
EĞİTİM ÇALIŞANLARINA 
TEŞEKKÜR
EDİYORUZ

MEB’de görev yapan 180.674, üniversitelerde gö-
rev yapan 23.839 ve YURTKUR’da görev yapan 1.238 
eğitim çalışanı üye olarak sendikamıza destek vermiş, 
bir kez daha gerçek ve etkili SENDİKACILIĞIN adresi-
nin Türk Eğitim-Sen olduğunu göstermiştir.

Geçen yıl sendikamızın MEB’de 156.995, üniver-
sitelerde 21.217 ve YURTKUR’da 1.103 olmak üzere 
toplam 179.315 üyesi bulunmaktaydı. 

Bir yıllık sürede, teşkilatımızın sergilediği başarı-
lı çalışmalar sayesinde, Türk Eğitim-Sen net 26.436 
artış sağlayarak üye sayısını 205.751’e ulaştırmıştır.

TÜRK EĞİTİM-SEN’DEN 
NİKÂHLI, SURVİVOR YARIŞMALI, 

KEPLİ, CÜBBELİ EYLEM
Türk Eğitim-Sen eş, sağlık ve öğrenim özrü mağdurları için  Abdi İpekçi Parkı’nda eylem yaptı. 

Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen özür grubu mağduru öğretmenler eşleri, çocukları, 
aileleri ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı’nı protesto etti.

TÜRKİYE KAMU-SEN’DE                
            COŞKUSU

Devamı 14’de

Devamı 2’de

Devamı 6’da
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Türk Eğitim-Sen’den 
Nikâhlı, Survivor Yarışmalı, Kepli, 

Cübbeli Eylem
Türk Eğitim-Sen eş, sağlık ve öğrenim özrü mağdurları için 

Abdi İpekçi Parkı’nda eylem yaptı. 
Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen özür grubu mağduru 

öğretmenler eşleri, çocukları, aileleri ile birlikte Milli Eğitim 
Bakanlığı’nı protesto etti.

Eyleme Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, Anadolu Eğitim-Sen Genel 
Başkanı Cansel Güven, Türk Sağlık-
Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 
Türk Haber-Sen Genel Başkanı İsma-
il Karadavut, Türk Enerji-Sen Genel 
Başkanı Celal Karapınar, Türk Tarım 
Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Demirci, Türk Yerel Hizmet-Sen Genel 
Başkanı İlhan Koyuncu, Türk Emekli-
Sen Genel Başkanı Osman Özdemir, 
İlksan Genel Başkanı Tuncer Yılmaz, 
İstanbul Milletvekilleri Melda 
Onur ve Ayşe Eser Danı-
şoğlu da katıldı.

Eylemde “Dinçer artık 
bizi ayırma”, “Ayrılmak 
için evlenmedik”, “Ey-
leme Bakan, söyleme 

Bakan, adalet yerini bulmadı Bakan”, 
“Başarılı olmak suç mu?”, “İl emri hak-
kımızı geri verin”, Teşkilat yasası ezi-
yet yasası”, “Hatay’da işim, Konya’da 
eşim”, “Evli, mutsuz, çocuksuz”, “Sağ-
lık hakkımız engellenemez”, “Anneler 
hasret çocuklar öksüz” şeklinde slo-
ganlar atıldı.

“Öğretmenine sahip çıkmayan bir 
ülke geleceğine de sahip çıkamaz”, 
“Telekonferans, uzaktan eğitim, uzak-
tan 3 çocuk”, “Mağdurum da mağdu-

rum”, “Sevdik, evlendik Ömer’in 
adaleti ile ayrılıyoruz”, “Allah’ın 

emri, Peygamberin kavli, 
Bakanın taş kalbi”, “Öğ-
retmen mutsuz, öğren-
ci mutsuz, mutlu musun 
Bakan Dinçer?” şeklinde 
pankartların yazılı olduğu 

eylemde öğretmenler evlilik cüzdanla-
rını, cübbelerini, keplerini, Ales kitap-
larını, alyanslarını attı.

Eylemde birbirinden farklı mizan-
senler de yapıldı. Temsili olarak gelin, 
damat ve Milli Eğitim Bakanı Ömer 
Dinçer’in yer aldığı nikâh merasimi 
gerçekleştirildi, özür grubu mağdurla-
rı şarkılarla Milli Eğitim Bakanı Ömer 
Dinçer’e gönderme yaptı. Survivor 
yarışmasının da yapıldığı eylemde 
öğretmenler çeşitli engelleri geçmeye 
çalıştı ama başarılı olamadılar.
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“Eğitimin temel yapı taşları olan, 
çocuklarımızı aydınlık yarınlara hazır-
layan, eğitim mücadelesini taçlandı-
ran, fedakâr, çilekeş öğretmenlerimiz;

Edirne’den Kars’a, Samsun’dan 
Mer-sin’e, Antalya’dan Erzurum’a, 
İzmir’den Van’a, Türkiye’nin dört bir 
yanından Ankara’ya hak aramak için 
gelen özür grubu mağduru öğretmen-
lerimiz Ankara’ya hoş geldiniz.

Bugün on binlerce öğretmenimizi 
temsilen buradasınız.

Çoluk çocuk Ankara yollarını aile-
nizin parçalanmaması, aile bütünlü-
ğünüzün bozulmaması için mesken 
tuttunuz.

Çocuklarınız ‘Beni bırakma, her za-
man yanımda ol’ dediği halde onlarla 
birlikte olamıyorsunuz. Onların sevinç-
lerini, üzüntülerini sadece telefonda 
paylaşabiliyorsunuz. Size muhtaç 
olan, sevginize, kokunuza ihtiyacı olan 
çocuklarınızla aranıza kilometreler gir-
miş. Siz onlarsız, onlar sizsiz aslında 
hiçliğe doğru yol alıyorsunuz.

Biliyoruz bitmiş, tükenmiş bir hal-
desiniz. Bir gün bile meleklerinizden, 
eşinizden ayrı kalamazken, şimdi 365 
gün ayrı kalıyorsunuz. Tezkere bekle-
yen asker gibi günleri sayıyorsunuz.

Bugün Abdi İpekçi Parkı’nda sade-
ce çocuklarına kavuşmak için feryat 
eden öğretmenlerimiz yok. Minik be-
denlerine kocaman duvarlar örüldüğü 
için annesi ya da babasıyla bir arada 
olamayan, annesini komşu teyzeden 
çok daha az gören, karne sevincini ba-
basına sarılarak doyasıya yaşayama-

yan, boynu bükük kalan çocuklarımız 
da burada.

Çocuğu babasını tanısın, onunla 
büyüsün diye mücadele eden, karnın-
daki bebeği için gelen öğretmenle-
rimiz burada.

Sağlık özrü mağdurlarımız da 
burada. Kimisi hasta olduğu hal-
de ailesinin yanına gidemiyor, 
kimisi de annesi, babası hasta 
olduğu halde onların yanına gi-
demiyor.

Kanser hastası bir öğretmenimiz 
için saniyelerin bile önemi varken, ai-
lesinin vereceği moral ve motivasyona 
ihtiyacı varken, Milli Eğitim Bakanlığı 
ona ‘BEKLE, HİÇBİR YERE GİDE-
MEZSİN’ diyor.

Sağlık sorunları yaşamasına ya 
da ailesinden birisi sağlık sorunu ya-
şamasına rağmen Bakanlık bu öğret-
menlerimizi aileleri ile buluşturmuyor. 
Bakan Dinçer NUH DİYOR, PEYGAM-
BER DEMİYOR; ÖĞRETMENLERLE 
İNATLAŞIYOR, ‘DEDİĞİM DEDİK’ 
BİR YAKLAŞIM SERGİLİYOR.

Sadece eş ve sağlık özrü mağ-
durları değil, öğrenim özrü mağdurla-
rı da burada. Onlar yüksek lisans ya 
da doktora yapmaya hak kazandıkları 
halde istedikleri üniversitelerde akade-
mik kariyer yapamıyor.

Bakanlık Van’da görev yapan bir 
öğretmenin, Ankara’da bir üniversitede 
yüksek lisans ya da doktora yapması-
na izin vermiyor, şuursuz bir yaklaşım-
la ‘görev yaptığın ilde akademik kari-
yer yapacaksın’ diyor.

Aramızda depremzede öğretmen-
lerimiz de var. Onlar Van depreminde 
büyük acı yaşadılar; aynı sevinçleri, 
hüzünleri paylaştıkları arkadaşları-
nı, kardeşlerini depremde kaybettiler. 
Depremde ağır psikolojik bunalım ya-
şamalarına rağmen, evleri hasar gör-
mediği için tayin isteyemediler. Onlar 
da depremzede öğretmenlere özür 
grubu tayin hakkı verilmesi için ara-
mızdalar. Bizler depremzede öğret-
menlerimize de tayin hakkının verilme-
sini istiyoruz.

İşte bu nedenlerden dolayı özür 
grubu mağdurları ile yine hak aramak 
için meydanlara çıktık. Nefesimiz yetti-
ği sürece mücadelemizi sürdüreceğiz.

 Eş durumu, sağlık ve öğrenim özrü 
mağdurları hakkı olanı talep etmek için 
alanlardayken; MİLLİ EĞİTİM BAKA-
NI ÖMER DİNÇER NEREDE? Bakan 
Dinçer makamında oturmuş, öğret-
menlerin haklarını nasıl tırpanlarım, 
onlara nasıl cehennem azabı yaşatı-
rım diye hesap yapı-
yor.

Eylemde bir konuşma yapan Türkiye Kamu-Sen 
ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk 

şunları kaydetti:
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Bakan Dinçer, yanında öğretmen-
lerin, eğitimin sorunlarından bihaber 
üç beş bürokrat ile birlikte sonuçları-
nı düşünmeden masa başı kararlarla 
milli eğitimi yönetiyor, ADETA ENKAZ 
YARATIYOR.

Kıymetli meslektaşlarımız, basını-
mızın değerli temsilcileri;

Türk milli eğitiminin neferleri, ki-
lometre taşları, eğitimin olmazsa ol-
mazları öğretmenlerimiz ne yazık ki 
kendilerini yıkan, alt üst eden kararlar 
alan, rencide eden, sahiplenmeyen bir 
Bakan ile yoluna devam etmektedir.

Göreve gelir gelmez Teşkilat Kanu-
nunu değiştirerek, özür grubu tayinleri-
ni yılda bir defaya düşüren Bakan Din-
çer binlerce öğretmeni mağdur etmiştir. 
Eğitimciler özür kelimesinin ne anlama 
geldiğini bilmeyen ya da bilip de işine 
gelmeyen bir Bakanla karşı karşıya-
dır. Bakan Dinçer eşleri ayırmakta, 
çocukları anasız, babasız bırakmakta, 
aileleri bölük pörçük etmekte sakınca 
görmemekte, sağlık sorunları yaşayan 
öğretmenlerin halinden anlamamakta, 
yüksek lisans yapmak isteyenlere ka-
pılarını kapatmaktadır.

Üstelik Bakan verdiği sözü bile ye-
rine getirmemektedir. Bilindiği gibi Ba-
kan Dinçer özür grubu tayinlerini yılda 
iki bir defaya düşürüldüğünde sendika 
olarak Milli Eğitim Bakanlığı önünde 
etkili bir eylem yapmıştık. Bu eylem 
neticesinde Bakan Dinçer şahsımı gö-
rüşmeye çağırmıştı.

Dinçer bu görüşmede önümüzdeki 
yıl istememek şartıyla bu yıla mahsus 
olmak üzere Şubat ayında özür grubu 
tayinleri yapacağının sözünü vermişti. 
Bu sözün ertesi gününde Bakan çark 
etti ve özür grubu tayinlerinin sadece 
bir kısmını yaptı.

Biz sözünden dönen çok Bakan 
gördük ama SÖZ VERDİĞİNİN ERTE-
Sİ GÜNÜNDE SÖZÜNDEN DÖNEN 
BAKANA İLK KEZ RASTLADIK. Bu 
anlayışa yuh olsun diyorum. YUH!

Eğitimin öneminden dem vuran bir 
Bakanın eğitimcileri ayaklar altına al-
ması sık rastlanır bir durum değildir. 
Ama Bakanımız ne yapmış ne etmiş, 
bunu da başarmıştır.

Bakanın öğretmen kelimesine alerji 
duyduğu artık çok açıktır. Bu ülkenin 
iyi bir eğitim siciline öğretmenler saye-
sinde sahip olacağını düşünemeyen, 
öğretmenin mutluluğunun, huzurunun 
maksimum fayda sağlayacağını göz 
ardı eden, eğitimin en önemli enstrü-
manını yanlış uygulamalarıyla alabora 
eden Bakan Dinçer’in ne istediğini, ne 
yapmaya çalıştığını anlamak mümkün 
değildir.

Küçücük bir umut için aileleri ile bir-
likte kilometrelerce yol gelen bu öğret-
menlerimizin önüne engeller koymak, 
onlara ‘yaz tatiline kadar tayin isteye-
mezsin’ demek ne kadar adil, ne kadar 
insani, ne kadar vicdanidir?

Soruyorum sana Bakan Dinçer sen 
hiç eşinden, çocuğundan ayrı kaldın 
mı?

Onlardan ayrı olmanın yürek acısı-
nı hissettin mi?

Sen de bir babasın, evlat sevgisinin 
ne olduğunu bilmen lazım. Bu saatten 
sonra bunu biz mi sana öğreteceğiz? 
Senin yüreğin ne zaman taş bağladı?

Değerli katılımcılar, kıymetli basın 
mensupları;

Milli Eğitim Bakanlığı şimdi ne yapı-
yor biliyor musunuz? Öğrenim özrünü 
özür grubu tayinleri arasından çıkar-
maya hazırlanıyor. Bu konuda Bakan-
lıkta hummalı bir çalışma var. Bakan 
Dinçer, bunu sözleri ile de 

teyit ediyor ve “ Hiç kimsenin yüksek 
lisans yapacağım diye kendi anne ba-
basının veya eşinin bulunduğu ile git-
mesine izin vermeyeceğim” diyor.

Sayın Dinçer;
Sen nasıl bir akademisyensin?
Bu unvanı nasıl aldın?
Öğretmenin yüksek lisans yapma-

sına nasıl engel olursun?
Ona nasıl ‘kendini geliştirme’ der-

sin?
Öğretmenin hak kazandığı üniver-

sitede yüksek lisans yapmasına nasıl 
karşı çıkarsın?

Öğretmenin ailesinin, eşinin, çocu-
ğunun bulunduğu ilde yüksek lisans 
yapmasına nasıl izin vermezsin?

Sen kim oluyorsun?
Bakan Dinçer’in yaklaşımı öğret-

menleri yüksek lisans yapmaya teşvik 
etmek değil, yüksek lisans yapmak 
isteyenlere köstek olmaktır, onlara 
‘kendini geliştirme’ demektir. Yıllardır 
yapılan özür grubu tayinlerine böyle-
sine kısıtlamalar getirmek, mağdurlar 
yaratmak, kazanılmış hakkı öğretmen-
lerin elinden almak neye ve kime hiz-
mettir? Bakan Dinçer öğretmenlerin, 
eğitim çalışanlarının Bakanı değil de, 
kimin Bakanıdır?

Değerli öğretmenlerimiz;
Bilindiği gibi geçen yıl Haziran, Tem-

muz ve Ağustos’ta olmak üzere üç kez 
öğretmen ataması yapıldı. Öğretmen-
lere 1 Eylül tarihinde göreve başlaya-
cakları söylendi. Ancak araya Rama-
zan Bayramı tatilinin girmesi nedeniyle 
öğretmenlerimiz 5-15 Eylül tarihleri 
arasında göreve başlatıldı. Öğretmen-
lerimiz hizmet süresi hesabında 30 
Eylül tarihinin esas 
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alınmasını istiyordu. Çünkü bu tarih 
daha öne çekildiğinde 1 yıllık stajyer-
lik süresini dolduramayan öğretmenler 
sadece 3, 5, 10 gün dolayısıyla tayin 
isteyemeyecekler ve böylece 2 yıl aile 
hasreti çekeceklerdi. Bu konuyu Türk 
Eğitim-Sen olarak defalarca günde-
me getirdik, binlerce öğretmenin infial 
içerisinde olduğunu söyledik. Sonun-
da Bakan Dinçer çağrılarımıza cevap 
verdi ve özür grubu eylemimize bir gün 
kala kıdem süresinin hesaplanmasın-
da 30 Eylül’ü limit olarak belirleyecek-
lerini açıkladı. Biz Bakanın bu sözüne 
inanmak istiyoruz. Umuyoruz ki Bakan 
bu kez sözünden dönmez ve büyük bir 
beklenti içine giren öğretmenleri hayal 
kırıklığına uğratmaz.

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin 
il emrine de göz dikti. Yönetmelikle kal-
dırılan ancak kılavuzla verilen il emri 
hakkının tamamen kaldırılacağı ifade 
edilmektedir. İl emri hakkı özür grubu 
tayini bekleyen öğretmenler için bir 
umuttu, onları büyük ölçüde rahatlatı-
yordu. Bakanlığın özür grubu tayinle-
rini yılda bir kereye düşürürken, il emri 
hakkını da tamamen kaldırması özür 
grubu mağdurlarının yaşam damarla-
rının kesilmesi anlamına gelecektir. Bu 
nedenle Milli Eğitim Bakanı Ömer Din-
çer elini il emrinden çekmeli, bu hakkı 
gasp etmemelidir. Yıllarca mücadele 
ederek kazandığımız il emri hakkının 
Bakanın bir lafıyla tarihin tozlu sayfa-
larına kaldırılması kabul edilebilece-
ğimiz ve içimize sindirebileceğimiz bir 
durum değildir.

Değerli meslektaşlarımız, basınımı-
zın kıymetli temsilcileri;

Ne yaptıysak ne ettiysek Bakanın 
yüreğini bir türlü titretemedik, vicda-
nına bir türlü dokunamadık. Bakan’ın 
sanki kalbi taş olmuş. Bakan umursa-
maz, Bakan vurdumduymaz….

Sayın Bakan bu öğretmenler sizin 
düşmanınız mı? Onların bu haykırışla-
rına, yakarışlarına neden kulak vermi-
yorsunuz? Onları çoluk, çocuk eylem 
yapmaya neden mecbur bırakıyorsu-
nuz?

Bakan Dinçer sen ne yapıyorsun bi-
liyor musun? Bakanlığı tepeden inme 
yöntemlerle, insan unsurunu hiçe sa-
yarak yönetiyorsun. BU DAYATMACI, 
BASKICI, BEN BİLİRİMCİ TAVRI ŞİD-
DETLE KINIYORUM!

Bakan Dinçer eşleri ayırarak, sağlık 
sorunları yaşayanları görmezden gele-
rek, öğretmenlerin öğrenim özrü tayin 

hakkını ellerinden alarak büyük puan 
kaybetmektedir. Nasıl bir vicdan eğiti-
min en önemli enstrümanı olan öğret-
menleri böylesine karşısına alır, onları 
hor görür, onların insan olduğunu unu-
tur? Çok açık söylüyorum; Ben eşleri 
ayıran, sağlık sorunları yaşayanları 
görmezden gelen ya da eğitim hakkı-
na engel olan bir Bakanın insanlığın-
dan şüphe duyarım.

Bakanımızın öğretmenlere olan 
düşmanca tutumu da gözümüzden 
kaçmıyor.

Bakan atama bekleyen öğretmen-
lere başka iş bul diyor.

3 bin okul müdürüne soruşturma 
açıyor.

Özür grubu tayinlerini yılda bir de-
faya düşürerek öğretmenleri mağdur 
ediyor, aileleri birbirinden ayırıyor.

“Bizim takımımızdan olmayan yö-
neticinin bizimle çalışma zorunluluğu 
yok. İsteyen istediği yere gitsin” diye 
sağa sola tehdit savuruyor.

Öğretmenleri az çalışan çok tatil 
yapan, çok kazanan meslek grubu ola-
rak lanse ediyor.

Öğretmenlerin ek ödemelerine artış 
yapılmazken, öğretmenler hayat paha-
lılığına yenik düşerken, öğretmenlere 
hiçbir iyileştirme yapılmazken, öğret-
menin maaşı en düşük devlet memuru 
seviyesine gerilerken kılını kıpırdatmı-
yor.

Öğretmen dayak yiyor, Bakan or-
tada yok. Öğretmen bölücü örgüt ta-
rafından kaçırılıyor Bakan tek kelime 
etmiyor.

Bakan Dinçer bu ne öfke? Öğret-
menlerle alıp veremediğiniz ne?

Hüseyin Çelik Milli Eğitim Bakanı 
iken kendisinden memnun değildik. 
Bakanlığı torpilli atamaların cenneti 
haline getiren Çelik haksız birçok uygu-
lamaya imza attı. Nimet Çubukçu’nun 
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan da hoşnut 
kalmadık. Verdi sözü yerine getirme-
me geleneğini başlatan Çubukçu, 
ne öğretmenler ne de di-
ğer eğitim çalışanları için 
olumlu icraatlar yapamadı. 
Ömer Dinçer göreve geldi-
ğinde Bakanlığın bu kez iyi 
yönetilebileceğine inanmak 
istedik. Ancak gelen gideni 
arattı. Dinçer hem selefleri 
hakkında attı, tuttu, sanki mu-
halefet partisinin Bakanı gibi 
konuştu; hem de eleştirdiği hu-

susları düzeltmediği gibi, eğitimcilerin 
haklarını geriye götüren birçok uygu-
lamanın da mimarı oldu. SAYIN DİN-
ÇER SAYENİZDE VALLAHİ DE BİL-
LAHİ DE HÜSEYİN ÇELİK VE NİMET 
ÇUBUKÇU’YU ARAR HALE GELDİK. 
BUGÜNLERİ DE Mİ GÖRECEKTİK?

Özür grubu tayinlerini yılda bir de-
faya düşürerek mağdurlar yaratanlar, 
yıllarca mücadele ederek kazandı-
ğımız il emrine göz dikenler şu anda 
amaçlarına ulaşmanın keyfini sürüyor. 
Eşler ayrılma noktasına gelmiş, aileler 
parçalanmış, sağlık sorunları yaşa-
yanlar moral yönünden daha da çök-
müş, yüksek lisans yapmak isteyenler 
bezmiş bir haldedir. Bu tablonun so-
rumluları öğretmenlere daha ne kadar 
acı çektirecek, daha ne kadar azap ya-
şatacaktır?

Şu andan itibaren artık bizim mu-
hatabımız Ömer Dinçer değildir. Bizim 
çağrımız Başbakanadır. Başbakan 
buradaki yangını görmeli, bu çığlıkları 
hissetmeli, empati kurarak öğretmen-
lerin kabuslarına son vermelidir. Aile-
sine çok düşkün olduğunu bildiğimiz 
Başbakan’ın bu feryatlara kayıtsız kal-
mayacağına inanıyoruz.

Buradan Sayın Dinçer’i de son kez 
uyarıyoruz: SAYIN BAKAN ÇIRAKLIK-
TAN NE ZAMAN USTALIĞA TERFİ 
EDECEKSİN? USTA OLAMAYACAK-
SAN, BU İŞİ BECEREMEYECEKSEN 
O MAKAMI BOŞUNA İŞGAL ETME, 
BİR AN ÖNCE GEREĞİNİ YERİNE 
GETİR! KUŞ TÜYÜ KOLTUKLAR RA-
HAT GELMİŞ OLABİLİR AMA UNUT-
MA ÜZERİNDE HAKKINI YEDİĞİN, 
MAĞDUR ETTİĞİN BİNLERCE İNSA-
NIN VEBALİ VAR.”
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EĞİTİM ÇALIŞANLARINA 
TEŞEKKÜR
EDİYORUZ

MEB’de görev yapan 180.674, üniversitelerde görev yapan 23.839 ve 
YURTKUR’da görev yapan 1.238 eğitim çalışanı üye olarak sendikamıza destek vermiş, 

bir kez daha gerçek ve etkili SENDİKACILIĞIN adresinin 
Türk Eğitim-Sen olduğunu göstermiştir.

 
Geçen yıl sendikamızın MEB’de 156.995, üniversitelerde 21.217 ve 

YURTKUR’da 1.103 olmak üzere toplam 179.315 üyesi bulunmaktaydı. 
Bir yıllık sürede, teşkilatımızın sergilediği başarılı çalışmalar sayesinde, 

Türk Eğitim-Sen net 26.436 artış sağlayarak üye sayısını 205.751’e ulaştırmıştır.
 

Türk Eğitim-Sen’in Şube, İl ve İlçe Temsilciliklerinde Yönetim Kurulu üyesi ya da 
kurumlarda işyeri temsilcisi olarak görev yapan bütün emektarlarımıza 

fedakarane çalışmalarından ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.
 

Evet, bu başarı, teşkilatımızın her kademesinde hiçbir karşılık beklemeden, 
temsil ettikleri kesime ve mensubu olmaktan gurur duydukları 

milletine hizmet etmenin dışında hiçbir arzusu olmayan 
teşkilat yöneticilerimizin ve temsilcilerimizin eseridir.

 
İkbal tacirliği ve ulufe dağıtıcılığı yapmadan, tehdit ve şantaja başvurmadan, 

hile ve kandırmayı asla bir yöntem olarak görmeden, eğitim çalışanlarına 
yalan vaatler ve gerçek olmayan sözler vermeden;

 
Sadece doğruları söyleyerek ve yalnız eğitim çalışanlarından aldıkları güce dayanarak 

onurluca mücadele eden bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyor; 
sendikamıza güven duyarak destek olan eğitim çalışanlarına 

teşekkür ediyoruz.
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Sami ÖZDEMİR
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri

BİZ DEDİK DEMEK İSTEMİYORUZ… !

Değerli eğitim çalışanları,
2011–2012 eğitim öğretim yılı pek 

çok değişikliklere ve yeniliklere (!) 
sahne oldu. Zaman zaman bu düzen-
lemeler için bizler farklı öngörülerde 
bulunduk, farklı çözüm önerileri sun-
duk. Eğitim çalışanlarının taleplerini 
fırsat bulduğumuz her platformda dile 
getirmeye çalıştık. Fakat üzülerek söy-
lemek istiyoruz ki; Milli Eğitim Bakanı 
ve Hükümet bu taleplerimiz karşısında 
sorumsuz davranarak eğitim çalışan-
larını boynu bükük ve mahzun bırakır-
ken, bir o kadarda öfkelendirdi.

Yakın geçmişte gündemdeki konu-
lara bir göz atalım. Bir toplu görüşme 
süreci gerçekleştirdik. 4+4+4 eğitim 
sisteminin ortaya atılması ile birlikte 
Türk Eğitim-Sen olarak sorumlu bir 
sendikacılık yaparak görüşlerimizi dile 
getirdik. Ardından öğretmen açığı ile 
ilgili tespitlerimizi ve çözüm önerileri-
mizi hem kamuoyu hem de siyasi ira-
de ile paylaştık. Bunun yanında eğitim 
çalışanlarının pek çok sorununu aynı 
şekilde gündeme taşıdık. Bunları ya-
parken kamuoyu oluşturmak adına di-
ğer sendikalar, sivil toplum örgütleri ve 
basın yayın organlarıyla taleplerimize 
destek aradık. Onlara işlerin bu şekil-
de gitmesi neticesinde kamu çalışan-
larının ve milletimizin karşılaşacağı 
yıkımları anlattık.

4+4+4 sisteminin uygulanması sı-
rasında karşılaşacağımız sorunları 
açıkça dile getirdik. Bu sistem tartışı-
lırken “Biz eğitimin kesintili olmasını 
istiyoruz. 28 Şubat dayatmalarından 
biri olan kesintisiz eğitimin kaldırıl-
masını ve kesintili-zorunlu eğitim is-
tiyoruz. İmam-hatip liseleri önündeki 
engellerin kaldırılmasını ve insanların 
istedikleri gibi din eğitimini devlet eliyle 
almalarını istiyoruz. Din eğitimi devlet 
eliyle yapılmazsa gizli ve kontrolsüz 
yollarla yapılır” dedik. 1+5+3+4 sis-
teminin bu ülkenin mevcut birikimleri 
ve tecrübesi heba edilmeden en akıl-
cı, en uygulanabilir yöntem olduğunu 
dile getirdik. Biz bunu ifade ederken, 
eğitimcilerden ve alanında uzman kişi-
lerden yapmış olduğumuz bilgi derle-
meleri ile bu sonuca vardık. Ancak ne 

yazık ki 1+5+3+4 şeklindeki önerimiz 
kabul edilmedi. 

Daha önce ifade ettiğimiz gibi, “il-
köğretimi 4 yıla düşürerek 5 yıllık ilk 
kademe eğitiminde öğrenci sayısını 
otomatik olarak yüzde 20 azaltmış olu-
yorsunuz. Bu da doğal olarak o alanda 
yüzde 20 öğretmen fazlalığı oluştu-
ruyor. Neticede öğrenci sayısı düşen 
okulda öğretmen normu da düşüyor. 
Bu da 50 bin sınıf öğretmeninin norm 
fazlası olmasına neden olacaktır. Bu 
durum ne Bakanlığın, ne Hükümetin 
ne de bu teklifin mimarı olarak ortalık-
ta gezen malum sendikanın umurun-
da. Sınıf öğretmenlerinin bu durumu 
iyi değerlendirmesi gerektiğini düşü-
nüyorum. Çünkü siz norm fazlası ol-
duğunuzda okul okul gezeceksiniz, 
düzeniniz bozulacak, evinizden, kuru-
lu düzeninizden kopacaksınız. Dolayı-
sıyla bunun karanını da siz vermelisi-
niz.

Şu an için sistem tam bir keşmekeş 
halini almıştır. Okulların hangisinin il-
kokul, hangisinin ortaokul, hangisinin 
lise olacağı, kimin hangi okula kayıt 
yaptıracağı, 66 aylık çocukların okula 
nasıl başlayacağı, imam hatip lisesi-
ne gitmek isteyenler için yeterli okul 
bulunmaması gibi pek çok sorun baş 
göstermiştir. Eğitim tam bir kaos hali-
ni almıştır. Toplu sözleşmeden umdu-
ğunu bulamayan, yeni uygulamalarla 
çalışma şartları zorlaşan, özür grubu 
tayinleri yapılamayan, her an norm 
fazlası olma tehlikesi yaşayan ve farklı 
okullara gönderilme kaygısı taşıyan, 
adeta Bakan tarafından birçok kez 
baskı ve hakarete maruz kalan eğitim 
çalışanlarının moralleri iyice çökmüş 
ve yaşama sevinçleri kalmamıştır. 

Bütün bunları ‘biz demiştik’ demek 
için anlatmıyoruz. Biz daha önce ön-
gördüğümüz bu aksaklıkları düzelt-
mek için girişimlerde bulunurken, bizi 
felaket tellalı ilan edenler duysun ve 
tespitlerimizin ne kadar isabetli ve ne 
kadar yerinde olduğunu anlasınlar 
diye söylüyoruz. Ayrılıkta azap, birlikte 
rahmet var. Zaman Türk-Eğitim Sen’e 
güç verme ve uyanık olma zamanıdır.

Selam ve saygılarımla

4+4+4 ile ilgili daha önce yapmış 
olduğumuz haberlerden bazıları
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Türkiye Kamu-Sen’in yeni Genel 
Merkez binasının temeli dualarla atıldı.

Bugün 20. kuruluş yıldönümünü 
kutlayan Türkiye Kamu-Sen, kurum-
sallaşma yolunda da önemli bir adım 
daha attı.

Mülkiyeti kendisine ait olan içinde 
toplantı salonları, eğitim salonları, mi-
safirhane, kütüphane, internet odaları 
ve sendikalarımızın hizmet alanlarının 
yer alacağı modern hizmet binasının 
temeli, dualar eşliğinde Türkiye Kamu-
Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ve 
Konfederasyona bağlı sendikaların 
genel başkanlarının katılımı ile atıldı.

Temel atma törenine Türkiye Kamu-
Sen eski Genel Başkanı Bircan Akyıl-
dız da katıldı. Törende Türk Sağlık 
Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 

Türk Diyanet Vakıf-Sen Geenel Baş-
kanı Nuri Ünal, Türk Büro-Sen Genel 
Başkanı Fahrettin Yokuş, Türk Yerel 
Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan Ko-
yuncu, Türk Haber-Sen Genel Başka-
nı İsmail Karadavut, Türk Ulaşım-Sen 
Genel Başkanı Nazmi Güzel, Türk Ta-
rım Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Demirci, Türk Enerji-Sen Genel Başka-
nı Celal Karapınar, Türk Kültür Sanat-
Sen Genel Başkanı Hasan Hüseyin 
Yılmaz, Türk İmar-Sen Genel Başkanı 
Necati Alsancak ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Memur-Sen Genel Başkanı Çelebi Ilık 
da hazır bulundu.

İllerden gelen Konfederasyonun il 
temsilcileri, şube başkanları, üyeleri-
miz ve sendikalarımızın genel merkez 
yönetim kurulu üyelerinin de katılımıy-
la son derece coşkulu bir şekilde ger-

çekleşen temel atma töreninde Genel 
Başkan İsmail Koncuk da bir konuşma 
yaptı.

İsmail Koncuk, uzun süredir hayal 
ettikleri bir projenin hayata geçmesin-
den dolayı yaşadığı mutluluğu dile ge-
tirerek Türkiye Kamu-Sen’e yaraşır bir 
hizmet binası yapılacağını belirtti.

Bu binanın yapılmasında tüm Tür-
kiye Kamu-Sen camiasının fedakar-
ca hareket ettiğini söyleyen Koncuk, 
emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmanın ardından sendikala-
rımızın genel başkanları hep birlikte 
butona basarak temel atma işlemini 
başlattı.

HİZMET BİNAMIZIN 
TEMELİ ATILDI

DUYURUYA ÇIKARILDIKTAN SONRA 
VERİLEN ÖDÜLE YARGIDAN İPTAL...

Bursa ilinde yönetici atamalarında boş okulların ilan edildiği tarihten sonra 
Kaymakamlıkça başarı belgesi düzenlenerek, puanını arttırtan kişi kendini is-
tediği kuruma atanması işlemini gerçekleştirmiştir.

Bu yapılan hukuksuz işleme karşı 
açılan davada Bursa 1. İdare Mahke-
mesi yapılan bu işlemi açıkça hukuka 
aykırı bularak yürütülmesini durdur-
muştur.

Mahkeme kararında ilanın yapıl-
masından sonra kişiye teşekkür bel-
gesi düzenlenmesinin öngörülebilirlik 
ilkesini zedelediği bunun yanında ilan 
tarihinden önceki puanlar üzerinden 
atamaların gerçekleştirilmesi gerekti-
ğini belirtmiştir.

76. MADDE İPTALLERİ 
DEVAM EDİYOR 
(İSTANBUL-189)

Türk Eğitim-Sen üyesi Mehmet 
ARSLAN tarafından İstanbul İli Kadı-
köy İlçesi Hayrullah Kefeoğlu Anadolu 
Lisesi müdürlük kadrosuna İhsan GÜ-
MÜŞ adlı kişinin 657 Sayılı Yasa’nın 
76. maddesi dayanak yapılarak ger-
çekleştirilen atama işleminin iptali is-
temiyle açılan davanın reddine iliş-
kin İstanbul 9. İdare Mahkemesinin 
2009/1680 E., 2010/1109 K. Sayılı ve 
22.07.2010 tarihli karar, Danıştay 12. 
Dairesinin 2010/6166 E, 2011/4548 K. 
Sayılı ve 19.10.2011 tarihli karar ile bo-
zulmuştur. Bozma kararı üzerine İstan-
bul 9. İdare Mahkemesinin 2012/158 
E., 2012/1065 K. Sayılı ve 17.05.2012 
tarihli kararı ile bozma kararına uyula-
rak işlemin iptaline hükmedilmiştir.
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İslam dini ilme, ilim adamına, bilgiye 
ve öğrenmeye çok önem vermiştir. Yüce 
Resul’e peygamberliğiyle birlikte ilk nazil 
olan ayet de “Oku. Yüce rabbinin adıyla 
oku’’ olmuştur.

İnancımızda ilim öğrenmek o kadar 
yüceltilmiştir ki; doğrudan Müslümanla-
rı yok etmek kastıyla Bedir önüne gelen 
müşriklerin bertaraf edilmesinden sonra 
Peygamber Efendimiz esir alınanlardan 
72 müşriki on Müslümana okuma yazma 
öğretmeleri karşılığında canları bağış-
lanmış ve affedilmiştir.

Gerek rehberimiz Kuran-ı Kerim’in 
hükümlerinde ve gerekse Peygamberi-
mizin hadislerinde ilim öğrenmeye yöne-
lik sayısız tavsiyeler vardır:

 Kuran-ı Kerim’deki bir çok ayette de 
‘’okumaz mısınız, anlamaz mısın ‘’ buy-
rularak okuma ve öğrenme teşvik edil-
miştir.

Mücadele suresinde Cenab-ı Hak 
’’Allah içinizden inanmış olanları ve ken-
dilerine ilim verilenleri yüceltsin’’ buyur-
muştur.

Yüce yaradan bilenlerle bilmeyenle-
rin farkını Zümer suresi 9.ayetinde: ’’De 
ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? 
’’ demek suretiyle belirtmiştir.

 Resülullah Salllahu Aleyh-i ve Sel-
lem de bu konuda:

‘’Alimin abide üstünlüğü benim size 
olan üstünlüğüm gibidir.’’ Tirmizi, ilim,19

‘’Ya ilim öğrenen, ya ilim öğreten, ya 
ilmi dinleyen, ya da bunları yapanlara 
maddi ve manevi destek veren ol’’

‘’Yalnız şu iki kimseye gıpta edilir: Al-
lahın kendisine ihsan ettiği malı yine Al-
lah yolunda tüketen kimse; Allah’ın ken-
disine verdiği ilimle amel eden ve onu 
başkalarına öğreten kimse’’Rıyaz’us-
salihin 1380

‘’Allah beni muallim (öğretmen) ola-
rak göndermiş bulunuyor.’’ buyurarak 
ilme ve ilim adamına İslam’ın verdiği de-
ğeri göstermiştir.

Hz. Ali R. A. de ‘’bir harf öğretenin 
kırk yıl kölesi olurum’’demekle ilim öğ-
retmenin ne kadar önemli olduğunu an-
latmıştır.

Cenab-ı Hak ilim ve ilim adamını 
överken, yüce Resul ilim adamı ve ilme 
verdiği değeri bu kıymetli sözlerle, buy-
ruklarla biz müminlere anlatıyor.

Diğer yandan atalarımız da ilahi buy-

ruk doğrultusunda ilme, ilim adamına 
değer verdikleri için ilim ve fende önde 
gitmişken, Fatih sultan Mehmet Han 
‘’hocamın atının ayağından sıçrayan toz  
şereftir’’ derken, son zamanlarda ülke-
mizde bizi idare etiklerini zannedenlerin 
öğretmenlerle ilgili açıklamaları, onlara 
verdikleri değer ülkemizin ne hale geldi-
ğini, neden bu halde olduğumuzu çok iyi 
göstermektedir herhalde.

Öğretmenin az çalıştığını söylemek, 
öğretmeni diğer çalışanlarla kıyaslamak 
bilgisizlik değilse öğretmene duyulan 
kinden nefretten başka bir şey değildir.

Her mesleğin her sanatkarın çalışma 
şekli ve zamanı vardır. Herkesi, sana-
tına, çalışma koşullarına ve yaptığı işe 
göre değerlendirmek doğru tutumdur ve 
bu bir erdemdir.

Öğretmenlik, bir peygamberlik mes-
leği ve mesleklerin en kutsalıdır. Altının 
kıymetini ancak sarraf anlar. Hayatı bo-
yunca öğretmenle bağı olmamış, ço-
cuklarının tahsil masraflarını bile baş-
kalarına yükleyenlerin, onların çektiği 
çileyi görmeyenlerin öğretmeni anlaması 
mümkün değildir. Ama İslam’ın ve ceddi-
mizin ilme ve ilim adamına verdiği değeri 
görmek her devlet adamının vazifesidir.

Hani bir hikaye anlatırlar: Bir medre-
sede bir öğrenci yıllarca okur ilim tahsil 
eder. Bir gün bir hamama gitmesi gerekir 
ve yanında parası yoktur. Hamamcıya: 
’’Beyefendi param yok ama şu kitapla-
rım rehin kalsın daha sonra paramı ge-
tirir ve kitaplarımı alırım’’der. Kitapların 
kıymetini bilmeyen hamamcı bunu kabul 
etmez. Çok üzülen öğrenci hocasına ge-
lir ve hemen medreseyi terk edeceğini 
ve yıllardır yaptığı tahsilin bir hamama 
girmesini bile sağlayamadığını’’ söyler.

Hocası talebesine bir altın külçesi ve-
rir ve ’’oğlum bunu önce nalbanta, ardın-
dan  semerciye daha sonra da sarrafa 
götür’’ der. Öğrenci altını önce nalban-
ta gösterir ve satmak istediğini söyler. 
Nalbant evirir çevirir ve der ki: “Yav-
rum bu benim işime yaramaz alırsam 
da ancak nal yaparım oda yazık olur.” 
diyerek geri çevirir. Öğrenci daha son-
ra semerciye gider ve altını satacağını 
söyler. Semerci de nalbant gibi: “Yav-
rum bu benim işime yaramaz olsa olsa 
semerin kenarına süs olarak kullanırım 
o zaman da yazık olur” diyerek geri çe-
virir. Daha sonra altını sarrafa götürür. 

Sarraf altını inceler ve der ki: ‘’Yavrum 
bu altın o kadar değerli ki bunu almaya 
benim ne gücüm ne de param yeter’’ 
diyerek gönderir. Öğrenci koşarak ho-
casına gelir ve konuyu aktarır. Hocası 
da gördün mü yavrum ‘’altının kıymetini 
sarraf bilir’’ der.

İşte öğretmenin kıymetini de ancak 
ilmin, öğrenmenin ve öğretmenin bir ül-
kenin kalkınmasında ve gelişmesinde 
ne kadar önemli olduğunu ancak insan 
sarrafları anlar.

Öğretmenlik öyle bir sanatkardır ki: 
Geleceğimizi nakış nakış işler, ilmek il-
mek örer. Köyde kimsesizin kimsesi, 
burnu akan öğrencisinin tiksinmeden 
burnunu silen, çişini söyleyemeyen ço-
cuğa çişini öğreten, hayatında soba yak-
madığı halde tezekle soba yakan, öğ-
rencisiyle üşüyen, onunla doyan, onunla 
aç kalan, onunla sevinen- gülen, onunla 
ağlayan, tahta silen, okulu badana boya 
yapan, duvar ören, evdeki çoluğundan 
çocuğundan çok öğrencisiyle ilgilenen, 
akşam işini evine götüren, yazılısı -söz-
lüsü, günlük yıllık planları hazırlayan, bir 
not verirken günlerce düşünen, mezun 
ettiği öğrencilerini ömür boyu gözetle-
yen.. velhasıl kar kurtları gibi yok olma 
pahasına suyu soğutan, mum gibi erime 
pahasına ülkeyi aydınlatmaya kendini 
adayan öğretmeni de ancak  insan sar-
rafları anlar.

Eğer ilim, ilim tahsili, öğrenme ve öğ-
retme çalışılan saate göre değerlendiril-
seydi Hazreti Ali ‘’bana bir harf öğretenin 
kırk yıl kölesi olurum’’ yerine “bana şu 
kadar saat ilim öğretenin kölesi olurum” 
derdi.

Şimdi sormak hakkımız değil mi?
Kimin kölesi olunur; ne kadar çalışa-

nın kölesi olunur?
Böyle diyenlere Yunus Emre’nin şu 

şiiriyle seslenmek istiyorum:
İlim ilim bilmektir.
İlim kendini bilmektir.
Sen kendin bilmezsen
Ya bu nice okumaktır.

Seyit Ali KAPLAN
Genel Mali Sekreter

KAÇ SAAT ÇALIŞIRSAK 
‘’KÖLEMİZ’’ OLURSUNUZ?
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AYDA 4 SEVK KONUSUNDA YANLIŞ 
BİLGİLENDİRMELERE

DİKKAT !

Türk Eğitim-Sen olarak; Milli Eğitim 
Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin 
Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Ka-
rarda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-
rarın 1. maddesinde yer alan “bir ayda 
dört günü geçmemek üzere ayakta 
görülen tedavi nedeniyle’’ ibaresinin 
çıkarılması yani her sevk alındığında 
ek ders ücreti kesilmesini düzenleyen 
işleminin yürütmesinin durdurulması 
ve devamında iptali için Danıştay İkin-
ci Dairesinde 2008/4867 esas sayılı 
dosyası ile dava açılmıştır.

Danıştay İkinci Dairesince yürüt-
meyi durdurma talebimiz incelemeye 
alınarak Danıştay Savcısının görü-
şü istenmiştir. Danıştay Savcısının 
15.09.2008 tarihli görüşü yürütmenin 
durulması yönünde olmasına rağ-
men Danıştay İkinci Dairesi Heyeti 
03.11.2008 tarihinde yürütmeyi dur-
durma talebini reddetmiştir.

Türk Eğitim-Sen olarak bu red 
işlemi bir üst merci olan Danıştay 
İdari Dava Dairelerine götürülerek 
2009/121 YD İTİRAZ numarası ile iş-
lem alması sağlanmıştır. Danıştay İda-
ri Dava Daireleri taleplerimizi yerinde 
bularak 18.06.2009 tarihinde haksız 
işlemin yürütmesinin durdurulmasına 
karar verilmiştir. Böylece ayda 4 sevke 
kadar ücret kesilmemesi uygulaması 
başlamıştır.

18.06.2009 tarihli bu karardan 
sonra Danıştay İkinci Dairesi da-
vamızı esastan incelemeye almış, 
30.11.20011 tarihinde 2011/5943 sa-
yılı kararında “ayakta görülen tedavi 

nedeniyle görevlerini icra edemeyen 
öğretmenlere ait ders görevi nedeniy-
le, hem derse girmeyen söz konusu 
öğretmenin, hem de anılan öğretme-
nin yerine bu ders görevini icra eden 

öğretmenin ek ders ücreti alması 
sonucuna yol açmaktadır ki, 
bu husus, hem 439 sayılı ya-
sanın ek 1. maddesine, hem 

de ek ders ücretinin verilme-
si amacına tamamen aykırıdır.” Ge-
rekçesi ile davayı reddetmiştir. Türk 
Eğitim-Sen tarafından bu hakkaniyete 
aykırı karar temyiz edilmiş olup tekrar 
Danıştay İdari Dava Dairelerine önün-
de incelenmesi sağlanmıştır. Temyiz 
süreci devam etmektedir.

Bazı internet sitelerinde olumsuz 
yargı kararı gereği yapılan bu uygu-
lamanın Türk Eğitim-Sen’in açmış 
olduğu dava ile ilgisi bulunduğu ko-
nusunda yanlış bilgilendirmeler yapıl-
maktadır. Türk Eğitim-Sen “ bir ayda 
dört günü geçmemek üzere ayakta 
görülen tedavi nedeniyle “ ibaresinin 
Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğ-
retmenlerin Ders ve Ek Ders Saatleri-
ne İlişkin Karardan çıkarılmaması için 
dava açmıştır. Hukuki bilgi eksikliği ile 
yapılan yanlış haberlere itibar edilme-
mesi gerekmektedir. Türk Eğitim-Sen 
eğitim çalışanlarının aleyhine olan hiç-
bir uygulamayı yapmamıştır ve bun-
dan sonra da yapmayacaktır.

SEMİNER ÇALIŞMASI 
ÜCRETİNİN 

ÖDENMESİNDE 
KEYFİ UYGULAMA 
YAPILMAMALIDIR

Bilindiği üzere öğretmenlerimiz 
tarafından 08/11 Haziran 2012-29 
Haziran 2012 tarihleri arasında 
seminer çalışmaları gerçekleşti-
rilmiştir. Ek Ders Saatlerine İlişkin 
Karar uyarınca en az iki hafta mes-
leki çalışmalara katılan öğretmen-
lere, hangi haftalarda katıldıklarına 
bakılmaksızın iki haftalık ek ders 
ücreti ödenmesi gerektiği halde, 
bazı illerde farklı uygulamalara gi-
dilerek, örneğin izinli ya da raporlu 
olduğu için 1. hafta ya da 3. hafta 
seminer çalışmalarına katılama-
yan öğretmenlere ek ders ücretleri 
ödenmemektedir.

Türk Eğitim-Sen olarak Bakan-
lığa gönderdiğimiz yazıda, semi-

nere katılan öğretmenlere 
ödenen ek ders ücretleriyle il-
gili olarak iller arasındaki farklı 
uygulamalara son verilmesini, 
iki hafta mesleki çalışmalara 
katılan öğretmenlere hangi 

haftalarda katıldıklarına bakılmak-
sızın ek ders ücretlerinin ödenme-
si hususunda İl Milli Eğitim Mü-
dürlüklerine talimat gönderilerek 
mağduriyetlerin giderilmesini talep 
ettik.
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YARGI MEB’İN SINAVSIZ YURTDIŞI 
GÖREVLENDİRMELERİNE “DUR” DEDİ

Türk Eğitim-Sen olarak; 16 Ara-
lık 2011 tarih ve 28144 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Ba-
kanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli 
Görevle Atanacak Personel Hakkın-
da Yönetmeliğin Özel Şartlar Başlıklı 
6-a/1 ve 6-a/2 maddesinin, 6. Mad-
dede daha önce bu görevlerde çalış-
mış olan personele yer verilmemesi 
yönünden eksik düzenlemenin, “Yazılı 
Sınav Alanları ve Ağırlık Katsayıları” 
başlıklı 12-1/e maddesinin, “Atama” 
başlıklı 19/2 maddesinin yürütmesinin 
durdurulması ve devamında iptali tale-
bi ile Danıştay nezdinde dava açılmış-
tır. Açılan dava da Danıştay 2. Dairesi 
2011/12355E sayılı kararı ile “Atama” 
başlıklı 19/2 maddesinin yürütmesinin 
durdurulmasına karar verilmiş, diğer 
talepler reddedilmiştir. Reddedilen 
maddeler için İdari Dava Daireleri Ku-
ruluna itiraz edilecektir.

Anılan karar da“… Yurtdışında Sü-
rekli Görevlendirilecek Personel Hak-
kında Yönetmeliğin 10. maddesinin 2. 
fıkrası ile genel müdür, eş değer ve/
veya daha üst görevliler için bu gö-
revlerde en az iki yıl çalışmış olma 
koşuluyla mesleki yeterlilik sınavından 
muaf tutulmalarına ilişkin hükme dava 
konusu Yönetmelikte de yer verilme-
si olağan ise de, maddede belirtilen 

görevlerin genişletilmesi ve belirli bir 
süre kurumda belirtilen görevde ça-
lışma koşulunu bertaraf edecek ve 7. 
maddede yer alan yabancı dil belgesi 
koşulunu da kaldıracak şekilde düzen-
leme yapılmasında hukuka uyarlık gö-
rülmemiştir. (…)” denilmektedir.

Görüleceği üzere Milli Eğitim Ba-
kanlığının yazılı sınav şartını bertaraf 
ettiği tüm düzenlemeler yargı engeli-
ne takılmaktadır. Bakanlığın artık bu 
konuda yargı kararları doğrultusunda 
en hakkaniyetli yolu seçmesi ve belli 
bir zümreye belli hakları kritersiz bir 
biçimde tanımadan işlem yapması ge-
rekmektedir. Bakanlığa, hakkaniyetsiz 
olarak tesis ettiği her işleme şimdiye 
kadar olduğu gibi şimdiden sonra da 
karşı olduğumuzu bilerek hareket et-
mesini ve yeni mağduriyetlerin yaşan-
masını engellemesini öneriyoruz.

KHK İLE KADROYA GEÇEN 
PERSONELİN EMEKLİLİĞİNDE 
MAĞDURİYET ÖNLENMELİDİR

4/6/2011 tarihli ve 27954 sayılı 
(Mükerrer) Resmi Gazete’de yayım-
lanan 632 sayılı Kanun Hükmün-
de Kararname uyarınca, 657 sayılı 
Kanun’un 4’üncü maddesinin (B) fık-
rasına veya 4924 sayılı Kanun’a tabi 
çalışmakta iken memur kadrolarına 
atananların sigortalılıklarına ilişkin 
açıklamalar, 2011/55 sayılı Genel-
ge ile duyurulmuştur. 2011/59 sayılı 
Genelge ile de bir takım değişiklikler 
yapılmıştır.

2011/59 sayılı Genelge’de; “632 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
kapsamında 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanunu’nun 4’üncü maddesi-
nin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun 
uyarınca sözleşmeli personel pozis-
yonlarında çalışanlardan kadroya 
geçirilenlerin 5510 sayılı Kanun’un 
4’üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(c) bendi kapsamındaki sigortalılık-
ları kadroya geçirildikleri tarihi takip 
eden ay başından itibaren başlatı-
lacaktır.” denilmektedir. Buna göre, 
görevine sözleşmeli personel olarak 
5510 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girdiği 
tarihten önce başlayan ve 632 sayılı 
KHK kapsamında kadroya geçirilen 
bir kamu personelinin emeklilik iş-
lemleri açısından, sözleşmeli perso-
nel olarak ilk göreve başladığı tarih 
değil, kadroya geçirildiği tarih esas 
alınacak ve hakkında 5510 sayılı 
Yasa hükümlerine göre işlem yapıla-
caktır. Bu durum emeklilik açısından 
bazı mağduriyetlere yol açacaktır.

Türk Eğitim-Sen olarak SGK’ya 
gönderdiğimiz yazıda, yapılacak ya-
sal değişiklikler ile 632 sayılı KHK 
ile kadroya geçen personelin kamu 
idarelerinde ilk defa göreve başlama 
tarihinin sözleşmeli olarak işe başla-
dıkları tarih itibariyle dikkate alınma-
sını ve emeklilik işlemlerinin bu tarihe 
göre belirlenmesini talep ettik.

MEB’DEN YÖNETMELİKLERLE 
İLGİLİ TOPLANTI...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yö-
netmeliği” “Yönetici Atama Yönetmeliği” ve “MEB Taşra Teşkilatı Personeli 
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”  gibi çeşitli yönetmeliklerle ilgili deği-
şiklik yapma çalışmaları kapsamında Eğitim Sendikaları ile bir araya gele-
rek bir toplantı gerçekleştirildi.  İnsan Kaynakları Genel Müdür Vekili Hamza 
AYDOĞDU başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Türk Eğitim-Sen Genel 
Merkezi adına Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri M. Yaşar ŞAHİN-
DOĞAN ve Genel Merkez Avukatlarından Dilek ATAK  katıldı. Toplantıda Ge-
nel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN, MEB’de 
uygulanan ve uygulanması düşünülen tüm rotasyonlara karşı olduklarını be-
lirtti. ŞAHİNDOĞAN ayrıca il emrinin mutlaka yönetmelikte yer alması, 30 
Eylül tarihinin baz alınmasını, KPSS ile kadroya geçen sözleşmelilerin KHK 
ile geçenlere verilen haklardan yararlandırılması, özür grubu tayinlerinin tüm 
özür gruplarında yılda 2 kez yapılmasını, yönetici atamalarında mülakat sına-
vına karşı olduklarını özellikle vurguladı. Toplantıda sendikaların ortak görüş-
leri ve katılmadıkları hususlar bir tutanakla tespit edildi.
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Kısa adı İLKSAN olan İlkokul Öğ-
retmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım 
Sandığı  1943 yılında 4357 sayılı Ka-
nun ile sağlık ve sosyal yardımla ilgili 
meselelerde öğretmenleri birbirlerine 
yardım edici duruma getirmek ama-
cıyla kurulmuştur. Bugün yaklaşık 
283.000 üyesi bulunan sandık 4 yıl da 
bir yapılan ilçe ve il delegeliği seçimleri  
sonucunda seçilen delegelin katıldığı 
ve  2 yılda bir yapılan genel kurullarda 
seçilen yönetim kurullarınca yönetil-
mektedir.Bu genel kurullarda İlksan’ın 
3 yönetim kurulu üyesi üyelerin seçtiği 
ilçe delegeleri arasından seçilen genel 
kurul delegeleri arasından seçilirken 4 
yönetim kurulu üyesi de MEB bürok-
ratları arasından yine genel kurulca 
seçilmektedir.Ayrıca denetleme kuru-
lunun 1 üyesi delegeler arasından se-
çilirken 2 üyesi yine MEB yöneticileri 
arasından genel kurul üyelerince se-
çilmektedir.Bu yönetim kurulu delege-
leri arasından ilçe temsilciliği seçimleri 
yolu ile seçilerek gelen bir yönetim ku-
rulu üyesi ise yönetim kurulu başkanı 
olarak görev yapmaktadır.

4 yılda bir yapılan İlksan seçimle-
ri kıran kırana bir mücadeleye sahne 
olmakta,sendikaların gösterdiği aday-
lar arasında bir seçim olarak gerçek-
leşmektedir.1996 yılına gelene kadar 
sol sendikalar tarafından desteklenen 
delegelerce seçilen kişiler tarafından 
yönetilen İlksan kaynakları çarçur edi-
len ve hizmetleri ve yükümlülüklerini 
yerine getirmekte zorlanan 
bir kuruluş iken 1996 yılında 
Türk Eğitim-Sen in destekle-
diği adayların yönetime seçil-
mesiyle yavaş yavaş çehresi 
değişmeye başlamıştır.İlksan’ı 
büyük bir borç batağında 
ve yükümlülüklerini yerine 
getiremeyen,emekli olan üye-
sine yapacağı emeklilik yar-
dımlarını ödeyemeyen,sosyal 
yardımlarını yapamayan bir 
kuruluş olarak devralan Türk 
Eğitim-Sen’li delegeler azimli 
özverili ve dürüst bir yönetim 
anlayışıyla bu olumsuz çarkı 
tersine döndürmüşlerdir.

Artık İlksan trilyonluk malvarlığı 
olan, üyelerine sosyal yardımlarda 
bulunan,onlara uygun fiyatla dinlenme 
imkanları sunan ve üyenin emekliliği 
halinde birkaç gün içerisinde emeklilik 
yardımını ödeyebilen bir kuruluş hali-
ne gelmiştir.İlksan’daki bu güzel geliş-
meleri yakından takip eden İlksan üye-
leri de Türk Eğitim-Sen li delegelere 
teveccühlerini sürdürmüş her seçim-
de artan bir destekle sandığı yeniden 
Türk Eğitim-Sen li delegelere emanet 
etmiştir.

En son ilksan delegelik seçimleri 
28-29 Nisan 2012 tarihlerinde yapıl-
mıştır.Bu güne kadar yapılan İlksan 
seçimleri ile karşılaştırıldığında hemen 
hemen her türlü propaganda teknikle-
rinin kullanılarak ilksan yönetiminin ve 
İlksanın karalanmaya çalışıldığı bu se-
çimlerde İlksan ve  ,İlksan üzerinden 
de Türk Eğitim-Sen’e saldırılmıştır.Hiç 
bir somut belge ortaya koyamadıkları 
halde bazı sendikalar alçakça iftira-
larda bulunmuşlar,bunu yaparken de 
Allah’tan korkmamışlardır.Mücadele 
her zaman yapılır ve yapılacaktır da…
Ancak mücadelede bile bir ahlak ol-
malıdır.Dürüst insanlara sadece seçim 
kazanmak için iftira etmek,vicdanını 
bir kenara koyarak iftiralardan medet 
ummak  kimsenin kabul edebileceği 
bir mücadele tarzı olamaz.

Biz Türk Eğitim-Sen olarak hep 
şunu söyledik,’’Eğer somut bir bilgiye 
ya da belgeye dayanan iddianız varsa 
bunu derhal adli makamlarla paylaşı-
nız.Bunu yapamıyorsanız,buna yü-
reğiniz yetmiyorsa; müfterisiniz’’Ama 
tüm bunlara rağmen siz ne iftiraları-
nıza son verdiniz ne de adli makam-
lara gittiniz..Bu iftiralarınızı, karikatür 
afişlerle güya somutlaştırarak her yere 
bulaştırdınız.Böylece sandığa gidecek 
İlksan üyesinin kafasını karıştırmaya 
çalıştınız..Ama insanlar bunu yutma-
dı…Çünkü onlar sizi de tanıyor,Türk 
Eğitim-Sen’i de…

Yandaş, yalaka, ilkesiz sendika-
yı da biliyor,sadece üyelerinden güç 
alan,tertemiz ve mücadeleci sendi-
kayı da…. Siyasi iktidarın ve onun 
bürokratlarının tüm desteğine rağ-
men, il il dolaşıp iftiralar saçmanıza 
rağmen, yalanlarınıza rağmen ;İlk-
san üyesi size itibar etmedi,yalanları
nızı,iftiralarınızı suratlarınıza çarptı…
Umarım bu seçimler size ders olmuş-
tur…üyeniz olan insanlar bile bu se-
çimlerde size ve adaylarınıza itibar 
etmedi.Üyeleriniz bile Türk Eğitim-

Sen’i ve onun onurlu,dürüst 
adaylarını destekledi…Sizi, 
yalanlarınızla,iftiralarınızla baş 
başa bıraktı.Yetkili sendikayız 
diye mağrurlanırken bu seçim-
lerde esameniz bile okunmadı.
İnsanları üye yapsanız bile gö-
nüllerine giremediğinizi ve bir 
çoğunun zaten kerhen üyeniz 
olduğunu,insanların hür irade-
leriyle bir tercihte bulunmaları 
halinde sizin sıralamaya bile 
giremeyeceğinizi, umarım, ar-
tık görmüşsünüzdür…. 

Hala görmedinizse PES 
DOĞRUSU…

M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN
Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri

İLKSAN SEÇİMLERİNE BİR BAKIŞ...
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Memurlar, Ocak ayında almaları 
gereken maaş zamlarını nihayet ala-
bildiler. 15 Haziran itibarı ile maaşları 
%4 oranında artan memurların büyük 
çoğunluğu, maaş bordrolarına baktık-
larında kötü bir sürprizle karşılaştılar. 
Yıllık toplam geliri 10 bin liranın üze-
rine çıkan memurlardan kesilen gelir 
vergisinin oranı da %15’ten %20’ye 
çıktı. Böylece Hükümet, memurlara 
%4 zam verirken, vergiler yoluyla %5 
kesinti yapıp verdiğini fazlasıyla geri 
almış oldu.

2012 yılı için geçerli olan gelir ver-
gisi dilimlerini belirlerken, enflasyon ve 
yeniden değerleme oranlarını dikkate 
almayıp, alt vergi dilimi %6,3 artıran 
Maliye Bakanlığı, daha fazla vergi top-
lamak derdine düşünce, düşük maaşlı 
memurların bile ödeyeceği gelir vergi-
si oranları da Haziran ayında %15’ten 
%20’ye çıktı. Böylece Haziran ayı itiba-
rı ile altı aylık brüt ücretlerinin toplamı 
10 bin lirayı geçen yaklaşık 1 milyon 
900 bin memur, bir üst vergi diliminden 
vergi ödemek zorunda kaldı.

Haziran ayında %4 zam alan me-
murlar da gelir vergilerine gelen %5’lik 
artış dolayısıyla maaş artışından fay-
dalanamamış oldu. Hükümet bir eliyle 
verdiğini öbür eliyle geri aldı.

Öğretmen 89 lira zam aldı; 74,5 
lira fazladan vergi ödedi

Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merke-
zi’nin yaptığı araştırmaya göre; Mayıs 
ayında ek ders ücretleri de dahil 223,5 
lira gelir vergisi ödeyen bu öğretmen; 
%20’lik vergi dilimine girdiği Haziran 
ayı sonrasında 298 lira gelir vergisi 
ödeyecek. Buna göre 89 lira zam alan 
öğretmenin ödediği vergi 74,5 lira arta-
cak. Böylece %4’lük zam bir öğretme-
nin maaşına yalnızca 14,5 lira olarak 
yansıyacak.

Durum doktor ve mühendisler 
için de aynı

Araştırma, diğer kamu görevlileri 
için de durumun aynı olduğunu göste-
riyor. Öyle ki; 1. derecenin 4. kademe-
sindeki bir mühendis de Haziran ayı 
itibarı ile bir üst dilim olan %20 oranıy-
la vergilendirilecek. Mayıs ayında 205 
lira olan gelir vergisi tutarı, 69 liralık ar-
tışla, Haziran’da 274 liraya çıkacak ve 
115 lira zam alan bir mühendisin eline 
geçen maaş, yalnızca 46 lira artacak.

Aynı şartlardaki bir doktorun ödedi-
ği gelir vergisi ise Haziran ayında 281 
liradan 374 liraya çıkacak. Böylece bir 
doktorun maaşına, 147 lira zam gel-
mesi gerekirken, eline geçen zam 54 
lirada kalacak.

Uzmanlar da mağdur
Nisan ayında 232 lira vergi ödeyen 

bir uzman, %20’lik gelir vergisi dilimi-
ne Mayıs ayında giriyor. Buna göre bu 
uzman, Haziran ayında 310 lira vergi 
ödeyecek ve ödediği vergideki 78 lira-
lık artış maaşına yansıtılacak. Maaşı-
na %4 artış yapılan uzmanın ise 128 
lira zam alması gerekirken, fazladan 
ödemek zorunda kalacağı 78 lira ne-
deniyle, yalnızca 50 lira maaş farkı 
alabilecek.

 

Sözleşmeli personelin maaşı art-
madı; azaldı

Kamu görevlileri arasında gelir ver-
gisi bakımından en mağdur kesim, hiç 
şüphesiz sözleşmeli personel. Maaşı 
yaklaşık 2150 TL olan bir sözleşmeli 
personelin ödediği gelir vergisi, Mayıs 
ayında 104 lira artarak 312 liradan 416 
liraya çıktı.

Toplam 86 lira maaş zammı alan bu 
sözleşmeli personel, ödediği verginin 
104 lira artması nedeniyle maaşında 
18 liralık bir azalma yaşadı.

Koncuk: “Gelir vergisinin %65’ini 
ücretli çalışanlar ödüyor”

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan 
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İs-
mail Koncuk, asıl amacı çok kazanan-
dan çok; az kazanandan az vergi al-
mak olan vergi sisteminin, Türkiye’de 
yakaladığından vergi almak şeklinde 
işlediğini belirtti.

Memurların ve sözleşmeli perso-
nelin; iş adamlarından, sanayiciden, 
yıllık kazancı milyonlarca lirayı bulan 
işletmeciden daha fazla gelir vergisi 
ödediğini vurgulayan Koncuk, bu ada-
letsizlik nedeniyle memur maaşlarına 
yapılan %4’lük zammın tamamının 
vergiye gittiğini söyledi.

İsmail Koncuk, “Türkiye’de gelirin 
%10-15’ini alan çalışanlar, toplanan 
gelir vergisinin %65’ini ödüyorsa; bu-
rada adaletten söz etmek imkânsız. 
Haziran ayında zamlı maaş alacağını 
umut eden birçok memur, gelir vergisi 
oranı %15’ten %20’ye çıktığı için daha 
düşük maaş aldı. Hükümet bir eliyle 
zam olarak verdiğini, öbür eliyle ver-
gi olarak geri alıyor. Toplu sözleşme 
görüşmelerinde, vergi dilimlerinin yük-
seltilerek, bu mağduriyetin giderilmesi 
için talebimiz olmuştu ama yetkililer, 
kolay yoldan vergi toplamayı seçtik-
leri için, buna yanaşmadılar. Bugün 
memurların %80’e yakınının ödediği 
vergi oranı, %15’ten %20’ye yüksel-
miş durumda. Ekim ayından sonra tüm 
kamu çalışanları %20’lik dilime girmiş 
olacak. En düşük maaş alan bir hiz-
metli bile, gelirinin %20’si kadar gelir 
vergisi öderken; iş adamları, sanayici-
ler, işletmeciler, çeşitli yollarla daha az 
vergi ödemeyi başarıyorlar. Dünyada, 
çalışanların bu denli mağdur edildiği 
başka bir ülke yoktur.” dedi.
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TÜRKİYE KAMU-SEN’DE           COŞKUSU

Türkiye Kamu-Sen 20. kuruluş yıl-
dönümü etkinlikleri 22-23 Haziran 
2012 tarihleri arasında Büyük Anadolu 
Otel’ inde yapıldı. 

Türkiye Kamu-Sen’in 20. kuruluş 
yıldönümü büyük bir coşkuyla kutlan-
dı. Bu kapsamda ödül ve plaket töreni 
düzenlendi. Törene Konfederasyon ve 
Sendikaların Kurucu Genel Başkanla-
rından Ali Işıklar, Enver Birinç, Mehmet 
Özsöz, Yaşar Asiler, Selver Korkut, 
Kenan Demirtaş, Konfederasyon Eski 
Genel Başkanı Bircan Akyıldız, Türk 
Diyanet Vakıf-Sen Eski Genel Başka-
nı Bilal Eser, KKTC Memur-Sen Genel 
Başkanı Çelebi Ilık, Türk Emekli-Sen 
Genel Başkanı Osman Özdemir, CHP 

Genel Başkan Yardımcısı Yakut Ak-
kaya, MHP Genel Başkan Yardımcısı 
Hamit Ayanoğlu, BBP Genel Başkan 
Yardımcısı Ahmet Gülhan, MHP Mil-
letvekili Muzaffer Şahin, ODTÜ Öğ-
retim Görevlisi Prof. Dr. Yıldırım Koç, 
Sendikaların ve Konfederasyonun Ku-
rucular Kurulu Üyeleri, İl Temsilcileri, 
Şube Başkanları, Sendikaların Genel 
Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, basın 
mensupları katıldı. 

Tören’de Türkiye Kamu-Sen Ge-
nel Başkanı İsmail Koncuk’un yanında 
Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder 
Kahveci, Türk Diyanet Vakıf-Sen Ge-
nel Başkanı Nuri Ünal, Türk Büro-Sen 
Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, Türk 

Yerel Hizmet-Sen Genel 
Başkanı İlhan Koyuncu, 

Türk Haber-Sen Genel Başkanı İs-
mail Karadavut, Türk Ulaşım-Sen Ge-
nel Başkanı Nazmi Güzel, Türk Tarım 
Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet De-
mirci, Türk Enerji-Sen Genel Başkanı 
Celal Karapınar, Türk Kültür Sanat-
Sen Genel Başkanı Hasan Hüseyin 
Yılmaz ve Kuzey Kıbrıs Türk Memur-
Sen Genel Başkanı Çelebi Ilık da hazır 
bulundu. 

Tören şehitlerimiz, devlet büyükle-
rimiz, sendikalarımızda görev yapmış 
ve ebediyete intikal etmiş yönetici ve 
üyelerimiz için yapılan saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 
Ardından Kocatepe Camii İmamı Meh-
met Ali Kuşbaşı’nın Kur’an-ı Kerim tila-
veti ile bütün eller Yaradan’a açıldı ve 
dua edildi. 

Törenin açılış konuşmasını Genel 
Başkan İsmail Koncuk yaptı. Konfe-
derasyonun 20 yıllık şanlı geçmişini 
anlatarak sözlerine başlayan Genel 
Başkan; “20 yıl önce çıktığımız hak 
mücadelesi seferinde, her gün bü-
yüyerek, bugün 420 binin üzerinde-
ki üyesi ile millet sevgisinin, vatan 
sevdasının ve hizmet aşkının adresi; 
Türkiye Cumhuriyetinin vazgeçilmez 
değerlerinin, yılmaz savunucusu bir 
Konfederasyonun mensubu olarak, 
huzurunuzda bulunmanın, gururunu 
yaşıyorum. Türkiye Kamu-Sen, 20. ku-
ruluş yılını kutluyor. Son derece gurur-
luyuz.” dedi. 
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Geçtiğimiz günlerde Hakkari’ de 
yaşanan çatışmada şehit olan asker-
lerimizi anarak sözlerine devam eden 
Koncuk terörü lanetleyerek; “Önce va-
tan diyen; bayrak inmez, ezan dinmez 
diyen; şehitler ölmez! Vatan bölünmez! 
Ruhları şad; mekânları cennet olsun!” 
dedi. 

Önce ülkem diyen bir avuç dava 
adamı ile yola çıkıldığını söyleyen Ge-
nel Başkan bugünlere zor koşullardan 
geçerek gelindiğini hatırlattı. Koncuk 
konuşmasına şunları söyleyerek de-
vam etti: 

“Bu yol çetindi. Bu yolun sonu bel-
li değildi. Üstelik, Anayasa’da kamu 
görevlilerinin sendika hakkının olup 
olmadığı konusunda bir fikir birliği olu-
şamıyor; Devlet Memurları Kanunu ise 
memur sendikacılığını yasaklıyordu. 
12 Eylül Darbesinin üzerinden kısa 
bir süre geçmişti ve birilerinin iki du-
dağının arasındaydı çile ve işkence… 
Ama korkmadılar, çekinmediler. Vefa 
ve feda idi parolaları… Ahde vefa gös-
termek ve inandığı değerler uğruna, 
her şeyini feda edebilmek… Gün oldu 
aç kalındı; gün oldu çocuklarının rızkı 
kesilip bu davaya adandı. Sürgün edil-
diler; tehdit edildiler. Hak aramak için 
çekilen çileyi de görülen eziyeti de kut-
sal bildiler ve yollarından dönmediler. 
Bir fidan diktiler, güzel ülkeme; emek-
le, sevgiyle, alın teriyle, gözyaşıyla 
besleyip büyüttüler. Önden gidenlerdi, 
onlar. Bizlere yolu açanlardı. Bu vesi-
leyle Türkiye Kamu-Sen Genel Baş-
kanı olarak, kuruluşundan bugüne ka-
dar, Türkiye Kamu-Sen camiası içinde 
yer almış, üye olmuş, destek vermiş; 
işyeri temsilcilerinden şube başkanla-
rına, ilçe ve il temsilcilerinden genel 
merkez yöneticileri ve genel başkan-
larına kadar önden giden herkese tek 
tek teşekkür ediyor; ailemize kattıkla-
rı değerden dolayı, minnetlerimi ifade 
ediyorum. Hayatta olmayan tüm dava 
arkadaşlarıma da Cenab-ı Allah’tan 
rahmet diliyorum. Onlar, feda ettikle-
riyle Türkiye Kamu-Sen’i bugünlere 
taşıyan gönül erleriydi. Bizler de on-
lardan aldığımız bu emaneti layıkıyla 
geleceğe taşımak için her türlü müca-
deleyi sergileyeceğiz. Türkiye Kamu-
Sen’in ilk kurulduğu yıllardan bu yana 
tam 16 hükümet, 11 farklı başbakan, 
5 cumhurbaşkanı geldi. Hükümetler, 
başbakanlar değişti, milletvekilleri de-
ğişti, cumhurbaşkanları değişti ama 

Türkiye Kamu-Sen, hep dimdik ayakta 
kaldı. Kimsenin arkasına saklanmadı.
Kimseden güç almadı. Kimseden me-
det ummadı. Kimseden de korkma-
dı. İlk büyük eylemimizi yaptığımız 5 
Ocak 1993’te Başbakan, Süleyman 
Demirel’di. Tansu Çiler hükümeti za-
manında 100 bin kişiyle Tandoğan’ı 
inlettiğimizde, tarihler 17 Aralık 1994’ü 
gösteriyordu. 21 Ekim 1995’te 200 bin 
kişiyle Kızılay meydanında“zulme ve 
sefalete son” dediğimizde yine Başba-
kan, Tansu Çiller’di. 21 Aralık 1996’da 
100 bin kişiyle protesto ettiğimiz baş-
bakan da; 15 Haziran 1997’de 28Şu-
bat sürecine isyan ederken, “Kesintisiz 
demokrasi istiyoruz” diyerek yollara 
düşüp, hakkını savunduğumuz başba-
kan da Necmettin Erbakan’dı. 1 Aralık 
2000’de iş bıraktığımızda da 31 Ağus-
tos 2002’de, 55 bin kişiyle Kızılay’ı 
memurlarımızın hakları için inlettiği-
mizde de iktidarda DSP-MHP-ANAP 
Koalisyonu vardı. 26 Ağustos 2006’da 
35 bin memur, hakları için Kızılay’a 
koşmuştu. 25 Kasım 2009’da ve 23 
Mayıs 2012’de birer gün iş bıraktığı-
mızda da AKP’den gerçek anlamda 
toplu sözleşme-grev hakkımızı, söz-
leşmeli personelin kadroya geçirilme-
sini ve adaletsizliklerin son bulmasını 
istiyorduk. Biz hak ararken, iktidarda 
kimin olduğuna bakmadık. Biz hak 
mücadelesinde kimseye paravan ol-
madık; kimseye göbekten bağlanma-
dık. Bağlı olduğumuz tek yer vardır; o 
da Türk milleti ve onun hassasiyetle-
ridir. Türkiye üzerinde bir takım oyun-
lar oynandığını bilmeyen yok. Gerek 
demokrasi ve özgürlük talebi kisvesi 

altında gerekse yeni Anayasa kisvesi 
altında Türk milletinin birlik ve beraber-
liğinin altını oymak isteyen mihraklar 
var. Kamu-Sen, kamu görevlilerimizin 
hak ve menfaatlerinin korunması ve 
ilerletilmesini temel amaç edinmekle 
birlikte; tüm dengelerin değiştiği, küre-
selleşme adı altında yerelleşme, etnik 
milliyetçilik ve yozlaşmanın ortak milli 
değerlerimizi tahrip ettiği bir dönemi 
yaşıyoruz. Bu dönemde, ülkemizin 
üniter yapısının, devletimiz ve milleti-
miz ile bölünmez bütünlüğümüzün ko-
runması noktasında, önemli görevler 
ifa ettiğimizi düşünüyorum. Küresel-
leşme sürecinin, Sosyal devlet ilkesini 
tahrip eden mantığı, Kamu hizmetleri-
nin piyasaya açılması, Özelleştirmeler 
yoluyla, kamu varlıklarının uluslararası 
sermayenin tekeline geçmesi, Esnek 
istihdam biçimleri ile ücretlerin düşü-
rülmesi, İş güvencesinin zayıflatılması 
ve Memurluk güvencesinin kaldırılmak 
istenmesi gibi sorunlar, dünyadaki güç 
dengelerini oluşturanların, çalışma ha-
yatımız üzerinde yarattığı tahribattan 
yalnızca birkaçıdır. Bu süreç, Türkiye 
Kamu-Sen’in birden çok alanda müca-
dele etmesini gerekli kılmaktadır. Bir 
tarafta, varlığıyla devleti somutlaştıran 
memurların haklarının yok edilmesi, 
diğer tarafta, ülkemizde terör yoluyla 
yaratılmak istenilen kaos ve baskın 
güçler tarafından dayatılan kanunlar-
la, devlet yapılanmamızın değiştirilme-
si gibi girişimlere maruz kalmaktayız. 
Değişim adı altında, ülkemiz değerle-
rini tahrip etmeyi planlayan bu güçler, 
ekonomik, sosyal, kültürel, teknolojik, 
bütün silahlarıyla milli değerlerimize 
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saldırmaktadır. Devletin olmadığı yer-
de memur da olmaz gerçeğinden yola 
çıkarak; klasik Türk devlet anlayışı 
konusunda yapılması planlanan her 
türlü değişimin, memur kavramı üze-
rinde yapılacak değişimden geçtiğini 
biliyoruz. Bu nedenle bir taraftan kamu 
görevlilerimizin hak ve menfaatlerinin 
korunup geliştirilmesi bir taraftan da 
varlığımızın teminatı Türkiye Cumhu-
riyeti ve temelleri üzerinde yükseldiği 
tarihimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. 
Hak aramanın, haksızlığa karşı mü-
cadele etmenin, güçsüzün yanında ol-
manın, ekmek kavgasının kutsallığına 
inanıyor ve sendikacılığa da bu gözle 
bakıyoruz. Geride bırakılan zamanda 
mücadelemiz, hazır yasal zeminler 
üzerinde, ILO normlarına uygun, top-
lu sözleşme, grev hakkı ve örgütlen-
me özgürlüğü ile desteklenmedi. Biz-
ler; engeller ve kısıtlamalarla dolu bir 
yolda, bizleri geriletmeye çalışanlara 
karşı ilerlemek; seviyemizi aşağılara 
çekmeye çalışanlara karşı, yükselerek 
cevap vermek durumundayız. Müca-
delemiz, ortaya koyduğumuz yüre-
ğimizle, kimseden esirgemediğimiz 
sevgimizle, her durum ve şartta bir-
birimize verdiğimiz destekle, güvenle 
ve bu uğurda feda ettiklerimizle anlam 
buluyor, değer kazanıyor. Bu gün ge-
linen noktada, neredeyse “Türk’üm” 
demenin suç sayıldığı bir ortamda, ba-

şında Türk olan bir konfederasyonun 
temsilcisi olmak, bizler için en büyük 
gurur kaynağı. Büyük olmak, eline 
geçirdiğin güce dayanarak, baskıy-
la, tehditle, zorbalıkla üye kaydetmek 
değildir. Böyleleri büyüdüklerini sa-
nırken; aslında küçülürler. Büyüklük, 
şu anda ne olduğun değil; ne olmak 
istediğin ve nereye gittiğinle ilgilidir. 
Biz; değişen dengelerde, güce göre 
saf değiştiren, menfaate göre yer be-
lirleyen, omurgasız ve ilkesiz, günün 
adamlarına inat; belirlediğimiz ilkeler 
çerçevesinde dosdoğru yolda ilerliyor 
ve geçtiğimiz her noktaya Türk adını 
kazıyoruz. İşte bu yüzden büyüğüz! 
Sendikal anlamda ise; kamu görevli-
lerinin sosyal, ekonomik, demokratik 
ve özlük hakları konusundaki kaza-
nımlarını, sağlanan birlikteliği, bütün-
lüğü gördüğümüzde, yaşanan zorluk-
ları, yorgunlukları unutuyor; ne mutlu 
ki Türkiye Kamu-Sen’liyim, ne mutlu 
ki buradayım” diyoruz. Ancak, yaptık-
ları ile yetinenler; yorulurlar ve durur-
lar. Bizler; hiç durmamak üzere yola 
çıkanlarız. Bu nedenle gösterdiğimiz 
çabayı yeterli görme lüksümüz yok. 
“Hedef ömürden ilerde” diyor ve daima 
daha ileriyi, daha iyiyi ve daha güzeli 
düşünüyoruz. Grevli, gerçek anlam-
da toplu sözleşmeli, siyasete katılma 
hakkını da içeren, özgürlükçü sendikal 

haklarla donanmış, refah ücretine ka-
vuşmuş, geleceğe umutla ve güvenle 
bakan bir kamu çalışanı; Birlik, bütün-
lük ve kardeşlik içinde yaşayan, huzur-
lu bir toplum ve Örnek alan değil, ör-
nek olan; çığır açan, güçlü, lider ülke, 
büyük bir Türkiye arzuluyoruz.” 

Ülkemiz üzerinden yürütülen sinsi 
planlara da dikkat çeken Genel Baş-
kan şunları söyledi: 

“Böylesine anlamlı bir günde, de-
taylara girmek istemiyorum ancak ül-
kemizin içinde bulunduğu coğrafya kan 
gölüne dönmek üzeredir. Irak, Suriye, 
Mısır ve Libya’da kardeş kavgaları çı-
kartılmıştır. Gündemde ise İran vardır. 
Yıllardır ABD tarafından dillendirilen 
Büyük Ortadoğu Projesi, bölgemize 
kan ve gözyaşından başka bir şey 
taşımamıştır. Büyük bir savaşın ayak 
sesleri, giderek daha güçlü bir şekilde 
duyulmaktadır. Hal böyle iken; ne ya-
zık ki ülkemizde, bu ülkelere, adalet, 
demokrasi ve özgürlük götürme kis-
vesi altında küresel emperyalistlerin 
sinsi planları adım adım gerçekleştiril-
mektedir. Eğer ülkelere demokrasi, bu 
emperyalist güçlerin anladığı şekilde 
gelecekse; vay o ülkelerin haline. Bu-
gün dünyanın her noktasındaki insan-
ların demokrasi, özgürlük ve adalete 
ihtiyacı var. Ve pek tabii ki bizlerin de 
belki herkesten çok daha fazla ihtiya-
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cımız var. Gerek 2010 yılındaki Anaya-
sa değişikliği sürecinde gerekse toplu 
sözleşme uyum yasasının çıkarılması 
sürecinde, yapılacak değişikliklerin, 
özellikle kamu görevlilerinin sendikal 
hakları konusunda yetersiz kalacağı 
hatta mevcut hakları dahi geri götü-
receği gerçeğini dile getirdik. Ancak 
uyarılarımız karşılık bulmadı; yetkililer 
bildiğini okumayı tercih etti, endişeleri-
mizin hiç biri giderilmedi. Sonuçta geli-
nen nokta, ortadadır.” 

Toplu sözleşme sürecini de anlatan 
Koncuk, kamu çalışanlarına yapılan 
zam oranının ihtiyaçları gidermekten 
çok uzak olduğunu söyleyerek konuş-
masına devam etti. 

“Toplu sözleşme görüşmeleri fi-
yaskoyla sonuçlanmış, Hakem Kuru-
lu, ağırlıklı olarak kamu işveren tarafı 
temsilcisinden oluştuğu için 4,5 milyon 
kişi, %4+4 zamma mahkûm edilmiştir. 
Bu anlayış, 450-500 ayrıcalıklı iş ada-
mı için, teşvik adı altında bir çırpıda 2 
milyar lira kaynak aktarmak; 4,5 mil-
yon memur, emekli, dul ve yetim için 
5,5 milyar lirayı çok görmekten geçer. 
Bu anlayışın adaleti, Doğalgaza %33; 
elektriğe %22; benzine %23; mazota 
%24 zam yapıp, çalışanına, memuru-
na %4+4 zam vermektir. Adalet, va-
tandaşına yaptığın %4’lük maaş zam-
mını, %5 vergi artışıyla fazlasıyla geri 
almak mıdır? Adalet, yıllık enflasyonun 
%10; yıllık büyümenin ortalama %8,5 
olduğu bir ülkede, memuru, emekliyi, 
dul ve yetimi açlığa mahkûm etmek 
midir? Müsteşara 772 TL ek ödeme; 
öğretmene, akademisyene, Maliye ça-
lışanına, KİT çalışanına, sağlıkçısına, 
din görevlisine sıfır ek ödeme mi ver-
mektir? Bu nedenle adalete, demok-
rasiye ve özgürlüğe bizim herkesten 
daha çok ihtiyacımız var. Kamu çalı-
şanlarının bu gelişmeleri değerlendi-
recek ve bu yaşananlara göre tavrını 
belirleyecektir. Türkiye Kamu-Sen, 
kamu çalışanlarının haklarını koruyup 
geliştirmek, gördüğü bütün haksızlık-
ları haykırmak; adaletsizliklere “dur” 
demek; içi ile dışı; söylediği ile yaptığı 
farklı olanların maskelerini düşürmek 
için var. Bugün, 400 binin üzerindeki 
üyesiyle, hem memurlarımızın hem 
de ülkemizin mutlu yarınlara ulaşması 
için mücadele eden bir Türkiye Kamu-
Sen var. Bugün, toplumda kabul gör-
müş, saygı uyandıran, görüşlerine 
değer verilen, gündem belirleyen bir 
Türkiye Kamu-Sen var. Bugün, her tür-

lü olumsuzluğa rağmen, birlik ve bera-
berlik içinde hareket eden, üye sayısı-
nı sürekli artıran; yüreği vatan, millet 
ve hizmet aşkıyla çarpan kamu çalı-
şanlarının, aile sıcaklığında bir araya 
geldiği bir Türkiye Kamu-Sen var. Bir 
milletin geleceği, o milletin kökleri ile 
şekillenir. Mazisinden, milli ve manevi 
değerlerinden koparılmış milletler ise 
yok olmaya mahkûmdurlar. Bugün mil-
letimizi köklerinden kopararak tarihini, 
atasını unutmuş, dostunu düşmanı-
nı bilmeyen, geleceği göremeyen bir 
toplum yaratma arzusunda olanlara 
karşı direnen bir Türkiye Kamu-Sen 
var. Andımızın kaldırılmaya çalışıldı-
ğı, gençliğe hitabenin unutturulma-
ya çalışıldığı, milli bayramlarımıza, 
önemsiz bir anma toplantısı havası 
verilmeye çalışıldığı bir dönemde, bü-
tün bu olumsuzluklara karşı direnen 
bir Türkiye Kamu-Sen var. Sevdası 
ile mücadelesi ile “milli değerlerine 
ve inançlarına bağlı, hak mücadelesi 
veren memurlarımızın tek ve en koru-
naklı sığınağı olan Türkiye Kamu-Sen, 
bütün haksızlıkların karşısında her za-
man dik durmasını bilecektir. Açıkça 
ifade ediyoruz ki biz; Sorunlara milli 
yaklaşımlar gösteren, Olaylara yurt 
dışından değil, Türkiye’den bakan, 
Yabancı sermayeyi değil, Türk memu-
runu öncelik alan, Küresel düşünen, 
geniş düşünen, büyük düşünen ama 
Türk gibi yaşayan, Türk gibi hisseden 
idarecilerle, sorunların çözüleceğine 
inanıyoruz. Türkiye Kamu-Sen, kamu 
çalışanlarının grevli, toplu sözleşmeli, 
siyaset ve yönetime katılma haklarını 
içeren sendikal hakların kazanılması 
yolunda verdiği mücadelesinde, gücü-
nü; kuşkusuz, milli ve manevi değerleri 
ile Tek Devlet, Tek Millet, Tek Dil, Tek 
Bayrak ülküsüne sahip çıkan hedefle-
rinden almaktadır. Türkiye Kamu-Sen, 
yıllardır memurların hak ettiği hayatı 
sağlamanın mücadelesini vermektedir 
ve davasında haklıdır. Bu nedenle de 
en büyüktür. Bundan sonra da büyük 
olmaya devam edecektir. 

Van’da terör örgütü PKK tarafından 
kaçırılan 2 öğretmenin bulunması için 
siyasi iradenin gereğini yerine getir-
mesini isteyen Koncuk, tavizkar politi-
kalarla terörle mücadele olamayacağı-
nı vurguladı. 

Hak, adalet, demokrasi mücade-
lesinin tek adının Türkiye Kamu-Sen 
olduğunu, 20 yıl önce küçük bir kıvıl-
cımla başlayan ve bugün büyük bir 

aşka dönüşen Türkiye Kamu-Sen sev-
dasının hiç bitmeyeceğini ifade eden 
Genel Başkan, çalışmalarından dolayı 
Türkiye Kamu-Sen camiasına teşek-
kür etti. 

“Geldiğimiz noktayla yetinme lüksü-
müz yok. Bundan sonra, her zaman-
kinden daha fazla çalışmak, el ele, gö-
nül gönüle, birlik ve beraberlik içinde 
hareket etmek, bizlere bu ulu çınarı 
emanet edenlere karşı borcumuzdur. 
Kırılmadan, gücenmeden, aramızdaki 
sevgi bağlarını daha da kuvvetlendi-
rerek yarınlara yürümek en büyük va-
zifemizdir. Geçmişimizden aldığımız 
emaneti; geleceğe en güzel şekilde 
teslim etmek tek gayemizdir. Bu güzel 
Konfederasyonumuzu kurup bugünle-
re getiren kahramanlara büyük min-
net borcumuz var. Yaşadığımız süreç 
ortadadır. Bugün bu süreçte, Türkiye 
Kamu-Sen’in her bir neferi, inanın ki 
gerçek birer kahramandır.” 

Türkiye Kamu-Sen’in her bir nefe-
rinin gerçek bir kahraman olduğunu 
söyleyen Genel Başkan aşağıdaki şiiri 
okuyarak sözlerini tamamladı: 
“Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş 

demektir, 
Ne de yıldızlar gibi parlayıp 

sönmektir. 
Ölmezliği düşünmek boşuna bir 

emektir; 
Kahramanlık; saldırıp bir daha 

dönmemektir. 
Sızlasa da gönüller düşenlerin 

yasından 
Koşar adım gitmeli onların 

arkasından. 
Kahramanlık; içerek acı ölüm 

tasından 
İleriye atılmak ve sonra 

dönmemektir. 
Yırtıcılar az yaşar... Uzun sürmez 

doğanlık... 
Her ışığın ardında gizlidir bir 

karanlık. 
Adsız sansız olsa da, en büyük 

kahramanlık; 
Göz kırpmadan saldırıp bir daha 

dönmemektir. 
Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş 

demektir, 
Ne de yıldızlar gibi parlayıp 

sönmektir. 
Bunun için ölüme bir atılış gerekir. 

Atıldıktan sonra bir daha 
dönmemektir...” 
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“İşte bu kahramanların söylediği 
bir sevda türküsüdür, Türkiye Kamu-
Sen. Her memurun gönlünde 20 yıldır 
dillenen… 20 yıl önce dikilen fidan, 
sevgiyle, emekle, alın teriyle, mücade-
leyle serpilip boy verdi. Bugün Türkiye 
Kamu-Sen, ulu bir çınar. Kökleri, bü-
yük Türk milletinin manevi değerlerin-
den beslenen… Dalları ve yaprakları, 
Türk milletinin sevgi yağmurunda geli-
şip büyüyen… Başı yükseklerde, yüzü 
Türk memuruna dönük; gözü aydınlık 
gelecekte, kolları bütün Türk coğrafya-
sını sımsıkı saran, bir ulu çınar, Tür-
kiye Kamu-Sen… Akıp giden zaman 
içinde, daha nice 20 yıllar gelip geçe-
cek. Çok iktidarlar değişecek; bugün 
var olan; yarın yok olacak. Ama şun-
dan eminim ki, üstte gök çökmedikçe, 
altta yer delinmedikçe, bu devlet var 
oldukça, sizin gibi kendisini davasına 
adamış kahramanlar oldukça, Türkiye 
Kamu-Sen de var olacak! Emin olun 
ki, yarınlar bizim için çok daha güzel 
olacak! İyi ki varsınız. İyi ki, Türkiye 
Kamu-Sen var.” 

Genel Başkanın konuşmasından 
sonra Kurucu Genel Başkan Ali Işık-
lar, Türkiye Kamu-Sen’in kurulduğu 
günlerde yaşadığı güçlükleri, siyasi ve 
ekonomik durumu dile getirerek Türki-
ye Kamu-Sen’in kurulduğu günde be-
nimsediği ilke ve değerleri 20 yıl sonra 
bugün de koruması nedeniyle duyduğu 
mutluluğu dile getirdi. Ali Işıkların ar-
dından CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Yakut Akkaya, son yıllarda küreselleş-
menin iş hayatına getirdiği olumsuz-
lukların kendisini eksik istihdam, düşük 
ücretler, iş kazaları ve iş güvencesinin 
kaldırılması şeklinde hissettirdiğini be-
lirtti. MHP Genel Başkan Yardımcısı 
Hamit Ayanoğlu da, kamuda çalışırken 
üyesi olmaktan büyük bir memnuniyet 
duyduğu Türkiye Kamu-Sen’in 20. Ku-
ruluş yılını içten dilekleriyle kutladığını 
söyledi. Ayanoğlu, “Türkiye’nin içinde 
bulunduğu durumda, Türkiye Kamu-
Sen gibi kuruluşlara büyük ihtiyaç var” 
dedi. Daha sonra söz alan BBP Genel 
Başkan Yardımcısı Ahmet Gülhan ise 
Türkiye Kamu-Sen’in eski bir üyesi ol-
duğunu söyleyerek Konfederasyonun 
20. Kuruluş yıldönümünü en içten di-
lekleriyle kutladığını bildirdi. 

Türkiye Kamu-Sen Eski Genel Baş-
kanı Bircan Akyıldız 20 yıldır görev yap-
maktan şeref duyduğu Türkiye Kamu-
Sen camiasının çok büyük bir kuruluş 

olduğunu söyledi. AKP’den hiçbir Mil-
letvekilinin gelmeyişini de eleştiren 
Akyıldız “Çünkü gelmeye yüzleri yok, 
hangi yüzle size bakıp konuşacaklar.” 
dedi. Ömrünün sonuna kadar Türkiye 
Kamu-Sen’li olmanın gururunu yaşa-
yacağını vurgulayan Bircan Akyıldız, 
ülke sorunlarına tarafsız yaklaşabilen 
ve gerçekleri özgürce söyleyebilen tek 
kuruluşun Türkiye Kamu-Sen olduğu-
nu söyleyerek sözlerini tamamladı.

Protokol konuşmaları sonrasın-
da, 20. yıl anısına düzenlenen şiir ve 
anı yarışmasında dereceye girenlerin 
ödülleri verildi. 

Çalışma hayatına katkıda bulunan 
basın temsilcilerine ödül ve plaket 
verilmesinin ardından da seğmenler 
muhteşem bir gösterisi yaptı. 

Türkiye Kamu-Sen’in 20. yıl ku-
ruluş yıldönümünde “Dünya’da ve 
Türkiye’de Memur Sendikacılığı ve 
Türkiye Kamu-Sen” konulu panel dü-
zenlendi. Oturum Başkanlığını Gazi 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Niza-
mettin Aktay’ın yaptığı Panele, ODTÜ 
Öğretim Görevlisi Yıldırım Koç, Tür-
kiye Kamu-Sen Eski Genel Başkanı 
Bircan Akyıldız, TÜRK-İŞ Eski Genel 
Başkanı ve SGK Yönetim Kurulu Üye-
si Salih Kılıç konuşmacı olarak katıldı. 

Panel’in ardından İsmail Koncuk, 
katılımcılara 20. yıl anısına plaket sun-
du. Daha sonra Kıbrıs Türk Memur-
Sen Genel Başkanı Çelebi Ilık, Türkiye 
Kamu-Sen’e bağlı sendikaların baş-
kanlarına birer teşekkür plaketi verdi. 
Genel Başkan İsmail Koncuk ve Kon-
federasyona bağlı sendikaların genel 
başkanları tarafından 20. kuruluş yıl-
dönümü pastası  kesildi. 

Birçok başarılı etkinlikle kuruluş 
yıldönümünü kutlayan Türkiye Kamu-
Sen katılımcılara geçmişten bugüne 
kadar yapılan çalışmaları hem resim 
sergisi hem de yayın sergisi ile gözler 
önüne sererken, keyifli dakikalar da 
yaşattı. 

Kutlama etkinliklerinde oturum baş-
kanlığını Prof. Dr. Ali Akyıldız’ın yap-
tığı, Doç. Dr. Şenol Bal ve Prof. Dr. 
Hasan Tunç’un konuşmacı olarak ka-
tıldığı “Anayasa’da Temel İlkeler” ko-
nulu paneli düzenlendi. 

Etkinlikler konserle devam etti. 
Kaya Kuzucu ve Mahmut Tülek tara-
fından verilen konserde katılımcılar 
müzik şöleniyle keyifli dakikalar ya-
şadı. Ülkenin dört bir köşesinin halk 
oyunları sergilenirken, semah göste-
risi izleyicileri büyüledi. Mahmut Tülek 
ve Kaya Kuzucu’nun eşsiz yorumuyla 
seslendirilen eserler, halk oyunlarıyla 
görsel bir şölene dönüştü.  

20. kuruluş yıldönümü kutlamaları 
kapsamında en çok ilgi gören etkinlik 
de “Fotoğraflarla 20 Yıl” sergisi oldu. 
Kuruluşundan bugüne kadar Türki-
ye Kamu-Sen’in etkinlikleri, eylemleri 
fotoğraflarla tekrar hatırlatıldı. Katı-
lımcılar 20 yıllık sendikal serüveni fo-
toğraflarla da anımsayarak geçmişe 
yolculuk yaptılar. İki gün boyunca ser-
gilenen fotoğraf sergisi katılımcıların 
büyük beğenisini kazandı.

“Türkiye Kamu-Sen Anı Defteri” de 
katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği et-
kinlikler arasındaydı. Türkiye’nin dört 
bir köşesinden gelen il temsilcileri, 
şube başkanları Türkiye Kamu-Sen ile 
ilgili duygu ve düşüncelerini anı defte-
rinde paylaştı.



TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası 20 Yaşında

19

Hakkari’nin Çukurca İlçesi Dağlıca 
bölgesinde yaşanan karakol baskının-
da Hakkari Valiliği’nin açıklamasına 
göre 8 askerimiz şehit oldu, 16 aske-
rimiz de yaralandı.

Hatırlanacağı üzere 21 Ekim 2007 
tarihinde de aynı bölgede bölücü hain 
soysuzların saldırısında 12 yiğidimizi 
şehit vermiştik.

Evet, vatan müdafaası kutsaldır.
Büyük milletimiz, tarih boyunca 

feda ettiği yiğitlerinin mübarek kanla-
rıyla bu topraklara mührünü nakış na-
kış işlemiştir.

Tarih var olduğu müddetçe de böyle 
devam edecektir.

Bundan sonra da; “Vatana kurban 
olsun” diyerek biricik evladını kınalar 
içerisinde askere gönderen anaları-
mız, şehit oğlunun bayrakla sarılı ta-
butunu teslim alırken “Vatan Sağolsun” 
diyebilme vakarını ortaya koyacaktır.

Ama yeter artık!
Necip milletimiz bu asaletini ortaya 

koyarken, birileri de artık haddini bil-
melidir:

Yıllardır bölücü köpeklere hami-
lik yapan ve hala toprakları içerisinde 
barınmalarına göz yuman Iraklı aşiret 
reisi Barzani’yle cicimli balımlı müna-
sebetler kuranlar haddini bilmelidir!

Hain soysuzların yıllardır kanlı sal-
dırılarıyla gündeme taşıdıkları taleple-
rini, masumane toplumsal ihtiyaçların 
sonucu imiş gibi göstererek karşılayan 
siyasetçiler haddini bilmelidir!

On binlerce insanımızın kanını pis 
ellerinde bulunduran bölücü başına ev 
hapsi hakkı verilebileceğini teklif eden 
başbakan yardımcıları haddini bilmeli-
dir!

Beşbin yıllık koca Türk Devleti’ni, 
uluslar arası istihbarat örgütlerinin tez-
gahlarıyla terör örgütünün muhatabı 
kılarak, pkk ile müzakere yapan hükü-
met yetkilileri haddini bilmelidir!

Şehitlerimize rahmet, ailelerine ve 
büyük milletimize başsağlığı niyaz edi-
yoruz.

Ruhları şad, mekanları cennet ol-
sun.
TÜRK EĞİTİM-SEN GENEL MERKEZİ

DAĞLICA YİNE YÜREĞİMİZİ DAĞLADI
ŞEHİTLERİMİZE AĞLIYORUZ…

Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk’un şehitlerimizle ilgili yap-
tığı basın açıklamasıdır.

Hakkari’nin Irak sınırındaki ilçe-
si Şemdinli’nin Dağlıca kesimindeki 
birliklere bu sabah ağır silahlarla sal-
dıran PKK’lı teröristlerle çıkan çatış-
mada 8 askerimizin şehit olması, 16 
askerimizin de yaralanması yürekle-
rimize kor bir ateş gibi düştü. Bugün 
Türk milleti olarak yastayız.

Terör, verilen tavizler neticesinde 
son yıllarda büyük bir tırmanışa geç-
ti. Terörü ve teröristleri şımartanlar bu 
karanlık fotoğrafın mimarlarıdır. Artık 
sözün bittiği yerdeyiz. İktidarın açılım 
saçmalığının sonuçlarını bugün hep 
birlikte görüyoruz. Açılımla birlikte te-
röre en ufak bir darbe vurulamadığı 
gibi, terör ivme kazanmıştır. Terörist-
ler elini kolunu sallayarak ülkemize 
girmiş, kahramanlar gibi karşılanmış-
tır. Bu yüz kızartıcı ve belleklerden 
silinmeyecek tablonun ardından da 
tavizler peşi sıra gelmiştir. Anayasa 
çalışmaları çerçevesinde ana dilde 
eğitim talebi bugün çok daha yoğun 
dillendirilirken, Kürtçe’de seçmeli 
ders olmuştur. Bugün bölücü örgütün 
taleplerinin gerçekleşmesi yolunda 
büyük adımlar atılmaktadır.

Terörün ve teröristlerin hiç durma-
yacağı ise aşikardır. Verilen her taviz 
terörün daha da artması, kanın daha 
çok akması sonucunu doğurmak-
tadır. İktidar teröristlerin taleplerine 
kulak vereceğine, terör belasına bir 
an önce son vermelidir. Bugüne ka-
dar terör karşısında etkin bir siyaset 
yapamayanlar, teröristlerle masada 
uzlaşmaya çalışanlar, terörist başı-
na ev hapsine sıcak bakacak kadar 
kendini kaybetmiş olanlar akıllarını 
başına almalıdır. Milletimizin birlik 
ve beraberliğini bozmaya, bu ülkeyi 
bölük pörçük etmeye, insanlarımız 
arasında ayrılık tohumları ekmeye 
çalışanlara en sert cevap verilmelidir. 
Terörün kökünü kurutmak için hare-
kete geçilmeli, terörü azdıran adımlar 
ivedilikle durdurulmalı, devlet etkisini, 
gücünü bu çapulculara göstermelidir.

PKK Kürt vatandaşlarımızın tem-
silcisi değildir. Bu nedenle PKK’nın 
taleplerini Kürt vatandaşlarımızın 
talepleri olarak algılamaktan vaz-
geçilmelidir. Terör; Türk, Kürt ayrımı 
yapmadan ocakları yakmakta, ana-
ları, babaları evlatsız bırakmakta, 
bu ülkenin tam kalbine hançer sap-
lamaktadır. Bu nedenle teröristleri, 
teröre hizmet edenleri, onlara des-
tek verenleri, teröristlerin TBMM’de 
sözcülüğünü yapanları, bu ülkenin 
evlatlarına hainlik edenleri muhatap 
almak bu ülkeye yapılacak en büyük 
ihanet olur. Memleket evlatları bir bir 
şehit edilirken, teröristle müzakere 
bu millete ve şehitlerimize hakarettir.

Türkiye bugün tarihinde hiç görme-
diği olaylara tanıklık ediyor. İmralı’dan 
talimatlar veriliyor, TBMM’de terörist-
lere çanak tutuluyor, teröristlerin ta-
leplerini karşılamak için büyük ener-
ji harcanıyor. Ancak bilinmelidir ki; 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük 
ve güçlüdür. Türk milleti bu ülkeyi ça-
pulculara bırakmayacak kadar vatan 
sevdalısıdır. Yaşanan bu rezalet son 
bulacak, bin yıllık kardeşliğe leke sür-
meye çalışan çapulcular Kandil’de 
kustukları kanda boğulacaktır. 

Artık yeter! Ocaklara ateş düş-
mesin. Fidanlarımız solmasın. Bizler 
analarımızın, babalarımızın bir dam-
la gözyaşı dökmesine dayanamayız. 
Basiretli bir politika sergileyemiyor-
sanız, terörün üstesinden gelemiyor-
sanız ‘bu işi beceremedik’ deyin ve 
gereğini yapın. Unutulmasın ki; bu 
ülkenin cesur ve kararlı adımlara ih-
tiyacı vardır.

Türkiye Kamu-Sen olarak şehit-
lerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, 
yakınlarına ve Türk Milletine baş 
sağlığı; yaralı askerlerimize de acil 
şifalar diliyoruz.
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
09.05.2012 tarihinde yurt dışında 
görevlendirilecek okutmanların seçi-
mi konusunda kılavuz yayınlamıştır. 
Anılan kılavuzda okutman olarak gö-
revlendirilecek kişilerin yazılı sınav 
olmaksızın sadece mülakat sınavı ile 
seçilecekleri düzenlenmiştir. Bakanlık 
tarafından daha önce 27/09/2011 tari-
hinde 2011 yılı Yurt Dışında (Alman-
ca ve Fransızca konuşulan Avrupa 
ülkeleri ile Afganistan’da) görevlendi-
rilecek öğretmenlerin temsil yetene-
ği mülakat kılavuzu yayımlanmıştır. 
Yayımlanan bu kılavuz ile bakanlık 
tarafından bu ülkelere görevlendiri-
lecek öğretmenlerde yazılı sınav ol-
maksızın sadece mülakat usulü ile 
öğretmen seçimi yapılacağı düzen-
lenmiştir. Türk Eğitim-Sen olarak bu 
kılavuzun temsil yeteneği mülakatı 
başlıklı 2. bölümünün ve 1.2. başvuru 
ve görevlendirme şartları başlıklı “l” 
bendinde yer alan“sınav başvurusu-
nun son günü itibariyle 45 yaşından 
gün almamış olmak” ibaresinin yürüt-
mesinin durdurulması ve devamında 
iptali için Danıştay nezdinde dava 
açılmıştır. Açılan dava da Danıştay 2. 

dairesinin 2011/10527E sayılı kararı 
ile bu maddelerin yürütmesi durdu-
rulmuştur. Danıştay tarafından ve-
rilen yürütmeyi durdurma kararında 
“…objektif olarak önceden belirlen-
miş ve tüm adaylara eşit koşullarda 
uygulanan mesleki yeterlilik sonu-

cuna başarılı olan adayların 
temsil yeteneği mülakatına alı-
narak yurt dışına gönderilecek 
öğretmenlerin belirlenmesi ge-
rekirken tek başına temsil ye-
teneği mülakatı yapılmasının 
öngörülmesinde hukuka uyar-

lık görülmemiştir.”denilmektedir.
Gelinen nokta da aynı bakanlık 

aynı şekilde sadece mülakat sınavı 
ile personel görevlendirmesi yapma-
ya devam etmektedir. Bu dava so-
nucunda onlarca kişi görev yaptıkları 
yerlerden yurda dönüş yapmak duru-
munda kalmış, onlarca aile bu durum-
dan olumsuz etkilenmiştir. Bakanlık 
hala bu karardan ve sonuçlarından 
ders almamış olmalı ki yanlışında 
ısrar etmektedir. Yine aynı şekilde 
iptal edileceğini bilerek yaşanacak 
mağduriyetleri görmezden gelmek-
tedir. Hukuk tanımaz bu tavır sebebi 
ile hem görevlendirilen kişiler hem de 
devlet açıkça zarara uğratılmaktadır. 
Bakanlığın ne yapmaya çalıştığı, ip-
tal kararına rağmen nasıl olup da bu 
kadar umursamaz davrandığı anla-
şılabilecek bir durum değildir. Hangi 
gerekçe ile bu şekilde hareket ettiği 
de anlaşılamamıştır. Bakanlık tara-
fından bir an önce bu konuda gerekli 
çalışmaların yapılması şarttır. Eğer 
ki, bu konuda gereken yapılmazsa 
Türk Eğitim-Sen olarak konu yargıya 
intikal ettirilecektir.

Medyada son zamanlarda yer 
alan haberlerde, münhal bulunan 
950 şube müdürlüğü kadrosuna 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
76.madde kapsamında atama 
yapmak için hazırlık yapıldığı be-
lirtilmektedir. Bilindiği üzere şube 
müdürlüğü kadrosuna ancak gö-
revde yükselme sınavı ile atama 
yapılması mümkün olup, sınavsız 
yapılan atama işlemleri hukuka 
aykırı olacaktır. Bu takdirde, yapı-
lan hukuka aykırı atama işlemleri-
nin yargı kararıyla iptal edilmeleri 
gündeme gelecek ve eğitim cami-
asında yeni bir kaos ortamı yaşa-
nacaktır.

Türk Eğitim-Sen olarak Bakan-
lığa gönderdiğimiz yazıda, şayet 
böyle bir durum söz konusu olursa 
bu atamaların Sendikamızca da 
yargıya taşınacağını, kamuoyun-
da oluşan tereddütlerin giderilme-
si için ivedilikle bir açıklama yapıl-
masını, 76.madde kapsamında bir 
atama şekli düşünülüyorsa bun-
dan vazgeçilmesini, münhal bulu-
nan şube müdürlüğü kadrolarının 
mevzuata uygun olarak yapılacak 
sınav neticesinde başarılı olanla-
rın atanması suretiyle doldurulma-
sını talep ettik.

ŞUBE 
MÜDÜRLÜĞÜ 
ATAMALARI 
KONUSUNDA 

MEB’İ UYARDIK!

Türk Eğitim-Sen Şanlıurfa Şubesi 
üyelerimizden Bozova İlçesi Gölbaşı 
İ.Ö.O. Müdürü Muhittin Yalçın, eşi öğ-
retmen Zelifer Yalçın ve 1 yaşındaki 
oğulları Kağan Yalçın  trafik kazası so-
nucu hayatlarını kaybetti.Aynı kazada 
Mardin Merkez TOKİ İÖ Okulu öğret-
meni, üyemiz Erhan Sönmez ile anne-
si Zeliha Sönmez’de hayatını kaybet-
miştir.

Bu acı olay Mardin merkeze bağlı 
Dara ile Akıncılar köyleri arasında ger-
çekleşti. Yılmaz Demir yönetimindeki 
otomobil ile karşı yönden gelen Mu-
hittin Yalçın yönetimindeki otomobilin 
çarpışmasıyla meydana gelen kazada 
6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de ağır 
yaralandı.

Acımız büyük… Türk Eğitim-Sen 
camiası olarak hepimizin başı sağol-
sun. Elim kazada hayatını kaybeden 
üyelerimiz Muhittin Yalçın, eşi Zeli-
fer Yalçın, 1 yaşındaki oğulları Kaan 
Yalçın, Erhan Sönmez, annesi Zeliha 
Sönmez’e ve diğer vatandaşlarımıza 
Allah’tan rahmet, yakınlarına ve ailele-
rine başsağlığı; yaralı vatandaşlarımı-
za da acil şifalar diliyoruz.

TRAFİK KAZASINDA KAYBETİĞİMİZ 
ÜYELERİMİZE ALLAH’TAN RAHMET DİLİYORUZ
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TÜRK EĞİTİM-SEN’DEN BAŞBAKANLIK 
VE DİNÇER’E ETİK UYARISI

Başbakanlık, öğretmenler için etik 
ilkeler taslağı hazırladı. Bu taslakta 
yok yok. Dedikodu yapma. Öğrencile-
rine ideolojik davranma. Öğrenciyi kü-
çük düşürme. Kötü muamele yapma, 
derse geç kalma, hediye alma.

Bugüne kadar öğretmenleri aşağı-
layan, küçük düşüren, rencide eden 
ne varsa yapan siyasi erk sonunda 
böyle bir taslağa da imza attı. Bu anla-
yışa YUH OLSUN! Öğretmeni bu ka-
dar değersizleştiren bir siyasi erk, bir 
Milli Eğitim Bakanı olduğu müddetçe 
eğitim camiası daha neler neler yaşa-
yacak kimbilir… 

Demek ki bu ülkeyi yönetenlerin 
gözünde öğretmenler dedikodu ya-
pan, ideolojik davranan, öğrenciyi 
küçük düşüren, onlara kötü mu-
ameleler yapan, derse geç kalan, 
sürekli öğrencilerinden hediye alan 
kişiler olarak görülüyor. Tüm öğret-
men camiasını töhmet altında bırakan-
ları, onlar için böylesine onur kırıcı, iti-
bar zedeleyici bir taslak hazırlayanları 
KINIYORUZ.

Peki acaba bu ülkeyi yönetenler ve 
Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer biz 
öğretmenlerin gözüyle nasıl değerlen-
diriliyor. Türk Eğitim-Sen olarak Baş-
bakan ve Milli Eğitim Bakanı için 
ETİK İLKELER YASASI hazırladık. 
Bakın bu yasada neler var neler…

İŞTE TÜRK EĞİTİM-SEN’İN ETİK 
İLKELER YASASI!

Örnek Ol: Tutum ve davranışların-
la, sarfettiğin sözlerle örnek ol. Öğret-
menleri küçük düşürücü, aşağılayıcı, 
yaralayıcı ifadeler kullanma, kelimele-
rini özenle seç.

Kavgacı Olma: Muhalefete ve se-
ninle aynı düşünmeyenlere karşı ‘Ali 
kıran baş kesen’ olma. Onların sesine 
kulak ver, üslubuna dikkat et.

Makamını Kendi Çıkarların İçin 
Kullanma: Makamını kendi kişisel 
menfaatlerin, hırsların için kullanma. 
Bu koltukların geçici olduğunu unut-
ma.

Adil Ol: Ülkenin tüm insanlarına 
karşı adil ol. Bu ülkenin büyümesinden 
adil bir şekilde pay dağıt. Amacın zen-
gini daha zengin yapmak değil, orta 
ve alt gelir grubunun yaşam seviyesini 
yükseltmek olsun.

Öğretmene Kılık Kıyafetine Özen 
Göster Diyeceğine, Öğretmenlere, 
Memurlara Kıyafet Alabileceği Ücre-
ti Ver:Kamu çalışanlarına insanca ya-
şacağı bir oranda zam yap. Çalışanları 
gülünç zam oranlarına mahkum etme. 
Onların ek ödemelerine göz dikme. 
Öğretmenlere ‘kılık-kıyafetine özen 
göster’ diyeceğine, onlara kılık-kıyafet 
alabileceği, kendini geliştirebileceği, 
çocuklarına iyi bir eğitim sağlayabile-
ceği, evini geçindirebileceği ücreti ver. 
Sen her gün bir takım elbise giyerken, 
bu ülkenin çalışanlarının her gün aynı 
takım elbiseyi giymesine göz yumma. 

Öğretmenlerin Kaç Gün Tatil 
Yaptığından Haberdar Ol. Onları Az 
Çalışan, Çok Tatil Yapan, Çok Ka-
zanan Kişiler Olarak Lanse Etme: 
Bu ülkede öğretmenlerin kaç gün ta-
til yaptığını, öğretmenlerin kaç saat 
derse girdiği, ne kadar ek ders ücreti 
aldığını iyi araştır. Onları az çalışan, 
çok tatil yapan, çok kazanan meslek 
grubu olarak gösterme, toplumu yanlış 
yönlendirme. Haksız, mesnetsiz açık-
lamalarına bir son ver. Öğretmenleri 
hedef tahtası yapma.

Yandaşlarına Çıkar Sağlama, İde-
olojik Davranma: Kendine yakın sen-
dikaları destekleyip, onları hormonlu 
bir şekilde büyütme. Tüm sendikalara 
eşit mesafede ol, seni eleştiren sendi-
kalara kulak ver. Yandaş sendika üye-
lerine makam, mevki verme. Çalışan-
ların tehditle yandaş sendikalara üye 
yapılmasına engel ol.

Tehdit Etme: İnsanları “Bizim takı-
mımızdan olmayan yöneticinin bizim-
le çalışma zorunluluğu yok. İsteyen 
istediği yere gitsin’ gibi sözlerle tehdit 
etme. Herkese karşı kucaklayıcı ol, 
eleştiriye açık ol.

 Verdiğin Sözü Yerine Getir: Dev-
let adamı verdiği sözü mutlaka yerine 
getirir. İnsanların umutlarıyla, gelecek-
leriyle oynamaz. Söz namustur. Bugün 
bir söz verip, yarın unutmak devlet 
adamı ciddiyetiyle bağdaşmaz. Dola-
yısıyla verdiğin her sözün arkasında 
ol. Hiçbir zaman sözünü çiğneme.

Memurların Yaşam Şartlarıyla İl-
gili Doğru Bilgiler Ver: Memurların iki 
arabası olduğunu söyleyerek, insanla-
rı yanıltma, memurlar hakkında yanlış 
bir izlenim uyandırma. Memurlar bırak 

iki arabayı evine ekmeği zor götürür-
ken, onları rantiyecilerle karıştırma. 

Aileleri Parçalama, Sağlık So-
runları Yaşayanlara, Yüksek Lisans 
Yapmak İsteyenlere Karşı Merha-
metli Ol: Özür grubu tayinlerini yılda 
bir kereye düşürerek, insanları mağ-
dur etme. Çocukları analarından, ba-
balarından ayırma, sağlık sorunları 
yaşayanlara karşı taş kalpli olma, yük-
sek lisans yapmak isteyenlerin önüne 
engeller koyma. 

Öğretmenine Saldıranlara Karşı 
Kayıtsız Kalma. Öğretmenleri Koru, 
Kolla: Öğretmenlerin uğradığı şiddet 
karşısında üç maymunu oynama. On-
ların can güvenliğini sağla. Öğretmen-
lere yapılan saldırıları evinde bir elin-
de çayın, diğer elinde kumandanla dizi 
seyreder gibi seyretme.

Kariyer Ve Liyakati Olmayanları 
Üst Mevkilere Getirme, Torpil Yap-
ma: Kariyer ve liyakate sahip olma-
yanları üst mevkilere getirme. Torpili 
hayatından çıkart. İşten anlamayanı, 
bilgisi olmayanı değil, hak edeni yü-
celt.    

Oldubittiye Getirme, Ben Yaptım 
Oldu Deme: Bu ülkenin geleceğini 
çok yakından ilgilendiren meseleleri 
kendi çıkarların ve ideolojik saplantı-
ların doğrultusunda çözmeye çalışma. 
Oldubittiye getirme, ‘ben yaptım oldu’ 
deme. Sonuçlarını iyi hesap et.

Ataması Yapılmayan Öğretmen-
lere Kulak Ver: İktidara geldiğinizde 
72 bin atama bekleyen öğretmen var-
ken, bugün 350 bin öğretmenin atama 
beklediğini unutma. İhtiyaca uygun sa-
yıda atama yap. Gerekiyorsa Maliye 
Bakanlığına karşı kazan kaldır. Atama 
bekleyen öğretmenlere başka işleri 
adres göstereceğine, bu soruna akılcı 
çözümler üret.

 İnsanları 500-600 TL’ye Çalıştı-
rarak Sömürme, Eğitimin Kalitesini 
Düşürme: Ücretli öğretmenliği getirip, 
insanları 500-600 TL ile çalışmak mec-
buriyetinde bırakma. Eğitimin kalitesini 
düşürme, verimli bir eğitim için sadece 
kadrolu öğretmen istihdam et.

Umuyoruz ki bu ülkeyi yönetenler 
hazırladığımız etik ilkeler yasasın-
dan ders çıkarır ve öğretmenler için 
hazırladıkları bu insanlık dışı, gurur 
kırıcı, üçüncü dünya ülkelerine has 
olan taslağı geri çeker. Herkes ken-
dini aynada görmeli, çuvaldızı biraz 
da kendine batırmalıdır.
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GENEL BAŞKAN TEMEL EĞİTİM 
GENEL MÜDÜRÜ FUNDA 

KOCABIYIK’I ZİYARET ETTİ

Genel Başkan İsmail KONCUK Milli 
Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel 
Müdürü Funda KOCABIYIK’ı maka-
mında ziyaret etti.

Genel Başkana ziyaretinde Genel 
Teşkilatlandırma Sekreteri Talip GEY-
LAN ve Genel Mevzuat ve Toplu Gö-
rüşme Sekreteri Yaşar ŞAHİNDOĞAN 
da eşlik ettiler.

Eğitimdeki güncel meselelerin ele 
alındığı ziyarette Genel Başkan İsmail 
Koncuk, eğitim çalışanlarının aciliyet 
arzeden talepleri hususunda Genel 
Müdür Kocabıyık’ı bilgilendirdi.

Özellikle seminer döneminde görev 
mahalli dışında seminere katılan öğ-
retmenlere yolluk ödenmesi hususun-
da Bakanlığın ivedilikle bir uygulama 
yapmasını isteyen Koncuk, zaten eko-
nomik açıdan sıkıntı yaşayan öğret-
menlerin bir de bu harcamalarıyla cid-
di bir kayıplarının olduğunu ifade etti.

Genel Müdür Kocabıyık da konuyu 
ivedilikle incelettireceğini ve girişimde 
bulunacağını belirtti. Bakanlığın çalış-
maları hakkında bilgiler veren Genel 
Müdür, eğitim politikalarının uygulan-
masında eğitimin tüm paydaşlarıyla 
işbirliği içerisinde olmayı arzu ettikleri 
ifade etti.

Genel Başkan İsmail Koncuk, Fun-
da Kocabıyık’ın, öğretmen ve müfettiş 
olarak uzun yıllar görev yapmış bir eği-
timci olarak, verimli hizmetler sunaca-
ğına inandığını ifade ederek çalışma-
larında başarılar diledi.

Türk Eğitim-Sen olarak Bilişim ve Teknoloji Öğretmenlerinin sorunlarını sü-
rekli gündemde tuttuk konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’na defalarca yazılar 
yazdık, görüşmeler yaptık. Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin sorunları bu defa 
TBMM’ye kadar geldi. Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekili Prof. Dr. Zuhal 
TOPCU tarafından TBMM Başkanlığı’na Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER tara-
fından cevaplanması için 29.05.2012 tarihinde 2 adet soru önergesi verilmiştir.

Soru önergelerinde şu hususlar sorulmuştur;
-    FATİH projesi ile eğitim, tamamen bilgisayar odaklı bir hale gelmişken Bili-

şim ve Teknoloji Öğretmenlerine ihtiyacının daha fazla olup olmadığı,
-    15 Mart 1993 – 2378 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanmış olan “Milli 

Eğitim Bakanlığına Bağlı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Bilgisayar Lab. 
Kurulması ve İşletilmesi ile Bilgisayar ve Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlerinin 
Görevleri Hakkındaki Yönerge”nin yürürlükte olup olmadığı ve hükümlerinin ge-
reğinin yapılıp yapılmadığı,

-   Bilişim ve Teknoloji Öğretmenleri hakkında nasıl çalışmalar yapıldığı ve 
hangi birimce yapıldığı sorulmuştur.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
ÖĞRETMENLERİNİN SORUNLARI TBMM’DE
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GENEL BAŞKAN: SEÇMELİ KÜRTÇE DERSİ 
PEDAGOJİK BİR KARAR DEĞİLDİR

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-
Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk 
CNN TÜRK’te yayınlanan 5 N 1 K 
programına katılarak seçmeli Kürt-
çe dersi hazırlığını değerlendirdi. Bu 
kararı birkaç yönden değerlendirmek 
gerektiğini kaydeden Koncuk, “Bu, 
pedagojik bir karar mı, siyasi bir karar 
mı? Pedagojik bir karar ise yani insan 
hakları temelli ve Türk milli eğitiminin 
ihtiyaç duyduğu bir karar ise şöyle dü-
şünmek lazım: Dilini öğrenmek isteyen 
bir kişi bile varsa her etnik kökenli va-
tandaşımıza mesela Çerkeslere, Arap 
kökenli, Laz kökenli vatandaşlarımı-
za kendi ana dillerinde seçmeli dersi 
okullarımızda imkân olarak sunmak 
durumundayız” dedi.

 Seçmeli Kürtçe dersinin Türk milli 
eğitiminin ihtiyaçlarından kaynaklan-
madığını söyleyen Koncuk, bunun 
PKK’nın talebi olduğunu belirtti. Kon-
cuk şunları kaydetti: “Bu PKK’nın ta-
lebidir. PKK yıllardır ana dilde eğitim 
talebini ortaya koymuştur. Bu talep 
parça parça yerine getirildi. Mesela 
Kürtçe kursları açıldı, TRT 6 yayın-
ları başladı. Bugün geldiğimiz nok-
tada seçmeli ders olarak Kürtçe’nin 
okullarda okutulması söz konusudur. 
Net bir karar yok ama Talim Terbiye 
Kurulu’nun bu konuda çalışması oldu-
ğunu biliyoruz. Burada şuna karar ver-
mek lazım: Kürtçe eğitim bilim adam-
larının ‘Bu Türkiye’de bir ihtiyaçtır’ diye 
ortaya koyduğu bir sonuç mu, yoksa 
PKK terörünün neticesinde ‘Kürtçe’yi 
seçmeli ders olarak ortaya koyalım da 
bu insanları biraz rahatlatalım’ anla-

yışından kaynaklanan bir durum mu? 
Seçmeli Kürtçe dersi PKK’yı mutlu et-
meyecek. Bu, mevzi kazanmak olarak 
kabul edilecek. Asıl amaç ana dilde 
eğitim hakkının verilmesidir. Hatta ka-
musal alanda Kürtçenin serbest hale 
getirilmesidir. İkinci bir resmi dilin varlı-
ğını Türkiye’ye monte etmeye çalışma 
arzusunu görüyoruz. Tehlike burada-
dır. Dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde 
böyle bir uygulama yoktur. Hatta Avru-
pa İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdi-
ği kararlar vardır. AİHM ‘Bir dilin ege-
menlik alanında bir başka dille eğitim 
hakkını istemek mümkün değildir’ der. 
Kamusal alanda başka bir dilin kulla-
nılması mümkün değildir.  AİHM’nin 

Belçika ve Fransa için verdiği kararlar 
var. Seçmeli bir etnik dille yetinilece-
ğinden emin olsak bunu burada tar-
tışabiliriz. Ama bizim burada resmin 
bütününü görmemiz lazım. Önümüzde 
bir yap-boz var. Yap-bozun parçalarını 
yerleştiriyoruz. Yap-boz bütün haline 
geldiğinde karşımıza nasıl bir manzara 
çıkacak. İki dilli, iki resmi dilli, iki bay-
raklı, özerk yapılı, federatif yapılı ya da 
bağımsız bir devletle mi karşı karşıya 
kalacağız? Türkiye’nin nereye götürül-
mek istendiğini görmemiz lazım. Bu 
talepleri kimin ortaya koyduğunu ve bu 
taleplerin ne amaca yönelik olduğunu 
görmek durumundayız.”
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Günümüzün ekonomik koşulları ve 
bankaların yapılanması nedeniyle kimi 
zaman tüketici ile banka karşı karşıya 
kalabilmektedir. Bankalar tüketicilerden, 
kredi kullanımında; hizmet bedeli, ko-
misyon bedeli, dosya masrafı, yeniden 
yapılandırma bedeli vb. ücretler, kredi 
kartı kullanımında; kredi kartı aidat be-
deli, nakit çekim ücreti, bankacılık iş-
lemlerinde; hesap işletim ücreti, havale 
ücreti gibi haksız kesintiler yapabilmek-
tedir. Buna karşılık, tüketicilerin çoğu 
haksız şart niteliği taşıyan bu işlem ve 
uygulamalara karşı nasıl bir yol izleye-
ceğini bilemediği için sessiz kalmakta ve 
bankaların tek taraflı iradesiyle tüketici-
lere yüklediği bu bedelleri ödemek duru-
munda kalmaktadır. 

Banka tarafından kendisinden haksız 
kesinti yapıldığını düşünen tüketicile-
rin, belli bir parasal sınırın altında kalan 
tutarlar için “Tüketici Sorunları Hakem 
Heyetleri”ne şikayet dilekçesi vermek 
yoluyla, belirlenen parasal sınırın üze-
rinde olan tutarlar için ise Tüketici Mah-
kemelerinde dava açma yoluyla hakları-
nı aramaları mümkündür. Bahsi geçen 
parasal sınırın miktarı ise 2012 yılı için 
şu şekilde belirlenmiştir:

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanunun 22. Ve Tüketici So-
runları Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 
5. Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınır-
ların Arttırılmasına İlişkin 2011/2 No’lu 
Tebliğ’in 1. maddesi uyarınca, 

“4077 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanunun 22 nci maddesinde 
belirlenen usule göre Türkiye İstatistik 
Kurumu tarafından bildirilen Üretici Fi-
yatları Endeksinde meydana gelen or-
talama % 12,58 (oniki virgül ellisekiz) 
oranında artış esas alınarak 1/1/2012 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

a) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanunun 22 nci maddesinin 
beş ve altıncı fıkrasındaki tüketici sorun-
ları hakem heyetlerinin kararlarının bağ-
layıcı olacağına ilişkin üst veya tüketici 
mahkemelerinde delil olacağına ilişkin 
alt parasal sınır 1.161,67 TL,

b) 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici 
Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği-
nin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 
büyükşehir statüsünde bulunan illerde 
faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin 

uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve 
yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 
3.032,65 TL, olarak tespit edilmiştir.”

Bankalar ile tüketicileri karşı karşı-
ya getiren konuların başında kredi kar-
tı aidatları gelmektedir. Banka ile kredi 
kartı kullanıcıları arasında imzalanan 
kredi kartı kullandırılmasına ilişkin söz-
leşmelerin içeriği genellikle bankalar ta-
rafından standart şekilde hazırlanmak-
ta ve bu sözleşmelerin içeriğine kredi 
kartı kullanıcıları tarafından müdahale 
edilememektedir. Hatta sayfa sayısının 
çokluğu ve sözleşme metninin küçük 
puntolarla yazılması nedeniyle çoğu za-
man sözleşmenin içeriğinde yazılı olan 
hususlara dikkat edilmesi dahi imkansız 
hale gelmektedir.  

Bankaların çoğu kredi kartı kullanı-
mının karşılığı olarak “kredi kartı aidatı” 
ya da “hesap işletim ücreti” adı altında 
belirli bir tutarı tüketicilerin hesabından 
kesmektedir. Kredi kartı kullanıcılarının 
haksız yere yapılan bu kesintilere yap-
tıkları itiraza bankalar tarafından genel-
de olumsuz cevap verilmekte ve aidat 
iadesi yapılmamaktadır. Bunun üzeri-
ne  uyuşmazlığın çözümü için son söz  
Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine 
ya da Tüketici Mahkemelerine kalmak-
tadır. Kredi kartı aidatlarının iadesi ile 
ilgili uyuşmazlıklarda, Tüketici Sorunları 
Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkeme-
leri tarafından tüketici lehine verilmiş çok 
sayıda karar mevcuttur.  

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 
2008/4345 Esas, 2008/6088 Karar Sa-
yılı ve 02.05.2008 tarihli kararında; 
“Sözleşmenin banka tarafından matbu, 
standart olarak hazırlanıp boş olan kı-
sımların rakam, isim ve adresler yazı-
larak doldurulduğu, sözleşmenin on iki 
punto koyu siyah harflerle düzenlenme-
diği, bankanın tüketici aleyhine olan ve 
tüketiciyi kart kullanımı ücreti adı altında 
bir külfete sokan sözleşme hükmünün 
tüketici ile ayrıca müzakere edilerek ka-
rarlaştırıldığını iddia ve ispat edemedi-
ği, bu sebeple sözleşmedeki kredi kartı 
üyelik ücreti alınacağına dair hükmün 
haksız şart olarak kabul edilmesi gerek-
tiği, bankanın sözleşme hükmüne dayalı 
olarak kredi kartı kullanıcısından ücret 
istemesinin olanaklı olmadığı..” yönünde 
hüküm tesis edilmiştir.  

Yine en çok karşılaşılan problem-
lerden biri de tüketicilerin bankalardan 
çektikleri kredilerde kendilerinden tahsil 
edilen dosya masrafı, komisyon bedeli, 
yeniden yapılandırma ücreti vb ad altın-
da yapılan kesintilerdir. 

Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 
2010/11726 E.,  2011/1870 K. sayılı ve 
10.02.2011 tarihli kararında; taraflar ara-
sında imzalanan konut kredisi sözleş-
mesinde dosya masrafı adı altında tüke-
ticiden herhangi bir masraf alınacağına 
dair hüküm bulunmadığı halde, tüketici-
den  dosya masrafı talep edilmesinin ve 
bu paranın tüketiciden tahsil edilmesinin 
hukuka uygun olmadığına karar veril-
miştir.

Serbest piyasa koşulları içerisinde, 
tüketicilerin kullandıkları banka kredi-
lerinde değişen faiz oranları sonucu 
bankaların inisiyatifi ile yeniden yapı-
landırma yoluna gitmeleri mümkün hale 
gelmiştir. Bankanın inisiyatifi ve rızasıyla 
gerçekleştirilen yeniden yapılandırma 
işleminden dolayı tüketicilerden masraf, 
komisyon vb. ad altında ücret talep edil-
mesi de haksız şart niteliği taşımaktadır. 

4077 sayılı Tüketicinin Korunma-
sı Hakkında Kanunun 6. maddesinde 
ve Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız 
Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 5,6 ve 
7. maddelerinde yapılan düzenlemeler-
le tüketiciden sözleşmede yer almayan 
hiçbir kesintinin yapılamayacağı, sözleş-
mede yer alan haksız şartların tüketici 
için bağlayıcı olmayacağı belirtilmiştir. 

Ankara 7. Tüketici Mahkemesinin 
2010/858 E., 2011/309 K. Sayılı ve 
14.04.2011 tarihli kararında da; bankala-
rın tüketicilerden erken ödeme komisyo-
nu ve plan değişikliği adı altında yeniden 
ücret talep etmesinin usul ve yasaya 
aykırı olduğu yönünde hüküm tesis 
edilmiştir. Bu karar, Yargıtay 13. Hukuk 
Dairesinin 2011/9823 E.,  2011/19204 
K. sayılı ve 15.12.2011 tarihli kararı ile 
onanmak suretiyle kesinleşmiştir. 

Av. Dilek ATAK

BANKALARA KARŞI TÜKETİCİ HAKLARI
Hukuk Köşesi
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ÜYELERİMİZE ÖZEL EĞİTİM FIRSATI
Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Türkiye 

Kamu-Sen arasında protokol hazırlandı. 
Buna göre, 2012-2013 Eğitim-Öğretim 
yılından itibaren kayıt yaptıracak olan 
Türkiye Kamu-Sen’e bağlı üyelerimizin 
çocuklarına Doğu Akdeniz Üniversitesi 
tarafından yüzde 10’luk indirim imkanı 
sağlanacak.

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İLE TÜRKİYE KAMU-SEN 

KONFEDERASYONU
ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ 

PROTOKOLÜ
Bu protokol, Doğu Akdeniz Üniver-

sitesi (işbu protokolde bundan böyle 
“DAÜ” olarak anılacak) ile TÜRKİYE 
KAMU-SEN Konfederasyonu (işbu pro-
tokolde bundan böyle “KAMU-SEN” 
olarak anılacak) arasında 06.06.2012 
tarihinde akdedilmiştir.

1. Amaç:
Bu protokol, DAÜ ile KAMU-SEN 

arasındaki işbirliğini güçlendirmek ama-
cıyla düzenlenmiştir.

2. Kapsam:
Bu protokol, Türkiye’de faaliyette 

bulunan KAMU-SEN’e mensup sen-
dikaların aktif üyelerine, eşlerine ve 
çocuklarına DAÜ tarafından sağlana-
cak kolaylıkları ve KAMU-SENve/veya 
Türkiye’de faaliyette bulunan KAMU-
SEN’e mensup sendikalar tarafından 
DAÜ’nin tanıtımının yapılmasını kapsa-
maktadır.

3. DAÜ’nin yükümlülükleri:
a) DAÜ, Türkiye’de faaliyette bulu-

nan KAMU-SEN’e mensup sendikaların 
aktif üyelerinin, eşlerinin ve çocuklarının 
DAÜ’nde sunulan burssuz programlara 
2012-2013 Akademik Yılı Güz Dönemi 
içerisinde kayıt yaptırması halinde, işbu 
maddede belirtilen kişilere kayıt yapılan 
programın öğretim harcı üzerinden % 
10 indirim sağlamayı kabul ve taahhüt 
eder.

b) % 10 indirimhakkından sadece 
Türkiye’de faaliyette bulunan KAMU-
SEN’e mensup sendikaların aktif üyele-
ri, eşleri ve çocukları yararlanabilecektir.

c) İşbu protokolde belirtilen %10 indi-
rim, DAÜ’nde bulunan önlisans ve/veya 
lisans eğitimine bağlı burssuz program-
lara kayıt yaptırılması halinde sağlana-
caktır.

d) Bu indirim önlisans programları 
için en fazla 2 (iki) yıl, lisans program-
ları için ise en fazla 4 (dört) yıllık süreyi 

kapsamaktadır. 1 yıllık İngilizce hazırlık 
eğitimi gerektiren programlarda ise bu 
indirim 1 yıllık hazırlık süresini de kap-
sayacaktır.

 e) Türkiye’de faaliyette bulunan 
KAMU-SEN’e mensup sendikaların aktif 
üyeleri, eşleri ve çocukları öğrenim gör-
mekte oldukları programları işbu proto-
kolün 3(d) maddesinde belirtilen süreler 
içerisinde tamamlayamamaları halinde 
% 10 indirim hakkı sona erecek ve öğ-
renime devam ettikleri süre boyunca ilk 
kayıt olunan yılki eğitim ücreti üzerinden 
ücretlendirileceklerdir.

4. KAMU-SEN’in yükümlülükleri:
a) KAMU-SEN ve/veya Türkiye’de 

faaliyette bulunan KAMU-SEN’e men-
sup sendikaların tümü işbu protokolü 
imza tarihinden itibaren ana sayfaları-
nın sağ köşesinde DAÜ tarafından sağ-
lanacak olan % 10 indirim ile ilgili bilgiyi 
2012 yılı sonuna kadar yer vermekle 
yükümlüdürler.

b) KAMU-SEN ve/veya Türkiye’de 
faaliyette bulunan KAMU-SEN’e men-
sup sendikaların tümü DAÜ tarafından 
hazırlanacak olan tanıtım posterlerini 
ve/veya bilgi broşürlerini üyelerinin gö-
rebileceği iç ve dış mekanlara asmakla 
yükümlüdürler.

c) KAMU-SEN ve/veya Türkiye’de 
faaliyette bulunan KAMU-SEN’e men-
sup sendikaların tümü DAÜ tarafından 
hazırlanacak olan tanıtım içeriğini elekt-
ronik posta aracılığı ile üyelerine ulaştır-
makla yükümlüdürler.

5. Uyuşmazlıkların Çözümü:
Bu protokolün uygulamasında doğa-

cak anlaşmazlıklar taraflarca iyi niyetle 
çözülmeye çalışılır, eğer çözülemezse 
son yetki makamı KKTC mahkemeleri-
dir.

6. Özel Hususlar:
a) İşbu protokol, imzalandığı tarih-

ten itibaren yürürlüğe girer ve 31 Aralık 
2012 tarihine kadar yürürlükte kalır. İşbu 
tarihten 1 (bir) ay önce taraflardan biri 
diğerine yazılı ihbar vermek koşulu ile 
protokolü 31 Aralık 2012 tarihinde son-
landırabilir. Aksi halde işbu protokol 1 
(bir) yıl daha yürürlükte kalıp 31 Aralık 
2013 tarihinde sona erecektir.

b) İşbu protokole yapılacak eklenti 
veya değişiklikler her iki tarafın onayla-
ması halinde geçerli olacaktır.

7. DAÜ’nin Kanuni Adresi:
Adres : Doğu Akdeniz Üniversitesi 

Rektörlüğü, Gazimağusa/KKTC.

Tel : 0392-630 1201, 630 2424
TeleFaks : 0392-36 54479, 36 50788
DAÜ, işbu adresinde değişiklik ol-

ması halinde derhal KAMU-SEN’e ya-
zılı olarak yeni adresini bildirmekle yü-
kümlüdür. Aksi halde yukarıda belirtilen 
kanuni adrese veya telefax cihazlarına 
yapılmış tebligat DAÜ’nin kendisine ya-
pılmış sayılır.

8. KAMU-SEN’in Kanuni Adresi:
Adres : Dr. Mediha Eldem Sok. No:85 

Kocatepe, Ankara/Türkiye.
Tel : 0312-424 22 00
TeleFax : 0312-424 22 08
KAMU-SEN, işbu adresinde değişik-

lik olması halinde derhal DAÜ’ne yazılı 
olarak yeni adresini bildirmekle yüküm-
lüdür. Aksi halde yukarıda belirtilen ka-
nuni adrese veya telefax cihazlarına ya-
pılmış tebligat KAMU-SEN’in kendisine 
yapılmış sayılır.

9. Protokolün Feshi:
a) Taraflardan herhangi biri işbu pro-

tokolde belirtilen yükümlülüklerini ve/
veya sorumluluklarını kısmen ve/veya 
tamamen yerine getirmemesi halinde di-
ğer taraf 1 (bir) ay süreli ihbar gönderip 
protokolde belirtilen yükümlülüklerin ve/
veya sorumlulukların birtamam yerine 
getirilmesini talep edebilir. 1 aylık ihbar 
süresi içerisinde protokolde belirtilen 
yükümlülüklere ve/veya sorumluluklara 
uyulmaması halinde protokol tek taraflı 
olarak feshedilebilir.

b) Böyle bir feshin gerçekleşmesi 
halinde protokole uyulmaması sebebiy-
le meydana gelen ve/veya gelebilecek 
olan herhangi bir zarar-ziyan ve/veya 
tazminatı protokole uymayan taraf der-
hal karşı tarafa ödemekle ve/veya taz-
min etmekle yükümlüdür.

10. Son Hükümler:
İş bu protokol 10 (on) maddeden iba-

ret olup, iki nüsha olarak düzenlendik-
ten sonra taraflar adına protokolü imza 
etmeye yetkili kişilerce imza edilmiş ve 
taraflara ikişer suret tevdi edilmiştir.
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Türk Eğitim-Sen Çay İlçe Temsilciliği üyelerimizle 
07/06/2012 Perşembe günü yemekli bir toplantı düzenlendi.

Yoğun bir katılımın olduğu gecede sendika üyeleri Türk 
Eğitim-Sen ailesinin onurlu bir ferdi olmanın verdiği vakurla 
ilçede çalışan üyelerle tanışıp kaynaştılar. 

Yemekte sıcak aile ortamı gözlerden kaçmazken; yeme-
ğe katılan Türk Eğitim-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı 
Sayın Erol ÖZSOY yaptığı konuşmada “Türk Eğitim-Sen’in 
toplu sözleşme konusunda yaptığı çalışmalardan dolayı 
sendikalarına katılımın arttığını” söyledi. 

Böyle bir toplantıyı gerçekleştiren Çay İlçe Temsilcisi 
Halit DÖNMEZ’e teşekkür eden sendika üyeleri en kısa 
sürede yeniden biraraya gelmek istediklerini belirtti. 

Türk Eğitim-Sen Denizli şubesi tarafından düzenlenen 
Birlik ve Dayanışma pikniği Çamlık Mesireliğinde 12 Hazi-
ran2012 Cumartesi günü yapıldı.

Büyük bir katılımın olduğu pikniğe, Türk Eğitim-Sen üye-
leri, eğitim çalışanları ve yakınları, sivil toplum kuruluşları, 
Türkiye Kamu-Sen’in İl Yönetimi ve Türkiye Kamu-Sen’e 
bağlı sendikaların Denizli Şube Başkanları, yönetim kurulu 
üyeleri ile çok sayıda davetli katılmıştır.

Türk Eğitim-Sen Çermik İlçe Temsilciliğinin organize etti-
ği kaynaşma yemeğine Diyarbakır Şube Başkanımız Ahmet 
BÜRHAN, Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz Necati BAKIR, 
Fevzi SARAÇ, İsmail TEMEL, Ergani İlçe Temsilcimiz Hacı 
Bahadır ALTAN ve Çüngüş İlçe Temsilcimiz Adem ULUTAŞ 
katılım sağladılar. İlçedeki üyelerimizin tamamına yakınının 
katıldığı yemekte konuşan Şube başkanımız Ahmet BÜR-
HAN: Toplu sözleşme sürecinde maskelerin düştüğünü, 
çalışanların gerçek temsilcisinin Türkiye Kamu-Sen olduğu-
nun bir kez daha ayan beyan ortaya çıktığını belirtti.Son dö-
nemlerde sistemli bir şekilde eğitim ve eğitimcilere yönelik 
yıpratma kampanyalarının hükümet yetkililerince yürütüldü-
ğünü ifade eden BÜRHAN, bütün bunlar toplumda bilime 
önem vermeyen nesiller yetişmesine neden olacaktır dedi.

BÜRHAN ayrıca bu eşsiz buluşmayı sağlayan başta ilçe 
temsilcimiz Hasip YEMEZ olmak üzere emeği geçen herke-
se ve yemeğe katılarak bu eşsiz buluşmanın gerçekleşme-
sini sağlayan üyelerimize teşekkür etti.

Türk Eğitim-Sen Antalya 2 No’lu Şube üyelerine tekne 
turu düzenledi. Burada bir konuşma yapan Antalya 2 No’lu 
Şube Başkanı Fethi Kurt kaynaşma toplantıları, aşure etkin-
liği, akıllı tahta kullanım kursu düzenlediklerini kaydederek, 
Haziran ayı başında hızlı okuma, etkili iletişim ve diksiyon 
kursları düzenlemeyi planladıklarını söyledi. Kurt bu tür faa-
liyetlerin süreceğini de belirtti.

ANTALYA 2 NO’LU ŞUBE 
ÜYELERİMİZ BİRARAYA GELDİ

DENİZLİ ŞUBESİ BİRLİK 
VE DAYANIŞMA PİKNİĞİ 

DÜZENLEDİ

ÇERMİK TEMSİLCİLİĞİ’NDEN 
MUHTEŞEM ORGANİZASYON

ÇAY’DA TÜRK EĞİTİM-SEN 
GECESİ
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HATAY 1 NO’LU ŞUBE’DEN 
29 MAYIS 2012 FETİH 

ŞÖLENİ

KARS ŞUBESİ’NDEN 
BASIN AÇIKLAMASI

KAYSERİ 1 NO’LU ŞUBE’DEN 
BAŞARIYA ÖDÜL

İZMİR ŞUBELERİ 4+4+4 
EĞİTİM MODELİ İLE İLGİLİ 

BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

2 Haziran 2012 Cumartesi günü Hatay’ ın Karlısu Beldesi 
Ağa’nın yerinde yapılan Fetih Şölenimize bin kişinin üzerin-
de üyemiz katılmış, çevre illerden Osmaniye, Kahramanma-
raş ve Hatay 2 No’lu Türk Eğitim-Sen Şube Başkanları, Ha-
tay Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Kamu-Sen’e bağlı tüm şube 
başkanları, MHP Merkez İlçe Başkanı, MHP Kadın Kolları 
Başkanı, Türkav Başkanı, İlçe Temsilcilerimiz ve çok sayıda 
üyemiz katılmıştır.

Kars ve ilçelerinde sendikaların yetki belirleme süreci ta-
mamlandı.  Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk Eğitim-Sen 
Kars şubesi  açık ara farkla “Yetkili Sendika” olarak belirlen-
di. Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Türk Eğitim-Sen 
Kars Şube Başkanı Fahrettin ŞİMŞEKLER şunları söyledi:

“Türk Eğitim-Sen Kars Şubesi yönetim kurulu olarak 
bizlere güvenen, güç veren, çalışmalarımızda destek olan, 
tehdide, şantaja boyun eğmeyen , menfaat için onurundan 
ödün vermeyen ve dik duruşunu bozmayan tüm üyelerimize, 
gönül dostlarımıza ve alanlarda bizlere destek veren isimsiz 
kahramanlarımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum dedi.

Kayseri 1 No’lu Şube Başkanlığı çeşitli alanlarda başarı 
gösteren kurum ve kişileri ödüllendirmeye devam ediyor.

“BU BENİM ESERİM” proje yarışması matematik dalın-
da bölge ve Türkiye birincisi olan Sümer İlköğretim Okulu 
ve Çetin Şen Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Safiye Aybala 
KILIÇ’ı ödüllendirdi.

Sümer İlköğretim Okulu bahçesinde gerçekleştirilen ve 
yerel basının da büyük ilgi gösterdiği  plaket töreninde Şube 
Başkanı Ali BENLİ şunları söyledi: “Kararlı, mücadeleci, il-
keli Sendika olan Türk Eğitim-Sen; sevgi, hoşgörü ve ka-
rarlı mücadelenin adresi olmuştur. BİZİM İLKEMİZ, ÖNCE 
ÜLKEMİZ düstûrunu şiar edinen sendikamız, kurum ve 
kişilerin başarılarını teşvik ve takdir etme geleneğini sür-
dürecektir.Öğrencimizin başarısında emeği geçen herkesi 
kutlar,geleceğimizin teminatı sevgili yavrumuzun başarıları-
nın devamını dileriz.”

Safiye Aybala KILIÇ’a bölge birinciliği plaketini Şube 
Mevzuat Sekreteri Celil OKUR; “Türkiye birinciliği” plaketini 
ise Şube Başkanı Ali BENLİ takdim etti. 

Türk Eğitim-Sen İzmir Şubeleri tarafından 4+4+4 Eğitim 
Modeli ile ilgili mevcut durum, görüşler ve beklentiler ko-
nulu basın açıklaması yapıldı. İzmir 1 No’lu Şube Başkanı 
Merih Eyyup DEMİR tarafından yapılan açıklamada mev-
cut durumda içinde bulunulan belirsizlik, eğitim çalışanları 
ve veliler açısından değerlendirmeler yapıldı. DEMİR Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın hazırlıksız olduğunu kaydederek, şun-
ları söyledi: “Yasada her ne kadar Bakanlar Kurulu kararı 
ile 1 eğitim öğretim yılı ertelenebilir ibaresi bulunuyor ise de 
yapılan açıklamalardan 2012-2013 eğitim öğretim yılında 
uygulamaya geçilmesinin düşünüldüğü görülmektedir. Ya-
sanın uygulama aşamasında bu ani geçişle birlikte Milli Eği-
tim Bakanlığı’nın bu konuda ne kadar hazırlıksız olduğu da 
yapılan açıklamalardan ve mevcut yasa ve yönetmelikler ile 
içinde bulunulan durumun çelişkilerinden gayet net olarak 
görülecektir” dedi. 
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KIRIKKALE ŞUBEMİZ 
ÇANAKKALE VE BURSA’YA 

GEZİ DÜZENLEDİ

CEYLANPINAR İLÇE TEMSİLCİLİĞİ 
BİRLİK VE BERABERLİK 
TOPLANTISI DÜZENLEDİ GELENEKSEL YAKOMUZU 

BEKLEYENLER ŞİİR 
DİNLETİSİNİN İKİNCİSİ YAPILDI

KÜTAHYA İL TEMSİLCİLİĞİ 
20. YIL PİKNİĞİ DÜZENLEDİ

Türk Eğitim-Sen Kırıkkale Şubesi her yıl geleneksel ola-
rak düzenlediği gezilerinde bu yıl rotasını Çanakkale ve 
Bursa’ya çevirdi. Türk Eğitim-Sen üyeleri ve üye yakınlarına 
yönelik olarak Eğitim ve Sosyal İşler Sekreterliği tarafından 
25-26-27 Mayıs tarihlerinde Çanakkale, Gelibolu Yarıma-
dası ve Bursa’ya gezi düzenlendi. Yoğun bir talebin olduğu 
fakat kontenjanın sınırlı olması sebebiyle 92 kişilik bir grup 
ile yapılan gezide ilk olarak Gelibolu Yarımadası rehberler 
eşliğinde en ücra köşelerine kadar gezildi. Gezi esnasında 
öncelikli olarak Çanakkale Savaşlarının önemli bölümlerini 
teşkil eden mekanlar ziyaret edildi,  kahramanlarımızın hika-
yeleri dinlendi. Gelibolu Yarımadasının Türk tarihi açısından 
önemi bu kez yerinde görülürken, doğal güzellikleri de gezi-
ye katılanları etkiledi.

Ceylanpınar İlçe Temsilciliğimiz 01.06.2012 tarihinde birlik 
ve beraberlik toplantısı düzenlendi. Toplantıya İlçe Başkanı 
Mustafa CAM bir konuşma yaparak, “Ekipteki arkadaşları-
mızın yardım ve desteğiyle üye sayımızı artırarak büyük bir 
başarı elde ettik” dedi. CAM, Şanlıurfa Şube Başkanı Hikmet 
KARAKUŞ’a, geceyi düzenleyen Ceylanpınar İlçe Temsilcili-
ğine ve toplantıya katılan üyelerimize de teşekkür etti. 

Türk Eğitim Sendikası Mersin Şubesi Bayanlar komisyo-
nunca hazırlanan şiir dinletisi sahne görselliği, şiir seçimi, 
şiir okuyanların performansı ve şiir-müzik uyumları ile muh-
teşem bir şölene dönüştü.

Türkiye Kamu-Sen Kütahya İl Temsilciği tarafından dü-
zenlenen 20. yıl pikniği 2000 kişinin katılımıyla Anasultan 
piknik alanında yapıldı. Pikniğe Türk Eğitim-Sen Genel MAli 
Sekreteri Sayın S.Ali KAPLANLA beraber Türk Sağlık-Sen 
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Kürşat ATMACA, Türk 
Sağlık-Sen Toplu Görüşme ve Mevzuat Sekreteri İsmail 
Türk, Türk Eğitim-Sen Eskişehir 1 No’lu Şube Başkanı Şük-
rü ERKOCA, Bilecik Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Ömer 
YEL, Türk Sağlık-Sen Bilecik Eskişehir Şube Başkanı Mus-
tafa ÖZSOY, Kütahya Türkav Başkanı Ünal TÜRE, Bilecik 
Türkav Başkanı Taner Gürkök, Türk Yerel Hizmet-Sen Afyon 
Şube Başkanı Mehmet DEMİR ve Türkiye Kamu-Sen Kü-
tahya İl Temsilciliğine bağlı tüm şube ve yönetim kurlu üye-
leri katıldı.  20.yıl pikniğine siyasi ve sivil toplum örgütleri de 
katıldı. Türkiye Kamu-Sen Kütahya İl Başkanı Mehmet KA-
RABEKİR, Türk Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı İsma-
il TÜRK ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Seyit 
Ali KAPLAN yaptıkları konuşmalarda Türkiye Kamu-Sen’in 
ilkeli ve kararlı sendikacılık tavrından ve kamu çalışanları-
nın hak arama mücadelesinin adresi olduğundan bahsede-
rek, Türkiye Kamu-Sen’in kuruluşunun 20.yılının hayırlara 
vesile olmasını dileyerek, katılımcılara teşekkür etti. Türkiye 
Kamu-Sen üyelerinin aileleri ile birlikte eğlenerek neşe içeri-
sinde geçirdikleri gün geç saatlere kadar devam etti.
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TÜRKİYE KAMU-SEN SİVAS 
İL TEMSİLCİLİĞİ SEKAP 

KAPSAMINDA İNÖNÜ İLKÖĞRETİM 
OKULU ÇALIŞANLARI İLE YEMEKLİ 

İSTİŞARE TOPLANTISI YAPTI

MALKARA İLÇE 
TEMSİLCİLİĞİN’DEN MALKARA 

PİKNİĞİ

Burada bir konuşma yapan Türkiye Kamu-Sen İl Temsil-
cisi Muzaffer Karadağ, “Habur Sınır Kapısı Kapatılıp Ovacık 
Sınır Kapısı Açılmadan Ve Kara Harekatı Yapılarak Kandil 
Yerle Bir Edilmeden Terör Önlenemez” dedi. 

Karadağ şunları kaydetti: “Milletimizin yüreği yanmıştır. 
Aziz vatan evlatları, bu topraklar vatan olsun diye mübarek 
kanlarıyla toprağımızı sulamışlardır. Bedel ödeyerek vatan 
olmasını sağlamışlardır. Millet olarak çok zor bir coğrafyada 
yaşamaktayız. Bu zor coğrafya binlerce milletin çöplüğü ol-
muştur. Dünyada savaşta ve barışta Hıristiyanların münase-
bet kurdukları tüm milletleri Hıristiyanlaştırmışlardır. Rusya, 
Kore vb. ama tek istisna Türk Milletidir. Haçlılar, 1920’yi öz-
lemektedirler. 1920’de İstanbul işgal edildiği zaman dünya 
bağımsız tek Müslüman, tek Türk Devleti kalmamıştır. Bu-
nun için haçlılar “Şark Meclisi” olarak hedefledikleri Türkleri 
Anadolu’dan atma emelleri, sevdaları bitmeden, devam et-
mektedir. Ülkemiz üstü örtülü bir savaşla karşı karşıyadır. Bu 
savaş terör örgütü üzerinden bütün haçlı ve Siyonist devlet-
ler tarafından yürütülmektedir. Milletimizin sabrı bitmiş, sa-
bır taşı da çatlamıştır. Devletimiz elindeki kozları mutlaka 
kullanmalıdır nızın devamını diliyoruz” dedi.

Türk Eğitim-Sen Malkara İlçe Temsilciliği’nin 12’incisini 
düzenlediği piknik, Karaiğdemir Barajı tesislerinde gerçek-
leşti. Pikniğe; Malkara Kaymakamı Yunus Fatih KADİROĞ-
LU başta olmak üzere, Türk Eğitim-Sen Tekirdağ Şube Baş-
kanı Muzaffer DOĞAN, Yönetim Kurulu üyeleri; Kamuran 
VARMA, Hamdi ERYILMAZ ve Hasan DEMİR ile çok sayıda 
daire amiri, okul müdürü ve üyeler aileleriyle birlikte katıldı. 
Piknikte bir konuşma yapan Türk Eğitim-Sen Malkara İlçe 
Temsilcisi Erdoğan ER, “Amacımız, yıl içindeki yorgunluğu, 
stresi bir nebzede olsun azaltmaktır.  Ayrıca sendika üye-
leri arasındaki birlik ve dayanışmayı arttırarak, haklarımızı 
alma konusunda mücadele gücümüzü yükseltmektir. Bu bir 
araya gelişlerin etkisini yıl içerisinde gerek eylemlerde, ge-
rekse çeşitli seçimlerde daha güzel gördük. Sendika olarak 
önümüzdeki günlerde de çeşitli programlar hazırlayacağız’’ 
dedi. Piknik, büyük bir coşkuyla akşam saatlerine kadar de-
vam etti.

HİLVAN İLÇE TEMSİLCİLİĞİ 
ÜYERİ İLE BULUŞTU

ŞIRNAK’TA KAYNAŞMA VE 
DAYANIŞMA YEMEĞİ

Hilvan İlçe Temsilciliğimiz tarafından yapılan müzikli, eğ-
lenceli ve yemekli toplantıya çok sayıda üyemizin katılımıyla 
gerçekleştirildi. İlksan’da sağlanan başarı ve Hilvan’da yet-
kili sendika olma sevinci büyük bir coşkuyla, eğlenceli bir 
şekilde kutlandı. İlçe Temsilcimiz İ.Halil BAYAT katılımcı tüm 
arkadaşlara basarılar dileyerek çalışmaların devam etmesi-
ni temenni etti.

Şırnak’ta Türk Eğitim-Sen üyeleri kaynaşma yemeğinde 
biraraya geldi. Türk Eğitim-Sen Şırnak Temsilcisi Turgut Ta-
tar ve Türk Eğitim-Sen Cizre, Silopi, Uludere ve Güçlükonak 
temsilcileri ile çok sayıda Türk Eğitim-Sen üyesi kaynaşma 
yemeği’nde tanıştı. Burada kısa bir açıklamada bulunan 
Türk Eğitim-Sen Şırnak Temsilcisi Turgut Tatar, her geçen 
gün üye sayılarının daha da arttığını kaydetti. Tatar “Sizler-
de takdir edersiniz ki, insanlar her zaman yaptıklarıyla anılır.  
Kimi olumlu kimi de olumsuz yönleriyle anılıp, hafızalarımız-
da yer edinir. İşte sivil toplum örgütleri de aynen böyledir. 
Türk Eğitim-Sen denilince aklımıza gelen ilk özellik, dik du-
ruşuyla insanların gönüllerini fetheden bir sivil toplum örgü-
tü olmasıdır.  Sizler bu camianın bir üyesi olarak kendinizle 
gurur duymalısınız” dedi.  
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•	 Ankara 2 No’lu Şube Disiplin Kurul Üye-
lerinden Uğur ÖZTÜRK›ün kızı olmuştur.
•	 Antalya 2 No’lu Şube üyelerinden Gülis-

tan ERMAN’ın kız çocuğu olmuştur.
•	 Antalya 2 No’lu Şube üyelerinden Gamze 

ve Sadık ÖZTÜRK çiftinin kızı olmuştur.
•	 Antalya 2 No’lu Şube üyelerinden Ali On-

guner ÖRS’ün kızı olmuştur.
•	 Antalya 2 No’lu Şube üyelerinden İbra-

him UYAR’ın oğlu olmuştur.
•	 Antalya 2 No’lu Şube üyelerinden Yalçın 

ve Fatma AYDOĞDU’nun çocuğu olmuştur.
•	 Antalya 2 No’lu Şube üyelerinden Şeyda 

ŞAFAK GÖNEN’in oğlu olmuştur.
•	 Antalya 2 No’lu Şube üyelerinden Tolga 

BÖLÜKBAŞOĞLU’nun oğlu olmuştur.
•	 Antalya 2 No’lu Şube üyelerinden Emine 

Mine ve Baykul ÇETİN’in kızı olmuştur.
•	 Antalya 2 No’lu Şube üyelerinden Gamze 

ve Mesut ÖNAL’ın oğlu olmuştur.
•	 Antalya 2 No’lu Şube üyelerinden Musta-

fa Kemal İNCEDAL›ın kızı olmuştur.
•	 Erzurum1 No’lu Şube üyelerinden Adem 

YILDIZ’ın “Yusuf Bilge” adında oğlu olmuş-
tur.
•	 Erzurum 1 No’lu Şube üyelerinden Adem 

BAĞBANCI’nın “Burak” adında oğlu olmuştur.

•	 Hatay 1 No’lu Şube üyelerinden Adnan 
HAKLI’nın kızı olmuştur.
•	 İstanbul 6 No’lu Şube üyelerinden Sevil 

AYDIN KILIÇOĞLU’nun “Mina” adında kızı 
olmuştur.
•	 İstanbul 6 No’lu Şube üyelerinden Meh-

met KARABACAK’ın “Nazlı Deniz” adında 
kızı olmuştur.
•	 İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Uğur 

KARAYEL’in oğlu olmuştur.
•	 Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Erkan 

AKSOY’un çocuğu olmuştur.
•	 Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Fatih 

CEYLAN’ın çocuğu olmuştur.
•	 Kayseri 2 No’lu Şube Sarız İlçe Temsilcisi 

Hakan ÇOŞKUNSU›nun çocuğu olmuştur.
•	 Kırşehir Şubesi üyelerinden Hale ve Ah-

met GÖZ çiftinin çocuğu olmuştur.
•	 Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Ayşe 

ENGİN AKSOY ve Güngör AKSOY çiftinin 
“Ceren İdil” adında kızı olmuştur.
•	 Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Şule 

KERMEN’in “Yiğit” adında oğlu olmuştur.
•	 Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Hacer 

YALÇINKAYA’nın “Hüseyin Kerem” adında 
oğlu olmuştur.
•	 Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Nacip 

COŞKUN’un oğlu olmuştur.
•	 Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Mehmet 

KÖROĞLU’nun oğlu olmuştur.

•	 Manisa Şubesi üyelerinden Mehmet 
EMRE’nin oğlu olmuştur.
•	 Manisa Şubesi üyelerinden Özlem ve 

Akın SOYLU çiftinin kızı olmuştur.
•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Cengiz 

BİLGEN’in kızı olmuştur.
•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Mustafa 

AK’ın kızı olmuştur.
•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Fadıma 

ve Alparslan TOPALOĞLU çiftinin oğlu ol-
muştur.
•	 Ordu Şubesi üyelerinden Şermin 

CİNEK’in çocuğu olmuştur.
•	 Ordu Şubesi üyelerinden Ömer 

ÖZELMACI›nın çocuğu olmuştur.
•	 Ordu Şubesi üyelerinden Özer TARAK’ın 

çocuğu olmuştur.
•	 Ordu Şube Yönetim Kurulu Üyelerinden 

Mehmet Mustafa DOĞRU’nun kızı olmuştur.
•	 Ordu Şubesi üyelerinden Pembe Nur 

DOĞRU’nun kızı olmuştur.
•	 Sakarya Şubesi üyelerinden İsmail ve Na-

gihan YALÇINÖZ çiftinin “Işık Deva” adında 
kızı olmuştur.
•	 Sakarya Şubesi üyelerinden Türker ve 

Fatma YARDIMLI çiftinin “Ömer Ertürk” 
adında oğlu olmuştur.
•	 Sakarya Şubesi Pamukova Yönetim Kuru-

lu Üyelerinden Mehmet GÜLMEZ’in “Bengi-
su” adında kızı olmuştur.

YENİ DOĞANLAR

•	 Afyonkarahisar Şubesi üyelerinden Fatih 
BAYRAM evlenmiştir.
•	 Afyonkarahisar Şubesi üyelerinden Bahar 

BİLGİÇ ile Okan ATALAY evlenmişlerdir.
•	 Afyonkarahisar Şubesi üyelerinden Ser-

kan ORHAN evlenmiştir.
•	 Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Hacı 

Ahmet Yücel’in oğlu evlenmiştir. 
•	 Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Mustafa 

YOĞUN’un oğlu evlenmiştir. 
•	 Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Tuğrul 

ERDEM’in oğlu evlenmiştir. 
•	 Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Ömer 

ÇİÇEK›in kızı evlenmiştir. 
•	 Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Nimet 

ÖZTÜRK›ün kızı evlenmiştir.
•	 Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Hacı 

Osman DAŞTAN’ın kızı evlenmiştir. 
•	 Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Kerim 

RODOPLU’nun kızı evlenmiştir.

•	 Ankara 5 No’lu  Şube üyelerinden Serdar 
OKAN’ın kızı evlenmiştir.
•	 Ankara 5 No’lu  eski Şube Yönetim Kurulu 

üyemiz İsmail ve Nurcan KANDEMİR çiftinin  
oğlu evlenmiştir.
•	 Ankara 5 No’lu  Şube üyelerinden Mustafa 

ve Ayişe KARACABEY çiftin kızı evlenmiştir.
•	 Ankara 5 No’lu  Şube  üyelerinden Rukiye 

ALTINDAL’ın oğlu evlenmiştir.
•	 Ankara 5 No’lu  Şube emekli üyelerinden 

Hacı Osman ve Perihan DAŞTAN çiftinin kızı 
evlenmiştir.
•	 Antalya 2 No’lu Şube üyelerinden Mesut 

ÖZYÜREK›in oğlu evlenmiştir.
•	 Elazığ Şubesi üyelerinden Remzi KUVAR 

evlenmiştir.
•	 İstanbul 9 No’lu Şube üyelerinden Fatma 

MERTSOY evlenmiştir.
•	 İstanbul 9 No’lu Şube üyelerinden Merve 

ÇUBUK evlenmiştir.
•	 İstanbul 9 No’lu Şube üyelerinden Nihal 

ÖZÇELİK evlenmiştir.
•	 İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Fevzi 

DERE’nin oğlu evlenmiştir.

•	 İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Talip 
DOĞAN’ın oğlu evlenmiştir.
•	 Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Mehmet 

Emin ESER’in oğlu evlenmiştir.
•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Meryem 

Ülkü SÜMBÜL evlenmiştir.
•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Meryem 

KUBAT ile Ali KILIÇ evlenmiştir.
•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden İbrahim 

KAYHAN evlenmiştir.
•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Kürşad 

MALGAÇ evlenmiştir.
•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Osman 

ÖZALTUN’un kızı evlenmiştir.
•	 Ordu Şubesi üyelerinden Ahmet 

KARACA’nın kızı evlenmiştir.
•	 Ordu Şubesi üyelerinden Ömür KIRCA 

evlenmiştir.
•	 Sakarya Şubesi üyelerinden Cavide ve 

Mustafa DEMİRTAŞ çiftinin kızı evlenmiştir.
•	 Sakarya Şubesi üyelerinden Abdülhamit 

SAĞIR’ın oğlu evlenmiştir.
•	 Yozgat Şubesi üyelerinden Vahit ATEŞ ev-

lenmiştir.

•	 Elazığ Şubesi üyelerinden Fethi ERGAN’ın 
oğlu sünnet olmuştur.
•	 İzmir 1 No’lu Şube Ödemiş İlçe Temsilcisi 

Tuncay ÜNSAL’ın oğlu sünnet olmuştur.
•	 İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Ayşe ve Çoş-

kun ÇİYDEM çiftinin oğlu sünnet olmuştur.

•	 Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Şakir 
HOROZ’un oğlu sünnet olmuştur.
•	 Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Melek ve 

Fatih ÇAKMAKTEPE çiftinin iki oğlu sünnet 
olmuştur.
•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Erdal 

ÇEKİM’in oğlu sünnet olmuştur.
•	 Sakarya Şubesi Akyazı İlçe Teşkilat So-

rumlusu Reşat BEYOĞLU’nun oğlu sünnet 
olmuştur.

•	 Sakarya Şubesi üyelerinden Mustafa ve 
A.Şölen KUŞBAZOĞLU’nun oğlu sünnet ol-
muştur.
•	 Sakarya Şubesi üyelerinden Sema ve İlhan 

MUSLU çiftinin iki oğlu sünnet olmuştur.
•	 Sakarya Şubesi üyelerinden Özlem ve 

Ümit AKGÜN  çiftinin oğlu sünnet olmuştur. 
•	 Sakarya Şubesi üyelerinden Metin 

ALAGÖZ’ün oğlu sünnet olmuştur.

SÜNNET

EVLENENLER
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VEFAT EDEN ÜYELERİMİZ

Güner ÖZTÜRK
BİLECİK ŞUBE
Güner Öztürk 01/06/1969 tarihinde 

Eskişehir’de dünyaya gelmiştir.09/02/1995 
yılında İstanbul/ Tuzla EML’de ilk görevine 
başlamış olup, Bilecik ilimize 2001/2002 
öğretim yılında gelmiştir. Bilecik ilimizdeki 
ilk görev yeri, Mehmet Akif İ.Ö.O’dur. Son 

görev yeri olan Ertuğrulgazi Lisesi’ne 27/07/2005 tarihinde 
gelmiştir. Evli ve iki çocuk sahibi olan Güner Öztürk Hoca-
mız, 25/06/2012 tarihinde Hakkın Rahmetine yürümüştür. 

Mehmet YILDIRIM
ELAZIĞ ŞUBE
03.08.1954 yılında tunceli ili mazgirt 

ilçesinde doğmuş.baba adı:faik anne 
adı:cemile,ilkokul,ortaokulu mazgirtte 
okumuş,liseyi elazığ atatürk lisesinde 
okumuş,1979 yılında bursa eğitim ens-
titüsü fen bilgisi bölümünde mezun ol-

muş,06.02.1980 tarihinde elazığ fatih lisesinde fen bilgisi 
öğretmeni olarak göreve başlamış,26.10.1981 yılında fa-
tih lisesinde müdür yardımcısı olarak atanmış,30.10.1988 
yılında elazığ merkez yurtbaşı i.ö.okuluna müdür olarak 
atanmış,05.10.2009 tarihinde ise elazığ merkez t.o.b.b il-
köğretim okuluna  müdür olarak atanmış,evli 3 çocuk ba-
bası 2 erkek 1 kız saygılarımla,iyi çalışmalar.

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

AYRICA :Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Nebi AKÇADAĞ,
Antalya 2 No’lu Şube Üyelerinden Selamet Özdemir vefat etmiştir.

•	 Genel Merkez Yöetim Kurulu Üyesi Cen-
giz KOCAKAPLAN’ın babası vefat etmiştir.

•	 Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden Funda 
ERDEM’in babası vefat etmiştir.

•	 Antalya 2 No’lu Şube Mevzuat Sekrete-
rimiz Metin BOLAT’ın annesi vefat etmiştir.

•	 Antalya 2 No’lu Şube üyelerinden Rıza 
Hacı EYVAZOĞLU’nun annesi vefat etmiştir.

•	 Antalya 2 No’lu Şube üyelerinden Ercan 
KAYA’nın babası vefat etmiştir.

•	 Giresun Şubesi üyelerinden Mehmet 
YILMAZ’ın babası vefat etmiştir.

•	 Giresun Şubesi üyelerinden Şenel 
KARA’nın babası vefat etmiştir.

•	 Giresun Şubesi üyelerinden Hüseyin 
TURAN’ın babası vefat etmiştir.

•	 Hatay 1 No’lu Şube üyelerinden Fatih 
BİLGİN’in babası vefat etmiştir.

•	 İstanbul 9 No’lu Şube üyelerinden Faik 
ŞENTÜRK’ün anne ve babası vefat etmiştir.

•	 İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Fatma 
BAKAR’ın annesi vefat etmiştir.

•	 İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Derya 
DENİZ’in babası vefat etmiştir.

•	 İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Abdil 
ŞENYURT’un babası vefat etmiştir.

•	 Karabük Şubesi üyelerinden Şeref 
KÜÇÜKKARACA’nın annesi vefat etmiştir.

•	 Karaman Şubesi üyelerinden Semiha 
EREN’in annesi vefat etmiştir.

•	 Karaman Şubesi üyelerinden Alper 
KORKMAZ’ın babası vefat etmiştir.

•	 Karaman Şubesi üyelerinden Süleyman 
ÖZDEMİR’in babası vefat etmiştir.

•	 Karaman Şubesi üyelerinden Gülcihan 
DUYAR’ın babası vefat etmiştir.

•	 Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Yunus 
YILDIZ’ın babası vefat etmiştir.

•	 Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Prof. 
Dr. Mehmet AKKURT’un babası vefat etmiş-
tir.

•	 Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Bekir 
ALP’in babası vefat etmiştir.

•	 Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Mensu-
re UMAY’ın annesi vefat etmiştir.

•	 Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Hamza 
ÇİMENCAN’ın eşi vefat etmiştir.

•	 Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Ali 
MENEVİŞ’in babası vefat etmiştir.

•	 Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Vural 
ÇETİN’in babası vefat etmiştir.

•	 Kırşehir Şubesi üyelerinden Turgut 
ÇETİNKAYA’nın babası vefat etmiştir.

•	 Kırşehir Şubesi üyelerinden Adem 
PİRİ’nin babası vefat etmiştir.

•	 Kırşehir Şubesi üyelerinden Ömer 
İLHAN’ın babası vefat etmiştir.

•	 Kocaeli 1 No’lu Şube Karamürsel İlçe 
Sekreteri Önder KAYMAZ’ın babası vefat et-
miştir.

•	 Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Haluk 
GİRAY’ın annesi vefat etmiştir.

•	 Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Sadret-
tin KARAMIZRAK’ın babası vefat etmiştir.

•	 Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Musta-
fa KURKAN’ın babası vefat etmiştir.

•	 Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Gazi 
SAYGILI’nın kayınvalidesi vefat etmiştir.

•	 Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Tamer 
GÜLSOY’un çocuğu vefat etmiştir.

•	 Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Ziya 
YAZICI’nın kayınvalidesi vefat etmiştir.

•	 Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Mehmet 
TURGUT’un babası vefat etmiştir.

•	 Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Nil 
KILINÇKAYA’nın eşi vefat etmiştir.

•	 Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Mesrure 
Ayşe ULUKAPI’nın babası vefat etmiştir.

•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Cavcit 
AYDEMİR’in babası vefat etmiştir.

•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Fatih 
ÇİFÇİ’nin kayınpederi vefat etmiştir.

•	 Ordu Şubesi üyelerinden Sebile KARTAL 
DALGIÇ’ın babası vefat etmiştir.

•	 Ordu Şubesi üyelerinden Nahide 
MERT’in kayınvalidesi vefat etmiştir.

•	 Sakarya Şubesi üyelerinden Bekir 
AYHAN’ın annesi vefat etmiştir.

•	 Sakarya Şubesi üyelerinden Mustafa Tah-
sin GÜVENDİ’nin annesi vefat etmiştir.

•	 Sakarya Şubesi üyelerinden Erdal 
DUMAN’ın babası vefat etmiştir.

•	 Sakarya Şubesi üyelerinden Cemil 
DİLMAÇ’ın annesi vefat etmiştir.

•	 Sakarya Şubesi üyelerinden Birsen 
ONAT’ın kayınvalidesi vefat etmiştir.

•	 Yozgat Şubesi Aydıncık İlçe Temsilcisi 
Kenan YILMAZ’ın babası vefat etmiştir.

•	 Yozgat Şubesi Kadışehri İlçe Temsilcisi 
Bülent KANIBİR’in babası vefat etmiştir.

VEFAT
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