
‘‘KAMU ÇALIŞANLARI, 
HAKKI OLANI İSTİYOR”

Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK;

Devlet Personel Başkanlığı’nın ev 
sahipliğinde Bolu Abant’ta gerçek-
leştirilen “KAMU PERSONEL SİSTE-
MİNİN SORUNLARI, ÇÖZÜM ÖNE-
RİLERİ VE 2023 VİZYONU” isimli ça-
lıştaya katılan Genel Başkan Koncuk, 
başta Hükümet olmak üzere bütün 
sorumluları kamu çalışanlarının so-
runlarıyla hemhal olmaya davet etti. 
Genel Başkan konuşmasında, kamu 
çalışanlarının yaşadığı problemleri 
ve çözüm önerişlerini dile getirerek, 
yaşanan sıkıntıların bir an önce orta-
dan kaldırılması için Hükümetten acil 
adımlar beklediklerini ifade etti.
Türkiye nüfusunun % 99’unun Müs-
lüman olduğunu ifade eden Genel 
Başkan İsmail Koncuk, “Peygamberi-
miz, emeğin hakkını alın teri kuruma-
dan veriniz, diyor. Yine Peygamber 
efendimiz, bir diğer Hadis-i Şerif’inde 
ise, yanınızda çalıştırdıklarınıza kendi 
yediğinizden yediriniz, kendi giydi-
ğinizden giydiriniz, diyor. Biz de bu-
radan hareketle Sayın Bakan, sayın 
Müsteşar ve sayın Genel Müdürün 
yedikleri, giydikleri ne ise helal olması 
kaydıyla kamu çalışanları için aynısını 
istiyoruz” dedi.    Devamı 5. sayfada

İMRALI GÖRÜŞMELERİ KABUL EDİLEMEZ
Sözde açılım projesinin bu 

son aşamasında, artık ülke-
miz, terörle masaya oturmayı 
saklama ve gizleme gereği bile 
duymayan, bu yöndeki tepkile-
re aldırış dahi etmeyen vicdan 
ve hamiyet fukaralığıyla bire bir 
muhataptır. 

Şurası asla unutulmamalıdır 
ki, bütün olumsuz şartlara ve 
türlü yanıltıcı haberlerle milleti 
yanıltan anlayış çerçevesinde 
dizayn edilen propagandalara 
rağmen, Türk milleti, devletiyle 
vatanıyla hür ve bağımsız ola-
rak kıyamete kadar yaşamaya 
devam edecektir. Bundan kim-

senin şüphesi olmasın! Türk mil-
letinin kültürel genetik kodları ve 
ortak hafızası, yapılmak istenile-
ni anlamaya, tedbir almaya ve 
çözmeye muktedirdir. Tarih bu-
nun örnekleriyle doludur. Türk 
Milleti son sözünü daha söyle-
memiştir.

Devamı 21. sayfada

TÜRK 
DAYANIŞMA

KONSEYİ
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ÖĞRENİM ÖZRÜ 
VE İL İÇİNE 

HAK VERMEYEN 
UYGULAMAYI 

YARGIYA TAŞIDIK

DOKTORASINI 
BİTİRENE 

BAŞÖĞRETMENLİKLE 
İLGİLİ YARGI KARARI

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kay-
nakları Genel Müdürlüğü tarafından 
yayınlanan 30.01.2013 tarih ve 1184 
sayılı yazı ile özür durumundan yer 
değişikliklerinin Şubat ayında yapıla-
cağı bildirilmiş, akabinde ise bu ko-
nuda gerekli açıklamalar Milli Eğitim 
Bakanlığının resmi internet sitesinde 
yayınlanmıştır.  Yayınlanan yazı ile 
özür durumuna bağlı yer değiştirmek 
isteyenlere başvuru hakkı tanınırken 
yine öğrenim özrü ve il içi özür du-
rumu görmezden gelinmiştir. Ve bu 
konu hakkında Türk Eğitim-Sen ola-
rak Danıştay nezdine dava açılmıştır.

Türk Eğitim-Sen üyesi adına açı-
lan davada, Kastamonu İdare Mah-
kemesinin 2012/805 E., 2012/965 K. 
Sayılı ve 27.12.2012 tarihli kararı ile; 
tezli doktora öğrenimini tamamla-
yan davacının başöğretmen unvanı-
nı alabilmek için yaptığı başvurunun 
reddine ilişkin işlemin iptali ile mali ve 
özlük haklarının idareye başvuru tari-
hinden itibaren yasal faizi ile birlikte 
tahsiline karar verilmiştir.

Başbakan Erdoğan, partisinin grup 
toplantısında yaptığı konuşmada öğ-
retmenlerin eş ve sağlık özrü tayinleri-
nin Şubat ayında yapılacağını açıkladı. 
Bu durum parçalanmış aileleri birleşti-
recek, çocukların anne, babalarına ka-
vuşmasını sağlayacak, sağlık sorunları 
yaşayanların sıkıntılarını bir nebzede 
olsa azaltacaktır.

Konunun sürekli gündemde tu-
tulması ve Ömer Dinçer’in görevden 
alınması bu sonucu doğurmuştur. Baş-
bakan; öğretmenlerin tepkilerinin her 
geçen gün yoğunlaştığını görmüş ve 
bu nedenle onlara Şubat ayında özür 
grubu tayin hakkını yeniden vermiştir. 
MEB’in bu uygulamayı hangi şartlarda 
yapacağını ya da bir şart koyup koy-
mayacağını yayınlayacağı yazıda gö-
receğiz.

Ancak Başbakan Erdoğan’ın, Şu-
bat ayında sadece eş ve sağlık özrü 
tayinlerinin yapılacağını açıklaması, 
öğrenim özrünü bu kapsam içinde de-
ğerlendirmemesi, yönetmelikte olan bir 
hakkı görmezden gelmesi son derece 
üzüntü vericidir.

Sendikamızı arayan öğrenim özrü 
mağdurları, şu anda büyük bir infial 
içerisindedir. Zira öğretmenlerin iste-
dikleri ilde yüksek lisans ya da doktora 
yapmasının önüne engeller konulması 
nasıl bir mantıkla izah edilebilir?

Kendisini geliştirmek isteyen bu in-
sanlar günah mı işlemektedir?

Öğretmenlerin yüksek lisans ya da 
doktora yapması, eğitimlerini sürdür-
mek istemesi bu ülkede suç mu sa-
yılmaktadır? Bu öğretmenler neden 
cezalandırılmaktadır? Öğretmenlere 
‘kendini geliştirme’ diyen bir Bakanlık 
anlayışı dünyanın başka hangi ülkesin-
de vardır?  

‘Görev yaptığın ilde yüksek lisansı-
nı, doktoranı yapacaksın’ demek, onla-
rı buna zorlamak, haklarını gasp etmek 
tam bir ortaçağ zihniyetinin yansıması-
dır.

Bilindiği gibi Ömer Dinçer, öğrenim 
özrünü özür grubu tayinleri arasından 
çıkarmıştı. Öğrenim özrü mağdurlarını 

yok sayan bir zihniyetin eğitime her-
hangi bir katkısı olamaz.  Zira Ömer 
Dinçer’in eğitime katkısı olmadığı anla-
şılmıştır ki, Dinçer Bakanlık görevinden 
alınmıştır.

Türk Eğitim-Sen olarak talebimiz; 
öğrenim özrünün yeniden özür grubu 
tayinleri içerisinde değerlendirilmesi 
ve öğrenim özrü tayinlerinin -tıpkı eş 
ve sağlık durumu özründe olduğu gibi-
Şubat ayında yapılmasıdır. Bu konuda 
ötekileştirici, ayrımcı bir tavır asla doğ-
ru değildir, devlet adamlarına da yakış-
mamaktadır.

Öte yandan önümüzdeki yıllarda 
benzer sorunlar yaşanmaması için Mil-
li Eğitim Bakanı Nabi Avcı, özür grubu 
tayinlerini eskiden olduğu gibi yılda iki 
kez yapmalı ve il/ilçe emrini geri getir-
melidir.

Bir diğer önemli konu da atama 
bekleyen öğretmenler meselesidir. 
Başbakan’ın ataması yapılmayan öğ-
retmenler ile ilgili bir açıklama yapma-
ması büyük bir eksiklik olmuştur. Baş-
bakan bu konuyla ilgili bir sayı telaffuz 
etmese de, Şubat ayında öğretmen 
ataması yapılacağına dair bir bilgi ver-
meliydi.

 MEB’in 350 bin atama bekleyen 
gencin yakarışlarını duymasını istiyo-
ruz. Atama bekleyen öğretmenlerimiz 
Şubat ayında öğretmen ataması ya-
pılması konusunda müjdeli bir haber 
beklemektedir. Ne Başbakan, ne de 
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ataması 
yapılmayan öğretmen sorununa göz-
lerini kapatamaz. Nabi Avcı’nın Milli 
Eğitim Bakanı olması genç öğretmen-
lerimizin beklentisini artırmıştır. Atama 
bekleyen öğretmenler, Şubat ayında 
öğretmen ataması yapılacağına inan-
mıştır. Bu gençleri hüsrana uğratmaya 
kimsenin hakkı yoktur. Bu konuda da 
Sayın Başbakan’dan en kısa sürede 
açıklama bekliyoruz. Şayet atama ol-
mazsa, tepkiler azalmayacak, tam ter-
sine daha da yoğunlaşacaktır.

 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ŞUBAT AYINDA ÖĞRENİM ÖZRÜ 
TAYİNLERİ DE YAPILMALIDIR



TÜRK EĞİTİM-SEN
www.turkegitimsen.org.tr

3

EKSİK MAAŞ 
ÖDENMESİ YAZIMIZA 
MALİYE’DEN CEVAP

BT 
ÖĞRETMENLERİNİN 
GENEL SORUNLARI 
VE ÇÖZÜM YOLLARI

 Türk Eğitim Sen olarak Milli Eği-
tim Bakanlığına Aralık 2012 ayı gelir 
vergisine esas vergi matrahlarında 
yapılan hatalı hesaplama nedeniyle 
bir çok öğretmenden yüzde 27’ lik 
gelir vergisi dilimine dahil edilerek 
yüksek oranda gelir kesintisi yapıl-
ması konusunda yaptığımız başvuru-
muza cevap verilmiştir.

Bakanlıktan gelen cevabi yazıda; 
Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin 
olarak ek ders ve maaş ödemelerine 
ait birleştirilen gelir vergisi matrahla-
rının harcama birimleri ile muhase-
be birimlerince kontrol edilerek; gelir 
vergisi fazla kesilen personelin tespit 
edilmesi, fazla kesilen tutarın da ilgi-
lilerine iade edilmesi gerektiğini belir-
tilmiştir.

Bilişim Teknolojileri Eğitimcile-
ri Derneği tarafından “Ne Oldu Ne 
Oluyor Ne Olacak?” adlı bir kitapçık 
hazırlanarak kamuoyuna sunulmuş-
tur. Bu kitapçıkta, Bilişim Teknolojileri 
dersinin eğitim hayatımıza girmesi ve 
ardından önemsizleştirilmesi konu 
alınmıştır. Değişik konu başlıkları al-
tında Bilişim Teknolojileri öğretmen-
lerinin genel sorunları ele alınmış ve 
çözüm önerilerine yer verilmiştir.

Ataması yapılmayan öğretmenler 
tekrar gündeme gelmiş ve Nabi Avcı’nın 
gelmesi ile yeni bir atanma umudu içine 
girmişlerdi.

Sayın Başbakan, Valiler toplantısın-
da, bütçe imkanlarından bahsedince, 
Bakan Nabi Avcı’da, ‘Şubat’ta atama 
yok’ diye açıklamayı yaptı.

Nabi Avcı, bir Milli Eğitim Baka-
nı olarak ataması yapılmayan öğret-
men konusunda bir sorumluluk alabilir, 
bunu hayata geçirebilirdi; ancak o da 
Başbakan’ı ikna etmek yerine, talimatı 
uygulamayı daha rahat ve kolaycı bir 
yol olarak seçti. İsterdik ki, Sayın Nabi 
Avcı, Başbakan’a şu an görev vermek 
zorunda kaldıkları 60 bin ücretli öğret-
menle eğitim-öğretim faaliyetini yapmak 
zorunda kaldıklarından, 4+4+4 eğitim 
sisteminin 100 bin yeni öğretmen ihti-
yacı doğurduğundan bahisle, Şubat’ta 
öğretmen ataması yapılmasının kaçınıl-
maz olduğundan bahsedebilirdi. Fakat, 
bunlar olmadı, Başbakan, ‘bütçe imkanı 
elverişli değil’ dedi, Nabi Avcı’da bu ko-
nuda daha ileri gitmeyi uygun bulmadı.

Sayın Nabi Avcı ile ilgili peşin bir hü-
küm içinde olmadığımızı daha önceki 
açıklamamızda belirtmiştik. Burada da, 
aynı umudu koruduğumuzu ifade edi-
yoruz, ama Nabi Avcı öğretmen atama-
sı ve diğer konularda ısrarcı olabilmeli-
dir. Hiçbir makam sıfır riskli değildir, Milli 
Eğitim Bakanlığı da risksiz bir makam 
değildir. Bir takım riskleri göze almadan 
bakanlık yapacağım iddiasında olanlar, 
o koltuklarda oturur giderler ve esame-
leri okunmaz. O halde Nabi Avcı risk 
alarak, bakanlık yapmayı tercih edebil-
melidir. Öğretmen ihtiyacını karşılamak 
Milli Eğitim Bakanlarına kanunların ver-
diği bir sorumluluktur, o halde 60 bin 
ücretli öğretmenle bu sorumluluğu yeri-
ne getirmiyorsunuz anlamı çıkmaktadır. 
Bu 60 bin ücretli öğretmenin yaklaşık 
11 bini iki yıllık yüksek okul mezunu 
ise, ‘bu tablo beni ilgilendirmiyor’ deme 
hakkınız hiç kalmamış demektir.

Bu sebeplerle Şubat’ta öğretmen 
atama konusunda Sayın Nabi Avcı bir 
takım yeni girişimlerde bulunmalıdır. 
Bütçe imkanı sözleri Sayın Başbakan’ın 
daha önceki açıklamaları ile çelişmek-

tedir. Kişi başına düşen milli gelirin 
2500 dolardan, 10.500 dolara çıktığı-
nı, hazinenin tıka basa dolu olduğunu, 
Türkiye’nin dünyanın 16. büyük ekono-
misi olduğunu da açıklayan Sayın Baş-
bakan değil midir? O halde bu kadar 
büyük ekonomiden ataması yapılma-
yan öğretmenlerimizin faydalanmaması 
için hiçbir sebep yoktur.

Siyasi irade; işsiz, umutsuz bırakılan, 
geleceklerinden gün geçtikçe umudunu 
kesen bu genç öğretmenleri görmek, 
ellerinden tutmak zorundadır. ‘Şubat’ta 
atama yapmayacağım’ ifadesi bir kör 
inat haline getirilmemelidir, söz konusu 
ülkenin gençleri, söz konusu ülkenin 
eğitim öğretimde ihtiyaçlarıdır.

Türk Eğitim-Sen olarak, 350 bin 
gencimiz adına ülkeyi yönetenlerden 
bir feraset bekliyoruz. Haklarını arayan 
bu evlatlarımıza siz sahip çıkmazsanız 
kim sahip çıkacaktır. Bugüne kadar 36 
ataması yapılmayan öğretmenimizin in-
tiharı, olayın vahametini ortaya koyacak 
kadar büyük bir acıdır. Bu acıyı yürek-
lerinde duymayanların bu ülkenin yöne-
ticisi olduğunu, vicdanı, izanı olduğunu 
dahi düşünmek mümkün değildir.

BİRAZ VİCDAN, BİRAZ İZAN
Köşe Yazısı

İsmail KONCUK
Türkiye Kamu-Sen ve 

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
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Sami ÖZDEMİR
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri

BİRİLERİNE SORMAK LAZIM..!

Gün geçmiyor ki, ülkemiz ve kamu 
çalışanları için rahatsız edici gelişme-
ler olmasın. Bir sabah uyanıyoruz ki, 
bir önceki günün travması atlatılama-
dan yeni bir gündemle karşı karşıya 
kalmışız. Henüz toplu sözleşme ka-
yıplarının açtığı yara kanarken, iş gü-
vencesi tartışmaya açılmış. 26-27 Şu-
bat tarihinde Abant da Devlet Personel  
Başkanlığı tarafından düzenlenen  ça-
lıştayda  sayın bakan Faruk ÇELİK 
657 sayılı devlet memurları kanununu 
1965 model bir gemiye benzetmiş ve 
her tarafından su aldığını ifade etmiş-
tir. Genel  Başkanımız  Sayın İsmail 
KONCUK  bu çalıştaya konuşmaları 
ve sunmuş olduğu raporla damgasını 
vurmuştur. Genel Başkan; ”Biz sizden 
fazla bir şey istemiyoruz sayın bakan  
çalıştırdığınız  devlet memurlarına ye-
diğinizden yedirin giydiğinizde giydirin 
yeter dinimizde bunu emrediyor” diye-
rek iş güvencemize dokunmayın bu 
sizi yakar dedi. 

Önümüzdeki süreç çokta kolay ol-
mayacak. Bu durum sadece öğret-
menler için değil, akademisyenler ve 
diğer eğitim çalışanları için de geçer-
lidir. Öte yandan siyasi iradenin des-
tekçileri sözde yetkili sendika, eğitim 
çalışanlarının kendi çatıları altında 
toplanmalarını ve haklarının kendile-
ri tarafından aranacağını söyleyerek 
ortalıkta dolanmaktadırlar. Öğretmen, 
memur, yardımcı hizmetler, araştırma 
görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, 
akademisyen gibi eğitimin yükünü çe-
ken kamu çalışanları bu malum yapı-
ya hangi kazanımlarından dolayı yetki 
vermişler? Sormak lazım.

YÖK’ün yeniden yapılandırılması 
gündemi meşgul eden konulardan bi-
ridir. Ne yazık ki yapılan çalışmalarda 
yine işin taraflarından gelen öneri ve 
teklifler çok fazla dikkate alınmamak-
tadır. YÖK’ü yeniden yapılandırırken 
nasıl daha siyasi ve daha tahakküm 
altına alınan bir yapı haline getirebi-
liriz anlayışı hâkim gözükmektedir. 
Üniversite konseyleri bunun en bariz 
örneğidir. Yıllardır beklenen ve çözüm 
aranan sorunlara değinmeden sadece 

ufak tefek rötuşlarla özel üniversite ve 
yabancı üniversiteye imkân tanıyan ve 
aslında acil çözüm bekleyen sorunlar 
dururken, siyasi iktidarın taleplerine ve 
bir yerlere vermiş ol an sözlere göre 
değişiklik yapılmaktadır. 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapmış 
oldukları ise bütün olan bitenin üzeri-
ne tuz biber olmuştur. Fatih projesi ile 
yapılan kaynak israfı, ciddi bir boyutta 
olan öğretmen açığı ortada iken, ata-
ma bekleyen öğretmenlerin feryatları, 
4+4+4 eğitim sitemine geçilmesi ile 
norm fazlası olarak yerinden yurdun-
dan ayrılarak düzenleri bozulan öğret-
menlerin şikâyetleri, serbest kıyafet uy-
gulaması ile anne babaların çocuğum 
marka yarışına mı girecek korkusuyla 
ayyuka çıkan çığlıkları Milli Eğitim Ba-
kanı ve siyasi irade tarafından kulak 
arkası edilmektedir. Sayın Başbakan 
da; Bizim yapmış olduğumuz eylemler 
sonucunda   ve kamuoyundan gelen 
tepkiler üzerine Milli Eğitim Bakanlı-
ğı’ndaki bu olumsuz durum karşısında 
bakanı değiştirerek bir adım atmıştır. 
Ama sorun bakanı değiştirmekle değil, 
topyekun siyasi iradenin düşüncesini 
değiştirmekle çözülebilecektir. Siz ba-
kanı değiştirip “Öğretmenler 15 saat 
çalışıp sonra yatıyor” derseniz, siz ba-
kanı değiştirip eşit işe eşit ücret karar-
namesinde eğitim çalışanlarını dışlar-
sanız bunun bir anlamı olmaz.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki ve 
üniversitelerdeki eğitim çalışanları-
nın  yaşamış olduğu sıkıntılar ortada 
iken,   bakanın ve başbakanın eğitim 
çalışanlarını dışlayan ve sorunlarını  
görmezden gelirken bütün sorunla-
rı biz çözeriz diyen yetkili sendikanın 
yaptıklarını bu eğitim çalışanları sor-
gulamalıdır.    Türk Eğitim-Sen tutarlı, 
kararlı ve ilkeli bir sendikalcık anlayı-
şını benimseyerek adam gibi duruşu 
ile hem yükseköğretim hem de MEB 
çalışanlarının yanında olmuştur. Ta-
rihe bakıp yapılanları bir kez gözden 
geçirince ne kadar haklı olduğumuz 
ve ne kadar doğru yolda olduğumuzu 
bir kez daha görmüş oluyoruz. Eğitim 
çalışanlarının da bu yaşananları gör-

mesi gerektiğini düşünüyoruz.

Kısaca bir hatırlatma yaparsak;

Toplu sözleşme masasında bir so-
nuç çıkmayacağını görerek, eylem 
yapmaya karar verdiğimizde biz çalı-
şanların yanındaydık. Malum sendika 
neredeydi? Malum sendika, eylemden 
‘hükümetimiz zarar görür’ diye bizi ve 
kamu çalışanlarını gereksiz eylemler 
yapmakla suçladı.

Ek ödemenin eğitim çalışanlarının 
hakkı olduğunu söylediğimizde biz-
den bir adım öteye gidip “Ek ödeme 
namusumuzdur” diye okul okul, kurum 
kurum dolaşan malum sendika, toplu 
sözleşmeden bir sonuç çıkmayınca, 
‘Başbakanla görüşüyoruz. Kesin ala-
cağız. Eyleme gerek yok. Başbakanla 
aramız iyi diyerek’ bizi suçladılar.

4+4+4 eğitim sistemi tartışıldıgın-
da biz,   eğitim sistemi kesintili olmalı, 
ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim 
tecrübesine göre 1+ 5+3+4 şeklin-
de  olmalıdır dedik. İsteyen çocuğunu 
imam hatip okullarına, isteyen diğer 
okullara göndersin. Din eğitimi engel-
lenmesin, ama 4+4+4 sistemi netice-
sinde pek çok sınıf öğretmeni norm 
fazlası olacak’ dediğimizde, bizi “ma-
şeri cümbüşcü” olmakla suçlayanlar 
norm fazlası öğretmenlere ne kadar 
sahip çıktılar, sormak gerekmez mi!  

Eğitim çalışanı arkadaşlar ya bu 
olumsuzlukları yaşamaya devam 
edecekler ya da düzeltilmesi için mü-
cadele eden, doğruları haykıran Türk 
Eğitim-Sen in çatısı altında geleceğe 
emin adımlarla yürüyeceklerdir. 

Saygılarımızla.
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26 Ocak 2013 tarihinde Abant’ta 
çalıştaya Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik, Türkiye Kamu-Sen 
Genel Başkanı İsmail Koncuk, Devlet 
Personel Başkanı Mehmet Ali Kumbu-
zoğlu, Sayıştay Başkanı Recai Akyel, 
TBMM Plan Bütçe Komisyonu Baş-
kanı Lütfi Elvan, Bolu Valisi İbrahim 
Özçimen, akademisyenler, kurum ve 
kuruluş temsilcileri ile diğer konfede-
rasyonların Genel Başkanları ile davet-
lilerde katıldı.

“SİSTEM DÜZENLENMELİ 
VE 21.YY’A UYGUN HALE 

GETİRİLMELİDİR”

Çalıştayın açılış konuşmacıları ara-
sında yer alan Konfederasyonumuzun 
Genel Başkanı İsmail Koncuk, Kamu 
personel sisteminin uzun yıllardır uy-
gulandığını belirterek, değişen şartlar 
karşısında bu sitemin 21 yüzyıla uy-
gun hale getirilmesinin zorunlu oldu-
ğuna vurgu yaptı. Koncuk, “Türk Kamu 
Personel Sisteminin temelini oluşturan 
657 sayılı Kanun, 1965 yılında kabul 
edilmiş, mali hükümleri ise 1970 yılında 
yürürlüğe girmiştir. 40 yılı aşkın süredir 
uygulanan bu sistem, değişen şartlar 
ve teknoloji karşısında artık yetersiz 

kalmaktadır. Kamuda ücret sistemi 
karmaşık bir hal almış, kamu görevli-
leri mali haklarını dahi bilemez hale 
gelmişlerdir. Atama, sicil, yer değiştir-
me, terfi gibi birçok konuda ise ciddi 
sorunlar baş göstermiştir. Ortaya çıkan 
sorunların bir kısmının idarecilerin key-
fi tutumundan kaynaklandığını göz ardı 
etmeksizin, bu sistemin düzenlenmesi 
ve içinde bulunduğumuz 21. yüzyılın 
şartlarına uygun hale getirilmesi bir 
gereklilik haline gelmiştir. Biz Türkiye 
Kamu-Sen olarak yıllardır bunu savu-
nuyoruz.” dedi.

“KAMUDA FARKLI STATÜLER 
ORTADAN KALKMALI”

Kamu Personel Sisteminde aynı 
işverenin farklı statülerde personel 
çalıştırmasına da dikkat çeken Genel 
Başkanımız İsmail Koncuk, “Kamuda 
aynı işi yapan, aynı özelliklere sahip 
ama farklı farklı statülerde çalıştırılan 
personel vardır. Bu çalışanlarımızın 
hiçbirinin sahip olduğu haklar, bir diğeri 
ile aynı değildir. İdarecisi aynı, işvereni 
aynı, görevi aynı, yaptığı işi aynı ama 
hakları, maaşları, izinleri, bağlı oldukla-
rı kanunları farklı olan bir sistem ortaya 
çıkmıştır. Devlet kurumlarında, 657 sa-

yılı kanunun 4/a; 4/b, 4/c, 4/d madde-
si,1309 sayılı kanun, 2547 sayılı kanun, 
3056 sayılı kanun, 4059 sayılı kanun, 
5258 sayılı kanun, 209 sayılı kanun, 
5393 sayılı kanun, 540 sayılı KHK, 
399 sayılı KHK, 181 sayılı KHK’ya göre 
çalıştırılan personeller var. Bu kadar 
çok, çeşitli bir istihdam rejiminde, gö-
rev yapan personelin hiçbiri bir diğeri 
ile aynı haklara sahip değil. Devletin 
asli ve sürekli görevleri, iş güvencesi 
olmayan, yer değiştirme hakkı tanın-
mayan, nakil imkânı olmayan; annesi, 
babası, çocukları ve eşi ile işi arasında 
seçim yapmaya zorlanan, sözleşmeli 
personel, hatta taşeron firma işçileri 
eliyle gördürülmeye başlanmıştır. Ta-
yin, atama, yer değiştirme, terfi gibi 
unsurlar idarecilerinin keyfiyetine göre 
belirlenmekte, terfilerde kariyer ve liya-
kat ilkesi göz ardı edilmektedir. Her ba-
kanlık ve kuruluşta atama, yer değiştir-
me, görevde yükselme kriterleri büyük 
farklılıklar içermektedir ve uygulama 
birliği bulunmamaktadır. 657 sayılı Ka-
nunun istisnai maddeleri, kadrolaşmak 
için bir araç haline getirilmiş, vekâletle 
görevlendirmeler neredeyse asaleten 
görevlendirmeleri geçmiştir. Son 10 yıl-
da 4924 sayılı Kanunla, 4/b’li, 4/c’li gibi 
statülerle, kamuya 400 bine yakın söz-
leşmeli eleman alınmıştır.

Bunlar arasından 4/b’li olarak çalı-
şanların bir kısmı 2011 yılında çıkarı-
lan KHK ile kadroya geçirilmiş olsa da 
kamuya sözleşmeli personel alınmaya 
devam edilmektedir. Kamudaki taşe-
ron şirketlerde çalışan eleman sayısı, 
20 binden 500 bine dayanmıştır ve bu 
personelin pek çoğu kadrolu memurla-
rın yaptığı işi yapmaktadır. Çağrı usu-
lüne göre, kısmi zamanlı, geçici, esnek 
istihdam modelleri dayatılmakta, kayıt 
dışı istihdam hızla artmaktadır. Sözleş-
meli personelin dinlenme ve izin hak-
ları ile ilgili sorunlar, insan hakkı ihlali 
boyutundadır. Yaptığımız araştırmaya 
göre sözleşmeli personelin %53’ü 
memleketinden; %55’i ailesinden ayrı 
çalışmak zorundadır.Her iki 4/C’li ge-
çici personelden biri, sözleşmeli per-
sonelin %40’ı her gün işini kaybetme 
korkusu ile yaşamaktadır. Aynı iş ye-
rinde aynı kadroda olup, ayrı birimler-
de çalıştıkları için farklı döner serma-
ye alanlar var. Aynı iş yerinde, birlikte 
çalışıp, hiç döner sermaye alamayan-
lar da var. Eğer bugün devlet, 4/C gibi 
açlık sınırının altında ücretle personel 

GENEL BAŞKANIMIZIN SÖZLERİ 
ÇALIŞTAYA DAMGASINI VURDU
Devlet Personel Başkanlığı’nın ev sahipliğinde Bolu Abant’ta 

gerçekleştirilen “KAMU PERSONEL SİSTEMİNİN SORUNLARI, ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİ VE 2023 VİZYONU ÇALIŞTAYI” yapıldı.
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istihdam ediyorsa, eğer bugün kamu 
kurumlarında asgari ücretli, geçici hat-
ta kayıt dışı taşeron işçi çalıştırılıyorsa 
bu devletin sosyal bir devlet olduğunu 
söylemek mümkün değildir. Kamuda 
aynı işverenin farklı statüde personel 
çalıştırması devri artık kapanmalı. İş-
veren aynı, iş aynı ancak ücret, izin, 
tayin, terfi ve iş güvencesi farklı. Bu 
karmaşık yapı ortadan kaldırılmalıdır. 
Sözleşmeli istihdamına artık bir son 
verilmelidir.” dedi.

“İŞ GÜVENCESİNDEN TAVİZ 
VERMEYECEĞİMİZİ HERKES 

BİLSİN”
Genel Başkanımız İsmail Koncuk 

çalıştayın açılışında yaptığı konuşma-
sında kamu çalışanlarının en büyük 
kazanımı olan iş güvencesine de dikkat 
çekti. Koncuk, “bu yönde gerçekleşti-
rilecek düzenlemelerde kamu görevli-
lerinin kazanılmış hakları ve iş güven-
celeri mutlak surette korunmalı, yeni 
düzenlemeler yeni mağduriyetler yarat-
mamalıdır. Bu bakımdan iş güvencesi, 
Türkiye Kamu-Sen’in kırmızı çizgisidir. 
İnsanların tek tek ihtiyaçları yanında 
birlikte yaşamaktan doğan, toplumsal 
düzeyde olan ihtiyaçları olduğu bilinen 
bir gerçektir. Bunlar kamusal ihtiyaçlar 
olup genele hitap etmektedir. Güven-
lik, adalet, sağlık, eğitim, haberleşme, 
enerji, ulaşım gibi ihtiyaçlar, özelliği 
gereği geniş bir teşkilatlanma ve bü-
yük bir yatırıma ihtiyaç göstermektedir. 
Bu ihtiyaçların karşılanmasında kâr, 
amaç olmayıp, toplumun genel men-
faati esas alınmaktadır. Bu ihtiyaçların 
karşılanış biçimi, teşkilatlanışı, kamu 
hizmeti kavramını karşımıza çıkar-
maktadır. Anayasanın 128. maddesi, 
Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve 

diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare 
esaslarına göre yürütmekle yükümlü 
oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdi-
ği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve 
diğer kamu görevlileri eliyle görülür de-
mektedir. Bu bakımdan kamu hizmet-
leri mutlak suretle iş güvencesi olan, 
ücretleri sadeleştirilmiş, tayin, atama, 
terfi gibi özlük hakları, sosyal hakları 
günün koşullarına uygun hale getiril-
miş insanca yaşayabileceği ücreti alan 
memurlar eliyle gördürülmek zorunda-
dır. Bu bakımdan kamu çalışanlarının 
iş güvencesinden taviz verilmeden, 
bütüncül bir yaklaşımla kamu personel 
sisteminin sorunlarının çözülmesi en 
büyük arzumuzdur.” dedi.

GENEL BAŞKANIMIZIN BU SÖZLERİ 
AYAKTA ALKIŞLANDI

Türkiye nüfusunun % 99’unun 
müslüman bir nüfustan oluştuğu-
nu ifade eden Genel Başkanımız 
İsmail Koncuk’un Peygamberimizin 

Hadis-i Şeriflerinden verdiği örnek-
ler ise salonda bulunan davetliler 
tarafından uzun süre alkışlandı. 
Koncuk, “ Peygamberimiz emeğin 
hakkını alın teri kurumadan veri-
niz diyor. Yine Peygamber efendi-
miz bir diğer Hadis-i Şerif’inde ise, 
yanınızda çalıştırdıklarınıza kendi 
yediğinizden yediriniz, kendi giydi-
ğinizden giydiriniz diyor. Bizde bu-
radan hareketle Sayın Bakan, sayın 
Müsteşar ve sayın Genel Müdürün 
yedikleri, giydikleri ne ise helal ol-
ması kaydıyla kamu çalışanları için 
aynısı istiyoruz” dedi.

 Genel Başkan İsmail Koncuk, “bu 
düşünceler ışığında, gerçekleştirilecek 
olan çalıştayın başta tüm kamu gö-
revlilerimiz olmak üzere, devletimize 
ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, 
hepinize saygılar sunuyorum.” diyerek 
sözlerini noktaladı.
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ÖMER DİNÇER’İN GÜNAHI ÇOK! 
FAKAT ÖMER DİNÇER GÜNAH KEÇİSİ DEĞİL!

Başbakan Erdoğan’ın siyaset yapma 
tarzını az çok bilenler için, Ömer Dinçer’in 
Bakanlıktan alınması sürpriz olmadı.

Çünkü, neredeyse toplumun tamamını 
ilgilendiren eğitim meselesi, son zaman-
larda kamuoyunda ciddi dalgalanmalara 
neden olmaktaydı.

Plansız, hesapsız ve iyi düşünülme-
den, sadece masa başında alınan radikal 
kararların sonucunda; öğrenci, öğretmen 
ve hatta velilerimizin yaşadığı mağdu-
riyetlerin siyasi bir reflekse dönüşmeye 
başlaması AKP’de ciddi rahatsızlık oluş-
turmaktaydı.

Sekizyüzbini aşkın MEB camiasının, 
Ömer Dinçer’den sıtkını sıyırmış olması 
ve en sonunda rahatsızlıkların (Nizip’te 
olduğu gibi) artık doğrudan Hükümete 
ve Başbakana yöneliyor olması, Erdoğan 
için tahammül edilir bir gelişme değildi.

Sayın Erdoğan’ın, seçimlere bu psiko-
lojiyi değiştirmeden gireceğini zaten kim-
se düşünmüyordu. Toplumun genelini il-
gilendiren ve toplumsal etkisi yüksek olan 
eğitimcilerle barışmadan seçim sürecini 
sağlıklı yürütmek pek olası değildi.

İşte bunun için bir günah keçisi ilan 
ederek, “Vur abalıya” kampanyasıyla eği-
tim çalışanlarının ve toplumun gazının 
alınması gerekiyordu.

Sayın Başbakan da bunu yapmaya 
çalışıyor.

Bakalım ne derece başarılı olacak?
Göreceğiz.
Evet;
Ömer Dinçer, Cumhuriyet tarihimizin 

en başarısız Milli Eğitim Bakanı oldu,
“Küçük dağları ben yarattım” dercesi-

ne acayip bir tutum içerisine girerek her-
kesi ve özellikle öğretmenleri hakir gördü. 
“Öğretmenden yönetici olmaz” anlayışıy-
la Bakanlık idaresinin ekseriyetini öğret-
men olmayanlardan oluşturdu,

En ufak yapıcı eleştiriyi dahi kendisine 
yönelik hasmane bir tavır gibi algılayarak, 
iletişim kanallarını kapattı,

Yanlışlarını dile getirenleri manipüle 
etmek için, milyonların gözü önünde doğ-
ru olmayan bilgilerle kamuoyunu yanılttı,

Okul idarecilerini yetkilerini suiistimal 
eden ve öğretmenleri de az çalışan fakat 
çok ücret alan kimseler olarak yansıtan 

açıklamalar yaparak eğitim çalışanlarının 
itibarını rencide etti,

İdarecileri ve öğretmenleri sürekli ve-
lilerle karşı karşıya getiren açıklamalar 
yaparak çalışma ortamlarındaki huzuru 
yok etti,

Eğitim hayatımızdaki en radikal ka-
rarları dahi paydaşlarla paylaşmadan ve 
pilot uygulamalar yapmadan hayata geçi-
rerek sistemi içerisinden çıkılamaz buna-
lımlara sürükledi,

Sendikaları bir hasım gibi görerek, 
yüzbinlerin temsilcisi olan kuruluşların ya-
pıcı ikazlarına kulaklarını tıkadı,

….
Evet, Sayın Ömer Dinçer’in, bunlar 

gibi düzinelerce yanlışını sıralayabiliriz.
Bundan dolayı Ömer Dinçer’in Bakan-

lık makamından alınmış olması kesinlikle 
eğitim hayatımız için bir kazançtır!

Lakin,
Yaşadıklarımızın tek suçlusu Ömer 

Dinçer midir?
Tüm bu marifetlerin(!) sebebi, sayın 

Dinçer’in tek başına aldığı kararlar ve 
akabinde tek başına eyledikleri midir?

Ömer Dinçer bir Derebeyi midir ki, tek 
vebal onun omuzlarındadır?

Toplum da kanıksamıştır ki; iktidar 
partisi, Genel Başkanın tek adam olduğu 
ve bu tek adamın tartışılmaz tahakkümü-
nün yerleşik olduğu bir siyasi partidir.

Çok partili siyasi tarihimizde lider ta-
hakkümünün en yoğun hissedildiği par-
ti, Adalet ve Kalkınma Partisi’dir desek 
abartı olmaz.

Kamuoyumuz çok iyi biliyor ve partili-
ler de bunu kabul ediyor ki; Hükümet ya 
da parti organlarında sayın Erdoğan’ın 
bilgisi ve oluru dışında “yaprak” bile kıpır-
dayamaz!

Bu gerçeği kimse inkar edemez.
İşte, son kabine revizyonunu anlamak 

ve başka anlamlar yüklememek için, bu 
noktadan hareket ederek değerlendirme 
yapmak daha doğru olur diye düşünüyo-
rum.

Kimse aksini düşünmesin ki, Ömer 
Dinçer dönemi dahil olmak üzere AKP ik-
tidarı süresince eğitimde atılan her adım 
sayın Başbakanın tasvibiyle projelendiril-

miş ve hayata geçirilmiştir.
Hatırlanacağı üzere, 4+4+4 yasa tek-

lifi TBMM komisyonuna sunulduğunda 
Sayın Ömer Dinçer basın mensuplarının 
sorusunu, sistemi 1+4+4+4 şeklinde ifa-
de ederek yanıtlamıştı. Yani Sayın Bakan, 
o an için, Meclise sunulan teklifin içeriğin-
den dahi tam olarak haberdar değildi.

Bu durum gösteriyor ki, Parti organları 
ve dolayısıyla Erdoğan, kamu politikala-
rının belirlenmesinde yeri geldiğinde ilgili 
Bakanı dahi “es” geçerek “ilgili kurullarla” 
işini yürütmektedir.

Tabii ki, teknik konulardaki çalışmalar 
ve çalışmaları yürütecek teknik kadronun 
düzenlenmesinde Bakanın inisiyatifi söz-
konusudur. Ya da çalışanlarla ilişkiler ve 
personele yönelik sergilenen yaklaşım 
tarzı Sayın Dinçer’in yoğurt yiyişi ile ala-
kalıdır.

O noktalarda sadece ve doğrudan 
Ömer Dinçer tek başına sorumluluk sa-
hibi olabilir.

Ancak, hem çalışanları hem öğrenci-
leri ve hem de toplumun genelini ilgilen-
diren genel değişikliklerin doğurduğu so-
runları, sadece Ömer Dinçer’e atfetmek 
Sayın Erdoğan’ın yaptığı bu son politik 
manevranın amacına hizmet etmek anla-
mını taşır.

Şu tartışılmazdır ki, eğitim sistemimiz-
de yapılan ve özellikle çalışanları mağdur 
eden köklü değişiklikler; öğretmen alım 
politikası, ücret belirlemeleri, gibi düzen-
lemeler tamamen Hükümet ve Sayın 
Erdoğan’ın iradesi doğrultusunda hayata 
geçirilmiştir.

Ve Hükümet, ifşa ettiği bir “Günah Ke-
çisi” ile bu sorumluluktan kaçamaz.

Demokrasiler hesap verebilme rejim-
leridir.

Hükümet ve sayın Başbakan, toplu-
ma karşı açık olmalı, eğitim çalışanlarını 
mağdur eden uygulamalardan ötürü özür 
dileyerek yanlıştan döndüklerini açıkla-
malıdır.

Saygılarımla.

Köşe Yazısı

Talip GEYLAN
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri
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ESNEK İSTİHDAM UCUZ İŞ GÜCÜ 
TEMİNİDİR.

Esnek istihdamın ne anlama gel-
diğini insanlarımızın iyi bilmesi lazım. 
Türkiye’de kamuya hizmet veren taşe-
ron çalışan sayısı 2002 yılında 15 bin 
20 bin aralığında iken, 10 yılda bu sayı 
500 binlere ulaştı. Belediyede çalışan-
ları da dahil ettiğimiz zaman bu rakam 
1 milyon 60 binlere, özel sektörde çalı-
şanları dahil ettiğimiz zaman ise 2,5 3 
milyona ulaşıyor.

Bu haliyle anlayış değişmediği sü-
rece hiçbir yasayla taşeronlaşmanın 
önüne geçilemez. Ucuz iş gücü an-
lamına gelen taşeronlaşma, bugün 
hastanelerden, okullara kadar bir çok 
kamu kurumunda almış başını gidiyor.

Şeyh Edebali’nin bir sözü vardır; “İn-
sanı yaşat ki devlet yaşasın” Şu anda 
Türkiye’de yaşadığımız taşeronlaşma 
bu anlayışın tam karşısında yer alıyor. 
Bin bir zorlukla yetiştirdiğimiz, büyüt-
tüğümüz çocuklarımız taşeron firma-
larda asgari ücretle, hiçbir yükselme 
şansı olmadan çalıştırılıyor. Bunun adı 
köleliktir. Taşeron firmalarında çalışan-
larımızın iş güvencesi yok, hastalanma 
hakkı yok, sendikalı olma hakkı yok, 
gelecek hakkı yok. Çalıştığı kurumda 
yükselme şansı yok. İşte bugün tartı-
şılan esnek istihdam da ucuz iş gücü 
teminidir. Mevcut sistemde zaten bir 

çok sorun yaşıyoruz, işçilerimize kı-
dem tazminatı vermemek için taşeron 
firmalar her sene girdi çıktı yapıyorlar. 
O yüzden ülke şartlarını iyi değerlen-
dirmek lazım. İşte bu taşeron anlayışı 
şimdi kadrolu devlet memurluğunu da 
tehdit etmektedir.

Bizim temel hareket noktamız gü-
venceli iştir. Esnek istihdamda da 
güvenceli iş kavramı yok. Çalışanın 
görevde yükselemediği bir çalışma 
sistemi kabul edilebilir mi ? İnsanları-
mız çocuklarını birileri sömürsün diye 
okutmadı. Siyasi yetkililer milli başına 
düşen gelirin büyüdüğünü söylüyorlar. 
Bütçenin dolup taştığı yönünde açık-
lamalar yapılıyor. Durum böyle ise, bu 
taşeronlaşma oranındaki artış nedir? 
Yetkililer her insanın büyük bir emanet 
olduğunu düşünerek hareket etmelidir. 
Kişi başına düşen milli gelirden insan-
larımızın hakkı olanı alması gerek-
mektedir. Bu insanlarımızın en doğal 
hakkıdır. Taşeronlaşma, 4/B, 4/C gibi 
uygulamalarla bir yerlere varamayız.

Türkiye’de Çalışma ve sosyal Gü-
venlik Bakanı Çelik’i de aşan geliş-
meler oluyor. Home Office sistemi 
konuşuluyor mesela. Bunu bakana 
sorduğumuz zaman böyle bir uygula-
manın olmadığını söylüyor bize. Peki 
nereden çıkıyor bu söylemler?

Bizim istediğimiz sürekli kadrolu, 

iş güvenceli sistemin olmasıdır. Han-
gi sektör olursa olsun, devlet insanca 
yaşayabileceğimiz bir hayatı bizlere 
sunmak zorundadır. Bizler insani de-
ğer, evrensel insan hakları bağlamında 
düşünüyoruz.

PERFORMANSA DAYALI ÜCRET 
SİSTEMİ TÜRK KAMU YÖNETİMİ 

TARİHSEL GELİŞİMİNE UYGUN DEĞİL.
Abant Çalıştayı’nda performans 

değerlendirme sistemi hakkında Türk 
Kamu yönetiminin tarihsel gelişimine 
uygun olmadığı yönünde ortak karar 
alındı. Türkiye koşulları düşünüldüğün-
de, çalışanların performansını objektif 
değerlendirebilecek yöneticilerin mev-
cut olmadığını görüyoruz. Ülkemizde 
maalesef yöneticiler seçilirken bile 
torpil işliyor. Hal böyle iken sağlam bir 
performans değerlendirmesi yapacak 
doğru yöneticilere ihtiyaç vardır.

Biz kitaplarda yazılanlardan değil, 
hayatın gerçeklerinden söz ederek ko-
nuşuyoruz, değerlendirme yapıyoruz. 
Performansa dayalı ücret sistemi ça-
lışan ile çalışmayanı ayırt edebilecek, 
objektif değerlendirme yapabilen ve 
adil yöneticilerin bulunmasıyla gerçek-
leşebilir. Ancak, şu anki şartlar düşü-
nüldüğünde bu sistem kamuda sadece 
kaos yaratır, sıkıntıların artmasına ne-
den olur.

TÜM SÖZLEŞMELİ ÇALIŞANLAR 
KADROYA GEÇİRİLMELİ.

Belediye çalışanlarının kadrolu ol-
ması yolunda atılan adımdan memnu-
nuz. Ancak. TRT, KİT, Sağlık, Eğitim, 
Tarım gibi kurum ve sektörlerde çalı-
şan sözleşmelerin günahı nedir? Bu 
çalışmayı bunların da dahil edilmesi 
gerekir. O zaman adaletli bir iş yapıl-
mış olur. Ayrıca, bir de 4/C uygulaması 
gibi insanlık suçu sayabileceğimiz şart-
larda çalışan arkadaşlarımız da var. Bu 
çalışma koşullarının Türkiye Cumhuri-
yetine yakışmadığını düşünüyorum.

Şu anda devlet memurluğu kavra-
mının tamamen ortadan kaldırılacağı, 
iş güvencesiz çalışma hayatının söz 
konusu olduğu bir düzenleme hayata 
geçirilmek isteniyor. Devlet memurluğu 
kavramının tanımının yapıldığı Anaya-
sanın 128. Maddesi değiştirilmek iste-
niyor. Geçen sene başbakanla görüş-
memizde de bu söz konusu olmuştu. 
İşçi ve memur yerine çalışan ifadesi 
getirilmek isteniyor. İş güvencesi so-
runu en büyük engel bu konuda. Elma 
ile armudu birleştirmek gibi bir durum 

Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. hocalarından  Prof. Dr. Cem Kılıç’ın 
TRT Anadolu’da yayınlanan “ALINTERİ” programına katılan 

Genel Başkan İsmail KONCUK Abant Çalıştayı’nda masaya yatırılan 
kamu personel sistemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 
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söz konusu olur. İş güvencesi kamu 
çalışanlarına boşu boşuna verilmedi. 
Kamu çalışanlarının siyasi müdahale-
lerden uzak olması için iş güvencesi 
verildi. Devletin ve milletin ortak çıkar-
larını korumak için verildi, keyfi bir uy-
gulama değildir. Bu sistemi tepe taklak 
ettiğiniz zaman devlet kamu sistemini 
de bozmuş olursunuz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka-
nı Faruk Çelik’e “devlet memurlarının 
elinden iş güvencesini almak gibi der-
dimiz yok” şeklinde açıklama yapın de-
dim. Bunu söyleyemedi.

Abant Çalıştayı’nda üç memur kon-
federasyonu iş güvencesi konusunda 
masaya yumruğunu vurduğu için bu 
konu tartışılamadı. Şimdi de iş güven-
cesi yerine esnek istihdam ifadesi kul-
lanılıyor. Kamu çalışanlarının kazanıl-
mış haklarını tehdit eden bir sistemin 
oluşturulması isteniyor. Şu anda kadro-
lu olan memurlarımızın iş güvencesinin 

elinden alınabileceği bir tehdit söz ko-
nusu. Tümdevlet memurları kurulmak 
istenen bu tezgaha dikkat etmelidir.

TÜM ÖDENEKLER EMEKLİLİK 
PİRİMİNE DAHİL EDİLMELİ

Türkiye Kamu-sen olarak önümüz-
deki günlerde başlatacağımız önemli bir 
kampanya var. Kamu çalışanları emekli-
lik yaşı geldiği halde emekliliklerini iste-
meye korkuyorlar. Çünkü emekli oldukla-
rı takdirde şu an aldıkları maaşları yüzde 
40 oranında düşecek. Biz de başlataca-
ğımız kampanya ile devlet memurunun o 
ay aldığı tüm ödemelerin emekliliğe sa-
yılmasını isteyeceğiz. Bu konuda maliye 
bakanlığı yetkilileri temkinli konuşuyor. 
Eğer böyle olursa 30 yıl sonra devletin 
maaşları ödeyemeyecek duruma gelebi-
leceğini belirtiyor. ama şu anki sistemde 
de insanlar emekli olamıyor. Emeklilik 
sisteminin mutlaka yenilenmesi gereki-
yor. Türkiye Kamu-Sen olarak dilekçe 
kampanyası başlatıyoruz.

Avrupa ülkelerinde sosyal güvenli-
ğe bütçeden ayrılan pay yüzde 19’ler-
da iken Türkiye’de bu oran yüzde 16 ile 
sınırlı kalıyor. Sosyal güvenlik açığının 
çalışanlara mal edilmesi doğru bir yak-
laşım değil.

ATAMA BEKLEYEN 
ÖĞRETMENLERİMİZ HAYAL 

KIRIKLIĞINA UĞRADI.
Başbakan’ın açıklaması şubat ayın-

da atama bekleyen öğretmen adayları-
nı büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. 30 
bin atama yapılmamasını kınıyorum. 
Ek ödeme konusunda zaten büyük bir 
haksızlık yaşayan eğitim çalışanları 
görmezden geliniyor. Özür ataması ko-
nusunda da bir çok eksik söz konusu 
özür grubu mağduriyetlerinin çözülme-
sini istiyoruz. MEB tribünlere oynamayı 
bırakmalı ve öğrenim özrü ve il içi de 
olmak üzere tüm özür gruplarına yöne-
lik tayinleri yapmalıdır.

Milli Eğitim Bakanlığınca Talim ve 
Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarih-
li ve 80 sayılı Kararı ile 12/09/2012 
tarihli ve 5110 sayılı mütalaası doğ-
rultusunda illerarası alan değişliği ya-
pan öğretmenlerimizden bazıları daha 
önce görev yaptıkları illere dönmeleri 
şartıyla 9-11 Ocak tarihleri arasında 
başvuru dilekçeleri vererek alan deği-
şikliğini iptal ettirmişlerdir. Bu şekilde 
eski illerine dönmek için dilekçe veren 
öğretmenlerimizin henüz geri dönüşle-
ri sağlanmamıştır. Ancak; 30.01.2013 
tarihinde de Şubat dönemi özür du-

rumuna bağlı yer değişikliği işlemleri 
başlamıştır. 31.01.2013-03 Şubat 2013 
tarihleri arasında başvurular alınmaya 
başlayacaktır. Bu durumda olan öğret-
menlerin geri dönüş işlemleri henüz ta-
mamlanmadığı için bu kişiler özür du-
rumuna bağlı yer değişikliği hakkından 
yararlanamayacaklardır. Bu konuda 
acilen bir çözüm yolu bulunması ve bu 
durumdaki öğretmenlerin eş durumu 
özründen faydalanmalarının sağlana-
rak mağduriyet yaşamalarının önlen-
mesi için Bakanlığa yazılı başvuruda 
bulunduk.

EŞ DURUMU 
ATAMASINDA İKİ 
OLUMLU KARAR 

DAHA
Hakkari ili Yüksekova İlçesinde 

görev yapan ve eşinin bulunduğu 
Ankara iline eş durumu özrüne bağlı 
yer değişikliği talebinden bulunan an-
cak Ankara ilinde kontenjan olmadığı 
gerekçesi başvuruda bulunmayan 
Türk Eğitim-Sen üyesi adına açılan 
davada Van 1. İdare Mahkemesinin 
2012/1530 E sayılı kararı ile yürütme-
yi durdurma kararı verilmiştir.

Ayrıca Eskişehir İli Odunpazarı  
İlçesi Dr. Halil Akkurt Ortaokulu’nda 
öğretmen olarak görev yapan Türk 
Eğitim-Sen üyesi Canan ZEYBEK’in 
Eskişehir  2.İdare Mahkemesinde 
açtığı 2012/963 E. sayılı davada 
mahkeme Devlet Memurlarının Yer 
Değiştirme Suretiyle Atanmalarına 
Dair Yönetmeliğin 9.maddesi uyarın-
ca davacının eş durumu mazeretine 
binaen atanmasında norm kadro sa-
yılarına ilişkin hükümlerin uygulana-
mayacağına karar verilmiştir.

İlgili Kararlar için 
www.turkegitimsen.org.tr
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Son günlerin eğitim çalışanlarını en 
çok huzursuz eden uygulamalarından 
biri de ihtiyaç fazlası(norm fazlası) öğ-
retmenlerin durumları ile ilgili olarak ya-
pılan uygulamalardır. Uygulama ilden 
ile bazı farklılıklar arz etse  de genel  
olarak sıkıntılı bir süreç olarak karşımız-
da durmaktadır.

16/7/1999 tarihli ve 99/13184 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe ko-
nulan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul 
ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenle-
rinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönet-
melik çerçevesinde okul ve kurumlarda  
normlar  tespit edilmekte ve bu kadro-
larda görev yapan öğretmenlerden faz-
lalık durumda olanların yer değiştirmesi 
istenmektedir. Bu tespit işlemleri söz 
konusu yönetmeliğin 18.maddesi çer-
çevesinde yapılmaktadır. Yönetmeliğin 
18.maddesi 22.02.2011 tarih ve 27854 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli 
Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Ku-
rumların Yönetici ve Öğretmenlerinin 
Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetme-
lik’ in 6.maddesiyle değiştirilmiş ve; 
“MADDE 18 − Okul ve kurumların norm 
kadro sayılarının bu Yönetmelikte yer 
alan norm kadro kriterleri çerçevesinde 
değişmesi halinde bu değişikliğe konu 
olan okul ve kurumların norm kadro 
sayıları Haziran-Eylül aylarında 16 ve 
17’nci maddeler doğrultusunda yeniden 
belirlenir. Yeni okul ve kurum veya yeni 
derslik açılması halinde, bu okul ve ku-
rumların norm kadroları Haziran-Eylül 
ayları beklenmeksizin belirlenir. Bakan-
lık gerek gördüğü zamanlarda bu aylar 
dışında da okul ve kurumların norm 
kadro sayılarını yeniden belirleyebilir.

Ancak, bu Yönetmelikte belirtilen 
kriterler çerçevesinde herhangi bir şe-
kilde okul ve kurumların mevcut yöne-
tici ve öğretmen norm kadro sayılarının 
azalması halinde norm fazlası yönetici 
ve öğretmenlerin belirlenmesi işlemleri, 
ilgili atama ve yer değiştirme yönetmeli-
ğine göre yapılır.

Şeklinde yeniden düzenlenmiş norm 
kadroların tespitinin Haziran-Eylül ay-
larında belirleneceği(güncelleneceği) 
hükme bağlanmıştır. Nitekim MEB Ey-
lül ayı sonu itibarıyla güncellemeleri 

yapmış ve sistemi kapatmıştır. Norm 
kadro tespiti sürecindeki yanlışlıklar ve 
özellikle seçmeli derslerin  sonradan 
seçilmesi ile oluşan norm kadroya esas 
ders saati sayılarındaki değişmeler sis-
teme ve dolayısıyla norma yansıtılma-
mıştır. Bu yüzden tespit edilmiş norm 
sayıları çok sağlıklı ve doğru değildir. 
Bu sağlıksız ve şu an itibarıyla çok fark-
lılaşmış bilgiler üzerinden norm uygu-
laması yapılması son derece yanlıştır. 
Nitekim 07.11.2012 tarihinde yazdığımız 
Norm kadro uygulamaları konulu yazı-
mızda  MEB’İ uyarmış ve norm kadro 
ile ilgili uygulamaların bu yıl yapılmama-
sını talep etmiştik. Yazımızda; “Bilindiği 
gibi 4+4+4 Eğitim sistemi geçtiğimiz 
yıl kanunlaşarak içinde bulunduğumuz 
eğitim ve öğretim yılında uygulanmaya 
başlanmıştır. Sistem değişikliği ile bir-
likte ders dağıtım çizelgelerinde de de-
ğişiklikler yapılmış, haftalık ders saatleri 
kademeli olarak artırılmaya başlanmış-
tır. Bu kademeli uygulama önümüzdeki 
yıllarda da devam edeceğinden norm 
kadro belirlemelerine esas ders saatleri 
değişkenlik göstermeye devam edecek-
tir. Ayrıca 4+4+4 sistemi uygulamaları, 
alan değişikliği uygulamaları yapılırken 
norm güncellemeleri henüz yapılma-
dan bu uygulamalar hayata geçirilmiş 
sonradan yapılan güncellemelere göre 
norm kadro fazlası uygulaması yapıldı-
ğı için bir kısım öğretmenlerimiz fazlalık 
durumuna düşürülerek mağdur edilmiş-
tir. Sistem nedeniyle mağdur edilen bu 
öğretmenlerimizden şimdi norm kadro 
fazlası oldukları gerekçesiyle yer değiş-
tirmeleri istenmektedir. ”diyerek proble-
me dikkat çekmiş ve norm sayılarında 
yıl sonuna kadar olabilecek değişmeleri 
gündeme getirmiştik. Ancak MEB, sis-
temin içinde olan ve problemleri daha 
ortaya çıkmadan  tahmin edebilecek 
kadar yapıyı bilen bizlerin uyarılarını 
dikkate almak yerine ,yine bildiğini oku-
muş, illere norm uygulamalarının yapıl-
ması talimatı vermiştir.

İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer 
değiştirmeleri  06.05.2010 tarihli Millî 
Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Ata-
ma Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin  
41.maddesinde düzenlenmiştir. Söz ko-
nusu madde;

İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer de-
ğiştirmeleri MADDE 41 – (1) Eğitim ku-
rumunun ya da bölümün kapanması, 
program değişikliği, Talim ve Terbiye 
Kurulunun öğretmenliğe atanacakların 
tespitine ilişkin kararıyla ders kaldırıl-
ması ya da norm kadro esasları gere-
ğince yapılacak düzenlemeler sonucu 
öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde; 
eğitim kurumunun ya da bölümün ka-
patılması veya program değişikliği so-
nucunda bu eğitim kurumlarında gö-
revli öğretmenler,  yeni eğitim kurumu 
açılarak öğrencilerin taşınması hâlinde 
bu eğitim kurumlarına, öğrenci azlığı 
nedeniyle kapatılan eğitim kurumların-
da ya da bölümlerde görevli olanlar ise 
açık norm kadro bulunması hâlinde ön-
celikle öğrencilerin taşındığı eğitim ku-
rumları olmak üzere il içinde alanların-
da ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına 
özür durumları ve tercihleri de dikkate 
alınmak suretiyle atanırlar.

(2) Bu şekilde yapılan atamalarla 
fazlalığın giderilememesi hâlinde bu 
durumdaki öğretmenler tercihleri de 
dikkate alınmak suretiyle öncelikle il 
içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim 
kurumlarına atanırlar. Bunlardan il için-
de alanlarında ihtiyaç bulunmayanlar, 
bulundukları ilde çalışılması gereken 
süre şartı aranmaksızın tercihleri doğ-
rultusunda yer değiştirme döneminde il 
dışına atamaları yapılabilir. Bunlardan 
zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan-
lar, alanlarında ihtiyaç bulunan zorunlu 
çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet 
alanlarına atanırlar.

(3) Herhangi bir nedenle istihdam 
alanı daralan öğretmenler ile görev-
li oldukları eğitim kurumlarında norm 
kadro esasları çerçevesinde öğretmen 
norm kadro sayısının azalması üzerine 
hizmet puanı üstünlüğüne göre yapıla-
cak değerlendirme sonucunda hizmet 
puanı en az olandan başlamak üze-
re norm kadro fazlası olarak belirlenir. 

M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN
Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri

NORM KADRO UYGULAMALARI 
ÜZERİNE….

Köşe Yazısı
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Norm kadro fazlası olarak belirlenen bu 
öğretmenler; öncelikle görevli oldukları 
yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim 
kurumları olmak üzere il içinde alanla-
rında norm kadro açığı bulunan eğitim 
kurumlarına tercihleri de dikkate alına-
rak hizmet puanı üstünlüğüne göre ata-
nırlar.

(4) Genel hayatı etkileyen deprem, 
sel, yangın ve benzeri doğal afetler ne-
deniyle olağanüstü durumların oluştuğu 
yerlerdeki eğitim kurumlarının öğret-
men ihtiyacı öncelikle bu madde kap-
samında bulunan ihtiyaç fazlası öğret-
menlerle karşılanır. İhtiyacın bu şekilde 
karşılanamaması durumunda valilikler-
ce gerekli önlemler alınır.

(5) Bu madde kapsamında il içinde 
yapılan atamalarla fazlalığın giderile-
memesi durumunda valiliklerce fazla-
lığın giderilmesine yönelik il içinde ya-
pılacak yer değiştirmeler, zamana bağlı 
olmaksızın en geç mart ayı sonuna ka-
dar tamamlanması gerekmektedir. Bu 
şekilde yapılacak yer değiştirmeler, du-
yurusu yapılan eğitim kurumlarına öğ-

retmenlerin tercihleri de dikkate alınarak 
hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. 
Fazla konumdaki öğretmenlerden her-
hangi bir kuruma atanmak üzere baş-
vuruda bulunmayanların görev yerleri, il 
içinde valiliklerce isteklerine bakılmak-
sızın belirlenir. şeklindedir. bu fıkrada 
daha önce  yer alan “ancak öğretim yı-
lının başladığı tarihten itibaren” ibaresi  
21/7/2012 tarih ve28360 sayılı Resmi 
Gazetede yapılan yönetmelik değişikli-
ği ile madde metninden çıkarılmış, bu 
durum MEB’e Mart ayı sonuna kadar 
”zamana bağlı olmaksızın “ hareket 
etme imkanı vermiştir. MEB yönetmelik 
değişikliğinin kendisine verdiği hareket 
serbestisini adeta “  demokles’in kılıcı 
”gibi eğitim çalışanlarının üzerinde tu-
tarak insanları mağdur eden norm uy-
gulamaları yapmaya başlamıştır. Türk 
Eğitim Sen olarak yönetmeliklerin ver-
diği hakların sürekli öğretmenlerin aley-
hine ve onları mağdur etmek için adeta 
bir fırsat olarak değerlendirilmesini ger-
çekten anlamakta zorluk çekiyoruz.

Özellikle yönetmelik maddesinde 

yer alan norm fazlası öğretmenin, ön-
celikle bulunduğu yerleşim yeri içeri-
sinde değerlendirilmesi ve özrünün de 
dikkate alınarak atamalarının yapılması 
noktasında gerekli hassasiyetin gös-
terilmediğini görmekteyiz.” Ben yap-
tım oldu” mantığı ile yapılan bu norm 
kadro uygulamaları yargıdan peş peşe 
dönmektedir. Nitekim  Eskişehir 1. İda-
re Mahkemesi 2012/1006 sayılı dos-
yada, Eskişehir  2. İdare Mahkemesi 
2012/936 sayılı dosyada vermiş olduğu 
yürütmeyi durdurma kararlarında yargı; 
“hizmet puanı üstünlüğü”, “münhal du-
rumdaki eğitim kurumlarının tamamının 
ilan edilmediği ve tercihlerine sunulma-
dığı” ve “eş özründen Eskişehir’e gelen 
öğretmenlerin özür durumlarına ilişkin 
aile bütünlüğüne aykırı yapılan re’sen 
atamanın, hukuka ve mevzuata aykırı 
olduğunu” açıkça ifade etmiştir.

Türk Eğitim-Sen olarak bir kez daha 
MEB’i norm uygulamalarında ve diğer 
her türlü uygulamalarında daha insan 
merkezli ve daha öğretmen merkezli 
düşünmeye davet ediyoruz.

Türk Eğitim-Sen, özür grubu 
tayinlerinin yılda iki kez yapılma-
sı için bugüne kadar sayısız ey-
leme, basın açıklamasına imza 
attı. Her fırsatta özür grubu mağ-
durlarının yanında olan sendika-
mız, feryatlara aldırış etmeyen 
Milli Eğitim Bakanlığı’nı defalarca 
sert bir dille uyardı. Eş, sağlık ve 
öğrenim özrü mağdurlarının sesi 
olan Türk Eğitim-Sen, öğretmen-
lere yaşatılan zulmü tüm gerçek-
liğiyle gözler önüne serdi.

Özür grubu tayinlerinin yılda iki kez 
yapılması ve gözlerden süzülen yaşla-
rın dindirilmesi için her yolu deneyen 
Türk Eğitim-Sen, bu kez de billboard-
lara ilan verdi.

‘Ailemi Geri İstiyorum. Aile bütün-
lüğü için, 2012 Şubat’ta atanan öğ-
retmenleri de kapsayan İl-İlçe Emri ile 
birlikte 2013 Şubat’ında kapsamlı özür 
grubu ataması istiyoruz’ yazılı ilan, 
Ankara’da birçok noktada luna ve bill-
boardlarda yer almaktadır. 

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer 

özür grubu tayinlerine yönelik çok katı 
bir tutum sergilemekte, aileleri birbirin-
den koparmakta sakınca görmemek-
tedir. Başbakan ise ailenin önemini 
konuşmalarında sıkça dile getirmekte-
dir. Hatta Başbakan ‘Aile değerlerimiz 
milli bekamızın en önemli teminatıdır’ 
şeklinde billboardlara ilan vermiştir. 
Şayet Başbakan ailenin kutsiyetini 
vurgulamak, aile değerlerinin önemini 
belirtmek için billboardlara ilan veriyor-
sa, vatandaşlarımıza ‘üç çocuk yapın’ 
diye çağrıda bulunuyorsa, bu durumda 
gereğini yerine getirmelidir. Dolayısıyla 
ilanın sahibi olan Başbakan’ın, bunun 

aksi bir davranışta bulunması 
abesle iştigal olur. Öğretmen-
lerimizin kuru sözlere karnı 
toktur. Cicili bicili ifadelerle, 
fiyakalı, cilalı ilanlarla insanla-
rın yüzünü güldüremezsiniz. 
Önemli olan bu sözleri yerine 
getirme kudretine ve kararlılı-
ğına sahip olmaktır. Başbakan 
sözlerinin arkasında durmalı ve 
aileleri paramparça eden Milli 
Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’e 
“bu aileleri birleştirin” demelidir.

Sendikamızın; ailelerin parçalan-
maması, çocukların annesiz, babasız 
kalmaması, sağlık ve öğrenim özrü 
mağdurlarının daha fazla acı yaşa-
maması için verdiği ilanın Milli Eğitim 
Bakanlığı’nı kış uykusundan uyandır-
masını diliyoruz.

Sonunda bize bunu da yaptıran 
Milli Eğitim Bakanlığı’nı bir kez daha 
kınıyoruz. Bakanlık; eş, sağlık ve öğ-
renim özrü tayinlerinin önüne ördüğü 
duvarları artık yıkmalı ve Şubat ayında 
mutlaka özür grubu tayini yapmalıdır.

SENDİKAMIZ ŞUBAT AYINDA ÖZÜR GRUBU  
TAYİNLERİNİN YAPILMASI İÇİN BİLLBOARDLARA İLAN VERDİ
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Doğu Türkistan Kültür ve Dayanış-
ma Derneği Ankara Şubesi 4 Şubat 
1999’da Çin Hükümeti tarafından ya-
pılan ve tarihe Gulca katliamı olarak 
geçen olayları Çin Halk Cumhuriyeti 
Ankara Büyükelçiliği önünde yaptığı 
eylemle protesto etti.

EFENDİGİL:O GÜN DÜŞEN ATEŞ 
HALA GÖNÜLLERİMİZİ YAKMAKTA-
DIR

Türkiye Kamu-Sen’inde destek ver-
diği ve yoğun katılımın olduğu protesto 
eyleminde bir konuşma yapan Doğu 
Türkistan Kültür ve Dayanışma Der-
neği Ankara Şube Başkanı Hayrullah 
Efendigil, “Gulca katliamının üzerinden 
yıllar geçse de o gün gönüllerimize dü-
şen ateş bugün hala bizleri yakmakta-
dır” dedi.

Çin’in kızıl cellatlarının Gulca’yı o 
gün kana boyadıklarını ifade eden 
Efendigil, “4 Şubat 1997 günü Rama-
zan ayının sonlarında idrak ettiğimiz 
Kadir gecesi münasebeti ile Uygur 
Türk’ü kadınlarımız toplanmış ibadet 
ve Kadir gecesini idrak ile meşgulken 
Çinli polisler suçları yalnızca ibadet 
etmek olan bu masum kadınların, an-
nelerimizin bulunduğu yere baskın dü-
zenlemiş ve kadınları zorla tutuklamak 

istemiş ve bu haksızlığa direnen anne-
lerimiz Çin güvenlik güçlerinin açtığı 
ateş neticesinde şehit olmuş sağ olan-
ları ise tutuklanmıştır. Bu zorbalık kısa 
süre de Gulca şehrinde infiale neden 
olmuş sokaklar bir anda tutuklanan 
ve şehit olan kadınlarımızın akraba ve 
komşuları ile dolup taşmıştır. Bir anda 
milli bir direnişe dönüşen sokak gös-
terilerine Çin yönetimi her zaman ki 
zorbalığı ile müdahalede bulunmuştur. 
Öyle ki Gulca Ayaklanmasının yeni bir 
katliama dönüşmesine sadece birkaç 
günlük zaman dilimi yetmiştir. Gulca’da 
ve Doğu Türkistan’da yaklaşık yüz bin 
insan tutuklanırken olayların gerçek-
leştiği 4 şubat gecesi sadece 400 
Müslüman Uygur Türk’ü Çin güvenlik 
güçlerinin silahlarından çıkan kurşun-
larla hayatını kaybetmiştir. Takip eden 
günler de ise sayısı binlerle ifade edi-
len idamlar gerçekleştirilmiştir.” Dedi.

Çin yönetiminin 1949’da işgal ettiği 
Doğu Türkistan topraklarında at koş-
turmak istediğini belirten Hayrullah 
Efendigil, “Çin yönetiminin yaptığı zul-
mün karşında kimse yok sanılmasın. 
Aynı millet ve dinin mensupları olarak 
Çin’in gerçekleştirdiği katliamların kar-
şında muhatap Türkiye olmuş ve olay-
lara bir şekilde müdahil olmuştur. Bu 4 

Şubat 1997 gerçekleşen Gulca Katli-
amında da öyle iken 5 Temmuz 2009 
da Urumçi’de gerçekleşen katliamda 
da böyle olmuştur.” İfadelerini kullandı.

Hayrullah Efendigil, 2010 yılından 
beridir Türkiye ve Çin arasındaki iliş-
kilerin ivme kazandığını, 2012 yılının 
Türkiye’de “Çin Kültür Yılı” 2013 yılı-
nınsa Çin’de “Türkiye Kültür Yılı” ola-
rak kutlandığını dile getirdi. Efendigil, 
Çin’in Türkiye’de 600’e yakın etkinli-
ği rahatlıkla yaptığını ifade ederken, 
Çin’de Türk bayrağının sembollerinden 
ay ve yıldızla işlenmiş takılar ile yine 
ay yıldız motifli giysiler ile sokakta do-
laşanların sorgulandığını belirtti.

Mazlum Doğu Türkistan halkının 
yaşadıklarına Türkiye Cumhuriyeti ve 
Türk milletinin gereken cevabı vere-
ceğini kaydeden Efendigil, “Bu gün 
Gulca için, Doğu Türkistan için çarpan 
kalbimiz ve hürriyete olan inancımız 
her geçen gün daha güçlenmektedir. 
Çin her ne kadar süper güç olsa da 
durdurulmaz sanılsa da sonu Sovyet 
Rusya’dan pekte farklı olmayacaktır. 
Necip Fazıl Kısakürek’in şiirinde söy-
lediği gibi “Yarın, elbet bizim, elbet bi-
zimdir!

Gün doğmuş, gün batmış, ebed bi-
zimdir!” diyerek sözlerini noktaladı.

Yapılan basın açıklamasının ardın-
dan Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği 
önüne siyah çelenk bırakıldı.

GULCA KATLİAMINI UNUTMADIK!
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Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Ge-
nel Başkanı Ahmet Gündoğdu ata-
ması yapılmayan öğretmenlere, bakın 
neler tavsiye ediyor. Ahmet Gündoğdu 
diyor ki;

“Ataması yapılmayan öğretmenleri-
miz hiçbir şekilde siyasi parti ve sen-
dikalara angaje olmaması gerektiğini 
, bu öğretmenlerimizi sokakta Eğitim-
birsen bile çağırsa sendikalarla sık sık 
yan yana görüntü verilmesinin sakın-
calı olduğunu , Öğretmen atamaları-
nın Şubat ayında yapılması için azami 
çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Atanamayan öğretmenlerle ilgi-
li mücadelenin siyaset ve sendika-
lar üstü olması gerektiğini işaret etti. 
Konuyla ilgili çok çarpıcı tespitlerde 
bulunan GÜNDOĞDU , Atanamayan 
öğretmenlerimiz ve özür grubu ata-
maları gibi konularda Kamusen ve 
Keskle sık sık eylem yapan öğretmen 
adaylarımızın ve öğretmenlerimizin , 
Başbakan’da benim Bakanım doğru 
yapıyor düşüncesi oluşturduğunu dile 
getirdi. Özellikle atanamayan öğret-
menlere mesaj veren GÜNDOĞDU, 
Ataması yapılmayan öğretmenlerimi-
zin marjinal grupların oyununa gelme-
meleri gerektiğini dile getirdi.”

Biz de Ahmet Gündoğdu’ya sora-
lım. Sen değil misin, ülkemizde 280 

bin öğretmene ihtiyaç var diyen. Peki 
bir ülkede 280 bin öğretmen ihtiyacı 
varsa, siyasi iktidar bunu karşılamak 
için kılını kıpırdatmıyor ve atama bek-
leyen 350 bin memleket evladı işsizlik-
ten inim inim inliyorsa, sendikalar bu 
manzarayı seyir mi etsin? Sendikaların 
görevi nedir?

Sendikalar sendikal sorumluluğunu 
yerine getirerek, eğitim çalışanlarının 
problemlerini, ataması yapılmayan 
öğretmenlerin problemlerini dile getir-
memeli mi? Eğitim öğretim alanında 
yaşanan hiçbir problem sendikalar 
üstü değildir. Ahmet Gündoğdu engin 
sendikacılık tecrübenizle, bir liste ya-
yınlayın da, sendikaların hangi konuda 
eylem yapıp yapmayacağını bilelim, 
ona göre eylem yapalım ya da yapma-
yalım.

Ahmet Gündoğdu, şu soruların da 
cevabını vermelidir. Ataması yapılma-
yan öğretmenler sendikaların desteği 
olmadan nasıl eylem yapabilecektir? 
Ya da ataması yapılmayan öğretmen-
ler hiç eylem yapmamalı mıdır? Ceple-
rindeki,  harçlığı bile kısıtlı olan, baba-
sının annesinin verdiği üç beş kuruşla 
hayatını devam ettirmeye çalışan, ge-
leceğe ait umutları günden güne tüke-
tilen, 36 arkadaşları intihar etmiş bu 
öğretmenler, bu ülkeyi yöneten siyasi 
iktidara varlıklarını nasıl hatırlatacak-
lar, yaşadıkları acıyı nasıl gösterecek-
ler?

Sayın Gündoğdu, sizin derdiniz ata-
ması yapılmayan öğretmenler midir, 
yoksa onların sendikalar öncülüğünde 
yaptığı eylemler sebebiyle siyasi ikti-
darın yıpranıyor olması mıdır? Siyasi 
iktidarın yıpranıyor olması, Türk Eğitim 
Sen olarak bizim umurumuzda değil-
dir. Siyasi iktidar yıpranmak istemiyor-
sa, adam gibi bir öğretmen atama poli-
tikası ortaya koymalı idi. Yıllardır bunu 
başaramayan siyasi iktidar elbette tep-
ki çekecektir. 2002 yılında ataması ya-
pılmayan öğretmen sayısı 70 binlerde 
iken, Sayın Başbakan seçim meydan-
larında, bunların tamamını atayacağız, 
demiyor muydu? Ne oldu? Son on 
yılda atama bekleyenlerin sayısı 350 

bine çıkmadı mı? Bunun sorumlusu 
sendikalar mı, yoksa siyasi iktidar mıdır?

Siz ne yaparsanız yapın, bizi ilgi-
lendirmiyor, sendikacılık anlayışınız, 
stratejiniz sizi ve üyelerinizi ilgilendirir, 
ancak Türkiye Kamu Sen adını ana-
rak açıklama yapma hakkınız bulun-
mamaktadır, boyunuzdan büyük laflar 
etmeyi bırakın. Diğer sendikaları ka-
ralayacağınıza, bir gün de olsa, sen-
dika olduğunuzu hatırlayarak çalışan-
ların hakları için, ataması yapılmayan 
memleket evlatları için, işsiz gezen 
milyonlarca gencimiz için, pastadan 
aldığı pay her geçen gün azalan kamu 
çalışanları için siyasi iktidara ve Sayın 
Başbakana iki çift laf edin, alanlara çı-
kın.  

Ahmet Gündoğdu, bak, Nabi Avcı 
Şubat’ta atama yapılmayacağını açık-
ladı. Sayın Başbakan, valiler toplantı-
sında bütçe varsa atama yapılır, yoksa 
olmaz, diye açıklama yaptı. Aynı Baş-
bakan değil miydi, hazinenin Cumhu-
riyet tarihinin en dolu kasasına sahip 
olduğunu, kasanın altın ve dövizle dolu 
olduğunu söyleyen, aynı Başbakan 
değil miydi, ülkede kişi başına düşen 
milli gelirin 2500 dolardan 10.500 do-
lara çıktığını söyleyen, aynı Başbakan 
değil miydi, Türkiye’nin Dünyanın 16. 
Büyük ekonomisine sahip olduğunu 
söyleyen. Aynı Başbakan şimdi çık-
mış, bütçe varsa atama yapılır, yoksa 
yapılmaz diyor ve aynı gün Milli Eği-
tim Bakanı Nabi Avcı atama yok diye 
açıklama yapıyor. Ahmet Gündoğdu, 
şimdi Başbakana iki çift laf etmeyelim 
mi? Emredersin, canın sağ olsun Sa-
yın Başbakanım mı diyelim, bu çocuk-
lar sizin gül hatırınız için bir beş, on yıl 
daha beklesin, ne olacak mı, diyelim.

Ahmet Gündoğdu, haddini bil, sen-
dikacılığın ne için yapılması gerektiğini 
bil, sözlerini akıl ve vicdan süzgecin-
den geçirerek söyle. Biz Türk Eğitim 
Sen olarak, ataması yapılmayan öğ-
retmenlere her zaman destek verdik, 
vermeye de devam edeceğiz.Sen işi-
ne bak, sıcak koltuğunda oturmaya 
devam et.
TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ

GÜNDOĞDU 
KENDİNE GEL!

www.turkegitimsen.org.trwww.turkegitimsen.org.tr
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AKP’nin politikalarını biliyoruz. Par-
tinin sırtında yük olacağı düşünülenler, 
zamanı geldiğinde elimine edilir. Hü-
seyin Çelik ve Nimet Çubukçu da ben-
zeri sonları yaşamıştır, ancak içlerinde 
hiçbirisi Ömer Dinçer kadar antipatik 
olmayı başaramamıştır.

Geldiği ilk günden bu yana, ortalığı 
hallaç pamuğu gibi atan Ömer Dinçer’i, 
sıkça kullandığı, yaptığını söylediği, 
bizim ise bir türlü göremediğimiz PA-
RADİGMA DEĞİŞİKLİĞİ de kurtara-
mamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Merkez 
Teşkilatı’nda yıllardır çalışan, birçok 
üst düzey yöneticisinden, hizmetlisine 
kadar emektar insanları dahi gözünü 
kırpmadan silen, öğretmenleri daha ilk 
günden hasım ilan eden, kazanılmış 
haklarını bir bir budayan Ömer Dinçer, 
AKP İktidarının en sevilmeyen Milli 
Eğitim Bakanı unvanını hakkıyla ka-
zanmıştır.

Bakanlık görevine çok iddialı başla-
yan Dinçer, hiçbir eleştiriyi alamayan, 
her yaptığını doğru sayan ben bilirim-
ci anlayışla, MEB’i projeler çöplüğüne 

döndürmüştür. Bilhassa, çevresine 
topladığı, eğitim kökenli olmayan, eği-
tim çalışanlarından çok uzak Müsteşar 
ve İnsan Kaynakları Genel Müdürü ile 
bir acemiler ordusu yaratmış ve her 
geçen gün eğitim çalışanlarından uzak 
bir görüntü çizmiştir.

Türk Eğitim-Sen olarak, sık sık eleş-
tirdiğimiz, karşı karşıya geldiğimiz, öğ-
retmenleri güvercinlere benzeten, 
Bakan Dinçer’in ömrü bir güvercin 
kadar bile olmadı, göreve başladık-
tan 16 ay sonra, gelecek seçimlerde 
riskli görüldüğü için görevden alın-
dı. Başbakan, Milli Eğitim Bakanı 
Ömer Dinçer’le bir seçim yaşamayı 
göze alamadı. 850 bin kişilik eğitim 
çalışanının, 350 bin ataması yapıl-
mayan öğretmenin Hükümete karşı 
infialini önlemenin tek yolu, Ömer 
Dinçer’i gözden çıkarmaktı ve gö-
zünün yaşına bakılmadı, eğitimcile-
rin ateşi, şimdilik, Dinçer’i yaktı.

Eğitim çalışanlarının hükümete kar-
şı kızgınlığını, Ömer Dinçer’i görev-
den almak yetecek midir? Öğretmen-
ler, ataması yapılmayan öğretmenler 
Başbakan’ın kendileri ile ilgili sözle-
rini unutacak mıdır? Bu, artık, Sayın 
Başbakan’ın bundan sonraki tavrına, 
yeni Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın 
yaklaşımlarına ve becerisine bağlıdır. 
Öğretmenler bakımından, artık, cin 
şişeden çıkmıştır, 4+4+4’lük sistemin 
açtığı yaraları sarmak kolay değildir. 
Bakan, yandaş sendika ve siyaset 
üçlüsünün yarattığı güvensizlik or-

tamını ve kaosu çözmek, artık Nabi 
Avcı’nın ferasetine kalmıştır.

Türk Eğitim-Sen olarak, Ömer 
Dinçer’in sadece 16 ay bakan olarak 
kalması, yaşattıkları ile hiç de hayırla 
yad edilmeyecek olması, yeni Bakan 
Nabi Avcı için yol gösterici olmalıdır 
diye düşünüyoruz. Türk Eğitim-Sen, 
öğretmen kökenli bir bakan olma-
masına rağmen, yeni bakan Nabi 
Avcı’ya karşı asla peşin hükümlü 
değildir, Milli Eğitim Bakanlarına 
dostluğumuz, onların eğitim çalı-
şanlarına dostluğu kadardır.

Ömer Dinçer’in tek başına git-
mesi yeterli değildir, oluşturduğu, 
insandan, insanlıktan ve eğitim 
çalışanlarından uzak bir kısım bü-
rokratları da gitmelidir. (Görevini hak 
edenleri tenzih ederiz) Yerlerine öğret-
men kökenli yöneticiler getirilmelidir. 
Aksi takdirde, Dinçer’in yıktığı, eğitim 
çalışanları ile Bakanlık arasındaki köp-
rüyü kurmak mümkün olmayacaktır.

60 yaş olgunluğuna ulaşmış Sayın 
Nabi Avcı’nın, makamların gelip geçici 
olduğunu bilenlerden olmasını diliyo-
ruz. Arkasından davul zurna çalınan 
bir Milli Eğitim Bakanı olmak Sayın 
Dinçer’e nasip oldu, yapmasını di-
lediğimiz hayırlı, adil, doğru ve ger-
çekten milli olan bir bakanlığı da 
Nabi Avcı’dan bekliyor, görevinin 
hayırlı olmasını diliyoruz. UNUTUL-
MAMALIDIR, MAHKEME KADIYA 
MÜLK DEĞİLDİR.

BİZ SÖYLEMİŞTİK, MAHKEME 
KADIYA MÜLK DEĞİLDİR
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-
Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk’un 
2012-2013 eğitim-öğretim yılının ilk ya-
rıyılının sona ermesi dolayısıyla yaptığı 
basın açıklamasıdır.

2012-2013 eğitim-öğretim yılının ilk 
yarıyılı sona eriyor. Bu eğitim-öğretim 
yılına 4+4+4 eğitim sistemi damgası-
nı vurdu. Yeni sistem; yangından mal 
kaçırırcasına, tarafların öngörüleri ve 
kaygıları dikkate alınmadan, ortak mu-
tabakata varılmadan hazırlanarak, uy-
gulanmaya başlandı.

ALAN DEĞİŞTİREN 
ÖĞRETMENLERİMİZDEN 

İSTEYENLERE ÇALIŞTIĞI YERDE 
GERİ DÖNÜŞ HAKKI VERİLMELİDİR

Bu yıl en fazla acıyı sınıf öğret-
menleri yaşadı. Hatırlanacağı üzere, 
sendikamız bu sistemle birlikte sınıf 
öğretmenlerinin norm kadro fazlası 
olacağını söylemiş, Milli Eğitim Ba-
kanlığı ise ısrarla bir tane bile sınıf öğ-
retmeninin norm fazlası olmayacağını 
ileri sürmüştü. Bugün gelinen noktada, 
sendikamızın uyarılarında ne kadar 
haklı olduğu görüldü.

Sınıf öğretmenleri yeni sistem dola-
yısıyla norm kadro fazlası olmalarına 
isyan ederken, Bakanlık hem mağdu-
riyetleri gidermek ve norm kadro faz-
lası öğretmenleri eritmek, hem de özür 
grubu tayini gerçekleşmeyen öğret-
menlere sözüm ona kolaylık sağlamak 
için alan değişikliği hakkı getirdi.

Ancak bu kez öğretmenler değiştir-
dikleri alanda mutlu, verimli ve başarılı 
olamadı. Kolay değil, tecrübe sahibi 
olduğu branşları bırakmak zorunda 
kalan öğretmenler, hâkim olmadıkları 
branşlarda öğrencilerine ders verme-
ye çabalamaktadır. Elbette bu durum, 
ne öğretmenleri, ne öğrencileri, ne de 
velileri memnun etmiştir. Yeni sistemle 
birlikte tüm branşlarda norm kadro faz-
lası olan öğretmenlerin sayısı 70 bin 
civarındadır. Norm kadro fazlası oldu-
ğu için alan değiştiren sınıf öğretmen-
lerinin sayısı ise tam 23 bin 559’dur.

Bunun üzerine Bakanlık, 2012 yılı 
yer değiştirme döneminde iller arası 
yer değiştirme yoluyla alan değiştiren 
öğretmenlerimize, eski iline dönmek 
şartıyla, eski alanına dönme hakkı (!) 
tanıdı. Yani Bakanlık, alan değişikliği 
iptalini sadece özür grubu mağdurları-
na vermiş oldu, il içi alan yer değiştir-
me yoluyla alan değiştirenleri kapsam 
dışı bıraktı.

MEB, özür grubu mağdurlarına sö-
züm ona imkan (!) tanıdı, ama aslında 
Bakanlık, özür grubu mağduru öğret-
menlere, ‘Ailene kavuşman için sana 
alan değişikliği hakkı tanımıştım. Şu 
an görev yaptığın alanda mutlu de-
ğilsen, yine ailenden ayrılarak, eski 
alanına dönebilirsin’ dedi. Bakanlık, 
özür grubu mağduru öğretmenlere bu 
imkânı (!) biraz da mecburiyetten ver-
di. Öğretmenlerin alan değiştirdikleri 
branşlarda başarılı olmadığını, bunu 
da eğitim-öğretimin kalitesini düşür-

düğünü anlayan Bakanlık, özür grubu 
mağdurlarının tepkilerini en aza indir-
gemek için bu yolu denedi.

Öğretmenlerimize bu kez eski alanı 
ile ailesi arasında tercihe zorlayan Ba-
kanlık anlaşılan onlarla çok fena alay 
etmektedir. Öğretmenlere tanınan söz-
de ‘hak’ kabul edilebilir değildir, mantık 
sınırları içinde hiç değildir. Bu gelişme-
nin üzerine sendikamız, Bakanlığa yazı 
yazarak, alan değiştiren öğretmenleri-
mizden isteyenlere çalıştığı yerde geri 
dönüş hakkı verilmesini istedi. Ancak 
Bakanlık, henüz bu talebimize olumlu 
cevap vermedi.

Şu anda öğretmenler çaresiz bir 
şekilde Milli Eğitim Bakanlığı’nın akıl 
ve izanla bağdaşır bir adım atması için 
beklemektedir.Türk Eğitim-Sen olarak 
talebimiz, Milli Eğitim Bakanı Ömer 
Dinçer’in Bakanlığı ben bilirimci anla-
yışıyla yönetmeyi bırakarak, alan de-
ğiştirmek zorunda kalan öğretmenleri-
mizin mağduriyetlerine son vermesidir. 
ALAN DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KA-
LAN ÖĞRETMENLERİMİZDEN İS-
TEYENLERE ŞUBAT AYINDA ESAS 
BRANŞLARINA DÖNÜŞ HAKKI TA-
NINMALIDIR.

Öte yandan alan değişikliğinin ar-
dından bu kez diğer branşlarda yığıl-
ma olmuştur. Özellikle Teknoloji ve 
Tasarım Öğretmenliği yığılma olan 
branşların başında gelmektedir. Dola-
yısıyla bu durum öğretmen atamalarını 
da olumsuz yönde etkileyecektir. Ge-
lecek yıllarda birçok teknoloji tasarım 
öğretmeni norm kadro fazlası olacak-
tır. Peki Bakanlık bu soruna nasıl bir 
çözüm düşünmüştür?

İddiaya giriyoruz ki, Bakanlığın bu 
konuda da bir yol haritası yoktur. Plan-
sızlığın diğer adı haline gelen Milli Eği-
tim Bakanlığı yaptığı hataların faturası-
nı eğitimcilere ödetmektedir.

BAŞBAKAN, ÖZÜR GRUBU 
TAYİNLERİ İLE İLGİLİ ‘ŞUBAT’TA 
ATAMA’ SÖZÜNÜ TUTMALIDIR
Öğretmenler, Bakanlığın özür grubu 

tayinlerini yılda bir kereye indirmesiyle 
birlikte büyük mağduriyet yaşamıştır. 
Aileleri parçalanan, eşiyle arası bo-
zulan, çocuklarından ayrı kalan, sağ-
lık sorunları yaşadığı halde ailesinin 
bulunduğu ile gidemeyen ya da aile-
sinden biri sağlık sorunları yaşaması-
na rağmen onun yanında olamayan, 
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yüksek lisans yapma hakkının önüne 
engeller konulan öğretmenlerimiz şu 
anda sıfır motivasyonla görev yapmak-
tadır.

Öğretmenlerin başına bu belayı sa-
ran Milli Eğitim Bakanlığı, mutsuz, hu-
zursuz öğretmenlerle nasıl verim elde 
edecektir? Özür grubu tayini isteyen 
öğretmenlere alan değişikliği hakkı ta-
nıyarak, bu sorunu çözeceğini zanne-
den ama öğretmenleri daha büyük so-
runlar sarmalına bulayan, öğretmenleri 
ikilemde bırakan, eşi ve işi arasında 
seçim yapmaya zorlayan Bakanlık, 
yaptığı hatadan ne zaman dönecektir? 
Bir öğretmenin çocuğunun büyüdü-
ğünü görememesi, Bakan için kırılma 
noktası değil midir?

Başbakan’ın ‘Aile değerlerimiz milli 
bekamızın en önemli teminatıdır’ şek-
linde billboardlarda ilanı vardır. Sık 
sık ailenin kutsallığından dem vuran, 
vatandaşlarımızdan üç çocuk yapma-
larını isteyen, aile değerleri için bill-
boardlara ilan veren Başbakan son 
yaptığı açıklamada Şubat’ta eş duru-
mundan tayin talebi için “Yeniden ata-
ma yapılacak, hazırlıklar yapılıyor” de-
miştir. Başbakan’ın bu açıklamasının 
hemen ardından Milli Eğitim Bakanı 
Ömer Dinçer, bir kez daha özür gru-
bu tayinlerinin Ağustos ayında yapı-
lacağını söylemiştir. Peki bu durumda 
öğretmenler kime inanacaktır? Bakan 
Dinçer’in sık sık Başbakan ile çelişkili 
açıklamalar yaptığı, ancak her defasın-
da Başbakan’ın söylemlerinin gerçek-
leştiği düşünüldüğünde, Şubat’ta özür 
grubu ataması yapılmasına yönelik 
umudumuzu koruyoruz.

Başbakan’ın bu sözünü yerine ge-
tirmesini bekliyoruz. Şayet bu söz ye-
rine getirilmezse, ya da eksik yerine 
getirilirse, bunu siyasi erke her fırsatta 
hatırlatırız. Unutulmamalıdır ki; sözün-
de durmayan devlet adamları saygıy-
la yad edilmez. Ayrıca, Şubat ayında 
sadece eş özrü mağdurlarının değil, 
sağlık ve öğrenim özrü mağdurlarının 
da tayin talebi gerçekleştirilmelidir. Her 
sene öğretmenlerimizin bu strese gir-
memesi için de Bakanlık, özür grubu 
tayinlerini eskiden olduğu gibi yılda 
iki kez yapmalıdır. Başbakan, Bakan 
Dinçer’e bu konuda talimat vermelidir.

Türk Eğitim-Sen olarak; allı, pullu, 
cicili, bicili laflar değil, ailelerin birleş-
tirilmesini, sağlık sorunları yaşayan 

öğretmenlerin çilesinin bitmesini, öğ-
renimin önüne konulan engellerin kal-
dırılmasını istiyoruz. ŞUBAT AYINDA 
MUTLAKA ÖZÜR GRUBU TAYİNLE-
Rİ YAPILMALI VE ÖĞRETMENLERE 
YAŞATILAN ÖZÜR GRUBU TAYİNİ 
İSKENCESİNE ARTIK SONSUZA 
DEK SON VERİLMELİDİR.

ŞUBAT AYINDA 30 BİN, AĞUSTOS 
AYINDA 70 BİN OLMAK ÜZERE 

2013 YILINDA 100 BİN ÖĞRETMEN 
ATAMASI YAPILMASINI İSTİYORUZ

Ataması yapılmayan öğretmenler 
hemen her gün meydanlarda atanma 
taleplerini dillendirmektedir. Sendika-
mız da atama bekleyen öğretmenlerin 
mücadelesine destek vermekte, onlar 
için sayısız eyleme imza atmaktadır. 
Hatırlanacağı üzere Türk Eğitim-Sen, 
son olarak, Şubat ayında 30 bin öğret-
men ataması yapılması için 29 Aralık 
2012’de Ankara’da büyük bir yürüyüş 
ve miting yapmıştı. 

Ancak, aradan geçen sürede Ba-
kanlık, ataması yapılmayan öğret-
menlerin haykırışlarını, yakarışlarını 
duymadı ve Şubat ayında öğretmen 
ataması yapılmayacağını açıkladı.

Oysa 350 bin gencimiz atama bek-
lemektedir. Öğretmen ihtiyacı Bakan-
lığın verdiği rakamlara göre 127 bin 
212’dir. OECD ülkeleri ile kıyaslandı-
ğında ise öğretmen açığı ülkemizde 
çok daha fazladır. OECD Bir Bakışta 
Eğitim 2012 Raporunu incelediğimiz-
de; öğretmen başına düşen öğrenci 
sayısında OECD ülkeleri ortalama-
sı ilköğretimde 15.9, ortaöğretimde 
13.8’dir. Buna göre; OECD ülkelerinin 
ortalaması baz alındığında, ülkemizde 
öğretmen açığı, ilköğretimde 136 bin 
438, ortaöğretimde 40 bin 709 olmak 
üzere toplam 177 bin 147’dir. Ülkemiz-
de öğretmen açığı, OECD ülkelerini 
ayrı ayrı baz aldığımızda daha da yük-
sektir.

Ülkemizde öğretmen açığı İtalya 
baz alındığında ilköğretimde 401 bin 
971, ortaöğretimde 82 bin 187; Finlan-
diya baz alındığında ilköğretimde 224 
bin 963, ortaöğretimde 42 bin 727; 
Avusturya baz alındığında ilköğretim-
de 334 bin 263; ortaöğretimde 161 bin 
687’dir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN SAYISI 69 
İLDE 57 BİN 400’DÜR

Öğretmen açığı, ücretli öğretmen-
ler eliyle kapatılmaya çalışılmaktadır. 
Bu konuda kamuoyu yanlış bilgilendi-
rilmektedir. Bakan Dinçer, ücretli öğ-
retmen sayısını 12 bin 37 olarak açık-
lamıştır. Oysa sendikamızın ücretli 
öğretmen araştırması bu rakamın yan-
lış olduğunu ortaya koymaktadır.

Sendikamızın İl Valiliklerinden elde 
ettiği rakamlara göre, 69 ilde ücretli 
öğretmen sayısı 57 bin 400’dür. Üc-
retli öğretmenlerin 22 bin 730’u eğitim 
fakültesi mezunu, 23 bin 886’sı lisans 
mezunu, 10 bin 757’si ise ön lisans 
mezunudur. En fazla ücretli öğretmen 
13 bin 411 ile İstanbul’dadır. İstanbul’u 
3 bin 185 ile Ankara, 2 bin 873 ile Şan-
lıurfa, 2 bin 319 ile Bursa, 2 bin 78 ile 
Konya gelmektedir. İki yıllık meslek 
yüksekokulu mezunlarının bile öğret-
men olduğu, hatta zihinsel engelliler 
öğretmenliği yaptığı ülkemizde duru-
mun vahameti yürek burkmaktadır. 69 
ilde zihinsel engelliler öğretmeni ola-
rak görev yapan tam 964 ücretli öğret-
men bulunmaktadır. Ön lisans mezunu 
branş öğretmenlerinin sayısı ise 4 bin 
251’dİr. Bakan Dinçer’in bu tablodan 
haberdar olmaması mümkün müdür? 
Bakan Dinçer, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin değil de, başka bir ülkenin 
Bakanlığını mı yapmaktadır? Ömer 
Dinçer, Türk milli eğitimine bu kadar 
mı yabancılaşmıştır?

Bakanlığın Şubat ayında öğretmen 
ataması yapmaması, bu konuda da-
yatmacı ve ısrarcı davranması anlaşılır 
gibi değildir. Yoksa Milli Eğitim Baka-
nı, Maliye Bakanından çekindiği için 
mi kadro isteyememektedir? Bakan 
Dinçer, neden ‘kadro istiyorum’ diye 
masaya yumruğunu vuramamakta, 
ağırlığını koyamamaktadır? Öğret-
menlerin kadro meselesi sadece Ma-
liye Bakanlığı’nın tekelinde midir? Biz, 
ihtiyaç yoksa yine de ‘atama yapın’ de-
miyoruz. Ülkemizin öğretmen ihtiyacı 
olduğunu biliyoruz ve bu nedenle ‘ihti-
yaca göre atama yapın’ diyoruz.

Öte yandan Başbakan’ın, atama 
bekleyen öğretmenlerin sorununa du-
yarsız yaklaşması ve bu sorunu çöz-
mek yerine, polemik yaratan bir üslup 
tercih etmesi çok acıdır. Başbakanın, 
bir öğretmenin “Şubat’ta atama ol-
mazsa, size oy vermeyeceğiz” sözle-
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rine karşılık “Al oyunu kendine sakla” 
şeklinde cevap vermesi manidardır. 
Kamuoyunda ikinci ‘Ananı da al git’ 
vakası olan bu diyalog atama bekle-
yen öğretmenleri çok üzmüştür. Baş-
bakan, bu ülkede yaşayan herkese 
saygı göstermek zorundadır ve tüm 
vatandaşlarımıza eşit mesafede yak-
laşmalıdır. Başbakan “Bize kimin oy 
vereceği belli” diyemez, kendisine tep-
ki gösterenleri kategorize edemez, bir 
tarafı sahiplenirken, diğer tarafı öteki-
leştiremez. Bu ülkeyi yöneten Başba-
kanın herkesi kucaklaması, talepleri 
ve eleştirileri büyük bir sükûnetle din-
lemesi gerekir. Bu gençler ne ideolojik 
davranmakta, ne de siyaset peşinde 
koşmaktadır. Onların tek istediği mes-
leklerini yapabilmektir. Başbakan’ın en 
azından gençlerin bu talebine saygı 
duyması gerekir.

Bakan Dinçer’in de bu konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada, “Bugünlerde yapı-
lan bu tip taleplerin arkasında siyasi ve 
biraz da sendika destekli bir muhalefet 
çabası yattığı kanaatindeyim” şeklin-
deki sözleri manidardır. Sendikamızı 
açıkça hedef alan Bakan Dinçer, ken-
disine yönelen bu kadar tepkiyi siyasi 
olarak görme hevesindedir.

Ancak Bakan gözünü, kulağını aç-
malı; öğretmenlerin haklarını gasp 
ettiğinin, onları perişan ettiğinin far-
kına varmalıdır. Şayet Bakan Dinçer, 
atama bekleyen öğretmenlerin Şubat 
atamalarını sekteye uğratmasaydı, 
öğretmenlerin ailelerine kavuşmasını 
engellemeseydi, sağlık sorunları yaşa-
yan öğretmenlerimize kucak açsaydı, 
öğretmenlerin öğrenim hakkının önü-
ne barikatlar koymasaydı bunların hiç-
biri yaşanmazdı. Ayrıca Bakan’ın “Şu-
bat ayında atama isteyen kişi on yıldır 
öğretmenimiz. Şubat ayı ataması onun 
sorunu değil ki” sözleri de acı vericidir. 
Başbakan’a tepki gösteren öğretme-
nimizin eşi atanamamıştır ve Şubat’ta 
atama talebi hem eşi hem de atama 
bekleyen yüzbinlerce öğretmen adına-
dır. Elbette Bakan’ın bu kadar geniş bir 
perspektiften konuyu değerlendirmesi 
bizler için büyük yanılgı olurdu. Bunun 
ardında başka şeyler arayan, son de-
rece insani olan bir talebi siyasi zemi-
ne çekmeye taşıyan, ideolojik gören 
bir Bakanın, zaten Bakanlığı tartışmalı 
demektir. Bu zihniyete sahip bir Ba-
kan, nasıl hala bu görevinin başındadır 
doğrusu anlamakta güçlük çekiyoruz. 

Sendikamız elbette her zaman doğ-
ru bildiğini söyleyecektir. Bu durum si-
yasi erk’in rahatını bozmuş olabilir, Ba-
kan Dinçer’i son derece rahatsız etmiş 
olabilir. Bunlar bizi hiç ama hiç ilgilen-
dirmez. Bakan, öğretmenlerin tahrik 
edildiğine karşı saçma sapan iddialar-
da bulunsa da, sendikamızın hak ara-
ma mücadelesi sürecektir. Hak arama 
mücadelemizin tahrik olarak görülmesi 
ise bizim için bir onurdur. Asıl, yanlış 
uygulamalarınızla öğretmenleri siz 
tahrik ediyorsunuz. Hala bunun farkına 
varamadınız mı?

 Bu minvalde Türk Eğitim-Sen ola-
rak; Şubat ayında 30 bin, Ağustos 
ayında 70 bin olmak üzere 2013 yılında 
100 bin öğretmen ataması yapılmasını 
istiyoruz. Bu konudaki ısrarımızdan 
vazgeçmeyeceğiz. Ayrıca, neredey-
se asal istihdam haline gelen ücretli 
öğretmenliğe son verilmeli ve tüm öğ-
retmenler kadrolu olarak atanmalıdır. 
Türk milli eğitiminin ucube, verimi ve 
kaliteyi düşüren istihdam modelleri ile 
işi olmamalıdır.

YÖNETİCİ ATAMALARI NE 
OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, yönetici ata-
malarını henüz yapmamıştır. Oysa 
Yönetici Atama Yönetmeliğine göre; 
atamalarının sınava dayalı olarak 
Ocak-Şubat aylarında yapılması ge-
rekmektedir. Bu konuda Bakanlık, 
sendikamızın yazdığı yazıya cevap 
olarak, 652 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname kapsamında mevzuatta 
düzenleme yapıldığını, düzenlemenin 
tamamlandığında gerekli açıklamanın 
yapılacağını bildirmiştir. Yani yeni yö-
netmeliğin ne zaman yayınlanacağı-
na dair elimizde bir bulgu yoktur. Bu 
yönetmelik Haziran ayında değişirse, 
yaza kadar yönetici atamaları yapılma-
yacak mıdır?

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre; 
yenilenecek yönetici atama yönetmeli-
ğinde, mülakat sisteminin getirileceği 
söylenmektedir. Ayrıca Başbakan; yö-
netici atamalarında puan ve sicil baz 
alınarak üç aday belirleneceğini, o ilin 
Valisinin bunların arasından bir kişiyi 
müdür olarak atayacağını belirtmiştir. 
Bunu Bakan Dinçer de doğrulamıştır.

Sendika olarak mülakat sistemine 
de, Başbakan’ın ve Bakan Dinçer’in 
tartışmaya açtığı uygulamaya da kar-

şıyız. Şu anda okul müdürlüğüne ata-
malar puan üstünlüğüne göre yapıl-
maktadır. Şayet mülki idare amirlerine 
inisiyatif verilirse, torpil devreye gire-
cek, liyakat ilkeleri yerle yeksan ola-
caktır. Zira Valilerin büyük bir kısmının 
siyasi erkin güdümünde hareket ettiği-
ni biliyoruz.

Bu durumda Valilerin objektif dav-
ranması son derece güç olacak, yö-
netici atamalarında ideolojik davranı-
lacak, yandaşlar kayırılacak, hak eden 
değil, hak dilenen atanacaktır. Eğitimi 
böylesine şaibeli bir konuma getirmek 
son derece yanlıştır.

Yönetici atamalarında mülakat ge-
tirilmesi durumunda ise, bunun yargı-
dan döneceği gün gibi aşikârdır. Sendi-
kamız mülakat uygulamasına karşıdır. 
Dolayısıyla yönetici atamalarında mü-
lakat getirilirse, yargıya başvuracağı-
mız bilinmelidir. Bakanlığın aklı başın-
da yönetmelikler hazırlayarak, torpile, 
yandaş kayırmaya neden olacak uygu-
lamalardan kaçınması gerekir.

Öte yandan yöneticilik sınavlarını 
kazanmış ve atama bekleyen eğitim 
çalışanları şu anda büyük bir endişe 
içindedir. Kendilerine sınav kazanmış 
olmanın yanı sıra ilave şartlar getirile-
ceği yönünde kaygılar taşıyan yönetici 
adayları, belirsizlik içinde beklemekte-
dir. Kamuoyunda tartışılan uygulama-
lar getirilirse, mevcut yönetmeliğe göre 
sınava giren yönetici adaylarının hak-
ları gasp edilmiş olacaktır.

USULSÜZ ATAMALAR HIZ 
KESMEDEN SÜRÜYOR

Milli Eğitim Bakanlığı’nda usulsüz-
lükler bu dönemde devam etmektedir. 
Bunun son örneğini şube müdürlükle-
ri görevlendirmelerinde görmekteyiz. 
Şöyle ki; Milli Eğitim Bakanlığı tarafın-
dan yayınlanan 2012/44 sayılı genelge 
ile İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 
bünyesindeki şube müdürlüklerine be-
lirli şartlarla görevlendirme/atama ya-
pılacağı bildirilmişti.

Bu süreçte sendikamız, şube mü-
dürlüğü görevlendirmelerinin iptali için 
dava açtı ve görevlendirmeler yerine 
bir an önce “şube müdürlüğü sınavı” 
yapılmasını istedi. Hukuki süreç devam 
ederken, Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı 
hatanın biraz geç olsa da farkına vardı 
ve genelgeyi yürürlükten kaldırdı.
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Ancak, işin enteresan tarafı, yürür-
lükten kaldırılan genelgeye dayalı ola-
rak şube müdürlüğü görevlendirmeleri 
yapılmaktadır. Hatta bu görevlendir-
meler, el altından dilekçeler alınarak 
gerçekleştirilmektedir. İşin ehli olma-
yan, liyakatten yoksun kişiler ülkemiz-
de şube müdürü olmaktadır.

Sınav yerine, torpil ile şube müdürü 
olan bu kişiler bu makamları hak eden-
lerin kızgınlığına neden olmuştur. Bu 
görevlendirmeleri, Valilikler ve İl Milli 
Eğitim Müdürleri yapmaktadır. Peki 
Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in 
dönen dolaptan haberi olmaması 
mümkün müdür? Şayet haberi yoksa, 
Bakan Dinçer torpilli şube müdürlüğü 
görevlendirmelerini iptal edecek midir? 
Yoksa Bakanlık, Milli Eğitim Müdürlük-
lerine ‘bu genelgeyi göstermelik olarak 
iptal ediyorum, siz el altından şube 
müdürlerini görevlendirin’ mi demiştir?

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer 
şayet dürüst bir bakan ise bu görev-
lendirmeleri ivedilikle iptal eder. Aksi 
takdirde Dinçer, sözünde durmayan 
bir Bakan olmasının yanında, dürüst 
olmayan bir Bakan olarak da anılır. Ba-
kanlığın ideolojik davranarak, yandaş 
kayırma anlayışına bir son vermesi, 
şube müdürlüğü görevlendirmelerini 
sınava dayalı yapması gerekmektedir.

MEB, ORTAÖĞRETİMİ FELÇ 
ETMEYE HAZIRLANIYOR

Bilindiği gibi Hükümet, 4+4+4 siste-
minin ardından, ortaöğretim sistemin-
de de birtakım değişikliklere gitmekte-
dir. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in 
açıklamasına göre; SBS kaldırılacak, 
tür olarak liseler akademik, meslek, 
fen, ve özel lise olacak, adrese daya-
lı olarak öğrenciler Anadolu liselerine 
kayıt yaptıracak, Anadolu öğretmen 
liseleri kapanacak, Fen liseleri nüfusu 
500 bin olan yerlerde olacak.

Tüm bu değişikliklerin hedefinde, 
aslında dershane sisteminin kaldırıl-
ması vardır. Başbakanın, dershaneleri 
kapatmak konusunda verdiği karar so-
nucunda sistemde aceleyle değişiklik 
yapılmaktadır.

Bu sistemin sonuçları, tıpkı 4+4+4 
sisteminin sonuçları gibi olacaktır. Sı-
navların kaldırılmasının, dershanelerin 
kaldırılması sonucunu doğuracağını 
hesap eden Bakanlık, sırf bu nedenle 
ortaöğretimi felç etmek üzeredir.

Şöyle ki; bir süredir genel liselerin 
Anadolu lisesine dönüştürülme ça-
lışması vardır. Yeni sistemde bu dö-
nüşüm tamamlanacaktır.Ancak, tüm 
genel liseler Anadolu liselerine dö-
nüştürülürken, aslında Anadolu liseleri 
genel liselere dönüştürülmüş olacaktır. 
Hepsinin tabelasında Anadolu lisesi 
yazacak, ancak, kalite açısından okul-
larda hiçbir değişiklik olmayacaktır.

Öğrenci kabulünün adrese dayalı 
kayıt sistemiyle olması ve nüfusu 500 
binin altında olan yerlerde fen liseleri-
nin kapatılması ise zengin-fakir çocuk 
arasındaki ayrımı daha da belirginleşti-
recektir. Daha önceleri maddi durumu 
iyi olmayan ailelerin zeki ve başarılı 
çocukları sınavla puanı yüksek olan 
Anadolu liselerine ya da Fen liselerine 
gidebilirken, kaliteli okullarda okuyabi-
lirken, şimdi bu imkân çocuklarımızın 
elinden alınmış olacaktır. Başarılı ço-
cuklara ikametgâh adresindeki okullar 
adres gösterilecektir ya da nüfusu 500 
binin altında olan yerlerde yaşayan 
çocuklar başarılı olmasına rağmen 
Fen lisesine gidemeyecektir. Kısacası 
maddi durumu iyi olmayan çocuklara 
kaliteli ve başarılı okulların kapısı ta-
mamen kapatılacaktır.

Anadolu öğretmen liselerinin kaldı-
rılacak olması da son derece yanlıştır. 
Anadolu öğretmen liseleri kaliteli eği-
tim veren liselerimizdir. Bu liselerden 
mezun olan çocuklarımıza, üniversite 
sınavında eğitim fakültelerini tercih et-
meleri durumunda ek puan verilmek-
tedir. Öğretmen yetiştiren bu liselerin 
kapatılması, Türkiye’nin kaliteli, dona-
nımlı, nitelikli öğretmen yetiştirmesine 
vurulmuş bir darbedir. Bu nedenle, 
Türk Eğitim-Sen olarak, Anadolu öğ-
retmen liselerinin kapatılmasına karşı-
yız.

Buradan Milli Eğitim Bakanlığı’na 
soruyoruz: Madem Fen liselerinin sayı-
sını azaltacaktınız, Anadolu öğretmen 
liselerini kapatacaktınız o halde ne-
den 2012-2013 eğitim-öğretim yılında, 
birçok yerde, Fen liseleri ve Anadolu 
öğretmen liseleri açtınız? Bu konuda 
gerekli tedbirleri neden almadınız? Bu 
okulların sayısının azaltılması ya da 
kapatılması durumunda çok sayıda 
öğretmenin norm kadro fazlası olaca-
ğını bilmiyor musunuz? Bilindiği gibi 
Fen ve Anadolu liselerine öğretmen 
alımı sınavla yapılmaktadır. Sistem de-

ğişikliği ile birlikte bu öğretmenlerimi-
zin akıbeti ne olacaktır?

Milli Eğitim Bakanlığı, bu sistemle 
birlikte, özel okullara talebi artırmayı 
da hedeflemektedir. Evinin yakınında-
ki okula gitmek istemeyen öğrenciler, 
özel okullara yönelecektir. Zaten ders-
haneleri özel okullara dönüştürme pro-
jesi de bunun bir parçasıdır. Olan yine 
maddi durumu iyi olmayan ailelerin ço-
cuklarına olacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı plansız, prog-
ramsız hareket etmekte, bu işi de ol-
dubittiye getirmeye çalışmaktadır. Her-
kes bilmelidir ki; ortaöğretimde sistem 
değişikliğinin faturası çok ağır olacak-
tır. Bakanlık bir an önce bu yanlıştan 
dönmelidir.

EĞİTİM ÇALIŞANLARININ 
İTİBARLARI İLE BİRLİKTE SOSYO-

EKONOMİK DURUMLARI DA 
YERLERDE SÜRÜNÜYOR

Bu eğitim-öğretim yılına damgasını 
vuran konulardan birisi de öğretmenle-
rin, eğitim çalışanlarının yaşadığı itibar 
kaybıdır. Başta Başbakan olmak üze-
re, Milli Eğitim Bakanı ve diğer Bakan-
lar sıkça öğretmenleri incitecek sözler 
sarfetmiştir. Atama bekleyen öğret-
menleri yem bekleyen güvercinlere 
benzeten bir Milli Eğitim Bakanı, öğret-
menlerin az çalışıp, çok tatil yaptığını 
ifade eden, ‘Al oyunu kendine sakla’ 
diyen bir Başbakan ve diğer kırıcı söz-
lerin sahipleri Bakanlar… Atatürk’ün 
öğretmenlere verdiği değer ne kadar 
fazlaysa, bugünkü siyasi erkin öğ-
retmenlere verdiği değer bir o kadar 
azdır. Mesnetsiz sözlerin sahipleri, 
öğretmenleri o kadar küçültmüştür ki, 
öğrenci ve veliler bile onları değersiz 
görmeye başlamıştır.

ÖĞRETMENLER ÜLKEMİZDE YILDA 
12 BİN 415 DOLAR İLE 14 BİN 681 

DOLAR ARASINDA ÜCRET ALIYOR
Saygınlığı azalan öğretmenlerimiz 

ve eğitim çalışanlarımız, sosyo-eko-
nomik yönden de gün geçtikçe hak 
kaybına uğramaktadır. Yüzde 3+3’lük 
zamma mahkûm edilen öğretmen, hiz-
metli, memur, teknisyen, şef, daktilog-
raf, veri hazırlayıcı gibi eğitim çalışan-
larının maaşları yerinde saymaktadır. 
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Yar-
dımcı Hizmetler Sınıfında görev yap-
makta olan personelin görev tanımı 
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yoktur, çalışma saatleri, özlük hakları 
ve yer değiştirmeleri ile ilgili sıkıntıları 
vardır. Bu personelin yer değiştirmele-
rine ilişkin usul ve esaslar açık olarak 
tespit edilmediği için özürleri bile olsa 
bu talepleri reddedilmektedir.

Yıllardır maaşlarına iyileştirme 
yapılmayan öğretmen ve akademis-
yenlerin ek ödemelerine de artış ya-
pılmaması bardağı taşırmıştır. OECD 
ülkeleri ile kıyaslandığında ülkemizde-
ki öğretmenlerin maaşlarının ne kadar 
düşük olduğu daha net görülecektir. 
OECD 2012 Bir Bakışta Eğitim Rapo-
runa göre, OECD ülkelerinde ilköğre-
timde göreve yeni başlayan bir öğret-
menin maaşı ortalama yıllık brüt 28 
bin 523 dolar, en yüksek derecedeki 
bir öğretmenin maaşı ortalama yıllık 
brüt 45 bin 100 dolardır. Ülkeler ayrı 
ayrı incelendiğinde; Norveç’te ilköğre-

timde göreve yeni başlayan bir öğret-
men yıllık brüt 32 bin 629 dolar, en üst 
derecedeki bir öğretmen yıllık brüt 40 
bin 405 dolar, Amerika’da ilköğretimde 
göreve yeni başlayan bir öğretmen yıl-
lık brüt 36 bin 858 dolar, en üst dere-
cedeki bir öğretmen yıllık brüt 52 bin 
137 dolar, Lüksemburg’da göreve yeni 
başlayan bir öğretmen yıllık brüt 65 bin 
171 dolar, en üst derecedeki bir öğret-
men yıllık brüt 114 bin 988 dolar ka-
zanmaktadır. Aynı raporda Türkiye’de 
ilköğretimde göreve yeni başlayan bir 
öğretmenin maaşı yıllık brüt 23 bin 130 
dolar, en yüksek derecedeki bir öğ-
retmenin maaşı yıllık brüt 26 bin 587 
dolardır. Ancak bu rakamlar satın alma 
gücü paritesine göre hesaplanmıştır 
ve brüt maaşlardır. Ülkemizde öğret-
menlerin eline geçen net rakamlar el-
bette bu şekilde değildir. Söz konusu 

rapor, Türkiye ile diğer ülkeleri kıyas-
lamak açısından önemlidir. Ülkemizde 
öğretmen maaşları yılda 12 bin 415 
dolar ile 14 bin 681 dolar arasında de-
ğişmektedir.

Sefalet ücretlerine talim eden eği-
tim çalışanlarımızın ne zaman sos-
yo-ekonomik ve itibar yönünden hak 
ettikleri konumda olacağı merak ko-
nusudur. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu 
konuda duyarsız davranması, eğitim-
cilerin yanında yer almaması, eğitim 
çalışanlarının hakları için mücadele 
etmemesi ibretlik bir durumdur. Göre-
ve geldiği günden bugüne dek eğitim 
çalışanlarının yanında olmayan Ömer 
Dinçer, ne zaman Milli Eğitim Bakanı 
olduğunu hatırlayacak ve eğitimcisine 
sahip çıkacaktır?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
“kamu kurumlarına ait tatil kamplarında 
memurlar senede birkaç ay tatil yapı-
yor, geriye kalan aylarda o kamplar çü-
rümeye yüz tutuyor” söylemine Türkiye 
Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Kon-
cuk cevap verdi.

“BU ŞARTLARDA MEMUR OTELE 
NASIL GİTSİN?”

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı 
İsmail Koncuk, “kamu çalışanlarının al-
dığı ücretlere bakıldığında bu kampları 
neden tercih ettikleri sorusuna cevap 
bulunur” derken, memurun bu şartlar 
altında bir otelle anlaşarak tatile gitmesi-
nin mümkün olmadığını söyledi. Koncuk, 
“memurların sahip olduğu kamplar veya 
sosyal tesisler ucuz olması sebebiyle 
kamu çalışanları tarafından tercih edil-
mektedir. Ancak bugünün şartlarına ba-
kıldığında düşük maaşlı memurlarımız, 
bu kamplara bile gitmekte zorlanmakta-
dır. Kamu çalışanlarının bugün bir otelle 
anlaşıp, o otelde tatil yapma imkânı yok-
tur. Şayet bir memur şık bir otelde tatil 
yapmaya kalkarsa en az iki maaşını ora-
da bırakmak zorunda kalır.” dedi.

“HER AY 250 TL TATİL DESTEĞİ 
MAAŞLARINA YANSIMALI”

Türkiye Kamu-Sen olarak kamu çalı-
şanlarına tatil desteğini yıllardır talep et-
tiklerini ifade eden Genel Başkan İsmail 
Koncuk, Hükümetin memurun maaşına 

her ay yapacağı 250 TL’lik bir yardımla 
bu desteği verebileceğini belirtti. Kamu 
kurumlarına ait kampların, memurların 
hizmet içi eğitim programlarında ve din-
lenme ihtiyacını karşılamak için kullanıl-
dığını hatırlatan Genel Başkan, özelleş-
tirme zihniyetinin bu hadde gelmesinin 
üzücü olduğunu ifade etti. Bu kampların 
memurların ortak kullanım alanları ol-
duğunu belirten Koncuk, “Kamplar satı-
lacaksa, bu satıştan elde edilecek gelir 
de memurlarımıza dağıtılmalıdır. Elbette 
memurların kendilerine ve ailelerine ya-
kışır bir şekilde tatil yapması bizim için 
son derece önemlidir. Biz yıllardır Türkiye 
Kamu-Sen olarak kamu çalışanlarına ta-
til desteğini her platformda dile getiriyo-
ruz. Hükümet memurların ailece dinlenip 
güzel bir tatil yapmasını istiyorsa memur 
maaşlarına her ay 250 TL tatil yardımı 
yapar ve memurlarımız da bunu biriktire-
rek yaz aylarında güzel bir tatil imkanına 
kavuşur. Bunun dışında mevcut şartlara 
bakıldığında memurlarımızın rahat bir tatil 
yapmasının imkânı yoktur” dedi.

“MEMURA TATİL YARDIMI VERİLSİN” BECAYİŞ 
İPTALLERİ 

MAĞDUR EDİYOR…
MEB, 28.09.2012 tarihli duyurusu 

ile 2012 yılı özür durumuna bağlı yer 
değiştirme döneminde yer değişikliği 
gerçekleştirilemeyen öğretmenler ile 
bunların özürlerinden dolayı atanmak 
istedikleri yerlerde görevli öğretmen-
lerin karşılıklı yer değişikliği yapabi-
lecekleri ilan edilmiş ve birçok kişi 
becayiş ile yer değişikliği yapmıştır. 
Ancak; daha sonra yapılan atamalar 
becayişi istemeyenlerin itirazı üzeri-
ne iptal edilmeye başlamıştır.

İptal işlemlerinden önce becayiş 
ile ataması yapılanlar görevlerine 
başlamıştır. İdareye güven ilkesi ge-
reği geldikleri iller ile tüm bağlarını 
koparmışlar ve atandıkları illerde yeni 
bir düzen kurmuşlardır. Becayişi iptal 
edilenlerin evlerini ailelerini tekrar 
taşımalarına, görev yerlerine dönüş-
lerinde kendilerine yeniden harcırah 
ödenmesi hem kişileri hem de devle-
timizi zarara sokarak mağduriyetlere 
yol açacaktır.

Türk Eğitim-Sen olarak becayiş 
yolu ile atamaları yapılanların ta-
lepleri doğrultusunda isteyenlerin, 
iptalleri, istemeyenlerin yeni görev 
yerlerinde kalmaları hususunda ge-
rekli işlemlerin yapılmasını Bakanlığa   
yazılı başvuruda bulunduk.
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Eğitim müfettişleri eğitim-öğretim 
alanının önemli bir parçasıdır, vazge-
çilmez bir unsurudur. Buna rağmen, 
müfettişlerimiz, son zamanlarda birçok 
sorunla boğuşmaktadır.

Bilindiği gibi, eğitim müfettişliği un-
vanı, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK 
ile il eğitim denetmenine dönüştürüldü. 
Böylece müfettişlerin elinden ‘müfettiş-
lik’ unvanı alındı ve müfettişler birçok 
hak kaybına uğradı. Çalışma barışını, 
müfettişlerin moral ve motivasyonunu 
bozan bu uygulamaya sendikamız şid-
detle karşı çıkmıştı. Bu noktada; Türk 
Eğitim-Sen olarak, müfettişlerin yaptığı 
eylemlere, hak arama mücadelelerine 
sonsuz destek vermiştik.

Müfettişlerimiz bugün de dertlidir. 
Eğitim faaliyetinin devletin gözetim ve 
denetimi altında yapılmasının ülkemiz-

de Anayasal bir zorunluluk olduğunu 
belirten müfettişlerimiz, mevcut haliy-
le Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki üç başlı 
denetim sisteminin işlevsel olmadığını 
söylemektedir.

Bakanlıkta daha işlevsel bir dene-
tim sistemi oluşturulmaya yönelik bazı 
çalışmaların yapıldığını kaydeden mü-
fettişlerimiz, ancak, bu çalışma sonu-
cunda nasıl bir sistem oluşturulacağına 
ilişkin bilgi verilmediğini belirtmektedir. 
Müfettişlerimiz, MEB’in denetim siste-
mini yapılandırılırken, hedeflediği işlev-
sellikte bir denetim sistemi oluşturula-
bilmesi için birtakım sorunları çözmesi 
gerektiğini vurgulamaktadırlar.

Müfettişlerimizin Milli Eğitim 
Bakanlığı’ndan talepleri şunlardır:

1- Moral ve motivasyonun artması 
ve sorumluluk almaya önemli katkısı 
olacağından, eğitim müfettişleri ile ba-

kanlığa bağlı ya da diğer bakanlıklara 
bağlı müfettişler arasındaki özlük ve 
mali farkların giderilmesi, denetim bi-
rimleri arasındaki isimlendirmede dahil 
tüm adaletsiz uygulamaların kaldırıl-
ması,

2-Koordinasyonun sağlanması, hız-
landırılması, kaynak israfının önlenme-
si ve denetimde verimliliğin arttırılması 
için, bakanlık denetim birimlerinin tek 
çatı altında örgütlenmesinin sağlan-
ması,

3-Denetimi bir ölçüde bağımsızlaş-
tırarak, güvenilirliğinin artmasını sağ-
layacağından il teşkilatlanmasından 
ayrılarak merkez teşkilatına bağlı çalış-
ma bölgeleri şekline bir örgütlenmeye 
gidilmesi,

4-Kamunun kaynak kullanımı ile 
müfettiş çalışma sükûnunun denge-
lenmesinin sağlanabilmesi için sürekli 
rotasyon uygulamasının müfettişler 
üzerindeki etkisinin hesaplanarak ge-
rekli özlük önlemlerinin alınması,

5-Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ni-
teliğini arttıracağı için sistem ve kurum 
bazında performans ölçme ve denetle-
me sistemine geçilmesi,

6-Milli eğitim müfettişlerinin belirli 
alanlarda uzmanlaşmasını öngören 
yasal zorunluluğun en kısa sürede ye-
rine getirilmesi.

Türk Eğitim-Sen olarak, Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın eğitim müfettişlerinin bu 
taleplerini dikkate almasını istiyoruz. 
Zira denetim sisteminin etkin olması 
ve objektif değerlendirmeler içermesi, 
Bakanlıkta daha işlevsel bir denetim 
sistemi oluşturulması eğitim-öğretim 
sistemimiz için de çok önemlidir.

ÖSYM tarafından yayınlanan 4 Ocak 2013 tarihli Basın 
Duyurusunda, 20 Mayıs 2013 tarihinde yapılması bekle-
nen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı tarihinin, 
07 Nisan 2013 tarihinde yapılacağı duyurulmuştur. Sınav 
tarihinin öne çekilmesi, sınavın 20 Mayıs  2013 tarihinde 
yapılmasını bekleyen ve tüm programlarını bu tarihe göre 
yapan adaylar tarafından tepkiyle karşılanmıştır.  

Türk Eğitim-Sen olarak Sendikamıza ulaşan talepler 
doğrultusunda ÖSYM Başkanlığına gönderdiğimiz yazıda, 
sınav tarihinin yeniden 20 Mayıs 2013 olarak belirlenmesi-
ni, sınavların yılda dört defa yapılmasını ve sınavın içeriği 
hakkında kamuoyuna bilgi verilerek adayların bu husustaki 
kaygılarının giderilmesini talep ettik.
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Türk Dayanışma Konseyini oluştu-
ran 70 Sivil Toplum Örgütü ve Türki-
ye Kamu-Sen 14 Ocak 2013 tarihinde 
“İmralı ile yapılan müzakereleri” kına-
yan bir basın açıklaması yaptı.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı 
İsmail Koncuk tarafından Türk Daya-
nışma Konseyi adına yapılan açıklama 
Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi top-
lantı salonunda yapıldı.

Genel Başkan İsmail Koncuk yap-
tığı açıklamada, sözde barış ve kar-
deşlik adına yapılan açılım sürecinde 
son aşamaya gelindiğini belirtti. Kon-
cuk, “Bilindiği gibi PKK terör örgütü, 
bu ülkede milli barışın ve kardeşliğin, 
demokrasinin, insan haklarının ve Türk 
milletinin varlığının baş düşmanıdır; 
emperyalist güçlerin tetikçisi ve taşero-
nudur. Bu güne kadar 30 binden fazla 
vatandaşımızı, askerimizi, polisimizi, 
öğretmenimizi, din görevlimizi, memur-
larımızı, vatandaşlarımızı vahşice ve 
kalleşçe öldüren bu bölücü örgütün eli 
kanlı bebek katili ile iş başındaki AKP 
iktidarı sözde barış ve kardeşlik adına 
yaptıkları açılım sürecinin son aşama-
sına gelmişlerdir. Adına “İmralı süreci 
dedikleri” bu son aşamada; Bir yandan 
bölücü başı yalanıp yıkanarak, allanıp 
pullanarak masum, iyi niyetli, barış 
güvercini bir siyasal aktör olarak Türk 
milletinin huzuruna çıkarılırken, diğer 
taraftan Türk milletinin yiğit sevdalıları, 
vatanseverler ve bölücü teröre karşı 
şanlı bir mücadele veren güvenlik güç-
lerimizin kahraman mensupları barışın 
ve kardeşliğin düşmanları ilan edilerek 
aşağılanmakta ve hakarete uğramak-
tadırlar.” dedi.

“TÜRK MİLLETİNİN AKLIYLA 
ALAYMI EDİYORSUNUZ”

Türkiye Kamu-Sen Genel Başka-
nı İsmail Koncuk, iktidarın bu yakla-
şım tarzının Türk milletinin aklıyla alay 
etmek ve tepkisiz bir toplum yerine 
koymak olduğunu söyledi. “Avrasya 
bölgesindeki enerji ve su kaynakla-
rını ve geçiş yollarını kontrol etmeyi 
amaçlayan küresel güç odakları, mer-
kezinde ülkemizin bulunduğu bu coğ-
rafyayı adeta hallaç pamuğu gibi at-
maya devam etmektedirler. Bölgesel 
bir iç savaş sürecinden, bölgesel bir 
genel savaş aşamasına doğru hızla 
yol almakta olan bölgemizde cereyan 
eden kanlı, yakıcı ve yıkıcı olaylar dik-
kate alınmadan, bu ülkede terörle mü-
cadele etmek, barış ve huzur projeleri 
gerçekleştirmek toplumu aldatmaktan 
başka bir şey değildir. Bölgemizdeki 
kanlı mücadelenin baş aktörleri bölücü 
terör örgütünü taşeron olarak kullan-
maya devam ederken, Bu haliyle adeta 
yedi kocalı Hürmüz’e benzeyen; insan 
ticaretinden, uyuşturucu kaçakçılığına 
her türlü kirli işin taşeronluğunu yapan 
bölücü terör örgütünü ve onun hapis-
teki başını, kendi bağımsız iradesiyle 
hareket eden ve bölge insanının tek 
temsilcisi olarak kabul eden iktidarın 
bu yaklaşım tarzı; aklı, izanı, tecrübe-
yi hiçe saymaktır. Daha da önemlisi 
Türk milletinin aklıyla alay etmek ve 
onu hiçbir şey bilmeyen, hiç bir şeyden 
anlamayan, tepkisiz bir toplum yerine 
koymaktır.

“HANGİ SİYASİ KAZANCIN 
PEŞİNDESİNİZ?”

Yaşanan bu görüşme sürecini sert 
şekilde eleştiren Genel Başkan İsma-
il Koncuk yaşanan sürece ilişkin bazı 
noktalara dikkat çekerek cevaplan-
ması gereken sorular olduğunu ifade 
etti. Koncuk, “Bilindiği gibi 2012 yılını 
amacına ulaşma yolunda “final yılı” 
ilan eden, stratejisini de “vur – kaç”tan 
“ vur-kal”a dönüştüren, böylece sözde 
bir “Kürt Baharı” başlatmayı deneyen 
bölücü terör örgütü, bölge halkının da 
desteğiyle kahraman güvenlik güçleri-
mizin yiğit mücadelesinin sonucunda 
ağır kayıplar vererek Kandil’deki inine 
kaçmak zorunda kalmıştır. Terör örgü-
tünün belinin kırıldığı ifade edilirken, bu 
zaman diliminde Terörist başının par-
latılıp cilalanıp, siyasal bir aktör olarak 
sahneye sürülmesinin anlamı ve ama-
cı nedir? Bölücü terör örgütüne ade-
ta taze kan vererek ayakta kalmasını 
sağlamanın, kanı ve gözyaşını dur-
durmakla ne ilişkisi vardır? Bu süreç 
hangi “iç ve dış” güç odaklarının baskı-
sıyla başlatılmıştır? İş başındaki iktidar 
hangi siyasi kazancın peşindedir? Her 
konuda referandum kartını kullanan si-
yasi iktidar, bu hayati konuda Türk mil-
letinin iradesine başvurmak için neden 
referanduma gitmemektedir?“Terörist 
başıyla görüştüğümüzü söyleyenler 
yalancıdır, şerefsizdir” diyen bir ikti-
dar, bugün adeta övünerek yaptıkları 
bu işleri, hangi şeref ve haysiyet kriteri 
aralığında görmektedir? İş başındaki 
iktidar; bölücü başının “ Türkiye’den 
toprak talebim yok” sözünü hangi dev-
let aklıyla ciddiye almakta ve görüşme-

“İMRALI GÖRÜŞMELERİ KABUL EDİLEMEZ”
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ler için “sağlam bir zemin” olarak kabul 
etmektedir? Bir dediği bir değini tut-
mayan, bir taraftan terörle mücadeleyi 
destekliyor görünürken diğer taraftan 
terörist başıyla müzakereye destek ve-
ren ana muhalefet partisinin bu çelişkili 
tutumu, ihanet sürecinin değirmenine 
adeta su taşımaktadır. Liberal geçinen, 
kendini aydın sanan, görünürde dindar 
birçok kesimin sözde temsilcilerinin, 
tek merkezden çıkmış, “akan kan dur-
sun, barış gelsin, analar ağlamasın” 
gibi klişe açıklamalarla müzakerelere 
destek vermelerini de, bu açıklamaların 
arkasındaki gücü de milletimizin takdi-
rine sunuyoruz. İş başındaki iktidar İm-
ralı’daki Bölücü Başına “yenilenecek” 
anayasada “Türk Milleti ve “Türklük” 
kelime ve kavramlarının olmayacağı 
sözünü vermiş midir? İş başındaki ik-
tidar “Federasyon”a giden yolu sonuna 
kadar açmak için çıkardığı yerel yöne-
timler yasasına ek olarak “AB özerklik 
Şartına” konulan muhalefeti tamamen 
kaldıracağının ve Valilerin seçimle iş-
başına gelmesinin yolunu açacağının 
sözünü vermiş midir? İş başındaki ik-
tidar bu süreçte “Başkanlık Sistemi”nin 
anayasada yer alması için bölücü cep-
heye “Genel Af Sözü” vermiş midir?

“YANLIŞTAN BİR AN ÖNCE DÖNÜN”
Genel Başkan İsmail Koncuk, Bütün 

olumsuz şartlara, milleti yanıltan anla-
yış çerçevesinde dizayn edilen propa-
gandaya rağmen, Türk milleti, devle-
tiyle vatanıyla hür ve bağımsız olarak 
kıyamete kadar yaşamaya devam 
edecektir” dedi. “Sözde açılım proje-
sinin bu son aşamasında, artık ülke-
miz terörle masaya oturmayı saklama 
ve gizleme gereği bile duymayan, bu 
yöndeki tepkilere aldırış dahi etmeyen 
vicdan ve hamiyet fukaralığıyla bire bir 
muhataptır. Başka bir deyişle bu ko-
nuda çizme aşılmış ve iktidar, bölücü 
terörün kanlı limanına demir atmıştır.
Yaşanan olayları dikkatle, sabırla, bi-
raz da endişeyle izleyen Türk milleti 
her şeye rağmen geleceğinden umutlu 
olmak istiyor. Elleriyle verdiği oylarla 
meclise ve iktidara taşıdığı siyasi ira-
de sahiplerinin ihanet projelerine “dur” 
diyeceğine ve yapılan yanlışlardan dö-
nüleceğine inanmak istiyor.Şurası iyi 
bilinmelidir ki, siyasileri ve yöneticileri 
demokrasi içinde uyaran Türk milleti, 
bu hayati imtihanda başarısız olanları 
sandıkta cezalandırmaya hazırlanmak-
tadır. Biz de Türk Dayanışma Konseyi 

olarak, bütün sorumluları bu alanda at-
tıkları adımları ölçerek, biçerek atmaya 
ve yanlıştan geri dönmeye davet edi-
yoruz. Şurası asla unutulmamalıdır ki, 
Bütün olumsuz şartlara, her türlü yanıl-
tıcı haberi yaparak tepkileri karartan, 
milleti yanıltan anlayış çerçevesinde 
dizayn edilen propagandaya rağmen, 
Türk milleti, devletiyle vatanıyla hür ve 
bağımsız olarak kıyamete kadar yaşa-
maya devam edecektir. Bundan kim-
senin şüphesi olmasın! Türk milletinin 
kültürel genetik kodları ve ortak hafıza-
sı, yapılmak istenileni anlamaya, tedbir 
almaya ve çözmeye muktedirdir. Tarih 
bunun örnekleriyle doludur. Türk Milleti 
son sözünü daha söylememiştir.”

ŞEHİT AİLELERİ FEDERASYONU 
BAŞKANI HAMİT KÖSE: “BUNUN 

ADI İHANETTİR”
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı 

İsmail Koncuk açıklamasının ardından 
sözü yapılan müzakereleri acı ve göz-
yaşıyla izleyen ve evlatlarını bu ülke 
için feda eden Şehit aileleri Federasyo-
nu Başkanı Hamit Köse’ye bıraktı. Bu 
devlete zeval gelmesin diye evlatlarını 
şehit verdiklerini belirten Köse, “yapı-
lan bu görüşmelerin tek bir anlamı var 
o da ihanettir” dedi. Köse, “Yapılan bu 
müzakereleri ve birbiri ardına verilen 
demeçleri acı ve üzüntüyle izliyoruz. 
Bunları dinlerken canımız yanıyor, is-
yan ediyoruz. Bu görüşmeler neyin gö-
rüşmesidir? Bu görüşmelerin bize göre 
bir anlamı vardır, o da ihanettir.

Bu işin muhatabı bizleriz ama Baş-
bakan bizleri kabul etmiyor, kimse biz-
leri duymuyor. Konuya vakıf olan olma-
yan herkes hayasızca utanmadan bu 
görüşmeleri destekliyor. Evlatlarımızın 
katili layık olduğu cezayı çeksin, bende 

dağa çıkardım, eskiden namaz kılardı 
diyerek kimse teröristi masum göster-
meye çalışmasın.

Uludere olayı her gün manşetlerde 
yer buluyor ama şehit ailelerini kimse 
umursamıyor. Bu görüşmeleri destek-
liyorum diyerek ortaya çıkan ve kendi-
lerini şehit aileleri olarak niteleyenlere 
sesleniyorum. Eğer yanlarına iki şehit 
annesi, iki de şehit babası alarak çık-
sınlar ben kendimi yakacağım. Hiçbir 
şehit anası ve babası bu sürece des-
tek vermez. Ne görüşüp ne tavizler ve-
riyorsunuz? Bu kadar taviz ihanet değil 
mi?” diye sordu.

EŞ DURUMU 
ATAMASINDA 

GAZİMİZE YARGI 
SAHİP ÇIKTI

Eşi Güneydoğu gazisi olan sen-
dikamız üyesi Genel ve Özel Ha-
yatı Etkileyen Nedenlere Bağlı Yer 
Değiştirmeler kapsamında, eşinin 
bulunduğu ile yer değiştirme ta-
lebinde bulunmuştur. Ancak, Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından Türk 
Eğitim-Sen üyesinin eşinin gazi 
olduğu tarihten itibaren 6 aylık 
süre içerisinde başvuruda bulun-
madığı gerekçesi ile yer değişik-
liği talebini kabul etmemiştir. Bu 
nedenle açılan dava da Erzurum 2. 
İdare Mahkemesinin 2012/1205E 
sayılı kararı ile yürütmeyi durdur-
ma kararı verilmiştir.
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13.02.2011 tarihinde 657 sayılı Dev-
let Memurları Kanunun mazeret izinle-
rini düzenleyen 104. Maddesi, Hastalık 
ve Refakat İzni başlıklı 105. Maddesi 
ve Aylıksız İzin başlıklı 108. maddesi 
değiştirilmiştir. Bu değişikliklere pa-
ralel olarak yapılması gereken İzin 
Yönergesi değişikliği geçen uzunca 
zamana kadar yapılmamıştır. Yasaya 
uygun yeni düzenleme ise nihayetin-
de Milli Eğitim Bakanının 16.01.2013 
tarihli makam oluru ile yayınlanmıştır. 
Yönergede ilk göze çarpan husus yö-
nerge kapsamının genişletilmesidir. 
Yapılan değişiklik ile birlikte Milli Eğitim 
Bakanlığı Merkez, taşra ve yurtdışı teş-
kilatında görevli memur statüsünü kap-
sayan Mart 2001 tarihli Tebliğler Der-
gisinde yayınlanan yönergenin aksine 
yeni yönerge de kapsam Millî Eğitim 
Bakanlığının tüm personelini kapsa-
maktadır. Bu nedenle yeni yönerge-
nin dayanağı da genişletilmiştir. De-
ğişiklik yapılan yönergede 14/07/1965 
tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu, 22/05/2003 tarihli ve 4857 
sayılı İş Kanunu ve 25/08/2011 tarihli 
ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının 
Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ile 06/06/1978 
tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kuru-
lu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleş-
meli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esaslar hükümlerine dayanılarak ha-
zırlanmıştır.

Daha önce taşra teşkilatında illerde 
valiler, ilçelerde kaymakamlar, tarafın-
dan verilen mazeret izinleri değişiklik 
ile birlikte, il/ilçe millî eğitim müdürlük-
lerinde görev yapanlara şube müdürle-
ri, eğitim kurumlarında görev yapanla-
ra eğitim kurumu müdürleri tarafından 
verilecektir. 

Yönergenin yıllık izin başlıklı 7. 
Maddesinde yıllık izin süreleri 657 sa-
yılı yasada yapılan değişikliklere pa-
ralel olarak yönergede yerini almıştır. 
Ancak; değişiklik yapılan yönergede 
aylıksız izinleri vermeye yetkili amirler 
ve bu amirlerin aylıksız izin vereceği 
personeli gösteren 17. Maddede muğ-
lak olan bir durum söz konusudur. Şöy-
le ki; bu madde de Taşra teşkilâtında 
görevli olan, İl millî eğitim müdürlerine 
vali, ilçe millî eğitim müdürlerine kay-

makam, diğer memurlardan il millî eği-
tim müdürlüklerinde görev yapanlara 
il millî eğitim müdürü, ilçe millî eğitim 
müdürlüklerinde görev yapanlara ilçe 
millî eğitim müdürü tarafından aylık-
sız izin verileceğinden söz edilmiştir. 
Ancak; eğitim kurumlarında görevli 
öğretmen ve diğer memurların aylıksız 
izinlerini kimlerin vereceği bu düzen-
lemede yer almamıştır. Bu durum yö-
nergede bir anlamda okullarda çalışan 
personelin unutulduğu anlamına gel-
mektedir. Okullarda görevli öğretmen 
dahil tüm memurlar il ve ilçe milli eğitim 
müdürlüğündeki memur gibi değerlen-
dirilemez. Nitekim İzin vermeye yetkili 
amirler başlıklı 6. Madde de il/ilçe milli 
eğitim müdürlüklerinde görev yapanlar 
ile eğitim kurumlarında görev yapan 
personelin izin vermeye yetkili amirleri 
ayrı değerlendirilmiştir. Bu konuda Ba-
kanlık tarafından acilen bir açıklık geti-
rilmesi gerekmektedir. 

Anılan yönergenin Aylıksız izin baş-
lıklı 15/2. Maddesinde “Doğum yapan 
memura doğum sonrası analık izni sü-
resinin bitiminden, eşi doğum yapan 
memura ise doğum tarihinden itibaren 
olmak üzere, istekleri üzerine yirmi 
dört aya kadar toptan veya kısım kısım 
aylıksız izin verilir. Aylıksız izin süresi-
nin bitimine bir aydan daha az bir süre 
kalanlara bu kapsamda aylıksız izin 
verilmez.” denilmektedir. Bu düzenle-
me ile doğum yapan memura ve eşi 
doğum yapan memura istekleri halinde 
24 ay aylıksız izin verilmiş ve bu iznin 
istenildiği takdirde parça parça kulla-
nılabileceğinden söz edilmiştir. Eski 
düzenleme ile birlikte bir bütün halinde 
kullanılan 12 aylık izin yeni düzenleme 
ile istenildiğinde 24 ay kesintili olarak 
kullanılabilecektir. 

Anılan yönergenin, 18/b madde-
sinde “Memurlardan Türkiye ve Orta 
Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne de-
vam edenlere, eğitimleri süresince ay-
lıklı izin verilir. Lisansüstü öğrenimine 
devam edenlere ise, görevlerini aksat-
mamak şartıyla, izin verilmesi husu-
sunda gerekli kolaylık sağlanır. Öğret-
menlerin ders programları, lisansüstü 
öğrenimlerine devam edebilmelerine 
imkân verecek şekilde düzenlenir.” De-
nilmektedir.  Değişiklikten önceki yö-

nergede, yüksek lisans öğrenimine 
devam edenlere, görevlerini aksatma-
mak kaydıyla haftada iki yarım gün izin 
verilebileceğinden söz edilirken deği-
şiklik ile birlikte bu hak ortadan kalk-
mıştır. Öğrenim özrü bulunan kişilere 
özür durumuna bağlı yer değiştirmeler 
döneminde başvuru hakkı vermeyen 
Milli Eğitim Bakanlığı bu defa da lisan-
süstü öğrenimlerine devam eden eği-
tim çalışanlarının eğitim alma hakkını 
bir kez daha baltalamıştır.  Ayrıca; yine 
aynı madde yer alan “Lisansüstü öğre-
nimine devam edenlere ise, görevleri-
ni aksatmamak şartıyla, izin verilmesi 
hususunda gerekli kolaylık sağlanır.” 
Şeklindeki muğlak ifade  lisansüstü öğ-
renimlerine devam edenler için idare-
cilere sınırları çizilmemiş takdir yetkisi 
verildiği anlamına gelmektedir. 

Hukuk Köşesi

Av. Hatice AYTEKİN

MEB’İN YENİ İZİN YÖNERGESİ ÜZERİNE

GÖREVDE YÜKSELME 
YÖNETMELİĞİNE 

DAVA AÇTIK
Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Gö-

revde Yükselme ve Unvan Değişikliği 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Yönetmelik 31.12.2012 tarih 
ve 28514 sayı ile 4. Mükerrer Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe gir-
miştir. Yayımlanan yönetmeliğin Geçi-
ci 2. Maddesinde “Bu maddenin yü-
rürlüğe girdiği tarihte Bakanlık merkez 
teşkilatında geçici görevle çalışmakta 
olan öğretmenlerden Bakanlık mer-
kez teşkilatındaki geçici görev süresi 
toplam en az altı ay olanlar eğitim uz-
manı kadrolarına atanabilirler.” Denil-
mektedir. Anılan madde ile herhangi 
bir kritere bağlı kalmaksızın en az altı 
ay geçici görevlendirilen öğretmenler 
eğitim uzmanı olabilmesi şeklindeki 
düzenlemenin yürütmesinin durdu-
rulması ve devamında iptali amacı ile 
Danıştay nezdinde dava açılmıştır.
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Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliği, Afyonkarahisar Valisi 
İrfan BALKANLIOĞLU’yu makamında ziyaret etti. 

Ziyarete Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Erol ÖZSOY, 
Türk Tarım-Orman Sen Şube Başkanı Abdullah UMURHAN, 
Türk Eğitim-Sen Şube Sekreteri Mustafa AKBABAOĞLU, 
Şube Mali Sekreteri Hüseyin ARIKAN, Şube Mevzuat Sek-
reteri Osman AYDIN katıldı.

Ziyarette Milli Eğitim Şube Müdür Vekilliğine yapılan ata-
malar, norm fazlası öğretmenler ve Okul Aile Birliği bağış 
toplama hususları görüşüldü.

Sayın Valiye Şube Müdür Vekillerinin duyuruya çıkma-
dan yapıldığı ve iptal edilmesi gerektiği, norm fazlası branş 
öğretmenlerinin listesi ilan edilmediği ve iptal edilmesi konu-
su izah edildi.

Sayın Vali konu ile ilgileneceğini, norm fazlası branş öğ-
retmenleri konusunda kendilerine yazı yazılmasını ifade etti 

Türk Eğitim Sen Ankara 
6 No’lu Şube Başkanı Veli 
KESKİN, sınava dayalı yö-
netici atamalarıyla ilgili; An-
kara İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
İnsan Kaynakları Bölümü ile 
görüşmeler yaptı. 

KESKİN, yönetici atama 
sürecinin önümüzdeki hafta 
İlçe Milli Eğitim Müdürlükle-
rinden gelecek olan boş yö-
netici normlarının tespiti ile ilgili çalışmalar tamamlandıktan 
sonra takvimin ilan edileceğini bildirdi.

Türk Eğitim Sen Ankara 6 No’lu Şube olarak süreci ya-
kından takip ettiklerini kaydeden KESKİN, “Yönetmelik ge-
reği Ocak ve Şubat aylarında sınava dayalı yönetici atama 
sürecinin tamamlanması gerekiyor. Bu süreci herhangi bir 
nedenle aksatan veya kesintiye uğratan olur ise bu duruma 
sebebiyet verenler hakkında sendika olarak suç duyurusun-
da bulunacağız” dedi. 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Ali 
İbrahim Savaş, Türk-Eğitim-Sen Çankırı Şubesi’nin 12 Ocak 
2013 Cumartesi günü düzenlediği “Tarih Sohbetleri”nin ilki-
ne konuşmacı olarak katıldı.Sohbete Türkiye Kamu-Sen İl 
Temsilcisi Metin Memiş, Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Ali 
Bağdat, Türk Yerel Hizmet-Sen Şube Başkanı Erol Selci, 
Üniversite Temsilcimiz Muhittin Şimşek, Kadın Komisyonu 
Başkanımız Esin Sarı, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Yrd. Doç. 
Dr. Sayime Durmaz, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kalkan Hoca-
larımız, akademisyenlerimiz, idari personelimiz ve Milli Eği-
tim çalışanlarımız katıldı.Prof. Dr. Ali İbrahim Savaş, konuş-
masında öncelikle tarih biliminin ve tarih bilincinin önemine 
değindi. Geçmişi olmayanın geleceği olamayacağını vurgu-
layan Savaş, aydınlanma için önemli olan dil biliminin gerek-
liliğini belirtti. Tarih metodolojisi hakkında da bilgi veren Sa-
vaş, tarihimizi daha iyi anlayabilmenin yolunun dilimizi çok 
iyi bilmekten geçtiğini söyledi. Rektör Prof. Dr. Ali İbrahim 
Savaş’ın konuşmalarının ardından Türk Eğitim-Sen Şube 
Başkanı Nuh Yalçın, Rektör Prof. Dr. Ali İbrahim Savaş’a 
değerli sohbetleri ve Çankırı’ya hizmetleri için teşekkür etti. 

Türk Eğitim-Sen Ankara Şubeleri,  7 Ocak 2013 tarihinde 
eğitim-öğretimde yaşanan sorunları görüşmek ve sendikamı-
zın taleplerini iletmek amacıyla Ankara Vali Yardımcısı Kemal 
Karadağ’ı makamında ziyaret etti.

Şube Başkanları Ankara genelinde yaşanan eğitim-öğre-
tim ile ilgili problemlerin bir an önce çözülmesini istediler.

Karadağ da; öğretmenlerimizin toplumun mimarı oldukla-
rını ve bir millete şekil veren çalışanlar olduğunu vurgulaya-
rak, öğretmenlik mesleğinin öneminden bahsetti. Karadağ, 
2012 yılında birçok eksiklik olmasına rağmen, bu eksikliklerin 
giderilerek eğitim-öğretim yılına başlandığını belirtti.

Yönetici atamaları ve norm fazlası öğretmenlerin atama-
larını yakından takip ettiğini kaydeden Vali Karadağ, İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü’ne gerekli talimatların verildiğini belirterek, 
atamaların zamanında gerçekleştirileceğini söyledi. Karadağ 
ayrıca, yönetmelik ve kanunların dışında yapılacak olan uy-
gulamalara izin verilmeyeceğini belirtti. 

Görüşmede Türk Eğitim-Sen Ankara Şube Başkanları, 
2013 yılına ait aşağıda yazılı olan talepleri Vali Yardımcısına 
iletti.

AFYONKARAHİSAR VALİSİ İRFAN 
BALKANLIOĞLU’NA ZİYARET

ANKARA 6 NO’LU ŞUBE, SINAVA 
DAYALI YÖNETİCİ ATAMALARI İLE 

İLGİLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
İLE GÖRÜŞME YAPTI

ÇANKIRI ŞUBESİ TARİH SOBETLERİNİN 
İLKİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

ANKARA ŞUBELERİ 
VALİ YARDIMCISI

KEMAL KARADAĞ İLE GÖRÜŞTÜ
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Türk Eğitim-Sen yöneticileri Çorum Merkez Anadolu 
Lisesi’nde geçtiğimiz gün yaşanan beden eğitimi öğretmeni 
Davut Üstünay’ın bıçaklanmasını protesto etti. Türk Eğitim-
Sen Çorum Şube Başkanı Mahmut Alparslan, öğretmenlerin 
okul bekçisi olmadığını belirterek, gerekli önlemler alınana 
kadar Kamu Sen üyelerinin okul bahçelerinde nöbet tutma-
yacağını açıkladı.

 Çorum Şubesi, daha sonra İl Emniyet  Müdürü  Sayın Ha-
lil İbrahim DOĞAN’ı makamında ziyaret ederek, alınabilecek 
tedbirler konusunda bilgi alındı.

Türk Eğitim-Sen İstanbul 3 No’lu Şube, 2 Ocak 2013 ta-
rihinde, eğitimci-yazar Dr. Sakin Öner’in konuşmacı olduğu 
Seyyid Ahmet Arvasi’yi anma toplantısı gerçekleştirdi.

Anadolu Aydınlar Ocağı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, 
Türk Ocakları Beykoz Şube Başkanı Mustafa Arman, Türk 
Ocakları Ümraniye Şube Sekreteri Harun Güvendi, Genç 
Aydınlar Ocağı Başkanı Burak öztürk, siyasi parti temsilcileri 
ve okul müdürleri ve sendika üyelerinin yoğun iştirakiyle ya-
pılan programın açılış konuşmasını Şube Başkanı Ali İhsan 
Hasanpaşaoğlu yaptı.

 Program, Şube Başkanı Ali İhsan Hasanpaşaoğlu’nun, 
Sakin Öner’e plaket takdim etmesiyle son buldu.

İSTANBUL 3 NO’LU ŞUBE, 
SEYYİD AHMET ARVASİ’Yİ ANMA 

TOPLANTISI YAPTI

ÇORUM ŞUBESİ ÖĞRETMENİMİZE 
YAPILAN BIÇAKLI SALDIRIYI 

PROTESTO ETTİ

TİREBOLU İLÇE TEMSİLCİLİĞİ 
KAYNAŞMA VE DAYANIŞMA 

GECESİ DÜZENLEDİ

Türk Eğitim-Sen Tirebolu İlçe Temsilciliği 14 Ocak tarihin-
de kaynaşma ve dayanışma gecesi düzenledi.

Geceye Türk Eğitim-Sen Giresun Şube Başkanı Arif ÇE-
TİNKAYA ve yönetim kurulu üyeleri Tekin AKDAĞ, Alper AY-
DIN, Hamit ÖVEÇ ve Atakan ÇELİK de katıldı. 

Türk Eğitim-Sen Tirebolu İlçe Temsilcisi İbrahim Sinan 
TAKIR, amaçlarının üyelerimizle bir araya gelerek hoş za-
man geçirmek, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek, 
var olan samimiyeti daha da güçlendirmek olduğunu söyledi.

  İş güvencesi ve sendikal çalışmalar hakkında kısa bilgi 
veren Şube Başkanı  Arif ÇETİNKAYA, geceye katılan üye-
lerimize teşekkür ederek; onların her zaman yanlarında ol-
duklarını ifade etti.

Türk Eğitim-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanlığı Ödemiş 
Temsilciliği tarafından  “ Atatürk’ün Türk Dünyası’na Bakışı “ 
konulu konferans düzenlendi. 

Ödemiş Belediye Nikâh Salonu’nda gerçekleştirilen kon-
feransa Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Ensti-
tüsü Öğretim Görevlisi Dr. Bahadır Bumin ÖZARSLAN ko-
nuşmacı olarak katıldı.

İZMİR 1 NO’LU ŞUBE BAŞKANLIĞI 
‘ATATÜRK’ÜN TÜRK DÜNYASINA BAKIŞI’ 

KONULU KONFERANS DÜZENLEDİ
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İstanbul 9 No’lu Şube’nin Çatalca Kaymakamlığı, Çatalca 
Belediye Başkanlığı ve Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüy-
le birlikte organize ettiği Bayrak Şairi Arif Nihat ASYA’yı anma 
törenleri kapsamında, şairin doğduğu köy olan, Çatalca’nın 
İnceğiz köyündeki tarihi camii’nde mevlit okutuldu. 

Törene, Çatalca Kaymakamı Nevzat TAŞTAN, Garnizon 
Komutanı Yarbay Oktay Armağan HANAY, Çatalca Belediye 
Başkanı Cem KARA,Türk Eğitim-Sen Şube Başkanları En-
ver DEMİR, Fuat YİĞİT ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Çatal-
ca İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadun YAVUZ, şube müdürleri, 
siyasi partilerin yöneticileri,kurum amirleri, muhtarlar, öğret-
menler ve vatandaşlar katıldı. 

BAYRAK ŞAİRİ ARİF NİHAT ASYA 
DOĞDUĞU KÖYDE YAPILAN 

TÖRENLERLE ANILDI

KONYA 1 NO’LU ŞUBE, KONYA İL MİLLİ 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE ATANAN 
MUKADDER GÜRSOY’A HAYIRLI OLSUN 

ZİYARETİNDE BULUNDU

KIRIKKALE ŞUBESİ, RESEN 
ATAMALARI PROTESTO ETTİ

MARDİN ŞUBESİ, ÖĞRETMENEVİNDE 
ÇALIŞAN İŞÇİLERİN MAĞDUR 

EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Konya 1 No’lu Şube, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 
atanan ve 17 Aralık 2012 tarihinde görevine başlayan Mu-
kadder GÜRSOY’u 3 Ocak 2013 Perşembe günü makamın-
da ziyaret etti ve hayırlı olsun dileklerini iletti. 

Ziyarette, Konya 1 Nolu Şube Başkanı Tanfer ATA ile bir-
likte Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
İşyeri Sendika Temsilcisi Durmuş Ali ÖZMEN ve Şube Basın 
Müşaviri Muhammet KENCİK de hazır bulundu.

Türk Eğitim-Sen Kırıkkale Şubesi, İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğü bahçesinde basın açıklaması yaparak, norm kadro fazla-
sı öğretmenlerin resen atanmasını protesto etti. 

Türk Eğitim-Sen Mardin Şube Başkanı Bahattin Biçer, 
öğretmenevinde çalışan işçilerin mağdur edildiğini söyledi. 

Biçer, Mardin Öğretmen evi’nde düzenlendiği basın top-
lantısında, öğretmenevinde çalışan işçilerin, kamu görevlisi 
statüsünde sayılmadıklarını kaydetti. İşçilerin, işten atılma 
korkusuyla yaşadıklarını belirten Biçer, şunları söyledi: “Ar-
kadaşlarımız, taşeron işçi değil, 4/A, 4/B ve 4/C statüsünde 
de değil. Burada çalışan arkadaşlarımız, ‘nedir’ kimse bilmi-
yor. Arkadaşlarımız her yerde kamu çalışanı olarak görünü-
yor. Herhangi bir usulsüzlük yaşanıldığı zaman, 657 sayılı 
kanunun ilgili maddelerinden yargılanıyor. Belediyede ve 
diğer yerlerde çalışan bütün sözleşmeliler, kadro ve 4B-4C 
statüsüne alınırken, buradaki arkadaşlarımız kadroya geçe-
medi. Yetkililerin, bu duruma el atmasını istiyoruz. Öğretme-
nevinde çalışan işçiler mağdur ediliyor. Çalışanların mağdur 
edilmesine karşıyız.” 

www.turkegitimsen.org.trwww.turkegitimsen.org.tr
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Türk Eğitim-Sen Niğde Şube Başkanı İhsan UĞRAŞ, 
Çamardı İlçesi’nde Çamardı İlçe Temsilciliği ve üyelerle yap-
tığı istişare toplantısında, Çamardı İlçesi’nde yaşanan olay-
larla ilgili gündemi değerlendirdi. Uğraş, “Çamardı İlçe Milli 
Eğitim Müdürü ve Şube Müdür vekili haddini bilmelidir” dedi.

Yeniden yayın hayatına başlayan Töre Dergisi, Ankara 
ve İstanbul’da konferanslar başlattı. Ankara dışında Anado-
lu’daki ilk sohbet Cumhuriyet’in kurucu şehri Sivas’ta ger-
çekleşti. Türkiye Kamu-Sen toplantı salonunda artık her ay 
Tarih edebiyat ve kültür sohbetleri devam edecek. Bu ayki 
konuğumuz tarihçi yazar A.Necip GÜNAYDIN’dı. Günaydın, 
‘FİKİR SANAT VE EDEBİYATTA TÖRE SOHBETLERİ MÜ-
TERAKE DÖNEMİ DAMAT FERİT VE İŞBİRLİKÇİLER’ ko-
nulu konferans verdi.

Türk Eğitim-Sen Tokat Şube Başkanı Hakan Akkaya, 
2012 yılı Tokat’ın enleri arasında en iyi eğitimci seçilen, Türk 
Eğitim Sen üyesi Sinan Keskin’e plaket takdim etti.

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul’da yapılan 2012 yılı 
Tokat’ın enlerinde ödül alan yılın en iyi eğitimcisi olarak se-
çilen Tokat Turizm Meslek Lisesi öğretmeni Sinan Keskin’e 
bir ödülde Türk Eğitim-Sen’den geldi.  

Ordu İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat TÜRKKAN, 7 Ocak 
2013 Pazartesi günü Ordu Şubesini ziyaret etti. TÜRKKAN, 
ziyaret sırasında ilimizdeki eğitim çalışmaları konusunda 
sendika yönetim kuruluna  bilgi verdi. 

Viranşehir İlçe Temsilciliği, 20 Ocak 2013 tarihinde istişa-
re ve moral gecesi düzenledi. 

Toplantıda bir konuşma yapan Viranşehir İlçe Temsilcisi 
Ömer Pamuk, görevde bulundukları 1.5 yıllık zaman zarfın-
da üye sayılarının yüzde bin oranında arttırdıklarını söyledi.

Daha sonra söz alan Türk Eğitim-Sen Şanlıurfa Şube 
Başkanı Hikmet Karakuş, mevcut yetkili sendikanın eğitim 
ve eğitimci sorunlarından uzak kaldığını kaydederek, Türk 
Eğitim-Sen’in en çok eylem yapan, en çok dava açan ve ka-
zanan, özlük hakları konusunda en büyük mücadeleyi gös-
teren, medyayı en etkili biçimde kullanan sendika olduğuna 
dikkat çekti. 

NİĞDE ŞUBESİ’NDEN İSTİŞARE 
TOPLANTISI

TÜRKİYE KAMU-SEN SİVAS 
İL TEMSİLCİLİĞİ FİKİR SANAT 
VE EDEBİYATTA TÖRE SİVAS 

SOHBETLERİNİ BAŞLATTI

TOKAT ŞUBESİ, 2012 YILI 
TOKAT’IN ENLERİ ARASINDA EN 

İYİ EĞİTİMCİ SEÇİLEN, SİNAN 
KESKİN’E PLAKET VERDİ

ORDU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ 
ORDU ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ

VİRANŞEHİR TEMSİLCİLİĞİ İSTİŞARE 
VE MORAL GECESİ DÜZENLEDİ
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Türk Eğitim-Sen Uşak Şubesi, üyesi olan okul müdürü ve 
müdür yardımcılarıyla hafta sonunda kahvaltıda biraraya gel-
di. Son günlerdeki eğitim ve öğretimdeki sorunları gündeme 
getirerek, neler yapılabileceği hakkında istişarede bulundu. 

Türkiye Kamu-Sen Yalova İl Temsilciliği, Çınarcık Kay-
makamı Şenol Levent ELMAOĞLU’nu ve Armutlu Kayma-
kamı Tülay BAYDAR BİLGİHAN’ ı makamında ziyaret etti. 
Ziyarette; Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-
Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa DEVİREN, Türk Büro-
Sen Şube Başkanı Hacı Ali Kalaycı, Türk Tarım Orman-Sen 
Şube Başkanı Osman SEZGİN, Türk Sağlık-Sen Şube Baş-
kanı Mustafa DEMİREL, Türk İmar-Sen Şube Başkanı Naci 
PÜRMÜZ, Türk Eğitim-Sen Çınarcık İlçe Temsilcisi Cafer 
Tayyar TAŞYÜREK ve sendika yöneticileri hazır bulundu.

YALOVA İL TEMSİLCİLİĞİ 
YÖNETİMİ ÇINARCIK VE ARMUTLU 
KAYMAKAMLARINI ZİYARET ETTİ

UŞAK ŞUBESİ, OKUL MÜDÜRLERİ 
VE MÜDÜR YARDIMCILARI İLE 

BİRARAYA GELDİ
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• Adana 2 Nolu Şube üyelerinden Zehra-
İsmail TUFAN çiftinin kız çocukları olmuş-
tur.

• Adana 2 Nolu Şube üyelerinden Er-
san ESER’in ikiz kız çocukları olmuştur. 

• Adana 2 Nolu Şube üyelerinden Gülay 
ÖZDOĞAN’ın erkek çocukları olmuştur.

• Adana 2 Nolu Şube üyelerinden Gülşah- 
Kürşat SEDEFOĞLU çiftinin erkek çocukları 
olmuştur.

• Adana 2 Nolu Şube üyelerinden Gülden 
BARIŞ’ın erkek çocuğu olmuştur.

• Adana 2 Nolu Şube üyelerinden Canan-
Serdar ÇİÇEKLİ çiftinin erkek çocukları ol-
muştur.

• Adana 2 Nolu Şube üyelerinden Nesrin-
Murat KÖSECE çiftinin kız çocukları olmuş-
tur.

• Adana 2 Nolu Şube üyelerinden Satı-Fı-
rat SARICA çiftinin kız çocukları olmuştur.

• Adana 2 Nolu Şube üyelerinden Murat 
ARIKAN’ın erkek çocuğu olmuştur.

• Adana Şube üyelerinden Elif ÇAKAL-
LIOĞLU’nun çocuğu olmuştur.

• Adana Şube üyelerinden Solmaz-Derya 
BUZPINAR çiftinin çocukları olmuştur.

• Adana Şube üyelerinden Türkan 
BARUTÇUOĞLU’nun çocuğu olmuştur.

• Adana Şube üyelerinden Ahmet 
SAKIN’ın çocuğu olmuştur.

• Afyonhkarahisar Şube üyelerinden Tuğ-
ba - Asaf GÖREN çiftinin oğlu olmuştur.

• Afyonkarahisar Şube üyelerinden Engin 
SAYGIN’ın kızı olmuştur. 

• Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden İl-
han-Sevil ÇANKAYA çiftinin “Mehmet Efe” 
adında çocukları olmuştur.

• Bolu Şube üyelerinden  Nurhayat-Metin 
ŞİLLET çiftinin kızları olmuştur.

• Çorum Şube üyelerinden Sinan-Meryem 
MOL çiftinin “Oğuzhan Kadir” adında oğlu 
olmuştur.

• Çorum Şube üyelerinden Yılmaz 
AĞIRDAŞ’ın “Yiğit Ömer” adında oğlu ol-
muştur.

• Çorum Şube üyelerinden Taner 
GÖKTAŞ’ın “Zeynep Naz”adında kızı ol-
muştur.

•  Çorum Şube üyelerinden  Ahmet Erkan 
CİHANGİR’in “Fikret Kerem” adında oğlu 
olmuştur.

• Düzce Şube üyelerinden Recep ACAR’ 
ın kızı olmuştur.

• Hatay 1 No’lu Şube üyelerinden Mesut 
KARAOĞLU’nun erkek çocuğu olmuştur.

• Hatay 1 No’lu Şube üyelerinden Suna-
Mustafa AKÇA çiftinin kızları olmuştur.

• Hatay 1 No’lu şube üyelerinden Sacide 
Aysun-Mehmet CURA  çiftinin çocukları 
olmuştur.

• Kars Şube üyelerinden Uğur -Demet 
UYAR çiftinin çocukları olmuştur.

• Kars Şube üyelerinden Gökhan -Nihal 
TUNÇER çiftinin  çocukları olmuştur.

• Kars Şube üyelerinden Soner -Serap 
USTA çiftinin çocukları olmuştur.

• Kars Şube üyelerinden Özgür 
ERDAĞI’nın kızı olmuştur.

• Karaman Şube üyelerinden Derya-Kera-
mettin ELDEN çiftinin çocukları olmuştur.

• Karaman Şube üyelerinden Elif Ebru 
BAŞ’ın çocuğu olmuştur.

• Karaman Şube üyelerinden Özlem-Ha-
kan BİLİR çiftinin çocukları olmuştur.

• Karaman Şube üyelerinden Handan-İb-
rahim PORTAKAL çiftinin çocukları olmuş-
tur.

• Karaman Şube üyelerinden Mustafa Ke-
mal ERÇELİK’in çocuğu olmuştur.

• Kayseri 1 No’lu Şube Teşkilat Sekreteri 
Birol EROĞLU’nun oğlu olmuştur.

• Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Ayhan 
UÇAR’ın oğlu olmuştur.

• Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Şeref 
İNCİ’nin ikiz çocukları olmuştur.

• Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Olgun 
KARADENİZ’in “Doğu” adında bir oğlu ol-
muştur.

• Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Tuncer 
YAVUZ’un “Mustafa Efe” adında bir oğlu ol-
muştur.

• Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Ab-
durrahman –Esra EREN çiftinin “Elif ” adın-
da bir kızı olmuştur.

• Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Ali 
AYGÜN’ün “Mehmet Alperen” adında bir 
oğlu olmuştur.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden  Meh-
met SERÇE’nin kızı olmuştur.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden  Adem 
BAHÇECİ’nin kızı olmuştur.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden  Hanife 
- Muzaffer ÖZTAŞ çiftinin  kızı olmuştur.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden  Menek-
şe ÖZTÜRK’ün oğlu olmuştur.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden  Ayşe ve 
Mehmet TOPUZ’un kızı olmuştur.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Esra- 
İsmail Candan ÇABA çiftinin kızı olmuştur.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden  Esra-
Yusuf GÖNÜLTAŞI çiftinin oğlu olmuştur.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Ali 
DEMİR’in kızı olmuştur.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Yavuz 
ÖZKAN’ın oğlu olmuştur.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden  Eyüp 
ŞENARSLAN’ın oğlu olmuştur.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden  Nu-
ray- Hakan KARAMANOĞLU çiftinin oğlu 
olmuştur.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden  Ahmet 
GÖRMÜŞ’ün çocuğu olmuştur.

•  Konya 1 No’lu Şube üyelerinden  İshak 

AKIN’ın kızı olmuştur.
• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Nihal 

Yalçın’ın “Alperen” isimli oğlu olmuştur.
• Kırşehir Şube üyelerinden Dilek 

SEYFİ’nin çocuğu olmuştur.
• Kırşehir Şube üyelerinden Mustafa 

CERAN’ın çocuğu olmuştur.
• Kırşehir Şube üyelerinden Cennet-So-

nay CESUR çiftinin çocukları olmuştur
• Kırşehir Şube üyelerinden Selda 

YOLDAŞ’ın çocuğu olmuştur.
• Kırşehir Şube üyelerinden   Yusuf 

BAŞAR’ın çocuğu olmuştur.
• İstanbul 3 No’lu şube üyelerinden Burcu-

Mehmet ARABACI çiftinin oğlu olmuştur.
• İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Erdem-

Sevgi YETİŞEN çiftinin kızları olmuştur.
• İzmir 3 No’lu Şube Eğitim ve Sosyal İşler 

Sekreteri Adem ERDOĞU’nun “Emir” adın-
da bir oğlu olmuştur.

• Manisa Şube  üyelerinden Adem 
ALTIN’ın oğlu olmuştur.

• Manisa Şube   üyelerinden Nazım 
DÜREK’in “Mehmet Halil” adında  oğlu  ol-
muştur.

• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Fatma-
Bülent TOPALOĞLU’çiftinin “Ali Murat” 
isimli oğlu olmuştur.

• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Hasan 
MERCAN’ın “İbrahim Taha” isimli oğlu ol-
muştur.

• Nevşehir Şube  üyelerinden  Ebubekir 
OKAN’ın  “ Saliha Begüm” isminde kız ço-
cuğu olmuştur.

• Nevşehir Şube  üyelerinden  üyelerinden 
Yasin ÇİNEMLİ’nin  “Sudenaz “ isminde kızı 
olmuştur.

• Nevşehir Şube  üyelerinden  Arzu 
KÖSE’nin  “ Asya “ isminde kızı olmuştur.

• Ordu Şube üyelerinden Hülya EYİGÜN 
ODABAŞI-Ali ODABAŞI çiftinin çocukları 
olmuştur. 

• Ordu Şube üyelerinden Ahmet TEPE’nin 
çocuğu olmuştur.

• Ordu Şube üyelerinden Muammer 
YANIK’ın çocuğu olmuştur.

• Tokat Şube üyelerinden Esra-Zekeriya 
GÜNAY ÇEKİÇ çiftinin “Kalben Bade” is-
minden kız çocukları olmuştur.

• Tokat Şube üyelerinden Betül Özge -Ra-
mazan KARA çiftinin    “Mehmet Kayra” is-
minde erkek çocukları olmuştur.

• Uşak Şube üyelerinden Barış-Ayşegül 
KESKİNBALTA çiftinin “EGE”adında ço-
cukları olmuştur. 

• Uşak Şube üyelerinden Sezai ve Özlem 
KAHRAMAN çiftinin “Oğuz Ata” adında 
çocukları olmuştur.

YENİ DOĞANLAR
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• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden 
Tuncer TAŞ’ın oğlu sünnet olmuştur.

• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden 
Yusuf IŞIK’ın oğlu sünnet olmuştur.

• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden 
Zafer Barbaros YANIK’ın oğulları sünnet 
olmuştur.

• Karaman Şube üyelerinden Selahat-
tin BULUT’un oğlu sünnet olmuştur.

• Konya Şube üyelerinden Sezen 
YÜCEL’in oğlu sünnet olmuştur.  

SÜNNET OLANLAR
• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Kenan 

ÇETİN’in kızı evlenmiştir.
• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Hüse-

yin Selçuk BURAK’ın kızı evlenmiştir.
• Adana Şube üyelerinden Zekeriya KA-

RATAŞ evlenmiştir.
• Adana Şube üyelerinden Salih KAR ev-

lenmiştir.
• Adana Şube üyelerinden Eda OĞUZ ev-

lenmiştir.
• Adana Şube üyelerinden Pınar KORK-

MAZER evlenmiştir.

• Adana Şube üyelerinden Hilmi 
AKBAY’ın oğlu evlenmiştir.

• Adana Şube üyelerinden Tevfik 
KÜÇÜKOĞLU’nun oğlu evlenmiştir.

• Hatay 1 No’lu Şube üyelerinden Yeliz 
FISTIK evlenmiştir.

• Hatay 1 No’lu Şube üyelerinden Erdal 
KARABULUT evlenmiştir.

• Karaman Şube üyelerinden Enes KIR ev-
lenmiştir. 

• Ordu Şube üyelerinden Ayşegül GÖÇ 
evlendi.

EVLENENLER

• Adana Şube üyelerinden Naci ÜSTÜN 
babası vefat etmiştir.

• Adana Şube üyelerinden Halis BİÇER’in 
annesi vefat etmiştir.

• Adana Şube üyelerinden Mehmet 
EDİS’in ablası vefat etmiştir.

• Adana Şube üyelerinden Teslime 
GÖL’ün babası vefat etmiştir.

• Adana Şube üyelerinden Cemil GÖL’ün 
babası vefat etmiştir.

• Adana Şube üyelerinden Sonay 
ÖZKAN’ın abisi vefat etmiştir.

• Adana Şube üyelerinden Kemal 
ÖZTÜRK’ün babası vefat etmiştir.

• Adana Şube üyelerinden Ahmet 
AVCI’nın babası vefat etmiştir.

• Adana Şube üyelerinden Mehmet 
ŞAHİN’in annesi vefat etmiştir.

• Adana Şube üyelerinden Günay 
TEMEL’in babası vefat etmiştir.

• Adana Şube üyelerinden Döndü 
METE’nin babası vefat etmiştir.

• Adana Şube üyelerinden Cemal 
ÇADIRCI’nın abisi vefat etmiştir.

• Adana Şube üyelerinden Sıdıka 
TAŞKENT’in annesi vefat etmiştir.

• Adana Şube üyelerinden Sezer 
KARENFİL’in annesi vefat etmiştir.

• Adana Şube üyelerinden Murat 
AYDIN’ın annesi vefat etmiştir.

• Adana Şube üyelerinden Harun EROL 
ve Sabri EROL’un annesi vefat etmiştir.

• Adana Şube üyelerinden Mehmet 
TÖGE’nin abisi vefat etmiştir.

• Adana Şube üyelerinden Gönül 
TAMER’in babası vefat etmiştir.

• Adana Şube üyelerinden Sibel 
GÖKDURMUŞ’un babası vefat etmiştir.

• Adana Şube üyelerinden Meryem 
ÖZYUMUŞAK’ın annesi vefat etmiştir.

• Adana Şube üyelerinden Sadık 
GÜLER’in annesi vefat etmiştir.

• Adana Şube üyelerinden Ahmet 
ATMACA’nın kardeşi vefat etmiştir.

• Adana Şube üyelerinden Serpil UÇAR’ın 
babası vefat etmiştir.

• Adana Şube üyelerinden HÜSEYİN 
ZABUN’UN annesi vefat etmiştir.

• Adana Şube üyelerinden Onur 
KOYUNCU’nun annesi vefat etmiştir.

•  Adana Şube üyelerinden Ayşe SOLAK-
TAŞ ve Mehmet YILMAZ’ın annesi vefat 
etmiştir.

• Adana Şube üyelerinden Selime 
ÖZYETİŞİN’in ablası vefat etmiştir.

• Adana Şube üyelerinden Bekir 
ULUDAĞ’ın babası vefat etmiştir.

• Adana Şube üyelerinden Münevver 
ALÇOĞAY’ın annesi vefat etmiştir.

• Adana Şube üyelerinden İsmail 
TÜRKKAN’ın abisi vefat etmiştir.

• Adana Şube üyelerinden Necati 
BEYAZ’ın babası vefat etmiştir.

• Adana Şube üyelerinden Merkube Öz-
lem ERDOĞAN’ın babası vefat etmiştir.

• Adana Şube üyelerinden Berna 
GÜRKAN’ın babası vefat etmiştir.

• Adana Şube üyelerinden Gaffur 
KUZUCU’nun annesi vefat etmiştir

• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Erhan 
TETİK’in kardeşi vefat etmiştir.

• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Bilgi-
han GÜLDÜR’ün annesi vefat etmiştir.

• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Musa 
AÇIKGÖZ’ün ablası vefat etmiştir.

• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Necmi 
COŞKUN’un kardeşi vefat etmiştir.

• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Hüse-
yin Haluk ÖZEN’in babası vefat etmiştir.

• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Hilmi 
YILMAZ’ın annesi vefat etmiştir.

• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Meh-
met ATİK’in babası vefat etmiştir.

• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Meh-
met YILMAZ’ın babası vefat etmiştir.

• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Hasan 
BAYTEN’in babası vefat etmiştir.

• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Ertuğ-
rul YILMAZ’ın babası vefat etmiştir.

• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Harun 
ÇETİN’in babası vefat etmiştir.

• Afyonkarahisar Şube üyelerinden Ali 
Ulvi ULU’nun babası vefat etmiştir.

• Afyon Şube üyelerinden Ömer 
ÖZKAN’ın annesi vefat etmiştir.

• Ağrı Şube üyelerinden Cengiz 
KAYHAN’ın annesi vefat etmiştir

• Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden Hatice 
GÜNGÖR’ün babası Ömer GÜNGÖR vefat 
etmiştir.

• Ankara 4 Nolu Şube üyelerinden Hü-
seyin ABANOZ’un annesi Suzan ABANOZ 
vefat etmiştir.

•  Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Sem-
ra Bahriye İSPİRLİ’nin annesi vefat etmiştir.

•  Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Meh-
met Ali ÇANTI’nın annesi vefat etmiştir.

• Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Şera-
fettin GÜNGÖR’ün abisi vefat etmiştir.

• Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Nürfer 
ERDAŞ’ın babası vefat etmiştir.

• Aydın Şube üyelerinden Mehmet 
ALACA’nın annesi vefat etmiştir. 
 Aydın Şube üyelerinden Halil KARACA’nın 
annesi vefat etmiştir.

• Aydın Şube üyelerinden Mustafa 
ÇİMEN’in annesi vefat etmiştir. 
 Aydın Şube üyelerinden Selma 
ERTUĞRUL’un annesi vefat etmiştir.

•  Eskişehir 1 No’lu Şube üyelerinden 
Mehmet DEMİRTAŞ’ın babası vefat etmiştir.

• Hatay 1 No’lu Şube üyelerinden Meh-
met DEMİRBÜKEN’in abisi vefat etmiştir.

• Hatay 1 No’lu Şube üyelerinden Halil 
KILLI’nın babası vefat etmiştir.

VEFAT
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• Hatay 1 No’lu Şube üyelerinden Zehra 
COŞKUN’un babası vefat etmiştir.

• Giresun Şube üyelerinden Emine 
MINDIZ’ın annesi vefaat etmiştir.

• İstanbul 3 No’lu Şube üyelerinden Gök-
men YILMAZ’ın ağabeyi vefat etmiştir.

• İstanbul 3 No’lu Şube üyelerinden Öz-
lem ÇETİNER’İN babası vefat etmiştir.

• İstanbul 3 No’lu Şube üyelerinden Ce-
malettin AYDOĞAN’ın annesi vefat etmiş-
tir.

• İstanbul 3 No’lu Şube üyelerinden Ser-
dar POLAT’ın babası vefat etmiştir.

• İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Ender 
DİKMEN’in kız kardeşi vefat etmiştir.

• İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Hacer 
Pınar BİNGÜL vefat etmiştir.

• Karaman Şube üyelerinden Nuri ŞAN-
LITÜRK vefat etmiştir.

• Karaman Şube üyelerinden Ayten 
TOZOĞLU’nun babası vefat etmiştir.

• Karaman Şube üyelerinden Şemsi 
ÇİÇEK’in annesi vefat etmiştir.

• Karaman Şube üyelerinden Mustafa 
TIRAŞ’ın annesi vefat etmiştir

• Karaman Şube üyelerinden Hasan Hü-
seyin YILDIRIM’ın babası vefat etmiştir.

•  Karaman Şube üyelerinden Aşır 
BAKIM’ın babası vefat etmiştir.

• Karaman Şube üyelerinden Yasemin 
Güler ÖZTÜRK’ÜN annesi vefat etmiştir.

• Karaman Şube üyelerinden Ali AĞIR’ın 
babası vefat etmiştir.

• Karaman Şube üyelerinden Musa 
AÇAR’ın annesi vefat etmiştir.

• Karaman Şube üyelerinden Hüseyin 
KUTAN’ın annesi vefat etmiştir.

• Kars Şube üyelerinden Mustafa 
ŞENEL’in ablası vefat etmiştir.

• Kars Şube eski yönetim kurulu üyele-

rinden Hikmet DEPREM’in babası vefat 
etmiştir.

• Kayseri 2 No’lu Şube üyelerimizden Ali 
Rıza KAYA’nın babası vefat etmiştir.

• Kırşehir Şube üyelerinden Osman 
BARAN’ın babası vefat etmiştir.

• Kırşehir Şube üyelerinden Hüdai 
PAKEL’in babası vefat etmiştir. 
Kırşehir Şube üyelerinden Emin 
AKBULUT’un annesi vefat etmiştir.

• Kırıkkale Şube üyelerinden Murat 
TOPKAYA’nın annesi vefat etmiştir.

•  Kırıkkale Şube üyelerinden Zeki MUT-
LUAY vefat etmiştir.

• Kırıkkale Şube üyelerinden Mehmet 
KÜSMEZ ’in annesi vefat etmiştir.

• Kırıkkale Şube üyelerinden Ali 
ÇİÇEK’in oğlu vefat etmiştir.

•  Kırıkkale Şube üyelerinden Mustafa 
GÜNDOĞDU’nun annesi vefat etmiştir.

•  Kırıkkale Şube üyelerinden Mecittin 
KÜPELİ’nin annesi vefat etmiştir.

• Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Emel 
ALTINDAL AVCI’nın annesi vefat etmiştir.

• Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Havva 
ŞAHİN’in babası vefat etmiştir.

• Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden İsa 
AKYOL’un annesi vefat etmiştir.

• Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Aysun 
ÖZTOPRAK’ın annesi vefat etmiştir.

• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Musta-
fa Samet PEKGÜR’ ün babası vefat etmiştir.

• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Fatma 
KÖKSAL’ ın babası vefat etmiştir.

• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Sibel 
BAĞCI’nın annesi vefat etmiştir.

•  Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Alaad-
din KOÇER’in annesi vefat etmiştir.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Gülfi-
dan KIROĞLU’nun babası vefat etmiştir.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Seba-
hat PINAR’ın ağabeyi vefat etmiştir.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Rüvey-
de SAYAR’ın annesi vefat etmiştir.

• Konya 1 No’lu şube üyelerinden Handan 
DOLMACI’nın babası vefat etmiştir.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Gül 
Gönül UĞURLUOĞLU’nun babası vefat 
etmiştir.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Zeki 
ORDUOĞLU’nun babası vefat etmiştir.

• Konya 1 No’lu şube üyelerinden Necat 
ARIKAN’ın annesi vefat etmiştir.

• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Salih 
Taner BAHÇACI’nın annesi vefat etmiştir.

• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Alper 
KAMIŞ’ın babası vefat etmiştir.

• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Adil 
OFLAZ’ın kardeşi vefat etmiştir.

• Nevşehir Şube üyelerinden Muzaffer 
ERDOĞAN’ın annesi vefat etmiştir.

•  Nevşehir Şube üyelerinden Sıtkı YIL-
MAZ vefat etmiştir.

• Ordu Şube üyelerinden Menşure BAŞ’ın 
annesi vefat etti.

• Şanlıurfa Şube üyelerinden Gonca 
PAMUK’un babası vefat etmiştir.

• Şanlıurfa Şube üyelerinden Gonca 
Pamuk’un babası vefat etmiştir.

• Tokat Şube üyelerinden Halil İbrahim 
ARSLAN’ın babası vefat etmiştir.

• Tokat Şube üyelerinden Mehmet EREK-
Lİ vefat etmiştir.

• Tokat Şube üyelerinden Mustafa 
VAROL’un annesi vefat etmiştir..

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

VEFAT EDEN ÜYELERİMİZ

SEZAİ YERSEL
AMASYA ŞUBE
Taşova Anadolu Sağlık Meslek Lisesi şoförü üyemiz Sezai 

Yersel, 12 Ocak 2013 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu ha-
yatını kaybetti.

1973 doğumlu, evli ve 17 yıllık  memuriyet hayatı olan Yer-
sel’ in, 8 ve 12 yaşlarında iki kızı , 4 yaşında bir oğlu vardı.

www.turkegitimsen.org.trwww.turkegitimsen.org.tr
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