EYLEM YAPTI
Türk Eğitim-Sen, sağlık ve öğrenim özrü mağdurlarının ve eşi bankacı olduğu için

eş durumu özründen yararlanamayan öğretmenlerin feryatlarını duyurmak için
Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Eyleme Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Kon-
cuk, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendika-
ların Genel Başkanları, Türk Eğitim-Sen 
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve çok sayıda özür grubu mağduru katıldı. 
Eylemde öğretmenlerin ayaklarına pranga 
vuruldu, sağlık özrü mağdurlarının kolla-
rına serum takıldı, içinde kitapların bulun-

duğu kutular Milli Eğitim Bakanı Ömer 
Dinçer’in imzasıyla zincire vuruldu ve ku-
tular mühürlendi.

 “Eyleme Bakan Söyleme Bakan Adalet 
Yerini Bulmadı Bakan”, “Ailemle Yaşamak 
İstiyorum”, “İş Derdi Aş Derdi Yeni Geldi 
Eş Derdi”, “Sağlık Hakkımız Engellene-
mez”, “Öğrenim Hakkımız Engellene-
mez”, “Özür Ataması İstiyoruz”, “Şubat 

Ataması İstiyoruz” şeklinde sloganlar atı-
lan eylemde Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk 
konuşma yaptı.

 Bundan tam 54 gün önce yine özür 
grubu mağdurları ile birlikte Milli Eği-
tim Bakanlığı önünde eylem yaptığımızı 
hatırlatan Genel Başkan İsmail Koncuk 
şunları söyledi: “10 Aralık tarihinde Ba-
kanlık önünde yaptığımız eylemde eş du-
rumu, sağlık ve öğrenim özür tayinlerinin 
Şubat ayında da yapılmasını talep etmiştik. 
Bu eylemden iki gün sonra Milli Eğitim 
Bakanı Ömer Dinçer bizimle görüşmek 
istedi. Bakan görüşmede “Seneye aynı ge-
rekçelerle tayin isteyecek misiniz? Eğer 
seneye yılda iki kez tayin isterseniz özür 
grubu tayinlerini bu yıl da yapmayacağım” 
diyerek, bizimle pazarlık yapmıştı. Bu nok-
tada binlerce insanın mağduriyetine rıza 
göstermemiz mümkün değildi. Bu nedenle 
“Bu yıl eş, sağlık ve öğrenim durumu ta-
yinlerini Şubat ayında yapacaksanız sene-
ye aynı talepte bulunmayacağız” demiştik. 
Bakan da kabul etmişti. Ancak aradan bir 
gün geçti. Bize söz veren, bizimle pazarlık 
yapan Sayın Bakan, sadece eş durumu özrü 
tayinlerinin yapılacağını açıkladı. Üstelik 
eş durumu özür tayinlerinin bir kısmı da 
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başka mağduriyetler nedeniyle yapılmadı. 
Eş durumu özür tayinlerinde başvuru sü-
resi için 31 Aralık tarihinin esas alınması, 
1 yıllık stajyerlik süresini dolduramayan 
birçok öğretmenin bu haktan yararlana-
mamasına yol açtı. 1 yıllık hizmet süresi 
hesabında da 30 Eylül tarihi baz alınma-
lıydı. Çünkü bu tarih daha öne çekildiği 
için binlerce öğretmen zorunlu olarak 1 yıl 
daha fazla çalıştırılmaktadır.”

Milli Eğitim Bakanlarının söz verip 
tutmamasına alışkın olduklarını belir-
ten Koncuk, “Biz Milli Eğitim Bakan-
larının söz verip tutmamasına Nimet 
Çubukçu’dan dolayı alıştık. Sayın Bakan 
Dinçer de bu alışkanlığa sahip olduğunu 
gösterdi. Şu anda sendikacı olarak değil, 
bir ebeveyn olarak konuşuyorum. Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin en büyük Bakan-
lığının başında olan ve insanlara ahlakı, 
değerlerimizi anlatmakla sorumlu olan bir 
Bakan verdiği sözü hangi gerekçelerle tut-
maz? Biz Ömer Dinçer’in vereceği sözlere 
nasıl güven duyalım? Bundan sonra Bakan 
Dinçer’in verdiği her söze dikkatle yakla-
şacağız” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in 

muhalefet partisinin milletvekili gibi ko-
nuştuğunu söyleyen Genel Başkan Kon-
cuk şunları kaydetti: “Son günlerde Milli 
Eğitim Bakanımızı sık sık televizyonlar-
da görüyoruz. Sayın Bakanı dinleyenler 
şu anda iktidarın Bakanını değil de, bir 
muhalefet partisinin milletvekilini dinle-
diğini zannediyor. Sayın Dinçer herşeyi 
eleştiriyor. Ömer Dinçer’den önce iki Ba-
kan vardı. Bunlardan biri Hüseyin Çelik. 
Sayın Çelik şu anda AKP Genel Başkan 
Yardımcısı. Diğeri de Nimet Çubukçu. 
Sayın Çubukçu da şu anda milletvekili. 
10 yıldır bu Bakanlarınız hiçbir şey yap-
madıysa, hiçbirşey beceremediyse, 10 yıl-
dır Milli Eğitim Bakanlığı işe yarar bir 
çalışma ortaya koyamadıysa bunun suçlu-
su sizin iktidarınızın getirdiği Milli Eği-
tim Bakanlarıdır. Sayın Bakan televizyon 
programlarında öğretmenlerin kendilerini 

yetiştirmesi gerektiğini söylüyor. Tabi ki 
öğretmenler kendilerini yetiştirsin. Öğ-
retmenlerimiz kendilerini yetiştirmek için 
yüksek lisans, doktora yapıyor. Bu gençle-
rimiz hem kendi kültürlerini gereği hem 
de öğretmen olmanın getirdiği sorumlu-
lukla kendisini yetiştirmek istiyor. Ama 
Sayın Bakan öğrenim özrünü kaldırmak 
için çalışma yapıyor. Akademisyen kimliğe 
sahip ve üstüne üstlük sürekli ‘öğretmenler 
kendisini yetiştirsin’ diyen bir Bakanın öğ-
renim özrünü kaldırması hangi akılla, han-
gi vicdanla izah edilebilir?  Sayın Bakana 
televizyon programlarında doldur boşalt 
sorular soruluyor, Bakan da kamuoyunu 
kandırıyor. Senin yüreğin yetiyorsa bu işi 
bilen insanlarla, bizlerle o televizyon prog-
ramlarında tartış.”

Koncuk Bakan Dinçer’e ‘Sorun Tespit 
Etme Bakanı değilsin’ diye seslenerek şöyle 
konuştu: “Eşi çalışan bütün öğretmenlerin 
yıllardır eş durumu nedeniyle tayinleri ya-
pılıyordu. Ancak Bakan Dinçer ‘Bankacı 
eşlerine daha önceden tayin hakkı verme-
dik’ diyor. Sayın Bakana soruyorum: Sen 
henüz Milli Eğitim Bakanlığı’nda nasıl bir 
mevzuat olduğunu bilmiyorsun. Yıllardır 
bu öğretmenlerin tayinlerinin yapıldığını 
bilmiyorsun. Nasıl bir Milli Eğitim Baka-
nısın ki, MEB mevzuatını bilmiyorsun ve 
televizyon ekranlarında milyonlarca insa-
nı aldatıyorsun. Bütün eğitim çalışanları-
siyasi görüşü ne olursa olsun, AKP’ye oy 
versin, vermesin-Banka Dinçer’in yaptık-
larından rahatsız. Bakan elinde kalem, her 
gün bir proje ortaya koyuyor; sorun tespit 
ediyor. MEB’de sorun tespit eden değil, 
bunları çözecek adam arıyoruz. Sen Sorun 
Tespit Etme Bakanı değilsin, Milli Eğitim 
Bakanısın. Adam gibi çöz bu problemi. 
Bakan Şubat’ta atanacak öğretmenlere ‘4 
yıl tayin istemeyeceksiniz’ diyor. Bu 4 yıl 
değil, 10 yıl olur. Sayın Bakan öğretmenle-
rin ayağına pranga vuruyor. Öğrenim özrü 
hakkını hapsediyor. Sayın Bakana sesle-
niyorum: Eğitim çalışanlarının huzurunu 
sağlayamadığın sürece, onların yüzünü 
güldüremediğin sürece alem-i cihan olsan 
senin esamen okunmaz.”

Genel Başkan Koncuk açıklamasının 
ardından Ömer Diçer’in imzasının bu-
lunduğu mühürlü kutuyu açarak, kitapları 
zincirlerinden kurtardı. Daha sonra içinde 
kitapların bulunduğu zincirlenmiş diğer 
kutuların kilitleri balyozla kırıldı. Kitapla-
rın özgür bırakılmasının ardından da öğ-
retmenlerin ayaklarına vurulan prangalar 
çözüldü. Eylem alkış ve sloganlarla sona 
erdi.
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ÇALIŞMA BAKANLIĞI ÖNÜNE LACİVERT 
(!) ÇELENK BIRAKTIK

Türkiye Kamu-Sen, yanlı yasa tasarısını protesto etmek için 8 Şubat 2012 tarihinde 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir protesto eylemi gerçekleştirdi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İs-
mail Koncuk, yandaş yasa tasarısını, bu 
haliyle çıkaran hükümeti protesto etmek 
için düzenlenen eylemde “ memurlarımı-
zın umutlarını çalan; hayal tacirliği yapan; 
kamu görevlilerinin anayasal haklarının 
önüne set çeken zihniyetin maskesini dü-
şüreceğimize söz veriyorum” dedi.

16 aydır mecliste görüşülmeyi bekleyen 
yasa tasarısının bu haliyle toplu görüşme-
den bile daha geride kaldığını vurgulayan 
Koncuk, açıklamasına şöyle başladı:

“Son yıllarda özellikle kamu görevlile-
rinin üzerindeki baskılar giderek artmış; 
yapılan çalışmalar, memurlarımızın kaza-
nılmış haklarının gasp edilmesi noktasına 
kadar varmıştır. Bir taraftan kamu görev-
lilerimize iş güvencesinin zayıflatıldığı, 
esnek, sözleşmeli statü; düşük ücret karşı-
lığında uygunsuz şartlarda çalışma dayat-
ması yapılırken bir tarafta da kamu görev-
lilerimizin örgütlenme, toplu sözleşme ve 
grev hakkı sulandırılmaya çalışılmaktadır.
Bilinmelidir ki; yalnızca memurlarımız 
için değil tüm çalışanlar için hayati önem 
taşıyan kazanımların korunması ancak 
örgütlenme özgürlüğünün sağlandığı, 
toplu sözleşme ve grev hakkının layıkıyla 
kullanılabildiği, gerçek anlamda sendikal 
örgütlenme ile mümkündür. Bu nedenle 
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikala-
rı Yasasında değişiklik yapılmasına ilişkin 
tasarı bizler için hayati bir önem taşımak-
tadır.Anayasada kamu görevlilerine toplu 
sözleşme hakkı tanıyan 12 Eylül referan-
dumunun üzerinden 17 ay,  Üçlü Danış-
ma Kurulu toplantılarının üzerinden 6 ay, 
üzerinde kısmen anlaşma sağlanan Yasa 
Taslağının Bakanlar Kurulu’na gönderil-
mesinin üzerinden tam 3 ay geçti. Tasarı-
nın TBMM gündemine alınmasının üze-
rinden de 15 gün geçti. Memurlarımız ve 
emeklilerimiz 2012 yılının ilk ayında zam-
sız maaş aldılar. İkinci ayında da mağduri-
yetleri devam edecek. İstediği kanunu bir 
gün içinde hazırlayıp TBMM’den geçiren 
hükümet, kamu görevlilerimiz, emekliler 
ve bunları aileleri ile birlikte 20 milyona 
yakın vatandaşımızın sorununu çözecek, 
yüzünü güldürecek bir tasarıyı hazırlayıp, 
kanunlaştıramadı.Ne yazık ki, tasarı ile 
bugüne kadar AKP’nin sözünde durma-

dığı; vaatlerinin boş olduğu görüldü.Ta-
sarı, sendikacılığı hükümet sendikacılığına 
çeviriyor ve bunun da yasal belgesi haline 
gelmiş bulunuyor.Tasarıyla uzlaşma, diya-
log, çok seslilik ve demokrasi yok sayılıyor; 
toplu sözleşme masasında hükümeti zor-
layacak unsurlar, tek tek bertaraf ediliyor.
Memuruyla, emeklisiyle, sendika üyesi 
olan ve olmayan kamu görevlisiyle 5 mil-
yondan fazla kişiyi kapsayacak bir tasarıda; 
temsilcilerin sesi kısılmaya, yandaşların 
sesi yükseltilmeye, toplu sözleşme masası, 
yakmayan ateş; ıslatmayan su haline geti-
rilmeye çalışılıyor.Bu çaba öylesine güçlü-
dür ki; önünde kimse duramamaktadır.”

Yasa tasarısının uluslar arası sözleş-
melere aykırı olduğunu belirten Koncuk, 
“Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na iti-
raz hakkı yalnızca bir sendikaya verilerek, 
denetimsiz bir toplu sözleşme sistemi ge-
tirilmek isteniyor.” Dedi.

Türkiye Kamu-Sen olarak, kamu çalı-
şanlarının umutlarını çalan; hayal tacirliği 
yapan; kamu görevlilerinin anayasal hakla-
rının önüne set çeken zihniyetin maskesini 
düşüreceklerine söz veren Koncuk, sözleri-
ni şöyle tamamladı:

“Türkiye Kamu-Sen olarak 20 yıldır, 
toplu sözleşmeli, grevli, siyasete katılma 
hakkını da içeren gerçek anlamda sendi-
kacılığın mücadelesini vermekteyiz.Bu 
noktada taleplerimizden de ilkelerimizden 
de asla taviz verecek değiliz.Tasarı öylesi-
ne uygulamalar öngörmektedir ki, bugün 
çıkarılmak istenilen yasadan nemalanma-
yı amaçlayan yandaş sendikaların dâhi bu 
tasarıyı savunacak halleri yoktur.Bu tasarı, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın 
Faruk Çelik’in içine sinmiş midir, merak 
ediyoruz. Sayın Çelik, Üçlü Danışma Ku-
rulu toplantılarında bizlere verdiği sözün 
gereğini Bakanlar Kurulu’nda yerine ge-
tirdi mi, merak ediyoruz.Buradan Sayın 
Faruk Çelik’e sesleniyoruz:Sayın Çelik, 
eğer bu tasarı gerçek anlamda toplu söz-
leşme sistemi getiriyorsa, Eğer bu tasarı 
gerçek anlamda sendikal özgürlük getiri-
yorsa, Eğer bu tasarının üzerinde sendi-
kaların uzlaşamadığı herhangi bir mad-
desinde bizlerin taleplerini karşılayan bir 
düzenleme içeriyorsa,Eğer bu tasarı ILO 

standartlarına ve uluslar arası sözleşme 
hükümlerine uygunsa; lütfen çıkın ve açık-
layın.Biz biliyoruz ki; bu sorulara verecek 
cevabınız yok.O zaman lütfen çıkın ve 
Bakanlar Kurulu toplantılarında neler ko-
nuşuldu; kamu görevlilerinin masa başında 
ellerinin zayıflatılması için ne tür planlar 
yapıldı, bunları açıklayın da tüm kamuo-
yu duysun.Her eylemde dile getirdiğimiz 
gibi Türkiye Kamu-Sen olarak biz;Başta 
ILO olmak üzere uluslar arası sözleşme-
lere, evrensel ve demokratik ilkelere saygı-
lı bir sendikacılık,Grev hakkımızın yasal 
teminata alındığı adil bir Toplu Sözleşme 
sistemi,Örgütlenme özgürlüğünün önün-
deki tüm engellerin kaldırılması,Toplu 
sözleşme görüşmelerinde kamu görevlile-
rinin en geniş şekliyle karar alma sürecine 
dâhil edilmesi,Hizmet kolu toplu sözleş-
me sisteminin oluşturulması,Tüm çalışan-
lara insan onuruna yakışır bir ücret ve sağ-
lıklı çalışma koşullarının sağlanması,Adil 
ve demokratik bir Hakem Kurulu istiyo-
ruz.Biz;Adam gibi sendikacılık,Adam gibi 
sendika,Adam gibi toplu sözleşme;Adam 
gibi toplu sözleşme kanunu istiyoruz.
Bunun için de her türlü eylemi yapmaya 
hazırız ve muktediriz.Bu tasarının ya-
salaşma sürecinin her aşamasına, tüm 
imkânlarımızla müdahil olmaya devam 
edecek, eylemlerimizi sürdüreceğiz.”

Açıklamanın ardından Türkiye Kamu-
Sen, bakanlık girişine lacivert çelenk bı-
raktı. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı 
İsmail Koncuk, bir sendika olarak Çalışma 
Bakanlığına siyah çelenk bırakmayı ken-
dilerine yakıştıramadıklarından lacivert 
çelenk bıraktıklarını söyledi. Koncuk açık-
lamasında, “Bakandan tam olarak umu-
dumuzu kesmediğimizi belli etmek için 
çeneğin rengini lacivert olarak belirledik.” 
dedi.
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550 MİLLETVEKİLİNE MEKTUP 
GÖNDERDİK

Meclise sevk edilen toplu sözleşme yasa tasarısıyla ilgili milletvekillerine
mektup göndererek taleplerimizi ilettik.

Sayı : TKSGM.2012.10/
Konu: Kamu Görevlilerinin Toplu Sözleşme Hakkını Düzenleyen Kanun Değişikliği
Sayın milletvekilim,
Malumunuz olduğu üzere 12 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştirilen referandum sonucunda memurları-

mızın toplu sözleşme hakkı, anayasa garantisi altına alınmıştır. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları 
Kanunu’na göre 15 Ağustos 2011 günü başlaması gereken toplu görüşmeler de memurların toplu sözleşme 
hakkını kullanmalarına dair yasal mevzuat hazırlanamadığı için ertelenmiş; bu nedenle kamu görevlileri tari-
hinde ilk defa yeni yıla maaş zammı alamadan girmişlerdir.

Referandumun üzerinden 11 ay geçtikten sonra ancak bir yasa taslağı hazırlanabilmiş ve konfederasyon-
ların görüşüne sunulmuştur. Aylarca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik’in katılımlarıyla, 
Üçlü Danışma Kurulu toplantıları çerçevesinde taslak üzerinde görüşmeler yürütülmüş; taslağın büyük bölü-
mü üzerinde taraflar anlaşmışlardır. Anlaşılamayan konularla ilgili olarak ise Sayın Çelik; konfederasyonla-
rın görüşlerini Bakanlar Kurulu’na bildireceğini ve buradan herkesin görüşünü yansıtan bir karar çıkacağını 
açıklamıştır.

Toplantıların üzerinden 3 ay geçmiş ve Bakanlar Kurulu’na gönderilen taslak nihayet 23 Ocak 2012 günü 
TBMM’ye tasarı olarak sevk edilebilmiştir. Ancak tasarının içeriği incelendiğinde, TBMM’ye sevk edilen 
kanun tasarısının Üçlü Danışma Kurulu toplantılarında üzerinde çalışılan taslaktan farklı olduğu görülmek-
tedir. Öncelikle TBMM’ye sevk edilen tasarı tek taraflı olarak hazırlanmış ve üzerinde konfederasyonların 
mutabakatla anlaştığı sendikaların üyeleri adına yargı yoluna başvurması, toplu sözleşme görüşmelerinde en 
çok üyeye sahip üç konfederasyonun imza yetkisinin bulunması, toplu sözleşme metninin sendika temsilci-
lerinin salt çoğunluğunun onayıyla geçerlik kazanması, hizmet kollarına ait sendikaların da toplu sözleşme 
yapabilmesi, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Başkanı’nın tespit edilmesi gibi birçok hayati konu anlaşılmaz 
bir şekilde tasarı metnine dâhil edilmemiş, sendikaya üye olabilecek kamu görevlilerinin içeriği yine kısıtlı 
tutularak, sendikal özgürlükler sınırlandırılmıştır.

Bunun yerine toplu sözleşme görüşmelerinde tek bir konfederasyonun hâkim kılındığı, demokrasi ve uz-
laşma ilkeleriyle bağdaşmayan maddeler eklenmiştir. Öyle ki; hazırlanan tasarıya göre toplu sözleşme görüş-
melerine katılacak konfederasyon temsilcilerinin belirlenirken Memur-Sen, her 128 bin üyesi için 1 temsilci; 
Türkiye Kamu-Sen, her 200 bin üyesi için 1 temsilci ve KESK ise ancak her 232 bin üyesi için 1 temsilci ata-
yabilecektir. Buna göre her ne şartta olursa olsun, en çok üyeye sahip konfederasyon; hem kendi üyeleri, hem 
başka konfederasyonlara bağlı sendikaların üyeleri, hem sendika üyesi olmayanlar ve hem de emekliler adına 
yegâne söz sahibi olacak, bütün kararları tek başına verebilecektir. Üstelik alınan kararlar için diğer konfede-
rasyonlara itiraz hakkı da verilmemektedir. Böyle bir toplu sözleşme sistemi dünyanın hiçbir ülkesinde yoktur.

Bu haliyle TBMM’ye sevk edilmiş bulunan tasarı, Yargıtay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin konu 
ile ilgili olarak verdiği kararlara aykırı; uluslar arası sözleşme metinleriyle uyuşmayan; ILO standartları ve 
evrensel sendikacılık anlayışına zıt düşen düzenlemeler içermektedir.

Türkiye Kamu-Sen olarak yaklaşık 5 milyon kamu görevlisi ve emeklisi için adil bir temsil imkânı sağlan-
dığı, alınan kararlara itiraz hakkının bulunduğu, uluslar arası standartlarda ve ILO sözleşmelerine uygun bir 
sendikal yapı ve toplu sözleşme sisteminin oluşturulması ve çalışanlarımızın kendilerinin ve ailelerinin insan-
ca yaşamasına yetecek düzeyde bir ücret alabilmesi için, siz sayın milletvekilimizin göstereceği hassasiyetin 
son derece önemli olduğunun bilincindeyiz.

Gerek tasarıyla ilgili komisyon çalışmalarında gerekse TBMM Genel Kurulu sürecinde göstereceğiniz 
duyarlılık ve evrensel değerlere uygun, adil, demokratik ve kabul edilebilir bir sendikacılık ve toplu sözleşme 
sistemi oluşturulması için göstereceğiniz çaba, kamu görevlilerimiz, emeklilerimiz ve bunların aileleri ile bir-
likte 20 milyona yaklaşan dar ve sabit gelirli kesim için bir umut ışığı olacaktır.

Saygılarımla.
          İsmail KONCUK
              Genel Başkan
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İSTİKLAL MARŞI’NA SIRA
NE ZAMAN GELECEK?

Andımızın kaldırılması tartışmasına aşağıdaki 
kuruluşların başkanları neler demiş bir bakalım.

EĞİTİM SEN GENEL BAŞKANI 
ÜNSAL YILDIZ

-Taraf ’a konuşan Eğitim-Sen Genel 
Başkanı Ünsal Yıldız “Milli Güvenlik 
derslerinin kaldırılması yetmez, ‘Andımız’ 
ve zorunlu din dersi kaldırılmalı, anadilde 
eğitim hakkı da tanınmalı” dedi. Siyasal 
iktidarın kamuoyundan yoğun bir bas-
kı olmadığı halde bu dersi kaldırmasını 
olumlu karşıladıklarını kaydeden Ünsal 
şöyle konuştu: “AKP kendi hassasiyetleri 
konusunda aceleci. Ancak ulusal ve ulusla-
rarası yargı kararlarına rağmen son derece 
uzlaşmacı bir talep olan zorunlu din dersi 
uygulamasına son vermiyor. Keza anadil-
de eğitim hakkı için de toplumda yoğun 
bir talep var. Ortam da uygun. On yıl önce 
tabu olan bu konular konuşuluyor. Neden 
olmasın.”

ANDIMIZ KONUSUNDA EĞİ-
TİM SEN İLE AYNI YERDE BULU-
ŞAN MEMUR SEN VE EĞİTİM BİR 
SEN AHMET GÜNDOĞDU NELER 
SÖYLEMİŞ:

Bünyesinde Eğitim Birsen’i barındıran 
Memur Sen’in Başkanı Ahmet Gündoğdu, 
“Eğitim sistemindeki vesayet toptan kaldı-
rılmalı. Bu reformlar bir paket halinde ele 
alınmalı, tek tek olmaz” dedi. Andımız”ın 
kaldırılmasının zamanının geldiği-
ni kaydeden Gündoğdu şunları söyledi: 
“Andımız”ın pedagojik, bilimsel bir yanı 
yok, kaldırılmalı. Ancak bu reformlar bir 
paket halinde olmalı. 28 Şubat’ın ürünü 
karma eğitim zorlaması, başörtüsü sorunu, 
Anayasa’nın fiilen yaşama geçirilmeyen ve 
isteyen vatandaşın çocuğuna dini eğitim 
aldırabileceğini söyleyen 24/2. maddesine 
işlerlik kazandırılması da ele alınmalı.”

MAZLUM DER“Pornografik metin 
artık kaldırılsın”

Taraf ’a konuşan Mazlumder Genel 
Sekteri Üstün Bol da yıllardır dillendirdik-
leri “Andımız”ın kaldırılması taleplerinin 
arkasında olduklarını söyledi. Metni “por-
nografik” olarak nitelendiren Bol, “Etnik 
temele dayanmayan, bi rarada yaşama ira-
demizi ortaya koyan bir Anayasa yapmaya 
çalışıyoruz. Bu adım öncesinde “Andımız” 
gibi pornografik, ayrımcı, Kemalistler tara-
fından uydurulmuş metinlerin kaldırılma-

sı şart. Yaklaşık bir ay önce Milli Eğitim 
Bakanı Sayın Dinçer, İçişleri Bakanı ve 
Açılımdan Sorumlu Devlet Bakanı Atalay 
ile görüşüp taleplerimizi ilettik. Bekleme-
deyiz” ifadelerini kullandı.

BİZ DE DİYORUZ Kİ;
Bu üç kuruluş, iki sendika bir de Maz-

lum Der denen yapı andımız konusunda 
aynı paralel de açıklama yapıyor. Burada 
ortak vurgu TÜRK kelimesidir. Burada 
esas rahatsızlık NE MUTLU TÜRKÜM 
DİYENE! Veciz sözündendir. Türk adı, bu 
yapıların tüylerini diken diken etmekte-
dir ve behemahal ortadan kaldırılmalıdır. 
Bunlara göre TÜRK kelimesi, vesayeti, ırk-
çılığı hatta pornografiyi çağrıştırmaktadır. 
TÜRK adı nerelerinin kaşınmasına sebep 
oluyor bilinmez ama bazılarına pornog-
rafik gelmekteymiş.  Bu ülkede kaşınmak 
suç değil, isteyenin her yeri kaşınabilir. De-
mokratik bir ülkede yaşıyoruz, hamdolsun!

Bu ülkede yaşayan herkesin ortak adı 
Türktür. Etnik kökeni ne olursa olsun bu 
gerçeği herkes hazmetmelidir.Kimsenin 
etnik kökeni ile bir problemimiz olamaz 
ama bu ülke üniter bir yapıdadır ve böyle 
kalacaktır.

Ülkemizde son zamanlarda ne yapıl-
mak istendiğini görmeyenlere ne yapılmak 
istendiğini anlatmaya çalışalım.

1-Önce, Van depremi sebebiyle 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını 
iptal ettiler.

2-Daha sonra, Milli Eğitim Bakanlığı 
bir genelge ile, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları-
na öğrencilerin katılmayacağını, stadyum, 
hipodrom gibi yerlerde kutlama yapılma-
yacağını açıkladı. Gerekçe, öğrenciler ders-
lerinden geri kalıyor, soğukta üşüyor. Bazı 
yorum sahiplerine göre de çocuklara açık 
saçık elbiseler giydiriliyor. Sanki, bu elbise-
ler yerine milli kıyafetler giydirilmesine bir 
engel var? 10 yıldır bu ülkeyi yönetenlere 
sormak kimsenin aklına gelmiyor? Neden 
10 yıldır, milli değerlerimize, inançlarımı-
za uygun elbiseler giydirmediniz? Derdiniz 
gerçekten öğrencilerin dersten geri kalma-
sı veya üşümesi mi, yoksa başka dertleriniz 
mi var?

3-Milli Güvenlik dersi lise 10. Sınıf-

ta artık okunmayacak. Bu ders tamamen 
kaldırıldı. AB’ye uyum sürecinde AB 
müfettişleri rahatsızmış. Dünyanın hiç-
bir ülkesinde böyle bir ders yokmuş. Bazı 
sendikaların aklı evvel yöneticilerine göre 
vesayeti çağrıştırıyor, bazılarına göre mili-
tarizm kokuyor.Bu karara en çok da PKK 
sevinmiştir.Çünkü, kitap da PKK tehdit ve 
tehlikesi çocuklara anlatılıyor ve uyanık ol-
maları isteniyor.

4-Bu yaşananlar üzerine birileri de çık-
tı, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 
de kaldırılsın, dedi. Bunlara bir şeyi de biz 
hatırlatalım, ANITKABİR’İN BULUN-
DUĞU YER ANKARA’NIN GÖBEĞİ, 
YERİ İYİ PARA EDER!!!TOPLU KO-
NUT ALANI OLARAK DÜŞÜNÜ-
LEBİLİR! TOPKAPIDAKİ KUTSAL 
EMANETLERE DE PAHA BİÇİL-
MEZ! AMA MÜŞTERİ KOLAY BU-
LUNUR!!!

Elbette militarist değiliz. Darbe yanlısı 
hiç değiliz. Ordumuzun asıl işinin sivil ik-
tidarların yönetiminde, ülke savunması ol-
duğunu savunanlardanız. Ancak, bu ülkede 
çok ciddi, hatta aklı başında olan tüm in-
sanları kaygıya sürüklemesi, uykularını ka-
çırması gereken bir MİLLİ GÜVENLİK 
PROBLEMİ vardır. Bu kafayla gidersek 
bir bölgemizi vermek bile Türk düşmanla-
rını tatmin etmeyecektir. Dolayısıyla, Milli 
Güvenlik dersinin müfredatında yer alan, 
milli strateji, milli hedefler ve ülkemizi 
tehdit eden unsurlar  gibi konuların lise 
öğrencilerine öğretilmesi gereklidir. Ya da 
genç nesilleri bu konulardan uzak tutacak, 
ülke meselelerini düşünmesine izin verme-
yeceksiniz ki, bu ülke birilerine kolay lok-
ma olsun. Vatan sevgisinden, milli, manevi 
değerlerden uzak bir nesil oluşturulmalı ki, 
bu ülke ve Türk milleti ile ilgili hiçbir kay-
gısı olmasın, günü birlik yaşasın, gününü 
gün etsin. Problem, askerin derslere girme-
si ise derse tarih öğretmenleri girebilir ve 
bu ders için yaklaşık 2000 yeni tarih öğret-
meni ataması yapılabilirdi.

Sıra şimdi ANDIMIZA geldi. Bir 
gazete bu isteğini SIRA ANDINIZDA 
başlığıyla, iki eğitim sendikası başkanı ve 
Mazlum Der adlı bir kuruluşun yönetici-
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sinin ağzından vermiş. Bu sendikalardan 
Eğitim Sen’in Türk ve Türklük söz konusu 
olunca ne hissettiğini bu ülkede bilmeyen 
kalmadı. Yalnız bu Eğitim Bir Sen denen 
sendikanın başkanı zatın bu kadar açık se-
çik “Andımız’ın kaldırılmasının zamanının 
geldiğini kaydeden Gündoğdu şunları söy-
ledi: “Andımız”ın pedagojik, bilimsel bir 
yanı yok, kaldırılmalı.”  Demesi bir ilktir. 
İlk derken, bu sendikanın Güney Doğu 
Anadolu Şube Başkanları Toplantısın-
da yıllar önce açıklanmış ama o tarihler-
de Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu, andımız ko-
nusunda dolaylı, kaçamak cevaplar ver-
miş ama  doğrudan doğruya ANDIMIZ 
KALDIRILSIN deme cesaretini göstere-
memişti

Geldiğimiz noktada, Cumhuriyet Bay-
ramı kutlanmadı, tık yok, 19 Mayıs Bayra-
mı kaldırıldı, tık yok, Milli Güvenlik Dersi 
kaldırıldı, tık yok. Toplumun milli konu-
larda bu kadar duyarsız kalması, hatta bir 
kısmının iyi oldu, oh oldu şeklinde açıkla-
malar yapması, Ahmet Gündoğdu ve sen-
dikasına cesaret verdi ve yıllardır bir türlü 
gerine gerine söyleyemediği cümleyi, Taraf 

gazetesine söyleyiverdi  “Andımız’ın kaldı-
rılmasının zamanının geldiğini kaydeden 
Gündoğdu şunları söyledi: “Andımız”ın 
pedagojik, bilimsel bir yanı yok, kaldırıl-
malı.”

Tabi ki Gündoğdu’ ve onun gibilere 
göre Ne Mutlu Türküm Diyene! demek 
pedagojik ve bilimsel değildir. Varlığım 
Türk varlığına armağan olsun! Demek bi-
limsel değildir. Onlara göre bir kavramın 
pedagojik ve bilimsel olması için küresel 
olması lazım, ABD, AB patentli olması 
lazım. Onlara göre eğitim dilinin Türkçe 
olması da bilimsel değil, bilimsel olan her 
etnik kökene kendi dilinde eğitim vermek, 
onlara göre bölücü olan, Türk milletinin 
değerlerine aykırı olan her şey bilimsel ve 
pedegojiktir.

Ya size göre? Neye veya kime hizmet 
ediyorsunuz?  Kimsiniz? Kimliğiniz nedir? 
Sizi siz yapan değerlerin bir bir içi boşaltıl-
maya, varlığınız tehdit edilmeye, genç ne-
siller milli şuurdan uzaklaştırılmaya çalışı-
lırken sizin kaygılarınız hala kendi nefsiniz 
mi? Bu toprağı vatan yapan ecdadınız da 
aynı bunlar gibi mi düşündü? Bunlar gibi 

mi yaşadı? Çocuklarınızın da bu ülkede 
hür ve bağımsız olarak yaşayabileceğinden 
emin misiniz? Size düşen bir şey yok mu?

SIRANIN İSTİKLAL MARŞIMI-
ZA NE  ZAMAN GELECEĞİNİ, DÜ-
ŞÜNÜYOR SUNUZ?Biz söyleyelim;SİZ 
BÜTÜN BU YAŞANANLARA SESSİZ 
VE TEPKİSİZ KALDIĞINIZ SÜRE-
CE, BUNLARI SAVUNANLARA Bİ-
LEREK VEYA BİLMEYEREK DES-
TEK VE CESARET VERDİĞİNİZ 
SÜRECE, ER VEYA GEÇ;

“ Çatma, kurban olayım, çehreni ey 
nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şid-
det, bu celâl?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra 
helal.

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin 
istiklal.” DİYE HAYKIRAN Mehmet 
Akif ’in de sesi kısılmak istenecek, bu ırk-
çı, şövenist, bilimsel ve pedegojik olmayan 
kuvayı milliyeyi, dolayısıyla miltarizmi 
çağrıştıran marş kaldırılmalıdır, denilecek-
tir.

KARAR SİZİNDİR!

Ömer Dinçer ne yapmaya çalışıyor? 
Televizyonlarda her gün boy gösteren sa-
yın Bakanı dinleyenler  İktidarın bir Ba-
kanını değil de, muhalefet milletvekilini 
dinlediğini sanıyor. Sayın Ömer Dinçer 
bu yaklaşımı ile kendisinden önce Mil-
li Eğitim Bakanlığı görevinde bulunan 
Hüseyin Çelik ve Nimet Çubukçu’yu da 
bilerek veya bilmeyerek yerle yeksan edi-
yor.

Bakanın yeni açıklaması şu şekildedir;” 
Diğer kurum ve kuruluşlarda görevlendi-
rilen kadroları Milli Eğitim Bakanlığında 
bulunan 70 bin öğretmen bulunmaktadır. 
Bunların o kurumlarda ne işi var? Boşuna 
kadrolarımızı işgal etmesinler”

Sayın Bakanın bu açıklamasının altına 
imza atarız. Son derece doğru bir açıkla-
ma ancak, bu görevlendirmeleri kim yap-
tı? Son on yılda Milli Eğitim Bakanlığı 
yapmış, şuanda AKP Genel Başkan Yar-
dımcılığı yapan Hüseyin Çelik ve Nimet 
Çubukçu değil mi? Şu denilebilir, Ömer 
Dinçer’in suçu nedir? O çıkmış bir prob-
lemi dile getiriyor. Ancak, Milli Eğitim 
Bakanlığı makamı sızlanma, kendisinin 
doğruları yaptığını göstermek amacıyla 
bir propaganda aracı olarak görülecek bir 

makam değildir. Çıkarsınız, gereğini ya-
parsınız, çıkarsınız tüm görevlendirmele-
ri iptal edersiniz.

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer 
hep problem tespit eden, hep problem 
söyleyen bir Bakan ünvanını almaya 
namzet bir bakan görünümündedir. Milli 
Eğitim Bakanlığı problem problem tes-
pit eden değil problem çözen bir bakanlık 
olarak bilinmelidir. Ömer Dinçer’in bu-
gün tespit ettiğini söylediği pek çok hu-
sus MEB’in 2010 yılı Strateji Raporunda 
bulunmaktadır, sendikalar da bu prob-
lemlerin çoğunu yazılı olarak Milli Eği-
tim Bakanlığına defalarca bildirmiştir. 
Ömer Dinçer artık, bir Milli Eğitim Ba-
kanı olarak kutupları yeniden keşfetme 
hastalığından kurtulmalı, İktidarın bir 
bakanı olduğunu da hatırlayarak, prob-
lem çözmedeki başarısını göstermelidir.

Çok şey bildiğini zanneden Ömer 
Dinçer, öncelikli görevinin eğitim ça-
lışanlarını mutlu ve huzurlu kılmak ol-
duğunu da, artık, hatırlamalıdır. Eğitim 
çalışanlarının kazanılmış haklarına saygı 
duymayı öğrenmelidir. Bir bakan allemi 
cihan olsa, emrindeki insanları huzur-
suz, mutsuz kılarak asla başarılı olamaz. 

Ömer Dinçer, bu birincil görevlerini ha-
tırlamak zorundadır. Her konuşmasında 
öğretmenlerin kendilerini yetiştirmesini 
vurgulayan Sayın Bakan, yüksek lisans, 
doktora yapan öğretmenlere neden en-
gel olmak için bin türlü engel koyduğunu 
kamu oyuna izah etmelidir. Eş durumu 
tayinlerini neden eksik yaptığını, sağlık 
özrü gibi bir özrü neden görmezden gel-
diğini, 44 bin yerine neden sadece 17 bin 
öğretmen atayarak, verilen 44 bin sözünü 
tutmadığını önce kendi vicdanına, sonra 
kamuoyuna açıklayabilmelidir.

Sayın Bakan öğretmenlerin en az 
maaş alan meslek grubu haline geldiğini, 
Eşit İşe Eşit Ücret düzenlemesinde yok 
sayıldıklarını, kendisinin de bu hak gaspı 
konusunda, bir Milli Eğitim Bakanı ola-
rak neden seyirci koltuğunda oturmayı 
tercih ettiğini, yaptığımız tüm eylem ve 
etkinliklere kulak tıkadığını öğretmenle-
re izah etmelidir.

Türk Eğitim-Sen olarak, kısaca, Ömer 
Dinçer’e, Milli Eğitim Bakanının kendisi 
olduğunu, muhalefet ağzıyla konuşma-
dan, zaten, herkesin bildiği problemleri 
seslendirmek yerine, çözmesini gerektiği-
ni hatırlatıyoruz.

ÖMER DİNÇER NE YAPTIĞININ FARKINDA MI?
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ADAM GİBİ TOPLU SÖZLEŞME KANUNU 
İSTİYORUZ!

Meclise sevk edilen Toplu Sözleşme yasa tasarısını 
protesto etmek için TBMM önünde idik.

Türkiye Kamu-Sen kamu çalışanları-
nın 16 aydır beklediği 4688 Sayılı Kamu 
Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme 
Kanunu Tasarısını protesto etmek için 26 
Ocak 2012 tarihinde TBMM önünde  ba-
sın açıklaması yaptı.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı 
İsmail Koncuk tarafından yapılan basın 
açıklamasında,

”Aylardır bekletilip, memurlardan köşe 
bucak kaçırılarak hazırlanan tasarı, me-
murlarımız adına büyük bir hayal kırıklığı 
olmuştur.” Dedi.

Müzakerelerin hiçe sayıldığı, demokra-
tik ilkelerin iğdiş edildiği, farklı görüşlere 
tahammül dahi edilmediği, toplu sözleş-
me sistemi adıyla ucube bir yapının oluş-
turulduğu bir sendika kanun tasarısı ile 
karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Koncuk, 
bu tasarıyla anayasa değişikliğinde, toplu 
sözleşme vaat edilerek, memurlarımızın 
umutlarının çalındığının belgelendiğini 
kaydetti.

Taslak incelendiğinde sendikalar ara-
sında Hükümet tarafından açık bir ayrım 
yapıldığına dikkat çeken İsmail Koncuk,  
“Toplu sözleşmede sendikaların tem-
sili noktasındaki adaletsizlik, her halde 
AKP’nin adalet anlayışından başka hiçbir 
şey değildir.” Dedi.

Koncuk konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bu nasıl bir adalettir ki, taslakta 

Memur-Sen’in her 128 bin üyesi için bir 
temsilci, Türkiye Kamu Sen’in her 200 bin 
üyesi için bir temsilci, KESK’in 232 bin 
üyesi için bir temsilci düşmektedir. Buna 
göre genel toplu sözleşmede Memur-Sen 
4 temsilci, Türkiye Kamu-Sen 2 temsilci, 
KESK ise 1 temsilci ile temsil edilecek-
tir. Bu durumda hükümet Memur-Sen’e 
toplu sözleşmeyi bağıtlama hakkı vermek 
için adalet mekanizmasını delik deşik et-
miştir.Memur Sen toplu sözleşmeyi im-
zalamazsa Türkiye Kamu-Sen ve KESK 
Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna itiraz 
yetkisine sahip bulunmamaktadır. Bu ko-
nuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik’e sunduğumuz, “iki konfede-
rasyonun beraberce itiraz yetkisi olmalıdır” 
teklifimiz, Sayın Bakan tarafından uygun 
görülmesine rağmen, Kanun tasarısın-
da yer almamıştır.Üçlü Danışma Kurulu 
toplantılarında konfederasyonların bü-
tün görüşlerinin taslağa yansıyacağına ve 
kamu görevlilerinin toplu sözleşme hakkı-
nın gereğinin yapılacağına dair söz veren 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik,  bırakın görüşlerimizi yansıtmayı, 
aylardır kamu çalışanlarını oyalamış; kon-
federasyonlara başka, Bakanlar Kurulu’na 
başka taslak verme durumuna gelmiştir.

Anlaşılıyor ki hükümet, memurlarla 
toplu sözleşme yapmak istemiyor; toplu 

sözleşme masasında dikensiz gül bahçesi 
istiyor.Hükümet, kurduğu toplu sözleşme 
tiyatrosuna figüran oyuncu arıyor.Türkiye 
Kamu-Sen’in memurlarla ilgili hiçbir ka-
ranlık senaryoda yer almayacağını gören-
ler, kendi anlayışlarına uygun sendikayı 
buldular; palazlandırdılar; şimdi de onlarla 
al takke ver külah toplu sözleşmecilik oy-
nayacaklar.

Bu tasarı ile toplu görüşmeden bile 
daha geride bir düzenleme getirilmek is-
tenmektedir.

10 hizmet kolunda yetkili olsanız dahi; 
matematiksel olarak en çok üyeye sahip 
konfederasyon olamayabiliyorsunuz.Bu 
durumda tasarı size, toplu sözleşme ma-
sasında hiçbir söz hakkı vermiyor.Bununla 
birlikte hizmet kolunda yetkili bir tek sen-
dikası olmayan bir konfederasyon da en 
çok üyeye sahip konfederasyon olabiliyor 
ve hizmet kolları, emekliler, sendika üyele-
ri ve sendikaya üye olmayan kamu görev-
lilerinin tamamı hakkında karar alabiliyor. 
Hal böyleyken; toplu sözleşmelerde alınan 
kararlara itiraz hakkınız; Kamu Görevlile-
ri Hakem Kurulu’na başvurma durumunuz 
dahi olmayacak.Dünyanın hiçbir yerinde 
yetkili olduğu halde, karar alma sürecinde 
söz hakkı olmayan bir sendika anlayışı yok.

Varsa da bunun “toplu sözleşme” ola-
rak adlandırılması mümkün değildir.ILO 
Örgütlenme Özgürlüğü Komitesi, sendi-
kaların kendi üyeleri adına toplu sözleşme 
yapabilmesinin gerekliliği üzerinde dur-
maktadır.Ayrıca ILO’nun 98 sayılı söz-
leşmesi hakkında da “hiçbir sendika, işçi-
lerin salt çoğunluğunu temsil etmediğinde 
hükümetin, tüm sendikaları üyeleri adına 
müzakere edilebildiği bir toplu sözleşme 
sistemi kurması” gerektiğini belirtmiştir.

Şu anda Türkiye’de hiçbir memur 
konfederasyonu kamu görevlilerinin salt 
çoğunluğunu temsil etmemektedir.Dola-
yısıyla yetkili konfederasyonların ortak pa-
zarlık yapabilecekleri bir sistem kurulmak 
zorundadır.Ancak tasarıyla, bir konfede-
rasyon dışındaki konfederasyonlara, alınan 
kararlara itiraz yetkisi dahi verilmemiştir.
Bununla birlikte örgütlenme özgürlü-
ğünün önündeki engeller kaldırılmamış, 
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun ya-
pısı tek taraflı olarak belirlenmiştir.Kuru-
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lun başkanlığı için ise Yargıtay, Danıştay ve 
Sayıştay başkanları ve daire başkanları ara-
sından hükümetin keyfine göre atayacağı 
bir kişi düşünülmüştür.Böyle bir kurul-
dan sağlıklı karar çıkmasının imkânı yok-
tur.  Bu tasarının özü de ruhu da yasakçı 
ve yandaşçı anlayışın ürünüdür.Bu haliyle 
tasarı, yüzlerce mahkeme kararına, Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nin yargılama 
sonuçlarına, Avrupa Sosyal Şartı’na aykı-
rıdır.

Böyle bir kanun tasarısının ILO’nun 
hiçbir sözleşmesine ve sendikacılığın 
hiçbir temel ilkesine uygun olmadığı da 
görülüyor.Bu tasarı bir tek ilkeyle örtüş-
mektedir o da; AKP’nin sendikacılık ve 
yandaşlık ilkeleridir.Böyle bir tasarının 
getireceği sisteme de memur sendikacılığı 
denemez.Bunun adı da olsa olsa AKP tipi 
sendikacılık olur.Bu dalavereye ne 2,5 mil-
yon kamu görevlisi ne de onların tek ger-
çek temsilcisi Türkiye Kamu-Sen asla izin 
vermeyecektir. Hükümetin bilmediği ya da 
dikkate almadığı husus şudur: sendikacılık, 
sadece masa başında yapılan görüşmelerle 
sınırlı bir faaliyet değildir.Masada kamu 
çalışanlarının pazarlanmasına diğer sen-
dikaların, “iş buraya kadarmış ne yapalım” 
diyeceğini hiç kimse beklemesin.Esasen 
hakların savunulduğu yerler, sadece masa-
lar değil; alanlardır.

Alanlarda yapılacak faaliyetler, eylem ve 

etkinlikler, memuru pazarlayanlara ülkeyi 
dar edecektir. Nasıl ve ne şekilde kanunlar 
çıkarırsanız çıkarın, bu gayretleriniz masa-
da sanal olarak yetkilendirdiğiniz, ağababa-
larına “hayır” deme cesaretine sahip olma-
yanların etki ve yetkisini artıramayacaktır. 
Bunlar, ancak sahibinin yetkilendirdiği 
kadar ses çıkarma hakkına sahiptir. Bunlar, 
ancak sahibinin sesi olabilir; kamu çalışan-
larının sesi olmak yürek ister, cesaret ister.
Türkiye Kamu-Sen olarak, memurlarımı-
zın umutlarını çalan; hayal tacirliği yapan; 
kamu görevlilerinin anayasal haklarının 
önüne set çeken zihniyetin ürünü olan bu 
yasa tasarısına karşı, her türlü mücadeleyi 
vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.
Bu tasarının yasalaşma sürecinin her aşa-
masına, tüm imkânlarımızla ve enerjimizle 
müdahil olmaya devam edecek, eylemleri-
mizi sürdüreceğiz.

Türkiye Kamu-Sen olarak biz;
Başta ILO olmak üzere uluslar arası 

sözleşmelere, evrensel ve demokratik il-
kelere saygılı bir sendikacılık,Grev hak-
kımızın yasal teminata alındığı adil bir 
Toplu Sözleşme sistemi, Örgütlenme 
özgürlüğünün önündeki tüm engellerin 
kaldırılması,Toplu sözleşme görüşmele-
rinde kamu görevlilerinin en geniş şekliyle 
karar alma sürecine dâhil edilmesi,

Hizmet kolu toplu sözleşme sisteminin 
oluşturulması,Tüm çalışanlara insan onu-

runa yakışır bir ücret ve sağlıklı çalışma 
koşullarının sağlanması,Adil ve demokra-
tik bir Hakem Kurulu istiyoruz.

Kısacası biz;
Adam gibi sendikacılık,
Adam gibi sendika,
Adam gibi toplu sözleşme;
Adam gibi toplu sözleşme kanunu is-

tiyoruz.”
Eyleme Türk Sağlık-Sen Genel Başka-

nı ve Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri 
Önder Kahveci, Türkiye Kamu-Sen Genel 
Mali Sekreteri ve Türk Diyanet Vakıf-Sen 
Genel Başkanı Nuri Ünal,  Türk Büro-Sen 
Genel Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen Ge-
nel Teşkilatlandırma Sekreteri Fahrettin 
Yokuş, Türkiye Kamu-Sen Genel Eğitim 
Sekreteri ve Türk Ulaşım-Sen Genel Baş-
kanı Nazmi Güzel, Türkiye Kamu-Sen 
Genel Toplu Görüşme Sekreteri ve Türk 
İmar-Sen Genel Başkanı Necati Alsan-
cak, Türkiye Kamu-Sen Genel Mevzuat 
Sekreteri ve Türk Haber-Sen Genel Baş-
kanı İsmail Karadavut, Türkiye Kamu-Sen 
Genel Basın Sekreteri ve Türk Enerji-Sen 
Genel Başkanı Celal Karapınar, Türkiye 
Kamu-Sen Genel Sosyal İşler Sekreteri 
ve Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı 
İlhan Koyuncu, Türk Eğitim-Sen Genel 
Merkez yöneticileri, Türk Eğitim-Sen An-
kara Şube Başkanları ve çok sayıda sendika 
yöneticisi katıldı.

YENİ YILDA EL ELE TEK YÜREK

Türk Eğitim-Sen Adana 2 No’lu Şube 
Kozan’da 4 Ocak 2012 tarihinde istişare 
toplantısı yaptı. Saygı Duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplan-
tıda, Arslan Paşa İlköğretim Okulu Mü-
dürü Recep Çağlar “Tek Yürek” isimli şiiri 
okudu.

Kozan Temsilcisi Yaşar Şenöz yaptı-
ğı açılış konuşmasında, “Temsilciliğimiz; 
bölgesindeki iş yerlerinin tamamında teş-
kilatlanmıştır. Eğitim öğretim yılı içeri-
sinde konusuna hâkim olan yönetim ku-

rulu arkadaşlarımızla periyodik ziyaretler 
yapılmaktadırlar. Bu ziyaretler sırasında 
eğitim çalışanlarının problemlerine idari 
ve hukuki çözüm önerilerinde bulunul-
maktadır. Sosyal ve kültürel konulardaki 
programlar yıl içerisinde takvime daya-
lı olarak imkânlar dâhilinde planlanarak 
yapılmaktadır. Kozan Temsilciliği olarak; 
Eğitim çalışanlarının hakları için, cesurca 
mücadele veren, emeğe saygı duyan, alın 
terine değer veren Türk Eğitim Sen’e; bü-
tün eğitim çalışanlarını üye olarak destek 
vermeye çağırıyoruz” dedi. 

Türk Eğitim-Sen Adana 2 No’lu Şube 
Başkanı Kamil Köse de yaptığı konuşma-
da, sendikal faaliyetlerle ilgili bilgi verdi. 
Rotasyon uygulamasına da değenin Köse, 
rotasyonun verimi düşüreceğini ifade etti. 
Genel Merkezin yeni Anayasa çalışma-
ları ile ilgili görüş ve önerilerini önceden 
yaptığını ve Meclis Başkanlığı’na söyle-
di. Köse, Anayasanın değiştirilemez ilk 3 
maddesinden, vatandaşlık tanımı yapan 
66. maddeden ve eğitim dilini belirleyen 
42. maddeden taviz verileyemeyeceğini 
kaydetti. Yapılan çalışmalarla ilgili istişare 
toplantıları yapılarak il ve ilçe temsilcileri-
nin de bilgilendirildiğini ifade etti. Öğret-
men ve akademisyenlerin eşit işe eşit ücret 
düzenlemesinde unutulduğunu kaydeden 
Köse, 14 Ocak’ta Ankara’da eylem yapı-
lacağını ve bu eyleme herkesin katılması 
gerektiğini belirtti. 

Köse ayrıca okul idarelerinin para 
toplamayın genelgeleriyle sıkıştırıldığını, 
ancak okuldaki çarkın nasıl döneceğinin 
ifade edilmediğini ve bunun ödenek ayrıl-
madığını belirtti.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merke-
zinin (ÖSYM) verilerine göre, Türkiye’de 
her yıl ortalama 50 bin kişi eğitim fakülte-
lerinden mezun olmuştur.

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında 
72 bin öğretmenin girdiği Kamu Personel 
Seçme Sınavı sınavında 42 bin atama ya-
pılırken, 2011 yılında 325 bin KPSS sına-
vına giren öğretmenden ise sadece 40 bini 
atanmıştır.

Başbakan Erdoğan’ın 2002’de İzmit’te 
yaptığı seçim mitinginde, o dönemde ikti-
darda olan koalisyon hükümetine seslene-
rek, atanmayan öğretmenlere ilgili “Şu sis-
teme bakın hele. Ülkede 72 bin öğretmen 
açığı var sen sınavla öğretmen seçiyorsun. 
İnşallah biz hükümetimizi kurduğumuzda 
bütün öğretmenlerimizi göreve başlata-
cağız ve öncelikli olarak eğitim sorununu 
çözeceğiz” sözleri tarihe geçmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı 
2009 yılı İç Denetim Faaliyet Raporu’nda, 
öğretmen istihdamının mevcut norm he-
saplama kriterlerine göre, sistemde olması 
gereken öğretmen sayısının 717 bin 824 
olması gerektiği, buna rağmen mevcut 
öğretmen sayısının 584 bin 507’de kaldığı 
belirtilmiştir.

Öğrencilere dağıtılan ücretsiz ders ki-
taplarının poşetlerinde son 3 yılda 150 bin 
öğretmen atadık reklâmı bulunmaktadır.

Bu hususlar hakkında, Bursa Millet-
vekili İsmet BÜYÜKATAMAN tarafın-
dan,“ 1- Basına yansıyan bilgile göre hay-
van yetiştiriciliği mezunlarının bile sınıf 
öğretmeni olarak görevlendirildiği ülke-
mizde 2012 yılı şubat döneminde 150 bin 
öğretmen ataması yapılacak mıdır? Atama 
yapamıyorsanız nedenleri nelerdir?

2- 150 Bin öğretmen alımı için 2012 
yılı Bütçe kanununa ek madde konulması 
için bir düzenleme yapılacak mıdır?

3- 1739 sayılı Milli Eğitim Temel 
Kanunu’nun “Öğretmenlik” başlıklı 43/1 
maddesindeki “Öğretmenlik, Devletin 
eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim 
görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas 
mesleğidir.” hükümlerine göre; öğretmen-
lik Devletin eğitim, öğretim ve bununla 
ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel 
bir ihtisas mesleği olmasına rağmen, ülke-
mizde yeterince öğretmen alımı yapılma-
dığından Öğrenci öğretmensiz kalmakta, 
birçok yerde ihtiyaçlar pedagojik formas-
yonu olmayan meslek yüksek okulu me-
zunları ücretli öğretmenlerle ve öğretmen 

ihtiyacı farklı alanlardaki branşlarla gide-
rilmektedir.

Mevcut atama bekleyen öğretmenler 
bulunduğuna ve Basına yansıyan bilgile 
göre hayvan yetiştiriciliği mezunlarının 
bile sınıf öğretmeni olarak görevlendiril-
diğine göre; Bu durumun Anayasamızın 
“II. Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi” 
başlıklı 42.maddesi 1.fıkrasındaki; “Kimse, 
eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bıra-
kılamaz.” ifadesine aykırılık teşkil ettiğinin 
farkında mısınız?

4- Öğretmen atama kontenjanlarının 
arttırılması yerine, üniversitede verilen 
eğitimin bir kez daha sınava tabi tutulması 
anlamına alan sınavına yönelik açıklaması 
yapmanız atama bekleyen öğretmenlere ne 
gibi bir katkısı bulunacaktır?

5- Tüm illerimizde il il her branşa ait 
mevcut öğretmen sayısı, norm kadro sayısı 
ve ücretli görevlendirilen öğretmen sayıla-
rını ne kadardır?

6- 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 ve 2011 yıllarında KPSS sına-
vına giren öğretmen adayı ne kadardır?

7- 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 ve 2011 yıllarında kadrolu ola-
rak atanan öğretmen sayıları ne kadardır?

8- 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 ve 2011 yıllarında emekli olan 
Öğretmen sayıları ne kadardır

9- Şu an sistemde kayıtlı kadrolu öğ-
retmen sayısı ne kadardır?

10- 2003 yılında sistemde kayıtlı kadro-
lu öğretmen sayısı ne kadardır.” sorularının 
yazılı olarak cevaplandırılması için Milli 
Eğitim Bakanı Sayın Ömer DİNÇER’e 
soru önergesi verilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliş-
tirme Başkanlığının 11/11/2011 tarih ve 
7447 sayılı yazısı ile cevap verilmiştir.

İşte soru önergesine verilen cevap:

MEB
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YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİNDEKİ 
PROBLEMLİ HUSUSLAR

09/08/2011 tarih ve 28020 sayılı Resmi 
Gazete de Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim 
Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer 
Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik ya-
yımlanmıştır. Daha önceki yıllarda olduğu 
gibi yine yönetici atama yönetmeliği bir 
çok mevcut yöneticinin veyahut yönetici 
olmak isteyen eğitim çalışanlarının mağ-
duriyetine sebep olmuştur. Sendikamız 
tarafından yaşanan veya yaşanması muhte-
mel olan sıkıntıların önlenmesi amacı ile 
bakanlıkla görüşmeler yapılmış, sonuç elde 
edilemeyince sıkıntılı hususlar idari yargı-
ya taşınmış olup, halen Danıştay nezdinde 
görüşülmektedir. 

Yayımlanan yönetmeliğin 7/ç mad-
desinde “Atanmak istenilen eğitim ku-
rumuna Talim ve Terbiye Kurulu Ka-
rarlarına göre alanı itibariyle öğretmen 
olarak atanabilecek bir alan öğretmeni 
olmak,”denilmektedir. Yapılan değişik-
lik ile birlikte atanılmak istenilen eğitim 
kurumlarına Talim Terbiye Kurulu Ka-
rarlarına göre alanları itibari ile öğretmen 
olarak atanabilecek alan öğretmeni olma 
koşulu getirilmiştir. Bu koşul ile birlikte 
Örneğin; öğretmen olarak sadece Anadolu 
Öğretmen Liselerinde görev yapabilen ve 
branşı Öğretmenlik Meslek Bilgisi Ders-
leri olan yönetici adayı öğretmenler, Ta-
lim Terbiye Kurulu Kararlarına göre aylık 
karşılığı okutabileceği dersleri olmasına 
karşın öğretmen liseleri dışındaki kurum-
lara atanamamaktadır. Talim ve Terbiye 
Kurulu Kararlarına göre alanı itibariyle 
öğretmen olarak atanabilecek bir alan öğ-
retmeni olmak şartı getirilerek genel bilgi 
dersleri öğretmenleri olarak değerlendiri-
len Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Felsefe 
Grubu Dersleri, Matematik vb. gibi branş 
öğretmenlerinin mevcut hakları korunarak 
Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarına 
atanmalarının da önü açılmış ancak Öğ-
retmenlik Meslek Bilgisi Dersleri branş 
öğretmenleri “ç” bendinde yapılan değişik-
lik ile maaş karşılığı derslerinin bulunduğu 
eğitim kurumlarına yönetici olarak atana-
bilme hakkını yitirmişlerdir. 

Bu durumun bu yönü ile sıkıntılı ol-
masının yanında ayrıca; ülke genelinde 
uygulamada birlik bulunmamaktadır. Va-
liliklerce yapılan atamalarda bu maddenin 
uygulanış biçiminde farklılıklar bulun-

maktadır. Talim ve Terbiye Kurulu Karar-
larına göre alanı itibariyle öğretmen olarak 
atanabilecek bir alan öğretmeni olma şartı 
taşınmış olmasına karşın atanmak isteni-
len kurumda başvuru anında alan itibari 
ile normun olup olmadığına bakılarak iş-
lem tesis edilmektedir. Şöyle ki; atamaların 
yapılacağı anda atanmak istenilen kurum-
da norm kadro yok ise yönetici adaylarının 
başvuruları kabul edilmemektedir. Örne-
ğin alanı Bilişim Teknolojisi olan bir öğ-
retmen, atanabileceği bir eğitim kurumu-
na Bilişim Teknolojileri dersinin başvuru 
anında normu olmadığı gerekçesi ile baş-
vuruda bulunamamaktadır. Yine örneğin 
yeni açılmış bir ortaöğretim kurumunda 9. 
Sınıfta okutulmayan, ancak daha sonraki 
sınıflarda okutulacak olan bir dersin öğ-
retmeninin başvuru anında dersi olmadığı 
gerekçesi ile başvurusu kabul edilmemek-
tedir. Yönetmelik hükmü açık ve net olarak 
ortadadır, atanmak istenilen kurum hem 
alan öğretmeni olarak atanabilme şartı, 
hem başvuru anında norm kadro olması 
şartı birlikte aranmamaktadır. Bu durum 
hukuka aykırıdır ve mutlak surette yargıya 
intikal ettirilmelidir.

Yine, Yönetmeliğin Sınavlar için Du-
yuru ve Başvuru başlıklı 13/6 maddesinde 
“Seçme Sınavına başvuruda bulunabilmek 
için 7. ve 8. maddelerdeki şartlar aranır” 
denilmektedir. Yönetmeliğin Yönetici ola-
rak atanacaklarda aranacak genel şartlar 
başlıklı 7/d maddesinde “Yöneticilik göre-
vi, son üç yıllık hizmet süresi içinde adli 
veya idari soruşturma sonucu üzerinden 
alınmamış olmak” şartı bulunmaktadır. Bu 
durumda; son üç yıllık süre içinde yöne-
ticilik görevi üzerinden alınan personele 
yöneticilik sınavına girme hakkı dahi veril-
memektedir. Yapılan düzenleme ile yöne-
ticilik görevi elinden alınan personel ikinci 
kez cezalandırılmaktadır. Bu durumda 
olanların sınava girme hakkı, engellenme-
meli, ancak atanma istekleri cezalarının 
bittiği tarihten sonra değerlendirilmelidir. 
Yönetici adaylarının almış oldukları disip-
lin cezaları sebebi ile bir anlamda görevde 
yükselmelerinin de önü kesilmektedir. 

Ayrıca; yönetmeliğin 22/2. maddesinde 
“Eğitim kurumu müdürlerinden bulun-
dukları eğitim kurumunda aralıksız asale-
ten 5 yıllık çalışma süresini tamamlayanla-

rın görev yerleri, 7 nci ve 8 inci maddelerde 
atanmak istedikleri eğitim kurumları için 
öngörülen şartları taşımak kaydıyla yapa-
cakları tercihleri dikkate alınmak suretiy-
le il içinde; aynı tipteki eğitim kurumları 
olacak şekilde bu Yönetmelik ekinde yer 
alan EK-2 Yönetici Değerlendirme Formu 
üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu 
puan üstünlüğü esasına göre değiştirilir.” 
Denilmektedir. Anılan yönetmeliğin bu 
maddesinde görev yaptığı kurumda aralık-
sız 5 yılını dolduran kurum müdürlerinin 
aynı tip eğitim kurumu olacak şekilde ter-
cih yapmaları ve yer değiştirmelerinden söz 
edilmektedir. Anılan; yönetmelik maddesi 
uyarınca örneğin,  A tipi eğitim kurumun-
da görev alan bir yönetici sadece A tipi bir 
eğitim kurumunu tercih edebilecektir. 

Toplam öğrenci sayısı, Kadrolu öğret-
men sayısı, Kadrolu diğer personel sayısı, 
Derslik sayısı, Bina durum, Isıtma duru-
mu, Okulun bulunduğu yer nüfusu gibi 
eğitim kurumunun fiziksel ve işlevsel du-
rumu ayrı ayrı puanlanarak kurum tiple-
ri belirlenmektedir. Bu kurum tiplerinde 
görev alan yöneticilerinde bu kurumlarda 
ifa ettikleri görevlerinde karşılığında yöne-
ticilik kademeleri belirlenmektedir. 

Örneğin; 22. madde kapsamında zo-
runlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir 
A tipi kurum müdürü 5 yılını doldurdu-
ğu gerekçesi ile zorunlu yer değiştirmeye 
tabi tutulduğunda sadece A tipi eğitim 
kurumuna yer değişikliği isteyebilmekte-
dir. Bu durumda görev aldığı ilçede A tipi 
bir eğitim kurumu yoksa idarece re’sen il 
içinde başka bir kuruma atanması söz ko-
nusu olacaktır. Böyle bir durumda idareci 
görev yaptığı yerde B tipi bir eğitim ku-
rumu bulunmasına rağmen yer değişik-
liğinde bulunamayacaktır. Daha net bir 
örnek verilmesi gerekir ise 1500 öğrencisi, 
100’den fazla öğretmeni, 10’dan fazla per-
soneli ve 10’dan fazla dersliği bulunan bir 
eğitim kurumunda görev alan bir yönetici, 
350’den az öğrencisi, 25’den az öğretmeni, 
5’ten az personeli ve 5’ten az dersliği bu-
lunan bir eğitim kurumuna yer değişikli-

Hukuk Köşesi

Av. Hatice AYTEKİN
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ği talebinde bulunamayacaktır. Bir kurum 
müdürü üst bir eğitim tipi kurumu yöne-
tebilecek tecrübeye sahip ise alt tip eğitim 
kurumu çok daha iyi yönetebilecektir. İste-
ği halinde bu tip eğitim kurumlarını tercih 
etmesinin yolu bu yönetmelik maddesi ile 
kısıtlanmaktadır. Yine aynı madde ile, ku-
rum müdürleri görev aldıkları eğitim tipi 
kurumları dışında üst bir eğitim kurumu-
nu isteyememektedirler. 

Her hangi bir başarısızlığı bulunmadığı 
halde idarenin tasarrufu ile yer değişikli-
ğinde bulunan kurum müdürlerinin du-
rumlarına uygun eğitim kurumlarını tercih 
edebilme haklarının olması gerekmektedir. 
İlk bakışta aynı tip eğitim kurumları ile sı-
nırlandırılarak tercih hakkı ile sınırlamak 
kişilerin özlük haklarını korumak adına ya-
pılmış gibi görünse de uygulamada özellik-
le taşrada büyük bir sorun haline gelmiştir. 
Eğitim kurumları müdürlerinin tercihleri 
dikkate alınmak suretiyle belediye sınırla-
rı içinde,  aynı tipteki eğitim kurumlarına 
veya istemeleri halinde durumlarına uygun 
eğitim kurumlarına zorunlu yer değiştirme 
kapsamında başvuruda bulunabilmelerinin 
sağlanması gerekmektedir.

Aynı yönetmeliğin EK-2 değerlendir-
me formunda öğretmenlikte geçen her yıl 
için 0,24, müdür yardımcılığında geçen her 
bir yıl için 0,66, müdür başyardımcılında 
geçen her bir yıl için 0,72, müdürlükte ge-
çen her bir yıl için 0,84 puan verilmiştir. 
Değişiklik yapılmadan önce öğretmenlik-
te, müdür yardımcılığında, müdür başyar-
dımcılığında ve müdürlükte geçen hizmet 

sürelerine şuan verilen puanların iki katı 
verilmekte iken değişiklik ile birlikte bu 
hizmet sürelerine verilen puanlar düşürül-
müştür. Dolayısıyla yönetmelik bu yönüyle 
kıdemi neredeyse yok saymaktadır. Alınan 
ödül belgelerine verilen minimum puan 
öğretmenlikte, müdür yardımcılığında, 
müdür başyardımcılığında ve müdürlük-
te geçen her bir yıl için verilen en yüksek 
puandan bile yüksektir. Örneğin başarı 
belgesine verilen 1 puan ortalama bir öğ-
retmenin 4 yıl, üstün başarı için verilen 4 
puan ortalama bir öğretmenin 16 yıl, üs-
tün başarı belgesi için verilen 5 puan için 
ortalama aynı öğretmenin 20 yıl çalışması 
anlamına gelmektedir. Görevinde üstün 
gayret gösteren eğitim çalışanlarını moti-
ve etmek için objektif yöntemlerle ödül-
lendirme yoluna gidilmesi, ödüllendirilen 
kişilerin ise yönetici kademesinde görev 
almak istediklerinde bu ödüllerin puan ge-
tirmesine bir itirazımız bulunmamaktadır. 
Ancak; ödüllere verilen puanlar ile bir fiil 
görev yapılan yıllara göre verilen puanlar 
arasındaki büyük puan farkı kötü niyetli 
kullanımlara çanak tutmaktadır.

6111 sayılı yasa ile 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun 122’nci maddesi 
ile görevinde olağanüstü gayret ve çalışma-
sı ile başarı sağlayan memurlara merkezde 
atamaya yetkili amirler, illerde valiler ve 
kaymakamlar tarafından takdirname veri-
lebilmesi hükmünde değişiklik yapılmıştır. 
Söz konusu değişiklikle birlikte görevli 
oldukları kurumlarda olağanüstü gayret 
ve çalışmaları sebebi ile memurlara, mer-

kezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler 
tarafından başarı belgesi verilebilmesi ön-
görülmüş ve üç defa başarı belgesi alanla-
ra üstün başarı belgesi verilmesine imkân 
verilmiştir. 

Yönetmelik ekinde yer alan EK-2 De-
ğerlendirme formunda ödüller ve cezalar 
başlıklı bölümde başarı için (en fazla üç 
adet belge)1 ,Üstün başarı için 4 ve Ödül 
için 5 puan öngörülmüştür. Bu da şu anla-
ma gelmektedir, 6111 sayılı yasadan önce 
alınan takdir, teşekkür ve aylıkla ödüllen-
dirmeler değerlendirmeye alınmamaktadır. 
Eğitim çalışanlarının tamamen kişisel gay-
retleri sonucunda alamaya hak kazandıkla-
rı ödüllerinin sadece isimlerinin değişmiş 
olması sebebi ile yok sayılması kabul edi-
lebilecek bir durum değildir. Kanunen gö-
revinde olağanüstü gayret ve çalışması ile 
başarı sağlamış kişilere 6111 sayılı yasadan 
önce verilen ödüllerin görmezden gelin-
mesi büyük bir hatadır. 

Tüm bu gerekçeler ile yönetmeliğin 
hukuka aykırı maddelerinin yürütmesinin 
durdurulması ve devamında iptali ama-
cı ile Danıştay nezdinde dava açılmıştır. 
Yürürlükte olan yönetmelik 13.08.2009 
tarihinde yayımlanmış ve bu tarihe ka-
dar 29.8.2009, 10.9.2009,15.5.2010, 
9.10.2010 ve 09.08.2011 tarihlerinde 
toplamda beş defa değişikliğe uğramıştır. 
Yukarıda izah edilen hususlar 09.08.2011 
tarihine ait değişikliklerdir. Son olarak 14 
Eylül 2011 tarihli ve 28054 sayılı Res-
mi Gazetede Milli Eğitim Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname yayımlanarak yü-
rürlüğe girmiştir.  Bu KHK ile de okul ve 
kurum müdürleri sözlü sınava tabi tutula-
caktır. Sözlü sınavlar objektiflikten uzak, 
adam kayırmacılığa müsait ve denetimi zor 
uygulamalardır. Bu nedenle kişilerin bilgi 
ve yeteneklerinin ölçüldüğü sınavların 
objektiflikten en uzak olan yöntemi olan 
sözlü sınav uygulaması ileride çok büyük 
sıkıntıların yaşanmasına sebep olacaktır. 
Yürürlükteki yönetmeliğin yayımlandığı 
tarihten itibaren 5 defa değişikliğe uğra-
mış olması, ortada personelin ve eğitimin 
ihtiyaçlarını bilmeyen, zamana ve duruma 
göre düzenleme yapan bir bakanlığın ol-
duğunu göstermektedir. O vakit yapılması 
gereken kuruluş amacı üyelerinin hakları-
nı korumak olan sendikaların görüşlerinin 
alınarak işlem yapılmasıdır. Aksi durumda 
tesis edilen işlemler yargı denetiminden 
geçecek ve hukuka aykırılıkların tespiti ile 
iptal kararları verilecektir.
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MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ 
YILDIRIM’DAN SENDİKAMIZA 

VEDA ZİYARETİ

TÜRKİYE KAMU-SEN 
AFYONKARAHİSAR 

TEMSİLCİLİĞİ, AGC’YE 
NEZAKET ZİYARETİNDE 

BULUNDU

Türkiye Kamu-Sen Afyonkarahisar 
Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Şube 
Başkanı Erol ÖZSOY, Şube Mevzuat 
Sekreteri Osman AYDIN ile birlikte 
Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Mehmet Emin GÜZBEY’e ne-
zaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, karşılıklı görüş alışverişi 
yapıldı, 2012 yılının hayırlara vesile ol-
ması temennisinde bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ili kapsayan kararnamede Afyonkarahisar Milli 
Eğitim Müdürü Yıldırım Bakanlığa alındı. Bu kapsamda Yıldırım Türkiye Kamu-Sen 
İl Temsilciliğimize veda ziyaretinde bulundu

İlk veda ziyaretini Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliğimize gerçekleştiren Milli Eği-
tim Müdürü Hidayet Yıldırım “Bakanlığa alındığımı Perşembe günü akşama doğru 
internet sitelerinden öğrendim. Biz kamu çalışanıyız. Devletimizin uygun gördüğü her 
yerde çalışırız” dedi.

YÜREĞİR MİLLİ EĞİTİM PERSONELİNE VERİLEN BAŞARI 
BELGELERİ KRİTERLERİ NELERDİR?

Türk Eğitim-Sen Adana 2 No’lu Şube 
Başkanı Kamil Köse basın açıklaması ya-
parak, Yüreğir Milli Eğitim personeline 
verilen başarı belgelerinin kriterlerini sor-
du. Köse şunları söyledi: “Adana ili Yüreğir 
ilçesinde Kamu Çalışanlarına İlçe Kay-
makamlığı tarafından 17.01.2012 tarihin-
de başarı belgeleri verilmiştir. İlçemizde 
başarılı Kamu Çalışanlarından 350 kişi 
civarında başarı belgesi almış, bunlardan 
bir kısmı Milli Eğitim Çalışanlarının dı-
şındaki kurumlarda çalışanlara verildiğini, 
geriye kalanların ise Milli Eğitim çalışanı 
olan Müdür, Müdür Başyardımcısı, müdür 
yardımcısı ve öğretmenler olduğu tespit 
edilmiştir.

Bilindiği gibi yeni yasal düzenleme ile 
Kaymakamlar ve Valiler başarı veya üstün 
başarı belgesi vermeye yetkilidirler. Bu 
belgelerin yönetici atamalarında puana 
esas olduğu bilinmektedir. Türk Eğitim 
Sen olarak başarılı personelin taltif edil-
mesi, ödüllendirilmesini doğal buluyoruz. 
Çalışanın alın terinin karşılığı olarak ve-
rilen belgelere hiçbir kimsenin itirazı ol-
maz. Takdir hakkını önemsiyoruz. Ancak, 
Sendikamıza gelen şikayet ve duyumlar 
çalışanlarda adaletli dağıtım olmadığı yö-
nündedir. Bazı sendika üyelerine ayrıcalık 
tanındığı iddia edilen konular arasındadır. 
Bunun yanında başarılı personelin tespi-
tinde okul idarecilerinin görüşlerinin alın-

madığı iddialar arasındadır. 
Başarı belgelerinin tartışmaya konu 

olduğunu bu konunun aslını ve işleyişin 
nasıl olduğunu İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğümüzden veya okul müdürlerimizden 
bilgi alınıp alınmadığını öğrenmek üzere 
Yüreğir Kaymakamlığını ziyaret ettik. An-
cak Yüreğir Kaymakamı 10 gün izin ala-
rak il dışına çıktığını öğrendik. Akabinde 
Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet 
ÖZDEMİRİ ziyaret ederek konu hakkın-
da bilgi aldık.

Türk Eğitim Sen olarak Yüreğir Kay-
makamlığından özellikle aşağıdaki konu-
lara açıklık getirilmesini bekliyoruz?

1-Başarı belgeleri kimlere verilmiştir?
2-Verilen başarı belge sayısı kaçtır?
3-Hangi kriterlere göre verilmiştir?
4-Kariyer ve liyakatin esas alınıp alın-

madığı?
5-Başarı belgesi verilen personelin be-

lirlenmesine esas somut belgelerin bulu-
nup bulunmadığı?

Türk Eğitim Sen olarak Haktan yana, 
adaletli tutum ve davranışın yanında oldu-
ğumuzu, başarılı çalışanlara hak ettiğinin 
verilmesini şiddetle savunuyoruz.
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BİNGÖL ŞUBESİ’NİN YAPTIRDIĞI 
YENİ KENT-KAMU SEN SİTESİ

BURDUR’DA İŞYERİ TEMSİLCİLERİ 
İLE TOPLANTI YAPILDI 

BURDUR ŞUBESİ’NDEN 
İL MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRÜ RECEP YİĞİT’E 
VEDA ZİYARETİ

Türk Eğitim-Sen Bingöl Şube Başkanı 
Sedat Dursun Yeni Kent-Kamu-Sen site-
si ile ilgili açıklama yaptı. Dursun şunları 
söyledi. “Türk Eğitim-Sen Bingöl Şube-
si olarak TOKİ’nin Bingöl ilinde yaptı-
racağı konutlara müracaat ettik. Ancak 
TOKİ Memur-Sen ile anlaşarak bizlere 
bu konutlardan vermedi. Bu sayede haksız 
yere birçok üye sahibi oldular. TOKİ’nin 
Bingöl’de yaptıracağı yer Merkeze 7 km. 
uzaklıkta olup çevrede başka bir yerleşim 
alanının bulunmamaktadır. Yaptırılan ko-
nutların 110 m2’si memur maaş katsayısı 
ile gelecek zam harici 115.000 TL civarına 
gelmektedir. Bizden önce yapımına baş-
landığı halde hala teslim edilemedi.

Üyelerimizin yoğun talebi ve TOKİ’nin 
bu ayrımcılığı karşısında Yönetim Kurulu 
üyeleri ile birlikte Mayıs 2010’de bir Koo-
peratif kurarak konut sahibi olmaya karar 
verdik. Başlangıçta sadece Türk Eğitim-
Sen üyelerine yönelik olarak düşündük. 
Ancak talebe bağlı olarak Türkiye Kamu 
Sen’e bağlı iş kollarımızdan gelenler ile üye 
yakınlarına da bu imkânı tanıdık.  

Üyelerden Haziran 2010’da 15.000 TL 
peşin olmak üzere 2010 yılı için ayda 510 
TL, 2011 yılı Mayıs ayına kadarda ayda 
1000 TL aidat ile işe başladık. Mayıs 2011 
de bankadan kredi kullanmak isteyen ar-

kadaşlarımız için 0.84 gibi düşük 
bir vade farkı ile Bingöl Halk Ban-
kası ile anlaşma sağladık.

Bingöl Merkez İnalı Mahalle-
sindeki Projemiz yan yana 2 ayrı 
parsel üzerinde 32 daire 155 m2, 
64 dairede 135 m2 olmak üzere 
toplam 96 konuttan oluşmaktadır. 
Her iki parsel içinde çocuk oyun 
alanı, kamelya ve otoparktan mevcuttur. 

Proje çizimi, arsa alımı ve inşaat izni 
kooperatifimizce alınıp, yapım işi için 2 fir-
ma ile anlaşma sağladık. 4 Blok (64 Daire) 
İşgören Firması (Sayın Bilal AYRAN’cı), 
2 Blok (32 Daire) Bayram İnşaat (Sayın 
Tahsin BAYRAM) tarfından yapıldı. 135 
m2’lik daireler için 60.000 TL, 155 M2 
Daireler için 66.000 TL Bedelle Müte-
ahhit firmalarla anlaşma sağlandı. Arsa 
alımı, proje çizimi, inşaat ruhsatı, güneş 
enerjisi,tarafo yapımı ve tapu masrafları 
olmak üzere 135 m2 dairelerimizin orta-
lama maliyeti 80.000 TL, 155 m2 Dairele-
rimizin de 90.000 TL olmuştur. Kullandı-
ğımız malzeme listesi bizim tarafımızdan 
seçilmiş olup 1. Sınıf TSE garantili mal-
zemedir. 

Konutlarımızın yapımına Ekim 
2010’da başlandı. Konutlar teslim edilerek 
hak sahiplerine dağıtıldı. Şu an daireleri-

mizde oturmaktayız. Tapuda işlemlerimiz 
bitmek zere olup hak sahiplerinin tapu-
ları önümüzdeki günlerde dağıtılacaktır. 
Sitemizin ağaçlandırma ve çimlendirme 
işi baharda yapılacaktır. Site adı YENİ 
KENT-KAMU SEN olarak belirlenmiş 
olup harfler basımda olduğu için henüz 
takılamamıştır.

1 Yıl gibi kısa bir zamanda 96 konutu-
muzu tamamlayarak büyük emek sarfeden 
başta Yönetim Kurulumuz olmak üzere, 
Müteahhitlerimiz Sayın Bilal AYRANCI 
ve Sayın Tahsin BAYRAMA’a şükranları-
mızı sunuyorum.”

2011 yılının son gününde Bucak, Ağla-
sun, Çeltikçi ilçe temsilcisi ve işyeri temsil-
cileri ile toplantı yapıldı. Toplantıda 2011 
yılı değerlendirme ve üye çalışmaları ile 
ilgili konuşmalar yapıldı.

Bucak İlçe Temsilcisi Bünyamin DİK-
MEN, Bucak’ta son günlerde gayri ahla-
ki yapılan üye çalışmalarına değindi ve 
dönem sonuna kadar her temsilciden en 
az 2 üye beklediğini hatırlattı. Ardından 
Mevzuat Sekreteri Hamit KAYACIOĞ-
LU, Bucak ilçesinin 400’e varan üye sayısı 

ile şubemizin kalesi olduğunu, bu sayının 
500’ü aşması için çalışmalar yapmamız ge-
rektiğin anlattı. Burdur Şube Başkanı Or-
han AKIN da, sendikamızın gücünün üye 
sayısı ile paralel olduğunu, bizim Allah’tan 
başka güvenecek, sığınacak kimsemizin ol-
madığını, bu nedenle eskiye nazaran daha 
disiplinli, daha düzenli çalışmamız gerek-
tiğini vurguladı. “Birileri menfaat odaklı 
çalışırken; biz hakkın, hukukun, doğrunun 
yanındayız” diyen Orhan AKIN, yapılan 
çalışmaların üyelere anlatılmasını istedi.

Türk Eğitim-Sen Burdur Şube Yöneti-
mi 20/01/2012 tarihinde görevi sona eren 
İl Milli Eğitim Müdürü Recep YİĞİT’e 
veda ziyaretinde bulunmuştur. Ziyare-
te Şube Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
AKIN, Şube Sekreteri Mustafa YÜKSEL, 
Şube Mevzuat Sekreteri Hamit KAYA-
CIOĞLU, Şube Mali Sekreteri Hüseyin 
GENCER katılmıştır. Şube Başkanı Or-
han AKIN, Burdur İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü görevi süresince hizmetlerinden 
dolayı Recep YİĞİT’e teşekkür etmiş, 
bundan sonraki hayatında başarılar dile-
miştir. Şube yönetimimiz tarafından, İl 
Milli Eğitim Müdürü Recep YİĞİT’e pla-
ket ile Osmanlı arması hediye edilmiştir.
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BURSA ŞUBELERİ EK ÖDEME 
ADALETSİZLİĞİNİ İŞARET DİLİYLE 

PROTESTO ETTİ

DENİZLİ YÖNETİM KURULU
 YENİ ATANAN MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRÜ SEBAHATTİN AKGÜL’Ü 
ZİYARET ETTİ

TÜRKİYE KAMU-SEN 
ÇORUM İL BAŞKANLIĞI 

10 OCAK ÇALIŞAN 
GAZETECİLER GÜNÜNÜ 

KUTLADI

Bursa’da ek ödeme adaletsizliğini pro-
testo eden Türk Eğitim-Sen Bursa Şubesi, 
Valilik önünde yaptıkları işaret diliyle ey-
lemle sesini duyurmaya çalıştılar.

Çarşamba’daki Bursa Valiliği önünde 
toplanan Türk Eğitim-Sen üyeleri, hükü-
meti kamudaki ücret dengesizliğini orta-
dan kaldırmak için çıkarttığı kanun hük-
münde kararnameni memurlar arasında 

büyük eşitsizliklere yol açtığını belirterek, 
defalarca eylem yaptıklarını, hükümetin 
sağırlığı nedeniyle işaret diliyle açıklama 
yapacaklarını ifade etti.

Çıkarılan KHK ile devlet memurları-
nın bazılarının daha düşük, bazılarının da 
daha yüksek ödeme yapıldığını dile getiren 
Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Kazım Sar-
nık ile Bursa 2 No’lu Şube Başkanı Selçuk 

Türkoğlu, öğretmenlerin, akademisyenler 
ve din görevlilerinin kamuda alt dilimde 
maaş alan memurlar durumuna getirildi-
ğini belirtti.

Sarnık ve Türkoğlu şunları söyledi: 
“OECD ülkeleri içerisinde zaten en az 
maaş alan öğretmenlerimiz her yıl yapılan 
yüzde 3-4 oranındaki zamların ardından 
vergi kesintileriyle kayıp yaşamaktadır. Ya-
şanan son durumdan sonra öğretmenler 
açısından ekonomik soykırım olmuştur. 
Yoksulluk sınırının 3 bin lira olduğu ülke-
mizde bin 750 lira maaş alan öğretmenler, 
geçim savaşı verir hale gelmiştir. Kanun 
Hükmündeki kararnameler yoluyla fer-
man çıkarır gibi milletin iradesini hiçe sa-
yarak sendikalar görmezden gelinip sosyal 
diyalogu baltalamanın demokrasiye vuru-
lan en büyük darbe olduğunu vurgulayan 
Sarnık ve Türkoğlu, kamu görevlilerinin 
beklentilerine daha fazla geç kalınmadan 
karşılık  verilmesi gerektiğinin altını çizdi. 
Türkiye’nin her yerinde 6 haftadan buya-
na açıklama yaptıklarını belirten Sarnık ve 
Türkoğlu, “Hükümet bu sağır tavrından 
dolayı belki anlayabilirler umuduyla açık-
lamamızı işaret diliyle yapıyoruz” dedi.

Şube Yönetim Kurulu Denizli Milli Eğitim Müdürü Mahmut OĞUZ’un merke-
ze alınmasının ardından, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Sebahattin AKGÜL’e 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Şube Başkanımız Turgay DEMİRTAŞ yapılacak 
olumlu işlerde Türk Eğitim-Sen olarak desteklerinin sürekli olacağını belirtti. DE-
MİRTAŞ, eğitim-öğretimde başarının artması için öğretmenlerin moral motivas-
yonlarının üst seviyede olması gerektiğini söyledi. Milli Eğitim Müdürümüz Sayın 
Sebahattin AKGÜL de ilimizin başarısının artırılmasında sendikaların katkılarını 
beklediklerini söyledi.

Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Baş-
kanı Mahmut Alparslan ve Türkiye 
Kamu Sen’e bağlı sendika başkanları, 
Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek, 
basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü’nü kutladı.  Başkan 
Yardımcısı Necati Ergün tarafından 
ağırlanan Türkiye Kamu-Sen Çorum İl 
Başkanı Mahmut Alparslan, “Yargı ba-
ğımsızlığı ne kadar önemli ise, basının 
bağımsızlığı da bir o kadar önemlidir. 
Bu bağımsızlığın sağlanması için basın 
mensuplarının haklarının kısıtlanma-
ması ve devlet tarafından desteklenme-
si gerekir” dedi.



TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası 20 Yaşında

24

DİLEKÇELERİMİZ BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ’NE ULAŞTI

TÜRK EĞİTİM-SEN GİRESUN ŞUBESİ 
İDARECİ ATAMALARI ÖNCESİ 
İSTİŞARE TOPLANTISI YAPTI

BANU AVAR ‘KAÇIN DEMOKRASİ 
GELİYOR’ KONULU KONFERANS VERDİ

Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şube-
si başlatmış olduğu “6 bin 317 şehit için 
6 bin 317 dilekçe” kampanyasında top-
ladığı dilekçeler,  Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’na teslim edildi.

Fransızların Gaziantep’te Ermeni çe-
teleri ile birlikte yaptıkları zulüm, işkence 
ve soykırımı tüm dünyaya duyurmak ve 
bunun göstergesi olarak Gaziantep 100. 
Yıl  Parkı içerisinde Türk Soykırım Anıtı 
dikilmesi ile ilgili dilekçeleri Büyükşehir 
Belediyesi Başkanlığı’na teslim edilirken, 

Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şube Başka-
nı Bekir Avan şunları söyledi: “1920-1921 
yılları arasında Fransızların Ermeni çete-
leri ile birlikte hareket ederek Gaziantep 
ilimizde yaptıkları zulmün asıl soykı-
rım olduğunun bilinmesi gerekmektedir. 
Geçmişte yaptıklarını görmeyip bugün 
sözde soykırım cümleleri ile kamuoyunu 
işgal edenlerin, asıl soykırımı görmeleri 
için geçmişlerine bakmaları gerekmekte-
dir. Bizler de sivil toplum kuruluşu olarak 
sosyal sorumluluğumuz gereği bunu tüm 

dünyaya duyurmak adına dilekçeleri top-
ladık. Sosyal sorumluluk ve milli hassasi-
yet sahibi sendikacılık anlayışı ile hareket 
eden tüm üyelerimize ve yöneticilerimize 
teşekkür ediyorum.”

Türk Eğitim-Sen Giresun Şubesi 1 Şubat 
2012 günü başvuruları sona erecek olan ida-
reci atamaları öncesi İstişare Toplantısı yaptı. 
Toplantıya Şube Başkanımız Arif ÇETİN-
KAYA, yönetim kurulu üyelerimiz ve sınavda 
başarılı olan üyelerimiz katıldı. Arif ÇETİN-
KAYA, müracaatlarda dikkat edilmesi gere-
ken noktalar ve yönetmelik hakkında bilgi 
verdi. ÇETİNKAYA üyelerimizin haklarını 
en iyi şekilde savunduklarını ve bundan son-
rada savunacaklarını söyleyerek, Müdürlük 
ve Müdür Başyardımcılığı atamalarının aynı 
anda yapılmasının sakıncalarını ve ayrı yapıl-
masının daha doğru olacağını belirten yazı 
ile Giresun MEM’e başvurduklarını belirtti. 
Toplantıda üyelerimizin aldıkları puanlar ve 
yapacakları tercihler hakkında fikir alışveri-
şinde bulunuldu. 

Türk Eğitim-Sen Hatay 2 No’lu Şube 
tarafından organize edilen konferansa ko-
nuşmacı olarak araştırmacı gazeteci yazar 
Banu Avar katıldı. Banu Avar İskenderun 
ve Dörtyol’da ‘Kaçın Demokrasi Geliyor’ 
konulu konferans verdi. İskenderun’da 
üyelerimiz ve bölge halkı Belediye Kültür 
Sarayını tıklım tıklım doldurdu. Konfe-
rans sonunda Şube Başkanı Ahmet Akça 
araştırmacı-yazar Banu Avar’a günün anı-
sına bir plaket takdim etti.

Konferansın Dörtyol ayağı da oldukça 
yoğun katılıma sahne oldu. Banu Avar’ı 
geçen yıl dinleyen Dörtyolluların ilgisi bu 
yıl da çok yoğun oldu. 

Banu Avar, Ulu Önder Atatürk’ün 

Dörtyol’a geliş tarihi olan 14 Ocak’ta 
ikinci kez Dörtyol’da olmaktan çok mut-
lu olduğunu ifade etti. Banu Avar, verdiği 
konferansta DEMOKRASİ adıyla gelen 
Emperyalistlerin insanları nasıl kaynak-
larından ettiğini, nasıl sefilleştirdiğini, 
ağır aksak da olsa devam eden demokra-
sinin yok edildiğini bir bir anlattı. NU-
TUK veya başka önemli kitapları okuma 
özürlüsü olan vatandaşlara kendisi bizzat 
NUTUK’tan bölümler okudu ve emper-
yalizmden kurtuluş yollarını işaret etti. 
“Gevşek Örgütlenme” dediği toplumsal 
ilişkilerin artırılmasını, Türkiye’nin gele-
ceğe yönelik sorunlarının bu görüşmeler-
de ortaya konmasını önerdi. Konferansın 
ardından Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl 

Keskin Banu Avar’a Atatürk’ün 1931’de 
Dörtyol’a gelişinde Fatma Memili Delia-
ğa ile çekilmiş fotoğrafı hediye etti. Şube 
Sekreterimiz Yaşar Gürakan da Banu 
Avar’a, araştırmacı-yazar Kadir Aslan’ın 
‘Dörtyol’da Kurtuluş Mücadelesi’ kitabını 
hediye etti. Dörtyol Temsilcilik Başkanı 
Fatih Saygılı da Banu Avar’a çiçek takdim 
etti. Banu Avar, daha sonra da “KAÇIN 
DEMOKRASİ GELİYOR!” adlı kitabını 
imzaladı. 
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İSTANBUL 8 NO’LU ŞUBE’DEN İŞYERİ 
TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI YAPILDI 

Türk Eğitim-Sen İstanbul 8 No’lu Şube 
tarafından düzenlenen İşyeri Temsilcileri 

İstişare Toplantısı yoğun bir katılımla ger-
çekleşti. 27 Aralık tarihinde Sultangazi, 28 

Aralık tarihinde de Arnavutköy ilçesinde 
düzenlenen toplantıların sonuncusu GOP 
ve Eyüp temsilcilerimizin katılımıyla Ga-
ziosmanpaşa ilçemizde yapılmıştır. 

Toplantıda bir konuşma yapan İstan-
bul 8 No’lu Şube Başkanı Remzi Özmen; 
Anayasa çalışmalarına dikkati çekerek, tu-
zaklara karşı elimizden geleni yapmamız 
gerektiğini söyledi. Özmen ayrıca İşyeri 
Temsilcilerinin birer uç beyi olduğunu 
kaydederek, kendi okullarında gerekli ça-
lışmaları yapacaklarını söyledi.  Özmen 
sendikamızın bu milletin bekası için ne 
kadar önemli olduğunu da vurgulayarak, 
şubemizin henüz genç bir şube olduğunu, 
üyelerinin desteğiyle iki yılda yüzde yüz 
büyüdüğünü ifade etti. 

TÜRK EĞİTİM-SEN İSTANBUL 3 NO’LU 
ŞUBE “ARİF NİHAT ASYA” YI ANDI

12 Ocak Perşembe günü saat 18:45’ te 
sendika şube merkezindeki “ Neşet Dudak 
toplantı salonu” nda eğitimci-yazar Atilla 
Yayım’ın konuşmacı olduğu “BAYRAK 
ŞAİR-ARİF NİHAT ASYA” yı anma 
toplantısı yapıldı.

Şube Başkanı Ali İhsan Hasanpaşa-
oğlu’nun açılış ve takdim konuşması ile 
başlayan programda eğitimci-yazar Atilla 
Yayım, Arif Nihat Asya ile olan hatıraları-
nı anlattı. Daha sonra Arif Nihat Asya’nın 
hayatından kesitler sunan, öğretmenlik ve 
milletvekilliği yaptığı dönemleri irdeleyen, 
şiirlerini okuyan ve tahlillerde bulunan 
Atilla Yayım sözlerini duayla tamamladı.

GENEL BAŞKAN KAŞ’TA 
ÜYELERİMİZLE BULUŞTU

Kaş İlçe Yönetimi tarafından 6 Ocak 
2012 tarihinde emekli olan öğretmenlere 
verilen yemeğe Türk Eğitim-Sen ve Tür-
kiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail 
KONCUK, İLKSAN  Yönetim Kurulu 
Başkanı Tuncer YILMAZ, Türk Eğitim-
Sen Genel Sekreteri Musa AKKAŞ, Türk 
Eğitim-Sen Genel Mali Sekreteri Seyit 
Ali Kaplan, Türk Eğitim-Sen Antalya 1 
No’lu Şube Başkanı Bünyamin SEÇME, 
2 No’lu Şube Başkanı Fethi KURT,  An-
talya 1 No’lu Şube’nin eski ve mevcut yö-
netim kurulu ile ilçe yönetimleri katıldı.

Kaş İlçe Temsilcimiz Zeki Maden’in 
hoş geldiniz konuşmasının ardından An-
talya 1 No’lu Şube Başkanımız Bünyamin 
Seçme şube çalışmaları hakkında bilgi 

verdi. Daha sonra kürsüye gelen İLKSAN  
Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer YIL-
MAZ, üyelerimizi İLKSAN’ın çalışmaları 
hakkında bilgilendirdi. 

Bir konuşma yapan Türk Eğitim-Sen 
ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İs-
mail KONCUK,  eşit işe eşit ücret düzen-
lemesinde öğretmen ve akademisyenlerin 
yok sayıldığını, ek ödemelerinin yerinde 
saydığını söyleyerek, bu konuda mutlaka 
bir düzenleme yapılması gerektiğini kay-
detti. Koncuk, ücretlerde adalet sağlayaca-
ğı iddiası ile çıkarılan Kanun Hükmünde 
Kararnamenin  beklentileri karşılamaktan 
uzak olduğunu, yeni adaletsizlikler doğur-
duğunu da kaydetti.  Genel Başkan İsmail 
Koncuk ayrıca “Toplu sözleşme hakkımızı 
düzenleyecek kanun 1,5 yıldır çıkarılma-
mıştır” dedi. Yemeğin ardından emekli 
olan öğretmenlere sendikamıza yaptıkları 
katkıdan dolayı teşekkür plaketi verildi.
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SENDİKA YASA TASARISI İSTANBUL’DA DA PROTESTO EDİLDİ

Türkiye Kamu-Sen üyeleri, kamu gö-
revlileri sendikaları ve toplu sözleşme 
kanun tasarısına tepki göstererek Sosyal 
Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü önünde 
eylem yaptı.

16 aydır kamu görevlilerinin ve sendi-
kaların merakla beklediği ‘’Kamu görev-
lileri sendikaları ve toplu sözleşme kanun 
tasarısı’’ bakanlar kurulundan geçerek Tür-
kiye Büyük Millet meclisine gönderildi 
ancak içeriği kamu çalışanlarını memnun 

etmedi. Türkiye Kamu-Sen İstanbul Şu-
beleri, bakanlar kurulundan geçen, ‘kamu 
görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme 
kanun tasarısına tepki göstererek Unkapa-
nı’ndaki Sosyal Güvenlik Kurumu İl mü-
dürlüğü önünde eylem yaptı.

Eylemde sloganlar atarak hem Hükü-
mete hem de tasarıya tepki gösteren Türki-
ye Kamu-Sen üyeleri, tasarının sendikalar 
arasında ayrımcılığa yol açtığını öne sürdü.

Eylemde açıklama yapan Türkiye 
Kamu-Sen İstanbul İl Temsilcisi Hanefi 
Bostan, “Aylardır bekletilen ve memur-
lardan köşe bucak kaçırılarak hazırlanan 
kanun tasarısı memurlarımız adına hayal 
kırıklığı ile karşılanmıştır. Müzakerelerin 
hiçe sayıldığı demokratik ilkelerin gör-
mezden gelindiği, farklı görüşlere taham-
mül dahi edilemediği, toplu sözleşme sis-
temi adıyla ucube bir yapının oluşturduğu 
bir sendika kanun tasarısı ile karşı karşıya-
yız” dedi.

Tasarının kandırma ve oyalamadan 
başka bir şey olmadığını iddia eden Bostan, 
“Taslak incelendiğinde sendikalar arasında 
açık bir ayrım yapıldığı ve kayırma olduğu 
görülmektedir. Toplu sözleşmede sendika-
ların temsili noktasındaki adaletsizlik her-
halde AKP’nin adalet anlayışından başka 
bir şey değildir. Türkiye Kamu-Sen olarak 
biz, memurlarımızın umutlarını çalan ve 
hayal tacirliği yapan bu yasa tasarısının al-
tına asla imza atmayız.

Biz sanal değil gerçek bir toplu sözleş-
me istiyoruz” diye konuştu. 

Grup açıklamanın ardından sessiz bir 
şekilde dağıldı.

KAYSERİ’DE MİLLETVEKİLLERİNE 
CUMA NAMAZI ÇIKIŞINDA 

YARDIM TOPLANDI

Seccadeye atılan 24 lira 15 kuruşu sa-
yıp Meclis’e göndereceğini söyleyen Türk 
Eğitim-Sen Kayseri 2 No’lu Şube Başka-
nı Ali İhsan Öztürk, “Milletvekillerimizin 

açlıktan ağızları kokuyor. Onlar aç gezer-
ken, memurlar olarak bizim tok gezmemiz 
olmaz diye buraya seccade serip, yardım 
topladık’’ dedi.

Kayseri’de Selçuklu eseri tarihi Hunat 
Camii önünde, namaz çıkışı gerçekleşti-
rilen eylemde Türk Eğitim-Sen Kayseri 2 
No’lu Şube Yönetim Kurulu ve şube üye-
leri, bir seccade serdi. İlk yardımı 1 TL ile 
kendisi yapan Öztürk, daha sonra camiden 
çıkanlara “Vekile yardım, vekile yardım” 
diye seslendi. Vatandaşlar, seccadeye bozuk 
para atarken, bir vatandaş da kâğıt 5TL’yi 
seccadeye bırakınca, etraftan “İşte bonkör 
vatandaş’’ sözleri duyuldu. Seyyar Milli 
Piyango Bayi Gülten Yaşar da, seccadeye 
bozuk para atarak, ’’Biz sokakta ekmeği-
mizi bu soğukta kazanırken, onlar sıcacık 
mecliste çok yoruluyorlar’’ dedi.

Seccade üzerindeki paralar sayılırken, 
bazı vatandaşlar kâğıt 5 TL ile hatıra fo-
toğrafı çektirdiler. Özellikle emekli vatan-
daşlar ve asgari ücretle çalıştığını söyleyen-
ler, eylemi düzenleyenlere teşekkür etti.
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KARS ŞUBESİ’NDEN ÖĞRETMENE 
SALDIRIYA KINAMA

KAYSERİ 1 NO’LU ŞUBE BAŞKANI ALİ BENLİ ADEY 
UYGULAMASINA DEĞİNDİ

Türk Eğitim-Sen Kars Şube Başkanı 
Fahrettin Şimşekler, 18 Ocak Çarşamba 
günü ŞAİKO YİBO Müdür Başyardımcısı 
Mehmet Kemer’e yapılan saldırıyı kınadı.

Şimşekler, dışardan gelen şahıslar tara-
fın müdür başyardımcısının okul içerisinde 
darp edildiğini söyledi ve “Bir öğretmeni-
mizin daha saldırıya uğramış olduğunu 
üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. ŞAİKO 
YİBO Müdür Başyardımcısı Mehmet Ke-
mer, okulda iken dışarıdan gelen bazı şa-
hıslar tarafından saldırıya uğramış, darp 
edilmiştir” dedi. 

Şimşekler şunları kaydetti: “Kars’ta 
daha önce de gerçekleşen benzeri menfur 
saldırılardan birisinin daha cereyan etti-
ğine dikkat çeken Şimşekler; “Daha önce 
meydana gelen iki saldırı ve darp olayların-
da da olduğu gibi valimizin, kaymakamla-
rımızın ve milli eğitim müdürümüzün dik-
katlerini bu hususa çekmeye çalışmıştık. 
Yine benzeri bir olay cereyan etmiş ve yine 
bir meslektaşımız hak etmediği bir saldı-
rıya uğramıştır. Bir öğretmenin öğrencisi-
nin kulağını çekmesinin dava-soruşturma 
konusu yapıldığı ve öğretmenlerimizin 
manevi olarak da yıpratıldığı olaylar göz 
önüne alındığında devletin böyle bir acze 
düşmesini kaldıramıyoruz. Devletin öğret-
menini yalnız bırakmasına anlam veremi-
yoruz dedi.

Türk Eğitim-Sen Kayseri 1 No’lu Şube 
Başkanı Ali Benli basın açıklaması yapa-
rak, ADEY uygulamasına değindi. Benli 
şunları söyledi: “Millî Eğitim Bakanlığı 
İlköğretim Genel Müdürlüğü-25.08.2011 
tarih ve 9982 sayılı genelge ile- Devamsız-
lık yapan öğrenciye yönelik bireyselleştiril-

miş uygun müdahalelerin yapılmasını sağ-
layıp takibini yapmak amacıyla “Aşamalı 
Devamsızlık Yönetimi (ADEY )”adlı bir 
uygulama başlatmıştır. Uygulama, anket 
üzerinden gerçekleştirilmektedir.

ADEY- amacı bakımından- “verim-

li bir çalışma” olmakla birlikte, uygulanışı 
esnasında birçok sorunu da beraberinde 
getirmiştir.

Bu uygulama-çocukların psikolojik 
durumları gereği-rehberlik formasyonu 
almış öğretmenlerce gerçekleştirilmelidir. 
Bir çocuğa; hem aile mahremiyeti ile ilgili 
sorular sormak hem de ondan bu sorulara, 
yeterli ve doğru cevap vermesini beklemek 
yanlıştır.

TÜRK EĞİTİM-SEN olarak-yukarı-
da izaha çalıştığımız sebeplerden dolayı- 
“Aşamalı Devamsızlık Yönetimi ( ADEY 
)” uygulamasının Bakanlığımızca yeniden 
değerlendirilerek gerekli düzenlemeler-
mutlaka-yapılmalıdır.” 

ZEYTİN AĞAÇLARIMIZ MEYVE VERMEYE BAŞLADI
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dola-

yısıyla 2007 yılında kadın üyelerimiz adı-
na İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi 
Kampüsü’nde oluşturduğumuz 500 ağaçlı 
Türk Eğitim-Sen Zeytinliği, Şube Başka-
nımız Adnan SARISAYIN ve Şube Mev-
zuat Sekreterimiz Aydın TÜRKER tara-
fından gezildi.

Zeytinlerin üniversite yönetimince 
toplatılıp, üniversite çalışanlarının yararı-
na kullanıldığı öğrenildi. Şube Başkanımız 
İYTE çalışanlarını da ziyaret ederek sen-
dikal çalışmalar hakkında bilgi verdi.
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EĞİTİM ÖZRÜNE İLK DAVAYI TÜRK EĞİTİM-SEN
 MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİ AÇTI

TÜRKİYE KAMU-SEN MARDİN 
SES GETİRDİ

MUĞLA ŞUBESİ DENİZOVA 
İLKÖĞRETİM OKULU’NU ZİYARET ETTİ

MARMARİS 
TEMSİLCİLİĞİ’NDEN 

GELENEKSEL AŞURE ETKİNLİĞİ

Türk Eğitim-Sen Mardin Şubesi; 
Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in 
verdiği sözü tutmaması üzerine eği-
tim özrüne bağlı yer değiştirmeyle 
ilgili yürütmeyi durdurma kararlı 
davayı üyeleri Kübra Horasan adına 
açtı. Mardin Şube Başkanı Bahattin 
Biçer yaptığı açıklamada üyeleri adı-
na 30/12/2011 Cuma günü davayı 

açtıklarını ve dava açmak isteyen her-
kese yardımcı olabileceklerini belirtti. 
İl Başkanı sözlerine, kararın Şubat ayı 
ortalarında çıkacağını ve bunu basın 
toplantısıyla açıklayacaklarını, dava-
yı kazanmalarının ardından mağdur 
edildikleri için tazminat davası aça-
caklarını belirtti. 

Mardin Kamu-Sen İl Temsilciliği’nin 
yapmış olduğu promosyon eylemi Mardin İl 
Milli Eğitim Müdürü Ziya ESER nezdinde 
ses buldu. İl başkanı Bahattin Biçer tarafın-
dan yapılan açıklamada promosyonlarla eyle-
min olumlu karşılandığını ve eylemden sonra 
İl Milli Eğitim Müdürü Ziya ESER ile 1,5 
saate yakın görüştüklerini şartların daha da 
iyileşmesi için ellerinden geleni yapacaklarını 
belirtti. Mardin Kamu-Sen’in eylemi Saygı 
Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıy-
la başladı daha sonra Şube Başkanı yaptığı 
konuşmada bankaların değil öğretmenlerin 
haklarının korunması gerektiğini zaten öğ-
retmenlerin ek ödeme mağduru olduğunu 
herkesin sahip çıkması gerektiğini belirtti. 
Eylem İl başkanının maaş bordlarını yakma-
sıyla sona erdi.

Türk Eğitim-Sen Muğla Şubesi olarak Denizova İlköğretim Okulunu ziyaret 
ettik. Ziyarette Şube Başkanı Mürsel ÖZATA, Şube Sekreteri İlker KOÇAR, Ba-
sın ve Dış İlişkiler Sekreteri İdris KÖMÜRCÜ ile Türdü 100.Yıl İlköğretim Oku-
lu Müdürü Sunday ÖZCAN, Denizova İlköğretim Okulu Müdürü Ali KURAL, 
Okul Temsilcisi Süleyman ÖZERDEM ve öğretmenler bir araya geldi. 

Türk Eğitim-Sen Muğla Şubesi Marmaris 
Temsilciliği’nin her yıl geleneksel olarak düzen-
lediği Aşure etkinliği Marmaris Liman Resto-
rantta yapıldı. Etkinliğe Muğla Şube Başkanı 
Mürsel ÖZATA, Teşkilatlandırma Sekreteri 
M.Ali ENİL, Kadın Kolları Başkanı Makbule 
DURU, Marmaris Temsilcisi Erdem AKSOY 
ve Yahya TOMAS, Marmaris Kadın Kolları ile 
Marmaris’te görev yapan üyelerimiz katıldı. 
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NEVŞEHİR İLİNDEN VEKİLLERE YARDIM PAKETİ GİTTİ

TÜRK EĞİTİM-SEN ORDU ŞUBESİ 
ORDU HUZUREVİ VE ÇOCUK 

YUVASI’NI ZİYARET ETTİ 

TEKİRDAĞ ŞUBESİ TÜRK EĞİTİM-SEN’İN 20. YAŞINI KUTLADI

Türk Eğitim-Sen Nevşehir şubesi baş-
lattığı geçinemeyen milletvekillerine der-
ledikleri yardım paketini yaptıkları basın 

açıklaması ile söz verdikleri gibi Meclis 
Başkanlığı’na gönderdiler.

Şube Başkanı Mustafa UĞUR, yöne-
tim kurulu üyeleri ve sendikalarına üye 
meslektaşları ile beraber yardım paketini 
kargoya teslim ettiler.

Yardım paketinin kargoya teslimi ön-
cesi bir basın  açıklaması  yapan UĞUR; 
“Ülke emeklileri, ülke memurları geçim 
şartlarından dolayı inim, inim inlerken, 
milletvekilleri bir gecede maaşlarına yüzde 
yüz yapabilmektedir. 15 aydır memurların 
sendika yasası değişikliğini kanunlaştır-
mayan, yüzde 3 lük gibi komik zam artışını 
memura dayatan, ek ödeme iyileştirmesin-

de öğretmeni ayrı tutan vekillerin ve siya-
si partilerin çifte standardını Kınıyoruz” 
dedi.

Şube Başkanı Mustafa UĞUR, geçi-
nemeyen milletvekillerine Meclis Başkanı 
eliyle dağıtılması için gönderdikleri pake-
tin muhteviyatını da açıkladı.

Yardım paketinde;
1 top yazışma kağıdı
2 adet pilot kalem
20 adet kurşun kalem
25 adet hazır çay
2 paket meşhur Nevşehir kuru üzümü
2 paket meşhur Nevşehir kabak çekirdeği
20 TL’lik telefon kontörü bulunmaktadır.

Türk Eğitim-Sen Ordu Şubesi Kadın Kolları, Ordu Huzurevi ve Çocuk Yuvası’nı 
ziyaret etti. Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Ordu Şube Başkanı 
Ömer OKUMUŞ, Türk Eğitim-Sen Ordu Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı Hay-
riye DEMİR, üyelerimiz Gülcan SULAK, Fatmagül ENGİN KESKİN ve Bilgin 
ÖZTÜRK’ün katıldığı ziyarette yaşlılarımız ve çocuklarımızla sohbet edildi.  Ziyaret 
samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşti. Kadın Komisyonumuzun yıllık çalışma prog-
ramında yer alan faaliyetleri devam edecektir.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-
Sen’in 20. kuruluş yılı nedeniyle Öğretme-
nevinde düzenlenen Birlik ve Dayanışma 
yemeği coşkulu geçti. Tekirdağ Belediye 
Başkan Vekili Ali Kılıç, Kent Konseyi Baş-
kanı Levent Gündoğdu ile Türkiye Kamu-
Sen ve Türk Eğitim Sendikasının Başkan 
ve üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği yemekte 
açılış konuşmasını yapan Türk Eğitim-Sen 
Tekirdağ Şube Başkanı Muzaffer Doğan 
20 yıllık süreçte yaşananları anlattı.

BİLECİK ŞUBE’DEN YATAKLI-KAHVALTILI PROTESTO 
Türk Eğitim-Sen Bilecik Şubesi milletvekili ve memurların yaşam 

tarzını hicvetti. Eşit işe eşit ücret düzenlemesinde öğretmen ve akade-
misyenlerin yok sayılmasını ve emekli milletvekillerine yapılan maaş 
zammını protesto etmek amacıyla yapılan eylem, Kültür ve Turizm İl 
Müdürlüğü önünde gerçekleştirildi. Protestoda, iki yatak ve iki kah-
valtı masası kuruldu. Üzerinde “memur” yazan yatağa Şube Başkanı 
Ömer Yel, delik çorap ve küçük yorganla yattı. Üstünde “Milletvekili” 
yazan yatağa da Bozüyük Ertuğrulgazi İlköğretim Okulu İşyeri Tem-
silcisi Ahmet YURDUYOK yattı. Yataktan kalkarak kahvaltı masa-
sına oturan memurun masasına 3 zeytin ile 1 ekmek, milletvekilinin 
kahvaltı sofrasına daha fazla gıda malzemesi konuldu.
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•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Meral 
SEKİ’nin kızı olmuştur.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Betül 

Bayram KEMANECİ’nin kızı olmuştur.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Mehmet 

GÜL’ün oğlu olmuştur.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Hakan 

SÜLECİK’in oğlu olmuştur.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Fatih 

İNCETAŞ’ın kızı olmuştur.
•	 Giresun Şubesi üyelerinden Murat 

COŞ’un çocuğu olmuştur.
•	 Giresun Şubesi Dereli İlçe Temsilcimiz 

Turan BABA’nın oğlu olmuştur.
•	 Hatay 2 No’lu Şube üyelerinden Ali 

DEMİR’in kızı olmuştur.
•	 Hatay 2 No’lu Şube üyelerinden Özlem-

Mehmet Cihat YILMAZ çiftinin çocukları 
olmuştur.
•	 İstanbul 3 No’lu Şube üyelerinden Ab-

dullah AKSU’nun çocuğu olmuştur.
•	 İstanbul 3 No’lu Şube üyelerinden Kader 

AYDIN’ın çocuğu olmuştur.
•	 İstanbul 3 No’lu Şube üyelerinden Engin-

Semra KEÇE çiftinin çocukları olmuştur.
•	 İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Aykut 

Derya EGE› nin oğlu olmuştur.
•	 İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden Songül-

İlker DOMANİÇ çiftinin kızı olmuştur.
•	 Karaman Şubesi üyelerinden Mustafa 

USLU’nun çocuğu olmuştur.
•	 Karaman Şubesi üyelerinden Nazmi 

COŞKUN’un çocuğu olmuştur.
•	 Karaman Şubesi üyelerinden Hasan 

KARATAŞ’ın çocuğu olmuştur.
•	 Karaman Şubesi üyelerinden Mehmet 

GÜZEL’in çocuğu olmuştur.

•	 Karaman Şubesi üyelerinden Fahriye 
UYAR’ın çocuğu olmuştur.
•	 Kırıkkale Şubesi üyelerinden Haydar 

GÜNGÜNEŞ’in çocuğu olmuştur.
•	 Kırıkkale Şubesi üyelerinden Coşkun-

Mehtap APAYDIN çiftinin çocukları olmuş-
tur.
•	 Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden Selda-

Fevzi GÜNEŞ çiftinin Tuna adında oğulları 
olmuştur.
•	 Kocaeli Şubesi üyelerinden Halenur 

KOCATEPE’nin Kerem adında oğlu olmuş-
tur.
•	 Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Ümit 

İŞÇİ’nin kızı olmuştur.
•	 Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Osman 

FIRAT’ın kızı olmuştur.
•	 Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Fatih 

YILDIZ’ın çocuğu olmuştur.
•	 Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Hatice 

SAMUR’un oğlu olmuştur.
•	 Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Zekiye- 

Ahmet ÖZBEK çiftinin oğlu olmuştur.
•	 Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Gül-

sen-Yavuz Selim TAŞPINAR çiftinin oğlu 
olmuştur.
•	 Nevşehir Şubesi üyelerinden Sema-Olcay 

ÖZTÜRK çiftinin Gökçe adında kızı olmuş-
tur.
•	 Nevşehir Şubesi üyelerinden Esma-Ali 

DEMİRAY çiftinin Ayşe Ceren adında kızı 
olmuştur.
•	 Nevşehir Şubesi üyelerinden Nusret 

ÇİMENTEPE’nin Bahar adında kızı olmuş-
tur.
•	 Niğde Şubesi üyelerinden Gökmen 

KARATAŞ’ın çocuğu olmuştur.
•	 Niğde Şubesi üyelerinden Cafer 

KAYA’nın çocuğu olmuştur.

•	 Niğde Şubesi üyelerinden Erhan-Seval 
EROĞLU çiftinin çocukları olmuştur.
•	 Niğde Şubesi üyelerinden Derya-Uğur 

BOZKIR çiftinin çocukları olmuştur.
•	 Sakarya Şubesi üyelerinden Ebru 

BAKIR’ın Arda adında oğlu olmuştur.
•	 Sakarya Şubesi üyelerinden Ufuk-Gülsen 

ONUT çiftinin Ufuk Kayra adında oğlu ol-
muştur.
•	 Sinop Şubesi üyelerinden Ömer 

ÇAKIR’ın oğlu olmuştur.
•	 Sinop Şubesi üyelerinden Hikmet-Özgür 

GÖKÇE çiftinin çocukları olmuştur.
•	 Sinop Şubesi üyelerinden Suzan-Mesut 

CAN çiftinin kızları olmuştur.

•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Gönül 
ÇELİK’in annesi vefat etmiştir.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Gönül 

ÇELİK’in eniştesi vefat etmiştir.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Şükrü 

SAĞMEN’in yeğeni vefat etmiştir.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden İsmail 

TUFAN’ın dedesi vefat etmiştir.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Erhan 

TETİK’in babası vefat etmiştir.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Neslihan 

TURAN’ın halası vefat etmiştir.
•	 Adana 2 No’lu Şube Yönetim Kurulu 

üyelerinden Hakan ÖLMEZ’in babası vefat 
etmiştir.

•	 Adana 2 No’lu Şube Yönetim Kurulu üye-
lerinden Mustafa Necati TATIL’ın annesi ve-
fat etmiştir.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Sevgi 

Akgüneş KESTİR’in kız kardeşi vefat etmiştir.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Ayşe 

Aslı GEÇİOĞLU’nun annesi vefat etmiştir.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Ufuk 

KIRAN’ın annesi vefat etmiştir.
•	 Adana 2 No’lu Şube Mali Sekreteri Yusuf 

DELİKOCA’nın dedesi vefat etmiştir.
•	 Afyonkarahisar Şubesi üyelerinden Yıl-

maz ÇİĞİLTEPE’nin babası vefat etmiştir.
•	 Afyonkarahisar Şubesi üyelerinden Meh-

met DERİNÖZ’ün kayınvalidesi vefat etmiş-
tir.
•	 Ankara 2 No’lu Şube MEB üyesi Şükrü 

DOĞAN’ın dayısı vefat etmiştir.

•	 Erzurum 1 No’lu Şube Yönetim Kurulu 
üyelerinden Mahmut OK’un eniştesi vefat et-
miştir.
•	 Giresun Şubesi üyelerinden Faruk 

TÜRKYILMAZ’ın babası vefat etmiştir.
•	 Giresun Şubesi üyelerinden Sevil 

ÇETİN’in babası vefat etmiştir.
•	 Hatay 2 No’lu Şube üyelerinden Özlem 

PEKGÜRLER’ in annesi vefat etmiştir.
•	 Hatay 2 No’lu Şube üyelerinden İsmail 

ERDEM’in babası vefat etmiştir.
•	 Hatay 2 No’lu Şube üyelerinden Ahmet-

Halil DOĞAN’ın annesi vefat etmiştir.
•	 Hatay 2 No’lu Şube üyelerinden Osman 

FİDANGÜL’ün kayınbabası vefat etmiştir.
•	 Hatay 2 No’lu Şube üyelerinden Füsun 

BİLİCİ’nin babası vefat etmiştir.

YENİ DOĞANLAR

VEFAAT

•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Rama-
zan BÜYÜKÖZTÜRK’ün kızı evlenmiştir.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Hüse-

yin AÇIKGÖZ’ün kızı evlenmiştir.
•	 Erzurum 1 No’lu Şube üyelerinden Şü-

heda Şeyda NEBİOĞULLARI evlenmiştir.
•	 Hatay 1 No’lu Şube üyelerinden Halil 

ÖZ evlenmiştir.
•	 Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Kadir 

DENİZ’in iki oğlu evlenmiştir.
•	 Sakarya Şubesi üyelerinden Neşe KA-

ZANCI Fatih ÖZCAN’la evlenmiştir.
•	 Sakarya Şubesi üyelerinden Abdullah 

YİĞİT’in kızı ile Orhan ONAY’ın oğlu 
evlenmiştir.

•	 Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Su-
na-Süleyman KICALI çiftinin oğlu sünnet 
olmuştur.

EVLENENLER

SÜNNET OLANLAR
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•	 Hatay 2 No’lu Şube üyelerinden Mehmet 
BİLİCİ’nin kayınbabası vefat etmiştir.
•	 Hatay 2 No’lu Şube üyelerinden Hayati 

SARIÇİÇEK’in annesi vefat etmiştir.
•	 Hatay 2 No’lu Şube üyelerinden İsrafil 

AKYÜZ’ün babası vefat etmiştir.
•	 Hatay 2 No’lu Şube üyelerinden Veysel 

OKUYUCU’nun babası vefat etmiştir.
•	 İstanbul 3 No’lu Şube üyelerinden Meh-

met SAĞLAM’ın annesi vefat etmiştir.
•	 İstanbul 3 No’lu Şube üyelerinden Nazan 

KOÇ’un annesi vefat etmiştir.
•	 İstanbul 3 No’lu Şube üyelerinden Nuray 

ENGİN’in babası vefat etmiştir.
•	 İstanbul 3 No’lu Şube üyelerinden Recep 

KIBIŞ’ın babası vefat etmiştir.
•	 Karaman Şubesi üyelerinden Erhan 

TOSUN’un dedesi vefat etmiştir.
•	 Karaman Şubesi üyelerinden Yahya 

BOYACI’nın annesi vefat etmiştir.
•	 Karaman Şubesi üyelerinden Bilal 

KARADUMAN’ın annesi vefat etmiştir.
•	 Karaman Şubesi üyelerinden Yüksel 

ÇELİK’in dayısı vefat etmiştir.
•	 Karaman Şubesi üyelerinden Cihan 

YILMAZ’ın amcasının oğlu vefat etmiştir.
•	 Karaman Şubesi üyelerinden Remzi 

YAĞCIOĞLU’nun abisi vefat etmiştir.
•	 Karaman Şubesi üyelerinden Mehmet 

AKKAYA’nın annesi vefat etmiştir.
•	 Kayseri 1 No’lu Şube Mevzuat Sekreteri 

Celil OKUR’un bacanağı vefat etmiştir.
•	 Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Elif 

TEMEL’in kayınvalidesi vefat etmiştir.

•	 Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Şevket 
YÜKSEL’in babası vefat etmiştir.
•	 Kırıkkale Şubesi üyelerinden Osman 

ÖCAL’ın babası vefat etmiştir
•	 Kırıkkale Şubesi üyelerinden İsmet 

BAŞER’in babası vefat etmiştir
•	 Kırıkkale Şubesi üyelerinden Ayşe BAY’ın 

babası vefat etmiştir
•	 Kırıkkale Şubesi üyelerinden Hasan 

KAYA’nın babası vefat etmiştir
•	 Kırıkkale Şubesi üyelerinden Haydar 

BAKIR’ın babaannesi vefat etmiştir
•	 Kırıkkale Şubesi üyelerinden Ali OS-

MAN ÖZSOY’un abisi vefat etmiştir.
•	 Kırşehir Şubesi üyelerinden Recep 

KOÇ’un annesi vefat etmiştir.
•	 Kırşehir Şubesi üyelerinden Doğan 

KOZANHAN’ın bacanağı vefat etmiştir.
•	 Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden Köksal 

AKKOÇ’un annesi vefat etmiştir.
•	 Konya 1 No’lu Şube Eğitim ve Sosyal İşler 

Sekreteri Muhammed Gökhan KAYA’nın am-
cası vefat etmiştir.
•	 Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Habib 

EVİN’in babası vefat etmiştir.
•	 Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Emine 

ŞAHİNER’in babası vefat etmiştir.
•	 Konya 2 No’lu Şube üyelerinden İsmail 

BOĞAZ’ın babası vefat etmiştir.
•	 Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Ali 

COŞAR’ın kayınvalidesi vefat etmiştir.
•	 Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Mevlüt 

ÇİTÇİ’nin babası vefat etmiştir.

•	 Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Hacı 
ARICAN’ın annesi vefat etmiştir.
•	 Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Ergül 

EKİM’in babası vefat etmiştir.
•	 Nevşehir Şubesi üyelerinden Kenan 

ÇALIŞKAN’ın amcası vefat etmiştir.
•	 Nevşehir Şubesi üyelerinden Recai 

ÖZTÜRK’ün annesi vefat etmiştir.
•	 Nevşehir Şubesi üyelerinden Mustafa 

TAYGURT’un babası vefat etmiştir.
•	 Nevşehir Şubesi üyelerinden Gökhan 

ÖZER’in dedesi vefat etmiştir.
•	 Nevşehir Şubesi Kozaklı İlçe Temsilcimiz 

A.Menderes ŞAHİN’in annesi vefat etmiştir.
•	 Sakarya Şubesi üyelerinden Engin 

ÜSTÜNTEPE’nin babası vefat etmiştir.
•	 Sakarya Şubesi üyelerinden Osman 

GÜVEN’in babası vefat etmiştir.
•	 Sakarya Şubesi üyelerinden Ali Fuat 

SAĞLAM’ın babası vefat etmiştir.
•	 Sakarya Şubesi üyelerinden Vedat ÇİL’in 

oğlu vefat etmiştir.
•	 Sakarya Şubesi üyelerinden Emine Aslı 

UZUNOĞLU’nun babası vefat etmiştir.
•	 Sakarya Şubesi üyelerinden Meral 

SÖNMEZ’in babası vefat etmiştir.
•	 Sinop Şubesi üyelerinden İbrahim 

EROL’un babası vefat etmiştir.
•	 Sinop Şubesi üyelerinden Ümit ÖZBEK’in 

eniştesi vefat etmiştir.
•	 Sinop Şubesi üyelerinden Özkan 

YALÇIN’ın babası vefat etmiştir.
•	 Sinop Şubesi üyelerinden Fadime 

KAYA’nın annesi vefat etmiştir.

VEFAAT EDEN ÜYELERİMİZ

CAFER ÜNAL
AFYONKARAHİSAR ŞUBE
29.10.1974 Tarihinde Afyonkara-

hisar’da doğan üyemiz Beden Eğitimi Öğ-
retmeni Cafer ÜNAL; 16.07.1997 tarihinde 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eği-
timi bölümünden mezun olmuş, 19.03.1998 
tarihinde Afyonkarahisar Şemsettin Kara-
hisari İlköğretim Okulunda Beden Eğitimi 
öğretmenliğine atanmış ve görevi başında 
iken 07.01.2012 günü vefat etmiştir. 2 çocuk 
babası öğretmenimize Allah’tan rahmet, ai-
lesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

HASAN KAYA
KARAMAN ŞUBE
Hasan KAYA, 20/08/1955 tarihinde 

Isparta Senirkent’te dünyaya geldi. Mes-
leğe ilk olarak 1972 yılında Trabzon ilinde 
öğretmen olarak başladı. Trabzon, Isparta 
ve Kocaeli illerinde eğitim yöneticiliği ve 
öğretmenlik yaptı. Hasan KAYA öğretme-
nimiz 1999 yılından bu yana da Karaman 
Merkez 100. Yıl İlköğretim Okulu’nda 
Türkçe öğretmenliği yapmaktaydı. Kara-
man ili Merkez 100. Yıl İlköğretim Oku-
lu Türkçe Öğretmeni ve Türk Eğitim-Sen 
Karaman Şubesi üyelerinden Hasan KAYA 
08/01/2012 Pazar günü vefat etmiştir. Öğ-
retmenimize Allah’tan rahmet, ailesine ve 
yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

AYRICA
Ankara 2 No’lu Şube MEB işyeri temsilcisi Ersin ESER,

İstanbul 3 No’lu Şube üyelerinden Kemal ŞENGÜL vefat etmiştir.

Türk Eğitim-Sen ailesi olarak;
tüm üye ve üye yakınlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.
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