ZAM SAĞANAĞINI
PROTESTO ETTİK
Türkiye Kamu-Sen, yapılan zamları protesto etmek
için Abdi İpekçi Parkı’ndaydı. Türkiye Kamu-Sen Genel
Başkanı Bircan AKYILDIZ, Türkiye Kamu-Sen Genel
Sekreteri ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK, Türk Eğitim-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu
Üyeleri, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların Genel
Başkanları ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri de
katıldı.

Burada bir konuşma yapan Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı Bircan AKYILDIZ, iğneden ipliğe
her şeye zam yapıldığını hatırlatarak, tepki gösterdi.
AKYILDIZ şöyle konuştu:
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Genel Başkan İsmail KONCUK :

“ 2009 YILINDA EĞİTİMİN SORUNLARI DAHA DA ARTTI ”
Eğitim öğretim hayatı açısından 2009 yılını değerlendiren Genel
Başkan Koncuk; “2009 yılında eğitimin ve eğitim çalışanlarının sorunları artarak devam etmiştir.” dedi. 2009’un da bir kara yıl olarak
tamamlandığını ifade eden Koncuk; “ Eğitim çalışanları tüm umudunu yeni Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’ya bağlamış ancak
ÇUBUKÇU’da göreve gelmesinin üzerinden 8 ay geçmesine karşın
dişe dokunur bir icraat gerçekleştirememiştir.
2009 yılında eğitimin en önemli sorunlarından biri yine ﬁziki
mekan ve alt yapı yetersizlikleridir. Okullarda derslik açığı sürerken, kalabalık sınıﬂarın önüne geçilememiştir. Türkiye’de MEB
verilerine göre 2008-2009 eğitim-öğretim yılında derslik başına düşen öğrenci sayısı, ilköğretimde 33.4, ortaöğretimde ise
35.1’dir. OECD ülkelerinde ise derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 21.4, ortaöğretimde 23.9’dur. Derslik başına
düşen öğrenci sayısı Fransa’da ilköğretimde 22.6, oratöğretimde 24.3; Lüksemburg’da ilköğretimde 15.8, ortaöğretimde 20,
Almanya’da ilköğretimde 22.1, ortaöğretimde 24.7’dir.
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KİM DOĞRU SÖYLÜYOR
MALİYE BAKANLIĞI MI,
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MI ?
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MEB YETİŞTİRME KURSLARI
YÖNERGESİNE DAVA!

MEB’E İKİ YARGI TOKADI DAHA …
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2009 YILINDA EĞİTİMİN SORUNLARI
DAHA DA ARTTI
“2009 yılının sona ermesine sayılı günler kaldı. Türkiye
açısından 2009 yılı sancılı geçmiştir. Aynı durum eğitim sistemimiz için de geçerlidir. Eğitim alanında 2009 yılı kara bir
yıl olmuştur. Eğitim çalışanları tüm umudunu yeni Milli Eğitim
Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’ya bağlamış ancak ÇUBUKÇU’da
göreve gelmesinin üzerinden 8 ay geçmesine karşın dişe dokunur bir icraat gerçekleştirememiştir.
2009 yılında eğitimin en önemli sorunlarından biri yine ﬁziki mekan ve alt yapı yetersizlikleridir. Okullarda derslik açığı
sürerken, kalabalık sınıﬂarın önüne geçilememiştir. Türkiye’de
MEB verilerine göre 2008-2009 eğitim-öğretim yılında
derslik başına düşen öğrenci sayısı, ilköğretimde 33.4, ortaöğretimde ise 35.1’dir. OECD ülkelerinde ise derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 21.4, ortaöğretimde
23.9’dur. Derslik başına düşen öğrenci sayısı Fransa’da
ilköğretimde 22.6, oratöğretimde 24.3; Lüksemburg’da
ilköğretimde 15.8, ortaöğretimde 20, Almanya’da ilköğretimde 22.1, ortaöğretimde 24.7’dir.
Okullarda ders araç-gereçleri, laboratuar, bilgisayarlar, spor
salonları yeterli düzeyde değildir. Eğitime ayrılan kaynağın yetersizliği nedeniyle okul ile veliler karşı karşıya gelmektedir.
Okulların
karşın ihtiyaçları öğrencilerden toplanan paralardan karşı
lanmaktadır.
adır. Okullarda hijyen sorunu çözümlenememiş, okullar hastalıkların
lıkların başlangıç adresi haline gelmiştir. Bazı okullarda hizmetli
metli çalıştırılmamaktadır. Hizmetli sayısının ihtiyacı
karşılamaması,
aması, okulları mikrop yuvası yapmaktadır.
OECD
D ÜLKELERİ BAZ ALINDIĞINDA ÖĞRETMEN
AÇIĞI İLKÖĞRETİMDE 216 BİN 52, ORTAÖĞRETİMDE 98 BİN
İN 453.
Okullarda
arda ciddi bir öğretmen açığı sorunu vardır. Bunu ısrarla dilee getirmemize rağmen, sorun hala görmezden gelinmektedir.. Türkiye’de atama bekleyen bugün 310 bin öğretmen
adayı bulunmaktadır.
unmaktadır. Eğitim fakültelerinden her yıl 40 bin aday
mezun olmaktadır. Bunların birçoğu diplomalı işsiz olarak
kalmaktadır.
adır. Öğretmen olmak için büyük çaba gösteren ancak
yanlış istihdam
tihdam politikası nedeniyle işsizliğin kucağına itilen
adaylar, bunalıma sürüklenmektedir. Durum böyleyken, Milli Eğitim
m Bakanı Nimet ÇUBUKÇU, Şubat ayında öğretmen
ataması yapılmayacağını, 2010 yılının Ağustos ayında 40 bin
öğretmen
n atanacağını açıklamıştır. Öğretmen ihtiyacı günden
güne artarken,
tarken, Şubat ayında öğretmen ataması yapılmaması tam
m bir ﬁyaskodur. Öğretmen adaylarının umutlarını
tüketen Milli Eğitim Bakanlığı, yanlış öğretmen alım politikası nedeniyle
edeniyle gençlerimizin gelecekleriyle, hayalleriyle
oynamaktadır.
ktadır. Yılda bir kez sadece 40 bin öğretmen ataması yapılması
ması ne ihtiyacı ne de beklentileri karşılayacaktır.
Atama bekleyen öğretmen sayısı 2010 yılında 50 bin daha
artacak ve 360 bin’e ulaşacaktır. Bu durumda Bakanlığın
işi çok daha
aha zor olacak ve öğretmen atamaları çözülmesi zor
bir denkleme
leme dönüşecektir.
Türkiye’de
iye’de 2008-2009 yılı MEB verilerine göre; öğretmen başına
ına ilköğretimde 23.6, ortaöğretimde 19.5 öğrenci
düşerken;
n; OECD ülkelerinde öğretmen başına ilköğre-

timde 16, ortaöğretimde 13 öğrenci düşmektedir. Üstelik
Türkiye’de Büyükşehirler ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgelerinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı artmaktadır.
OECD ülkeleriyle kıyasladığımızda, yani Türkiye’de öğretmen başına düşen öğrenci sayısını OECD ülkelerindeki gibi
ilköğretimde 16, ortaöğretimde 13 olarak kabul ettiğimizde,
ülkemizde öğretmen açığı ilköğretimde 216 bin 52, ortaöğretimde ise 98 bin 453’tür. Tüm bu rakamlar dikkate alındığında, öğretmen açığının Bakan ÇUBUKÇU’nun ifade ettiği
şekilde 76 bin 721 olduğunu söylemek mümkün değildir, Bakan kamuoyunu yanıltmaktadır. Ayrıca okul öncesinde de önümüzdeki yıllarda ciddi bir derslik ve öğretmen açığı sorunu baş
gösterecektir. Okul öncesi eğitim 81 ile yaygınlaştırılacağından,
Bakanlığın bu konuda gerekli tedbirleri alması, okul öncesinde
derslik ve öğretmen açığı sorununu çözmesi gerekmektedir.
TÜRK EĞİTİM-SEN, SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN KADROYA ALINMASI İÇİN ANKARA’DA MİTİNG YAPACAK
Öğretmenlikte kadrolu, sözleşmeli, ücretli ve vekil adı altında farklı türlerde istihdam söz konusudur. Hakka ve hukuka
aykırı olan bu uygulamanın ısrarla devam etmesi, geleceğimiz
olan çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerin kendi geleceğinden
emin olmayarak çalıştırılması, Türkiye’nin büyük bir ayıbıdır.
Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun sözleşmeli öğretmenlere verdiği bir söz bulunmaktaydı. Bakan,
sözleşmeli öğretmenlerin kadroya
alınacağını ve bundan sonra sözleşmeli öğretmen alınmayacağını
açıklamıştı. Ancak Bakan ÇUBUKÇU bu sözünü unutarak,
yeniden sözleşmeli öğretmen
alımına devam etmekte beis
görmemiştir. Sözlerin bu
kadar çabuk tüketildiği bu
günlerde Türk Eğitim-Sen
sözleşmeli öğretmenlere verdiği sözü unutmamıştır. Dolayısıyla sendikamız bu konuda
bir gelişme olmaması halinde,
tüm sözleşmeli öğretmenlerle birlikte
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Ankara’da büyük bir miting gerçekleştirecektir. Tüm illerden Ankara’ya gelecek olan sözleşmeli öğretmenlerle yapacağımız miting’de ÇUBUKÇU’ya verdiği söz en sert şekilde
hatırlatılacaktır. Ülkemizin artık sözleşmeli, ücretli ve vekil
adı altında yapılan ve ucubeyi andıran bu istihdam türlerine son vermesi, tüm öğretmenlerin eşit haklardan yararlanarak, geleceklerini güvence altına alarak, insanca yaşayarak öğretmenlik yapması gerekmektedir. Eğitim-öğretimde
başarı için bu şarttır.
EĞİTİME AYRILAN KAYNAK YETERSİZ
2009 yılında eğitime ayrılan bütçe ile eğitimin temel sorunlarını çözmek imkânsızdır. Bütçe, 2009 yılında yüzde 10,64
iken, 2010 yılında yüzde 9,84’e düşmüştür. Bütçenin aslan
payı eğitime ayrılsa dahi, bu oran eğitimin sorunlarını çözmekten uzaktır. Çünkü eğitime ayrılan bütçenin yüzde 70’i personel
giderlerine ayrılmaktadır. OECD 2009 yılı raporuna göre; eğitime yapılan kamusal harcamaların Gayri Saﬁ Yurt İçi Hasıla’ya
oranı Türkiye’de yüzde 1.9 iken; Avustralya’da yüzde 3.8, Yeni
Zellanda’da yüzde 4.1, İsveç’te yüzde 4.4, İngiltere’de yüzde
4, Hollanda’da yüzde 3.6’dır.
Türkiye’de öğrenciye çok az yatırım yapılmaktadır. OECD
2009 raporuna göre; Türkiye’de öğrenci başına düşen harcama miktarı ilköğretimde yıllık bin 130 dolar, ortaöğretimde
yıllık bin 834 dolar, yükseköğretimde Ar-Ge faaliyetleri hariç 4 bin 648 dolardır. OECD ülkelerinde ise öğrenci başına
harcama miktarı ilköğretimde yıllık 6 bin 437 dolar, ortaöğretimde yıllık 8 bin 006 dolar, yükseköğretimde yıllık 12
bin 336 dolardır.
USULSÜZ ATAMALAR HIZ KESMİYOR
Türkiye’de usulsüz atamalar furyası ne yazık ki Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU döneminde de devam etmektedir. Hatırlanacağı üzere Hüseyin ÇELİK, giderayak 1000 kişiyi
usulsüz olarak atamış ve bu atamalar yargıya taşınmıştı. Yargı
usulsüz atamaları birer birer iptal ederken, Nimet ÇUBUKÇU
döneminde de usulsüz atamaya imza atıldı. Kırşehir’de bir
sözleşmeli öğretmenin usulsüz olarak eş durumundan ataması
yapıldı. Bununla ilgili Bakan ÇUBUKÇU hiçbir girişimde bulunmazken, eş durumundan tayin bekleyen binlerce sözleşmeli
öğretmen büyük bir haksızlığa uğradı.
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Türkiye artık milli eğitimde usulsüz atamaları deyim
yerindeyse kanıksadı. Haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayan,
mağdur olan eğitim çalışanları, haklarını yargıda aramaya
başladı. Milli Eğitim Bakanlığı sorunların çözüldüğü değil,
sorunların merkezi haline geldi ve Bakanlığın güvenirliliği
zedelendi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim çalışanları nezdinde güven telkin edebilmesi için Bakan ÇUBUKÇU’nun
tüm usulsüz atamaları iptal etmesi ve eğitim camiasında
usulsüzlüğe, torpile, adam kayırmaya fırsat vermemesi gerekmektedir.
YÖNETİCİ ATAMALARI MUAMMA OLARAK KALDI
Yönetici atama konusunda hala bir gelişme sağlanamamıştır. Yönetici atamalarında her valilik ayrı uygulama yapmakta, bu nedenle yönetici atamalarında uygulama birliği
sağlanamamaktadır. Bu noktada Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU hiçbir girişimde bulunmamaktadır. Kurumlar hala vekâleten yönetilmekte, eğitim ehil olmayan
kişilerin elinde oyuncak olmaktadır. Ne Milli Eğitim Bakanı
Nimet ÇUBUKÇU, ne de MEB Müsteşarı Muammer Yaşar ÖZGÜL, binlerce vekil/geçici yöneticinin asaleten atanması için ülke genelinde ortak bir çalışma takvimi ortaya
koyamamaktadır. Yönetici atamalarında tam bir kargaşa
hâkimdir. Bugün muamma haline gelen yönetici atamaları,
aslında eğitimin beceriksiz ellerde ne hale geldiğinin bir en
yalın fotoğrafıdır.
Eğitim-öğretim alanında faaliyet gösteren tüm kurumlarda
çalışan hizmetli, memur, teknisyen v.b. eğitim çalışanları ise
hem ekonomik hem de sosyal haklar yönünden üvey evlat muamelesine tabi tutulmaktadır. Bunların, görev tanımları olmadığı
gibi atama ve yer değiştirmelerine yönelik bir yönetmelik dahi
yayınlanmamıştır, ayrıca görevde yükselme konusundaki sıkıntıları hala devam etmektedir.
İşte tüm bu sorunlar, 2009 yılına damgasını vurmuştur. Bu
nedenle 2009 yılı gerek eğitim sistemimiz, gerekse eğitim çalışanlarımız için karabasana dönmüştür. Umuyoruz ki, 2010 yılı
eğitim-öğretimle ilgili kangren haline gelen sorunlara çözüm
bulunduğu, eğitimcilerin huzur içinde görev yaptığı, öğrencilerimizin başarıyı yakaladığı bir yıl olur.”

MEB YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİNE DAVA!
Milli Eğitim Bakanlığı Öğrencileri Yetiştirme
Kursları Yönergesinin 7. maddesinin son fıkrasının son cümlesi; “Her dönemin eğitim programı, öğretim konularına ve bunların özelliklerine göre belirlenmek üzere en az 40, en
çok 80 saatlik programlardan oluşur.” ve 21.
maddesinin 2. fıkrası; “Kurs gelirlerinin % 3’ü
kurs merkezi müdürüne, % 5’i kurs merkezi
yönetim kurulunun okul müdürü ve okul-aile
birliği temsilcisi dışında kalan üyelerine, %
80’i kurslarda görev alan öğretmenlere, % 6’sı

ise kurs merkezinin bakım, temizlik, evrak ve
baskı işlerini yürüten memur ve hizmetlilere ödenir.” ibarelerinin öncelikle yürütmesinin
durdurulması ve devamında iptali için Sendika
olarak dava açtık. Bu madde kurs gelirlerinin
dağılımını yeniden düzenleyerek hak kaybına
sebep olmakta ve okullarımızda yetiştirme kursu
düzenlenmesini zorlaştırmakta ve böylece özel
dershaneleri adeta teşvik etmekteydi.
Dava dilekçesi için : www.turkegitimsen.org.
tr adresini tıklayınız.
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KİM DOĞRU SÖYLÜYOR
MALİYE BAKANLIĞI MI,
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MI ?
fena halde aldatmış demektir. Bakanlık yapan, eğitim çalışanlarının liderliğine soyunan, eğitimi emanet ettiğimiz bir kişinin
yalan söylediğini, öğretmenleri aylarca oyaladığını düşünmek
bile istemiyoruz. Bu eğer doğruysa Milli Eğitim Bakanı ÇUBUKÇU bu görevde bir saniye bir durmamalı ve gereğini
yaparak, istifa etmelidir.

Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınması konusunda bugüne kadar verdiği
sözleri yerine getirmedi. Bakan ÇUBUKÇU, her fırsatta topu
Maliye Bakanlığı’na atarak, sözleşmelilerin kadroya alınmasına yönelik Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Hatta Bakan son olarak bir televizyon programında, yaklaşık 70 bin sözleşmeli öğretmen olduğunu ve sözleşmelilerin
kadroya alınması konusunda Maliye Bakanlığı ile çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, “Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin olumlu olacağını düşünüyorum” dedi.
Sözleşmeli öğretmenler umutla kadroya alınacağı günü beklerken, 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Meclis
Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde Maliye Bakanlığı bürokratlarının verdiği bilgiler doğrultusunda Maliye Bakanına vekalet eden Egemen Bağış, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU ve MEB bürokratlarının aksine Maliye Bakanlığı’nda
sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi yönünde bir çalışma
olmadığını açıkladı.
Maliye Bakanlığı’nın, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi
konusunda çalışma yapmadığını açıklaması eğitim camiasında
şok etkisi yarattı. Bu noktada; sözleşmelilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU mu
doğru söylüyor, yoksa sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine yönelik bir çalışma olmadığını belirten Maliye Bakanlığı
mı? sorusu akıllara takıldı.
Şayet Maliye Bakanlığı’nın bu yönde bir çalışması yoksa,
Bakan ÇUBUKÇU sözleşmeli öğretmenleri ve kamuoyunu

Yalan söyleyen Milli Eğitim Bakanı ÇUBUKÇU değil de,
Maliye Bakanlığı ise; o halde tüm eğitim çalışanları tek ses,
tek yürek olmalı ve haykırmalıdır: “Maliye Bakanlığı hangi
gerekçelerle sözleşmelileri kadroya almamaktadır? Maliye Bakanlığı, tek başına buna yetkili midir? Tüm Türkiye
sözleşmeli personel çalıştırma uygulamasına isyan ederken,
Maliye Bakanlığı hakka ve hukuka aykırı olan bir uygulamayı nasıl olur da sürdürebilir?
Eğitim çalışanları bugün kime, neye inanacağını şaşırmıştır. Maliye Bakanlığı’ndan gelen açıklamayla tüm
hayalleri suya düşen, umutlarını yitiren sözleşmeli öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’dan acil
bir açıklama beklemektedir. Bakan ÇUBUKÇU ya bugüne
dek sözleşmeli öğretmenleri oyaladığını açıklayıp, onlardan
özür dileyerek, Bakanlık görevinden istifa etmelidir ya da
Maliye Bakanlığı’nın yalan söylediğini açıklayarak, gerçekleri kamuoyuyla paylaşmalıdır.
Bilinmelidir ki, Türk Eğitim-Sen, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınma sözü yerine getirilmezse, tüm sözleşmeli öğretmenlerle birlikte el ele vererek, Milli Eğitim
Bakanlığı’nın kapısına dayanacak ve Bakan ÇUBUKÇU’dan hesap soracaktır.
Hiç kimse öğretmenlerin gözünün içine baka baka süslü yalanlar söyleyerek, onlarla alay edemez, öğretmenleri belirsiz bir
geleceğe doğru sürükleyemez. Söz ağızdan bir kez çıkar. Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU, eğitim çalışanlarının
Bakanı olduğunu ispat etmeli ve sözleşmeli öğretmenlerin
kadroya alınması için Maliye Bakanlığı’nı devreden çıkararak, Başbakan Tayyip ERDOĞAN ile görüşmelidir. Şayet
sözleşmeliye kadro gelmezse, verilen sözler tutulmazsa, öğretmenler de emin olun ki, yapılanları karşılıksız bırakmayacaktır.

25 KASIM SORUŞTURMASINA SUÇ DUYURUSU
(İskenderun)
Hatay İli İskenderun İlçesinde 25 Kasım 2009 tarihli eyleme katılan eğitim çalışanları
hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün tekliﬁ ve Kaymakamlık makamının oluruyla
disiplin soruşturması başlatılmıştır. İlçedeki muhtelif okullarda çalışan eğitim personelinin
ifadeleri alınarak haklarında işlem yapılmaktadır. Sendikal faaliyet kapsamında olan iş bırakma
eylemine katıldıkları gerekçesiyle bu kişiler haklarında soruşturma açılması, yasalarımız
gereği suç teşkil etmekte olup, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü, İskenderun Kaymakamı
ve işlem yapan muhakkikler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk.
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MEB’E İKİ YARGI TOKADI DAHA …
Türk Eğitim-Sen’in Milli Eğitim Bakanlığına karşı açmış
olduğu davada, Erzincan Merkez Atatürk Sağlık Meslek Lisesinde münhal bulunan müdürlük kadrosuna atanabilmek için 1.
ve 2. sırada bekleyenler var iken 3. sırda olan aynı okulun Müdür Yardımcısı Serpil ARDOĞAN ERZİN’in atama işlemi Sivas İdare Mahkemesince iptal edilmiştir.
Yine Türk Eğitim-Sen’in Milli Eğitim Bakanlığına karşı

Van İdare Mahkemesine açmış olduğu dava da; 2008/2 atama
döneminde atanma şartlarına haiz olmadığı halde atanan Nuran
YAVUZ’un ataması iptal edilmiştir.
Yine Türk Eğitim-Sen olarak haksız tüm işlemlerin karşısında olacağımızı bir kez daha kamu oyuna gururla duyururuz.
Sivas İdare Mahkemesi’nin ve Van İdare Mahkemesinin Kararı için www.turkegitimsen.org.tr adresini tıkayın.

ŞEF VE UZMANLARLA İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ
Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığına yazdığımız yazılarla, MEB bünyesinde görev
yapan şeﬂerin ve eğitim uzmanlarının ek ders ve
ek ödeme konusundaki mağduriyetlerinin yeniden
gözden geçirilmesini talep ettik. Maliye Bakanlığının cevabi yazısında, başvurumuzun Bakanlıkça
yapılan çalışmalar esnasında dikkate alınacağı bildirilmiştir.
Başbakanlığa yazdığımız yazıyla, 375 sayılı
KHK ek 3. maddesinde yer alan ek ödemeden yararlanamayan şef ve uzmanların, Ağustos 2009 tarihinden itibaren bu ödemeden faydalanabilmeleri için gerekli

düzenlemelerin yapılması hususunda talepte
bulunduk.
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev
yapan şeﬂerin ve uzmanların ek ders ücretlerinin artırılması amacıyla yaptığımız başvurunun reddi işlemine karşı Ankara 2. İdare
Mahkemesinin 2009/315 E. Sayılı dosyasıyla
açtığımız dava halen devam etmektedir.
Şeﬂerin ve eğitim uzmanları ile ilgili bugüne kadar yaptığımız diğer çalışmaları görmek için www.turkegitimsen.org.tr adresini
tıklayınız

İLKÖĞRETİM HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETMEN KILAVUZ
KİTABI’NDA TÜRK BAYRAĞI “KUMAŞ PARÇASI”
OLARAK İFADE EDİLDİ
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim
Hayat Bilgisi 1. Sınıf Öğretmen Kılavuz Kitabı’nda; Türk Bayrağı, kırmızı
n
zemin üzerine beyaz ay ve yıldızdan
oluşan dikdörtgen “kumaş parçası” ola-rak tanımlanmıştır.
Rengini şehitlerimizin kanındann
alan bayrağımızı “kumaş parçası” olarak
k
tanımlamak büyük bir ayıptır.
Bu kitabı yazanlar ve kitaba onay
ay
veren Talim Terbiye Kurulu, böylesi bir
ir
hatayı nasıl yapabilmiştir? Kitabı yazannların Anayasa ve Bayrak Kanunu’nda yer
er
alan tanımdan da mı haberi yoktur?
1982 Anayasasının 3. maddesinde Türk Bayrağı’nın tanımı şu şekilde yapılmıştır:
“ Türk bayrağı şekli kanunda belirtilen,
len, beyaz ay yıldızlı al
bayraktır.”
Bayrak Kanunun 2. maddesi’nde de Türk Bayrağının tanımı
şöyledir:
“Türk bayrağı, bu kanuna ekli cetvelde gösterilen şekil ve
oranlarda olmak kaydıyla beyaz ay-yıldızlı albayraktır.”
Türk Bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin milli bayrağıdır, birlik, bütünlük ve bağımsızlığımızın sembolüdür.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bağ
bağımsızlığını temsil eden bayrağımız ile ilgili “kumaş parçası” tanımını kullanmak kimsenin
haddi değildir, bu ülkeyi kuran U
Ulu Önder Atatürk’e, aziz şehitlerimize ve milletimize saygısız
saygısızlıktır.
Türk bayrağı için manevi
değerinden uzak bir tam
nım kullanmak, bayrağımızı “kumaş parçası”
olarak belirterek,
sıradanlaştırmak, öğbe
retmenlerden
öğrencilerine Türk
retm
bayrağını
bu ifadeyle tanımlamabayr
sını istemek iyi niyetle açıklanacak
bir durum
olamaz.
d
Milli Eğitim Bakanı Nimet
ÇUBUKÇU,
kitapta bayrağımız
ÇU
için yazılan “kumaş parçası” ifadesi
de için derhal harekete geçmeli ve bu ifade İlköğretim Hayat
Bilgisi
1. Sınıf Öğretmen KılaB
vuzu Kitabı’ndan çıkarılmalıdır. Bu
hatanın bilerek ya da bilmeyerek, nasıl yapılmış olursa olsun bahanesi olamaz. Ders sıralarında yerini alan
kitaplarda ya da öğretmenlerin faydalandıkları kılavuz kitaplarında yapılan bu tür hatalar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ciddiyetine yakışmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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Genel Başkandan
GÜNAHI VE SEVABIYLA ÇUBUKÇU
Milli Eğitim Bakanlığı ve
çalışmaları bu ülkede herkesi
yakından ilgilendirmelidir. Dolayısıyla, Milli Eğitim Bakanlarının eğitim -öğretime ve eğitim çalışanlarına yaklaşımı da,
kimsenin “bana ne” dememesi
gereken önemdedir.
İsmail KONCUK
Genel Başkan
Hüseyin ÇELİK’ten sonra,
Nimet ÇUBUKÇU’nun Milli
Eğitim Bakanı olması, bir çok eğitim çalışanını memnun etmiş,
sayın ÇUBUKÇU’nun başarılı olması için hemen herkes neredeyse seferber olmuştur. Çelik döneminde yaşanan hukuksuz
uygulamaların, yandaş kayırmacılığının son bulacağını düşünen, bir çok kişi gibi, bizler de bu konuda hayal kırıklığı yaşadık. Çok şey beklememekle birlikte, bir hanım bakanın daha
hassas, daha kucaklayıcı, daha demokratik olmasını bekliyor ve
umuyorduk.
Milli Eğitim Bakanının eğitimci değil de, hukukçu olması
dahi, bizi umutsuzluğa sevk etmedi. Olayları yeni öğrenen bir
bakan daha iyi, hiç
iç olmazsa bir takım takıntıları, bir takım şartlanmışlıkları olmaz,
az, diye bir çok kişi düşündü. Ancak, yaşanan
olaylar, ağır aksakk ilerleyen işler bilgi ve tecrübenin ne kadar
önemli olduğunu, her halde, bir kez daha göstermiştir.
Acemice yaklaşımlar,
aşımlar, sonucu düşünülmeden verilen, ancak
tutulmayan sözler,
r, Çubukçu dönemini çok net ortaya koymaktadır. Milli Eğitim
m Bakanlığı gibi çok önemli bir bakanlığın
koltuğunda oturan
n Sayın Çubukçu, ilk potunu bakanlığının ilk
günlerinde kırmışş ve Andımızın tartışılabileceği açıklamasını,
sonucunu düşünmeden
meden bir televizyon proğramında söylemiştir.
Bu gaf, Türklük düşmanı bazı sözde sivil toplum örgütlerinin
iştahını kabartmış,
ş, Andımızın söylenmemesi üzerine nutuklar
atılmış, Diyarbakır
ır sokaklarına Andımızla alay eden aﬁşler asılmış, dava bile açılmıştır.
lmıştır.
Sayın Nimet ÇUBUKÇU’nun ülkeye neye mal olacağını
düşünmeden söylediği
lediği bu söz, Sayın Çubukçu’nun Milli Eğitim Temel Kanunundan
undan da bihaber olduğunu gösteren, bir Milli
Eğitim Bakanı olarak
arak bu konudaki görevlerini bilmediğini ortaya koyan, çok acı, ama, durumu açıkça ortaya koyan önemli
bir örnektir.
Sayın Çubukçu’nun
büyük
çu’nun bakanlığı süresince en büyü
yük
yü
başarısı, kadrolu öğretmenlere il emrine atanma
nma hakkını geri vermesi ve yönetici atama yönetmeliğini,
etmeliğini,
eksikleri olsa da,
a, yayınlayabilmesidir. Herr ne kadar,
il emri uygulaması
ması sözleşmeli öğretmenlere
re verilmese
de, kadrolu öğretmenlere
etmenlere bu
hakkın verilmesi aile bütünlüğünü sağlamak için
çin önemli bir
gelişmedir. Sayın Bakanın anne

olma dürtüsü ve şuuruyla da olsa, böyle bir karar vermesini
önemli buluyoruz. Aynı hakkın sözleşmeli öğretmenlere de verilmesi bu husustaki eksikliği giderecektir.
Yönetici atama yönetmeliğinin yayınlanması, eğitim çalışanlarının, bir kısım eleştiriler getirse de, genel memnuniyeti
de, bu dönemin en önemli gelişmelerinden bir diğeridir. Ancak,
sınavın yapılması ve sonuçlarının açıklanması üzerinden neredeyse iki ay geçmiş, bir tek atama bile bugüne kadar yapılamamıştır. Antalya’da 23-25 Aralıkta yapılan toplantıda alınan
kararlar inşallah, yönetici atamada ÜYGULAMA BİRLİĞİNİ
sağlar ve bir an önce tüm asaleten atamalar yapılır ve vekalet
dönemi sona erer. Sayın Çubukçu, bütün münhal yöneticikleri
bir takvim doğrultusunda duyurup, illerin aynı anda atama yapmasını sağlarsa büyük takdir toplayacaktır.
Gelelim, Sayın Çubukçu’nun neleri yapamadığına. Sözleşmeli öğretmen atamayacağım, tüm sözleşmeli öğretmenleri kadrolu yapacağım.” Sözü Sayın Çubukçu’ya aittir ve Türk
Eğitim Sen’in hayırlı olsun ziyaretinde bu sözü söylemiştir. Ancak, aradan 5 aydan fazla bir süre geçmiş, bu sözün tutulacağına
dair bir işaret görünmemiştir. Hatta, Sayın Çubukçu, “Maliye
Bakanlığı konu üzerinde çalışıyor.
çalışıyor.” Diye açıklama yapmış, bu
açıklamanın tam tersine, bütçe görüşmelerinde Egemen BAĞIŞ, Maliye Bakanlığının sözleşmelilerin
kadrolu yapılmasına dair bir çalışması olmadığını duyurmuştur.
Aynı kabinenin iki bakanının bir
irr
konuda farklı açıklamalar yapmasıı
düşündürücüdür. Sayın Başbakan ve
kabine üyelerinin Sayın Çubukçu’ya
sahip çıkmadıkları, gözden çıkardıklarıı
sonucu, bu açıklamalardan çıkar mı çıkmaz mı? Sayın Çubukçu, bu sözü ver
verrmiş ve tutamamış, tam tersine gelişmeler olmuştur. Bu durumda
yapılması gereken nedir? Bu
sözün tutulmaması, hatta
diğer bakanların tam tersine açıklamaları, Sayın
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Çubukçu’yu kendini değerlendirmeye tabi tutması sonucunu getirmelidir. Ya bu Bakanlar Kurulunun saygıdeğer, sözleri önemsenen bir bakanı olacaksınız, ya da, hiç bir şekilde dikkate alınmayan,sadece şeklen bakanlık makamında
oturan bir kişi olacaksınız. Sayın Çubukçu, hangisini tercih
ettiğini göstermelidir. Milli Eğitim Bakanı Sayın Çubukçu
ise, bu söz yerine gelmeli, Sayın Başbakan’da kendi atadığı Milli Eğitim Bakanının verdiği sözlerin yerine gelmesini
sağlamalıdır.
Sayın Çubukçu’ya Milli Eğitim bakanlığında yol gösteren
tecrübeli bir kimse var mı? Bakanlıkta tecrübeli bir çok bürokrat bulunduğunu biliyoruz. Ancak, Milli Eğitim Bakanının bu
süreçte en yakın danışmanı, Müsteşar olmalıdır. Ancak, MEB
Müsteşarı Muammer Yaşar ÖZGÜL’de eğitim öğretim konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip değildir. Bu durumda, Sayın Bakanın bir çok konuda yanlış yapması ihtimal dahilindedir.
Sayın Bakan, öğretmenler başta olmak üzere, eğitim çalışanları adına bir kazanım elde edememiştir. Öğretmenler, polislerden daha az bir maaşla çalışırken, hizmetli, memur ve teknisyenler ile diğer eğitim çalışanları, diğer bakanlıkların personelinden daha az maaşla geçinmek zorunda bırakılmış, sosyal
haklar konusunda da çok ciddi bir gelişme sağlanamamıştır.
Çubukçu öğretmen alım politikasında da, bir yeni anlayış
ortaya koyamamış. Öğretmen alım sürecini başarıyla yönetememiştir. Kasımda, öğretmen alacağız açıklaması yerine getirilememiş, atamalar Aralık sonunda yapılabilmiştir. Şubat’ta öğ-

retmen alımı yapmayacağız açıklaması da hem acemice, hem de
haksızlık dolu talihsiz bir açıklamadır. Binlerce öğretmen adayı
bu sözler sebebiyle büyük hayal kırıklığı yaşamaktadır.
Öğretmenlerin mali haklarında hiçbir gelişme sağlanamamıştır. Olumsuzluklarla dolu ek ders uygulamaları aynı düzende devam etmekte, Çubukçu, herhangi bir tedbir ortaya koyamamaktadır. Ek ders konusunda, Çubukçu’nun, yeterli bilgi ve
tecrübeye sahip olmaması, bu hususta bir gelişme olmamasının
ana sebebidir, diye düşünüyorum.
Sayın Çubukçu döneminde de, 76. Madde hukuksuzluğu devam etmiş, eğitim öğretim konusunda acemi olan Sayın Çubukçu, kendi alanı olan hukukun egemenliğini sağlamak, konusunda da çok başarılı olmadığını göstermiş ve yüzlerce iptale rağmen, 76. madde haksızlığını seyretmiş, hala da seyretmektedir.
Türk Eğitim Sen olarak, Sayın Çubukçu’yu çok yakından
takip ediyoruz. Bildiklerimizi, belgeye dayanmak şartıyla kamu
oyu ile paylaşıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığını hemen her konuda uyarıyor ve tekliﬁmizi resmi olarak gönderiyoruz. Doğruları
da söylüyor, yanlışları da en net ve anlaşılır biçimde ifade ediyoruz. Ancak, geldiğimiz noktada şunu söylemeden geçemeyeceğim, iyi niyet önemli, fakat, tecrübe, bilgi, donanımlı olmak
çok daha önemli. Tebeşir tozunu yutmaktan bahsediyorum. Eline tebeşir tozu bulaşmayanların acemice tavırlarından bahsediyorum. Milli Eğitim Bakanı ve Müsteşarının başarılı olmasını
diliyor, ancak, tebeşir tozu yutmayanların bu konuda pek şansının olmadığını düşünüyorum

KARAMAN’DA MUHTEŞEM GECE
Karaman Şubesi 24 Kasım Salı günü akşam 18.30 da Öğretmenevi Otağ Tesisleri’nde yemekli Şiir Dinletisi programı
düzenledi. Programa İl Milli Eğitim Müdür, Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Şube Müdürleri, daire amirleri, Fen
Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan KARATAŞ, Kamu
Sen yöneticileri ve eğitim çalışanları katıldı. Yoğun katılımın
olduğu programda şube başkanı Akif KOCATEPE bir konuşma
yaptı. Kocatepe konuşmasında, “Türk Eğitim-Sen kurulduğu
günden bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalarla sürekli olarak haktan, hakikatten, liyakatten yana olmuştur. Milli Eğitim
camiası içerisindeki çalışanlar arasında iç ve iş barışı esas almıştır. Milli Eğitimin ileriye dönük olumlu kararlarına destek
vermiş; fakat eğitim çalışanlarını mağdur edecek karar ve uygulamalara usanmadan, yılmadan hukuki mücadelesini vermiştir ve verecektir. Türk Eğitim-Sen, sadece ücret sendikacılığı
yapan birilerine makam, mevki sağlamak için faaliyet gösteren
bir sendika değildir. Değerli konuklar; Türk Eğitim-Sen’in kökü
Türk tarih ve kültürüdür. Aynı zamanda tamamen İslam ahlak
ve faziletidir. Binlerce yıllık tarihimizdir. Oğuz Kağan’lardan,
Fatih Sultan Mehmet’e, Yunus Emre’lere, Mevlana’ya ve başöğretmen Atatürk’ün düşüncelerinin günümüzdeki savunucusu ve temsilcisidir.” diyerek geceye katılan tüm eğitim çalışanlarına katılımlarından dolayı teşekkür etti.
Ayrıca emekli öğretmenlere plaket verilerek öğretmenlerin hazırlamış olduğu şiir dinletisi büyük beğeni kazandı.
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NELER OLUYOR

Ülkemizde son birkaç aydır gün geçmiyor ki artık hayretler içerisinde kalarak izlediğimiz bir haber olmasın. Bu
kadarı da olmaz artık dedirten türden haberler artık normal
karşılanır hale geldi. Herhalde hükümetin istediği de buydu.
Sonunda siyasete meşe ağacı da dahil oldu. Nasıl olmasın
ki? Kasımpaşalı bir başbakanı olan ülkenin, kabadayı yöneticileri olması kadar doğal ne olabilir? Ne demiş atalarımız;
“ Ne ekersen onu biçersin “ Şimdi sayın Başbakan bu söze
karşılık dahi veremiyor. Aslında bugüne kadar olan konuşmalarına bakacak olursak sayın Erdoğan’ın aynı üslupla bir
cevap vermesi pek de yadırganacak bir durum olmazdı.İşte
ülkemizde siyasetin geldiği nokta. Sonra da oturup bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için çırpınıp
duralım. Televizyonda “ ulan “ ve “ meşe “ muhabbetleriyle
büyüyen bir nesilden ne bekleyebilirsiniz.

size elektrik zammı,alın size
benzin zammı, alın size yasakladığımız sigara zammı
ve daha niceleri, rahat olun
evlere yeni yıl geldi.
Zaten memura da %2.5
verdik. Nasıl geri alacağız
Sami ÖZDEMİR
diye düşünmediniz bile.
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri
Vermeden almadınız mı?
İşini bilen memurum artık yedekte yapacağı bir işi de kalmadığı için kara kara düşünüyor. Esnaf kan ağlıyor. Memurum
hangi işe el atsın hafta sonları. Limon da satılmıyor artık pazarlarda. Televizyonlar da her akşam bir ilimizde ya da bir
ilçemizde terör olayları nedeniyle kepenk kapatan esnaf haberleri izliyoruz. İyi de geri kalan il ve ilçelerimizdeki esnaf
zaten artık kepenk açamıyor ki kapasın. Çiftçimiz ise artık
çiftçiliğini unuttu. Nasılsa İsrail veriyor tohumumuzu. Traktörü de vermiyor mu? Geriye ne kaldı? Ekip biçecek birileri.
Kim O? Çiftçi. Bırakmadınız ki... O da anasını aldı gitti.

1980’lerden itibaren yavaş yavaş ve derinden yapılaşmaya başlayan,ancak; farkında olarak ya da olmayarak “ bir
avuç eşkıya “ denilerek bilmeden bugünlere getirdiğimiz ve
artık iﬂah olmaz bir hale gelen bir yapının, ülkemizin bugünü ve yarınına vurduğu darbeler sonuçta meşe ile birleşti.
Eğitim deseniz kitaplarda Peygamberimizin resimleri
Meşeyi bile kirlettiniz, kirli siyasetinizle.
var.Kutsalımız kalmadı. Sonra da Danimarka’da karikatürBir hız alıp,bir hız keserek 2002’ye kadar ülkemizi yok- leştirince bağırdınız.İyi de siz bu ülkenin kitaplarında yapsunlaştıran terör, uzun uğraşılar sonucunda 2003 yılında ne- mıştınız bunu.Niye bağırıyorsunuz ki? Atatürk’ü çıkardınız
redeyse sıfır noktasına geldi. Ancak iktidar değişikliği ile kitaplardan. Çanakkale savaşlarında emperyalizmle mücadebirlikte yok olduğunu zannettiğimiz terör, artık nereden güç le edenler meğerse Mehmet’ler değilmiş. Sizin denetimini
bulduysa yeniden ülke gündeminin değişmez maddesi haline yaptığınız kitaplardan öğrendik.2003’ten bugüne kadar bir
geldi. Artık işsizlik, büyüme, yoksulluk, eğitim gibi ülkenin yönetici atamasını yapamadınız. Sınav dediniz. Onu da yütemel konuları konuşulmaz oldu. Halkın mutluluğu için ya- zünüze gözünüze bulaştırdınız.
pılması gereken siyaset, bu konular yerine; kim daha güçlü,
Ülkemizde bunlar olup biterken İstanbul’u fetheden, Çakimin elinde daha fazla koz var gibi saçma sapan bir oyun nakkale Destanı’nı yazan,emperyalizmin en güçlü mücadele
masasına dönüştü. Oyunda her gün yeni bir kağıt ortaya atı- insanları olan bu ülkenin insanları nerede? İş, aş derdinde. Eklıyor ve elinde fazla koz olan masaya yapıştırıyor. Gördüm mek peşinde. Bir de sistemli bir şekilde bitirilen Yugoslavya
diyen karşılık veriyor, elinde iyi kağıdı olmayan bu eli pas örneğinde olduğu gibi televizyonlarda uyutulmakta. Televizgeçerek yeni bir el başlatıyor.
yonlar da evlendirilmekte. Televizyonlar da eğlendirilmekte.
Anayasa Mahkemesi bir partinin kapatma kararını görüşüyor. Kararını açıklayacak. Birden görünmez bir el Tokat’ta
yanında çakısı bile olmayan çarşı iznindeki 7 askerimizi şehit ediyor. Devletin resmi ağzı gizli güçler diyor. Terör örgütü bağırıyor öte yandan: “Ben yaptım.” Sonra devletin resmi
ağzı yine konuşuyor: “Hayır, siz yapmadınız…” Diğeri yine
sinirleniyor: “Ben yaptım. Bak yoksa meşe…” Bir gün sonra karar açıklanıyor ve parti kapatılıyor. Hemen arkasından
peş peşe kozlar masaya sürülüyor. Millete dönerim tehdidi.
Nereden geldiniz ki, millete dönüyorsunuz? Zaten millet değil miydiniz siz? Ama hayır dönemezsiniz diyor birisi. Ki, o
birisi bunları cezaevinden söylüyor. Siz de buna alet oluyorsunuz. Avukatlarını bulunduğu yere götüremediğiniz günler
özür diliyorsunuz. Merak etmeyin sizin için ultra lüks yat
alacağız diyorsunuz ve arkasından artık sizin de dönmeniz
gereken millete asgari ücret olarak verdiğiniz 450 liraya %3
zam yapıyorsunuz. Biraz fazla oldu ya neyse. Merak etmeyin
siz yeni bir yıl geliyor. Onları fazlasıyla geri alırız biz.Alın

Çanakkale’de cephede Mehmet’ler şehadet mertebesine ulaşırken onların sırtından türeyen ve zenginleşen, Avrupa’dan
trenlerle eğlence malzemeleri taşıtan, Çanakkale umurunda
olmayan türedi zenginler emperyalizmin hizmetinde. Ancak cepheden dönen Mehmet emperyalizmi ezip geçerken
siz de o postalların altında kalacaksınız. Unutmayalım ki, bu
ülkenin tarihinden bi haberdar olmayanlar geleceği ile ilgili
boş hayaller kurarlar. Burası ne Afganistan,ne Rusya,ne Yugoslavya, ne de Irak. Burası Cihan İmparatorluğu’nun toprakları. Burası Türkiye. Bu millet yeri ve zamanını iyi bilir.
Zamanı gelince daha önce defalarca ezdiği emperyalizmi ve
uşaklarını yine ezer. Artık olaylara duyarsız kalmadığımızı
gösteriyoruz ama anlayamıyorlar. Anlamayana anlatma zamanı şimdi:
AYAĞA KALK TÜRKİYE!
NELER OLUYOR BÖYLE!
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TÜRK EĞİTİM-SEN
MEB’DE BAKAN DEĞİŞSE DE
ZİHNİYET DEĞİŞMİYOR

Milli Eğitim Bakanlığında sorunlar bitmek bilmiyor.
Özellikle Hüseyin Çelik’in
bakanlığı döneminde bırakınız sorunları çözmeyi.bu
sorunların katmerleşerek arttığı bir dönem yaşandı.Yandaş kayırmacılığının, liyakati
göz ardı etmenin,hukuk tanımazlığın ve ‘’Ben Bakan’ım
istediğimi yaparım’’ anlayışının , kendi personeli ile kavganın
yaşandığı çok talihsiz bir dönemdi.. Hüseyin Çelik dönemi her
türlü tepkiye rağmen çok uzun süren bir dönem olmuştur. Tam
da Başbakanın istediği şekilde hareket ediyor olmasından mıdır, nedir, defalarca kabine değişikliğine gidilmesine rağmen
Hüseyin Çelik hep yerini korumuş,kamuoyundan ve eğitim camiasından tepki gören icraatlarına devam etmiştir.
Sayın Nimet Çubukçu’nun Milli Eğitim Bakanı olmasından sonra yıllardır adaletsiz ve kayırmacı uygulamalar sonucu
mağdur olan eğitimciler biraz ümitlenmiş ve bir şeylerin değişebileceği zannedilmiştir. Ama Hüseyin Çelik insanların bu
ümitlerini boşa çıkaran bir açıklamayı-giderayak-yapmayı da
ihmal etmemiştir. “Ben Milli Eğitim’de her şeyi otomatik pilota bağladım’’ diyen Çelik, yandaşlarının endişelerini dağıtırken
çok sayıda eğitimciyi endişeye sevketmişti. Hüseyin Çelik’in
sözünün anlamı şu idi; Ben gitsem bile bu bakanlıkta bir şey
değişmeyecek, yandaş kayırmacılığı ve hukuk tanımazlık aynen devam edecek, ben burada öyle bir sistem kurdum ki yeni
bakan kim olursa olsun hiçbir önemi yok, yeni bakanın insiyatiﬁ olmayacak, benim bakanlık üst kademesine yerleştirdiğim
bürokratlarım sayesinde ipler yine bende olacak…
Hüseyin Çelik’in bu sözleri , giderayak büyük bir pervasızlık ve hukuk tanımazlık örneği göstererek yaptığı ve kendisinin
gideceğini anladıklarında “biz ne olacağız’’diye kara kara düşünen 657 saylılı DMK’nın 76.maddesine göre atanmış 998
müdürü ve görevlendirme olarak çalışan onbinlerce yandaş
idareciyi rahatlatmak amacıyla söylediğini düşünmüştük. Öyle
ya bir bakan bakanlıktan ayrılmasına rağmen o bakanlıkta etkinliği nasıl devam ettirebilirdi. Giden bakan öyle istese ve düşünse bile yeni bakan bunu nasıl kabullenebilirdi? Nitekim yeni
bakan Sayın Nimet Çubukçu’nun bakanlık üst düzey bürokratlarında bir değişiklik yapma hazırlıkları konusunda kamuoyuna yansıyan bilgiler Sn.Nimet Çubukçu’nun önceki bakanın
tepki çeken bürokratlarını değiştireceği,böylece daha dengeli
ve adil bir dönem olacağını düşündürmüştü. Üstelik Sayın Ba-

kan, Türk Eğitim Sen genel
merkez yönetim kurulunu
kabulünde tüm sendikalara
eşit mesafede olacaklarını ve
geçmişte yaşanan sıkıntıların
yaşanmaması için gayret göstereceğini ifade etmiş,bu da
M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN
bizi ümitlendirmişti.Fakat
Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
ne yazık ki Sayın Bakan
kendisi ile ilgili tüm ümitleri boşa çıkarmıştır. Sayın Bakan her şeyin otomatiğe bağlandığı bir bakanlıkta sadece koltukta oturan bir kişi olmayı kabullenebilmiş ve içine sindirebilmiştir.Üstelik Genel Başkanımızın
kendisini ziyaretinde bundan sonra 4/b li öğretmen almayacakları ve mevcut 4/b lileri de kadroya geçireceklerini söylemesine
rağmen sözünün arkasında duramamış,sanki kendisi kabinenin
bir üyesi değilmiş gibi Maliye Bakanlığının kabul etmediği
gerekçesi ile verdiği sözden çarketmiştir.Sayın Bakan unutsa
ve çarketse bile Türk Eğitim Sen 4/b lilere kadro sözünü ne
unutacak ,ne de unutturacaktır… Kamuoyumuz bu konuda hiç
endişe etmesin.
Sayın Nimet Çubukçu’nun bir diğer talihsiz açıklaması
da Hüseyin Çelik’in giderayak yaptığı 76. madde atamalarını
(yaklaşık 300 kadarı yargı tarafından iptal edilerek hukuksuzluğu tescillendiği halde) savunması ve bunların hukuki olduğunu
söyleyebilmesidir. Bildiğimiz kadarıyla Sn Bakan hukukçudur.
Bir hukukçu bakanın mahkemelerin hukuksuz olduğunu söyleyerek iptal ettiği uygulamaları savunması müthiş bir garabet
örneğidir.
Mahkemelerimizin esas aldığı hukukla Sn Bakanın bildiği hukuk farklı mıdır acaba.. Sayın Bakan kabul etmese de bu
atamaların hukuksuz olduğu su götürmez bir gerçektir. Bunun
böyle olduğu bu atamaların tamamının iptali talebiyle açtığımız
genel davanın sonuçlanması ile daha iyi görülecektir.
Sayın Çubukçu nun Milli Eğitim Bakanlığı dönemi de Hüseyin Çelik döneminden farklı olmayacağa benzemektedir. Zira
hız kesse de hukuksuzluk ve adam kayırmacılık devam etmektedir. Yine eskiden olduğu gibi el altından usülsüz atamalar
yapılmaktadır. Siirt Kurtalan’dan Kırşehir’deki kapalı okula
yapılan ve atama dönemi dışında gerçekleştirilen sözleşmeli
öğretmen M.D.nin tayini yada Giresun Şebinkarahisar dan 6
aylık stajyer öğretmenin İstanbul’a görevlendirilmesi ve daha
belki yüzlerce örnek…
Kısacası Milli Eğitim Bakanlığında ne yöneten zihniyet açısından, ne de bu zihniyetin icraatları açısından değişen bir şey
yok… Haksızlık var,hukuksuzluk var, yandaş kayırma var, ayrım var, baskı var…
Tüm bu olumsuz şartlara rağmen çalışanlarımız ve üyelerimiz asla ümitsiz olmasınlar… Ne kadar baskı altına alınmaya
çalışılırsa çalışılsın bu ülkede hukuk var… Büyük bir mücadele
geleneğinden gelen dik ve onurlu duruşun simgesi TÜRK EĞİTİM SEN var… Hukuku ve her türlü meşru eylem haklarımızı
sonuna kadar kullanarak mücadelemizi sürdüreceğiz, Eğitim
çalışanları ve bu ülke sahipsiz değildir…
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“BEDAVA PEYNİR
SADECE FARE
KAPANINDA BULUNUR”
Ahmet Coşkun ERGİN / İzmir 2 nolu Şube Başkanı
Atalar olaylara ne güzel deyimler yüklemiş. İlk bakışta anlamsız gibi gelen yazıya adını veren bu deyim aslında o kadar
çok ifadeye anlam veriyor ki ….
Şimdi bir düşünelim insanlara bazı kişilerce dağıtılan bedavalar sadece onların yoksulluğu düşünüldüğünden mi veriliyor?
Hele bir de benim hakkımı, senin hakkını, başkalarının hakkını
başkalarına bedava verenlere ne demeli? Aslında dağıtılanları alanlara bir şey demiyorum çünkü insanlar aç, çaresiz, belli
güçler emelleri için insanları sadece fare kapanına sokmak için
çaresiz bırakmış. Oyunu oynatanlar kalleş, insanlar bi çare.
Şimdi zavallı fareyi düşünün belki haksız girmiş birilerinin
evine belki yolunu kaybetmiş belki peynir kokusunu duymuş
zavallıcık üstü başı kirli belki de hastalık taşıyor. Ama ne yapsın sonuçta hayvan düşünemez ki, hayatına mal olsa bile bedava
peynir için girecektir kapana ve kaçınılmaz son…insan da haklıdır ailesini evini, belki çocuklarının sağlığını korumak için fareyi bir şekilde evinden uzaklaştırmalıdır. Sonuçta haklıdır belki…
Peki insanları emelleri için fare gibi görüp bedavalarla kapana sokan kalleşlere haklı demek mümkün mü?
Bedavalara yavaş yavaş alışan zavallı insanımıza da şunu demek düşer, acaba aldığınız bedavalar sonunda sizden karşılık ne
alacaklar? Çünkü karşılıksız kim kime bedava bir şeyler verir.
Fazla söze gerek yok…Atalar ne güzel söz söylemiş Bedava
Peynir Sadece Fare Kapanında Bulunur…..

SAĞLIK MESLEK
LİSELERİ
İDARECİLERİNİN
HAKLARI
KORUNMALIDIR!

Daha önce Sağlık Bakanlığına bağlı iken Milli Eğitim
Bakanlığına devredilen Sağlık Meslek Lisesi idarecilerinin yıllardır bu görevi uzmanlaşarak yürüttükleri halde
5450 sayılı yasa ve devir protokolü ile korunmayan haklarının yapılacak yönetici atamalarında tamamen ellerinden
alınmaması için Milli Eğitim Bakanlığı’na yazı yazdık.
Yazımızda çıkarılacak bir Genelge ile SML’lerin duyuru
dışına çıkarılmasını ve mevcut idarecilerin görevlerine
devam etmelerini istedik.
İlgili yazı İçin www.turkegitimsen.org.tr adresini tıkayınız

TÜRK EĞİTİM-SEN ANTALYA
2 NO’LU ŞUBE’DEN AŞURE İKRAMI

Türk Eğitim-Sen Antalya 2 No’lu Şube Başkanlığı tarafından 5.Geleneksel Aşure Etkinliği düzenlendi.Aşure etkinliğinde yaklaşık 800 kişiye aşure ikram edildi. Manavgat Müftüsü
Halil Taş’ın duası ile başlayan etkinlik aşurelerin ikramı ile devam etti.Üyelerimizin ve gönüldaşlarımızın bir araya geldiği bu
etkinlikte güzel bir sohbet ortamı sağlanmış oldu.
Şube Başkanı Fethi Kurt, etkinlik sonunda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Milli ve manevi değerlere bağlılığı-

mızı her ortamda dile getiriyoruz, yaptığımız etkinliklerle de
bunu eğitim çalışanları ve halkımızla paylaşıyoruz.Hicri takvimin ilk ayı olan Muharremin 10.günü Aşure ayı olarak kutlanır.Anadolu’nun her yerinde bugünlerde kazanlarla aşure
kaynatılır,eşe dosta,komşulara ikram edilir.Kur’an-ı Kerim’de
Hud suresinde belirtildiği gibi Nuh peygamber tarafından yaptırılan gemi Muharrem ayının 10.gününde karaya oturmuş.Rivayete göre tufandan kurtulduktan sonra gemide kalan son malzemelerle bir çorba pişirilmiş ve buna Aşure çorbası denmiş.
İslami görüşlere göre Aşure gününde;Hz.Adem’in tövbesi kabul edilmiş,Hz.İsa göğe çıkarılmış,Hz.İbrahim Nemrut’un ateşinden kurtarılmış,Hz.Davut’un tövbesi kabul edilmiş,Hz.Eyüp
sağlığına kavuşmuş,Hz.Musa denizden kurtulmuş,Hz.Yunus
balığın kanından kurtulmuş.Bu etkinlikle, sorumluluk bölgemize yeni atanan eğitim çalışanları için bir tanışma ve kaynaşma
fırsatı doğmuş oldu .Üyelerimiz ve misaﬁrlerimiz sıcak sohbet
imkanı buldular.Böylesine mübarek günde etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyorum.”
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BATMAN KOZLUK’TA ÜYELERİMİZ
YEMEKTE BULUŞTU

Türk Eğitim-Sen Antalya 2 No’lu Şube Başkanlığı tarafından 5.Geleneksel Aşure Etkinliği düzenlendi.Aşure etkinliğinde yaklaşık 800 kişiye aşure ikram edildi. Manavgat Müftüsü
Halil Taş’ın duası ile başlayan etkinlik aşurelerin ikramı ile devam etti.Üyelerimizin ve gönüldaşlarımızın bir araya geldiği bu
etkinlikte güzel bir sohbet ortamı sağlanmış oldu.
Şube Başkanı Fethi Kurt, etkinlik sonunda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Milli ve manevi değerlere bağlılığımızı her ortamda dile getiriyoruz, yaptığımız etkinliklerle de
bunu eğitim çalışanları ve halkımızla paylaşıyoruz.Hicri takvimin ilk ayı olan Muharremin 10.günü Aşure ayı olarak kutlanır.Anadolu’nun her yerinde bugünlerde kazanlarla aşure
kaynatılır,eşe dosta,komşulara ikram edilir.Kur’an-ı Kerim’de

Hud suresinde belirtildiği gibi Nuh peygamber tarafından yaptırılan gemi Muharrem ayının 10.gününde karaya oturmuş.Rivayete göre tufandan kurtulduktan sonra gemide kalan son malzemelerle bir çorba pişirilmiş ve buna Aşure çorbası denmiş.
İslami görüşlere göre Aşure gününde;Hz.Adem’in tövbesi kabul edilmiş,Hz.İsa göğe çıkarılmış,Hz.İbrahim Nemrut’un ateşinden kurtarılmış,Hz.Davut’un tövbesi kabul edilmiş,Hz.Eyüp
sağlığına kavuşmuş,Hz.Musa denizden kurtulmuş,Hz.Yunus
balığın kanından kurtulmuş.Bu etkinlikle, sorumluluk bölgemize yeni atanan eğitim çalışanları için bir tanışma ve kaynaşma
fırsatı doğmuş oldu .Üyelerimiz ve misaﬁrlerimiz sıcak sohbet
imkanı buldular.Böylesine mübarek günde etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyorum.”

BURSA’DA AZERBAYCAN ESİNTİSİ
Azerbaycan Milletvekili
Genire Paşayeva, tüm dünyanın gözü önünde Ermenistan
işgali altındaki Karabağ’da 1
milyonun üzerinde Azeri’nin
zulüm altında olduğunu söyledi. Paşayeva, geçtiğimiz
hafta konuyu ABD ziyaretinde gündeme getiren Baybakan Recep Tayyip Erdoğan’a
da müteşekkir olduklarını
söyledi.
Azerbeycan Sivil Toplum
Kuruluşları ve Devlet Desteği
Şura Başkanı Prof. Dr. Rena
Mirzezade ile birlikte Türkiye
Kamu-Sen Bursa İl Temsilcçisi Selçuk Türkoğlu’nu ziyaret eden Azerbaycan Milletvekili
Genire Paşayeva, Türkiye-Ermenistan arasında oyanan 2010
Dünya Kupası grup eleme maçı öncesi yaşanan bayrak kirizini
yorumladı. Kamu-Sen’in Azerbaycan bayrağının stada alınması için kamuoyu oluşturduğunu belirten Paşayeva, gösterilen
duyarlılığın kendilerini mutlu ettiğini kaydetti. Paşayeva, “Sendikanın Karabağ işgalini anlatan aﬁş ve broşürlerinin ne kadar

faydalı olduğunu gördük. Bu
tür mücadeleler ülkemizde
büyük bir ilgiyle izlenmektedir. Türkiye-Ermenistan
maçındaki duruşundan dolayı da mutlu olduk.” dedi.
Karabağ’da tüm dünyanın gözü önünde 1 milyondan fazla Azeri vatandaşın
zulüm altında olduğunu
belirten Paşayeva, “Herkes
buna sessiz kalıyor. Türkiye Cumhuriyeti Başbakını
Edoğan’ın konuyu ABD
Başkanı Obama ziyaretinde
gündeme getirmesi Azeri
halkını mutlu etmiştir. Kendisine mütüşekkiriz. Ancak Obama o konuya değinmedi.” diye
konuştu.
Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Selçuk Türkoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Öte yandan Türkoğlu hakkında Türkiye-Ermenistan maçı
öncesinde yaşanılan bayrak kriziyle ilgili Cumhuriyet Savcılığı
tarafından iki ayrı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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ARTIK YETER ! HAİNLERE
TAVİZ VERİLMEMELİDİR
Tokat’ta hain pusuda 7 askerimiz daha şehit edildi. PKK ve
taşeronları yönetim zaﬁyetinden de şımararak günlerdir ülke
genelinde terör estirmektedir. Açılım, Habur rezaleti derken
iyice azan teröristler adeta “köpeksiz köyde değneksiz gezer”
olmuştur.
Son yaşananlardan, tedbir alınmadığı takdirde terör eylemlerinin hız kazanarak devam edeceği anlaşılmaktadır. Sayın
Başbakan ve İktidarı oluşturanlar artık gerçeği görmeli ve terör
örgütüne karşı ne yapılması gerekiyorsa yapmalıdır. Teröre, terör örgütüne ve taşeronlarına karşı artık KEMİKLİ SİYASETİN zamanı gelmiş, hatta geçmektedir.
Milletimizin ve ana, babaların yüreklerini yakanlar, artık,
layık olduğu muameleye tabi tutulmalıdır. Teröristin sırtını sıvazlayarak, teröre teslim olarak ancak, milletimize yeni acılar
yaşatırsınız. Son beş ayda siyaseten yaşananlar PKK terör örgütünce zafer kazanmak olarak algılanmış ve kirli emellerine
ulaştığını düşünen terör örgütü ve taşeronları artık, iyice gemi
azıya almıştır.
Büyük şehirlerimiz ve Güney Doğu ve Doğu Anadolu’da
birçok şehirde düğmeye basan PKK ve taşeronları sokakları cehenneme çevirerek şehir merkezlerini eylem alanı ilan etmiştir.
Bu şekilde terör hareketleri ile intifada tipi şehir terörünün her
geçen gün artırılması ve halkla emniyet güçleri karşı karşıya
gelmiş gibi bir ortam yaratılarak, Türkiye’nin, Dünya Kamuoyunda zor durumda bırakılması ve PKK’nın haklılık kazanması planlanmaktadır. Ancak, ne Türkiye İsrail, ne de PKK bir
intifada örgütüdür. PKK Türk Kürt hedef gözetmeksizin insanlarımızın canına kast eden, taşeron bir suç örgütüdür.
PKK Kürt kökenli vatandaşlarımızın temsilcisi de değildir,
Doğu ve Güney Doğu halkı büyük bir çoğunlukla PKK terörüne
karşıdır ve ülkemizin bölünmez bütünlüğünden yanadır. PKK,
yandaşları ve onları besleyenler şunu bilmeli ve aklından çıkarmamalıdır: Türkiye ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür, hangi tür terör olayı yaratılırsa yaratılsın, PKK ne yaparsa
yapsın bu gerçeği değiştiremeyecek, Aziz Milletimizin birlik ve

Mustafa KILIÇ
Kocaeli 2 No’lu Şube Başkanı

beraberliğini yok edemeyecektir. PKK ve taşeronları bin yıllık kardeşliği bozamayacak, bölücüler eninde sonunda hüsrana
uğrayacak ve akıttıkları kanda boğulacaktır. PKK’ya hangi ad
altında olursa olsun şirin gözükmeye çalışan aymazları, bu ihanete seyirci kalanları milletimiz ve tarih affetmeyecektir.
Bu günlerde yapılması gereken en en önemli çalışma, milletimizin birlik ve beraberliğini çok daha yüksek bir sesle haykırmak olacaktır. İktidar sahipleri de, milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştirmek yerine, etnisite temelinde politikalar ve
söylemlerden titizlikle kaçınmalıdır. Terörün kökünün kurutulacağı bizzat Sayın Başbakan tarafından ısrarla ifade edilmeli,
açılım, demokratikleşme gibi, esasen, içi boş ve terörü azdırmaktan ve şımartmaktan başka bir işe yaramayan ifadelerden
derhal vazgeçilmelidir. Pişmanlık yasası veya herhangi bir af
ile terör örgütü mensuplarının salıverilmesi uygulamasına derhal son verilmeli, Devlet gücünü göstermeli ve PKK terörüne
karşı olan Doğu ve Güney Doğu halkının arkasında durmalı,
güvenliğini sağlamalı ve cesaretlendirilmelidir. Şehir merkezlerinde terör faaliyetlerine göz yumulmamalı, müsamaha gösterilmemelidir.
Türk Eğitim Sen olarak, 08/12/2009 tarihinde yani bugün
ülke genelinde basın açıklamaları yaparak terörü ve teröristi
lanetliyoruz. Bizler Türk Eğitim Sen’liler olarak bu vatan ve
bayrak uğruna canlarını feda etmiş bütün şehitlerimiz için içtenlikle haykırıyoruz:
Bölünmeyeceğiz, bölünmeyeceğiz, bölünmeyeceğiz…
Her karışı bir bedel ödenerek vatanlaştırılmış bu toprakları
her ne pahasına olursa olsun,
Böldürmeyeceğiz, böldürmeyeceğiz, böldürmeyeceğiz…
Bu duygu ve düşüncelerle, beklide şu anda cenaze namazları
kılınarak 12 metrekarelik odalara sığmayanlara inat 2 metrekarelik kabirlerine defnedilerek Huzur-u Rahman’a çıkan Şehitlerimize rahmet, aileleri ve Aziz Milletimize başsağlığı ve sabır
niyaz ediyoruz.

HERKESİN BEKLEDİĞİ EĞİTİM KURUMLARI
MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV
SONUÇLARI VE LİSTE AÇIKLANDI
Türk Eğitim-Sen Kırıkkale Şube Başkanı A.Yücel
KARABACAK İl Birincisi
oldu.
Müdür Yardımcılığı
sınavında
İl Birincisi : 89 Puan
Türkiye : 35’incisi

Müdürlük Sınavında
İl Birincisi 91 Puan
Türkiye 20’incisi oldu.
Müdür yardımcılığı sınavına Türkiye 95.752 kişi girmiş.Türk Eğitim-Sen Şube Başkanımız Türkiye 35’incisi
olmuştur. Kırıkkale’de 530 kişi girmiş ve Şube Başkanımız İL BİRİNCİSİ olmuştur.
Müdürlük sınavında Türkiye’de 40125 kişi girdi.Türkiye 20’incisi oldu.İlde 237 kişi girdi ve il birincisi oldu.
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YİNE KAZANDIK. 20 YILLIK SERVİS
ARAÇLARINA YARGIDAN VETO
Bilindiği gibi; Okul
Servis Araçları Hizmet
Yönetmeliği’ndeki
değişiklikle, servis
araçlarının yaş sınırı
12’den 20’ye çıkarılmış ve taşıt içi düzeni
sağlamak, okul öncesi
eğitim ve ilköğretim
öğrencilerinin inme
ve binmeleri sırasında
yardımcı olmak üzere
bulundurulması zorunlu olan rehber personelin en az ilköğretim mezunu olmasına karar verilmişti.
“Çocuklarımızın can güvenliği her şeyden daha önemlidir.
Buna rağmen öğrencilerimizin can güvenliğini tamamen ekonomik kaygılara kurban eden bir anlayışın olduğunu görmek
üzüntü vericidir.
Traﬁğe çıkması bile sakıncalı olan 20 yıllık bir aracın okul
servisi olarak kullanılmasına imkan tanınması ve çocuklarımızın güvenliğinin ilköğretim mezunu olan insanlara bırakılacak
olması biz eğitimcileri kaygılandırmaktadır. Bu yönetmelik
değişikliğinde şayet ekonomik kriz gerekçe gösteriliyorsa, bu
büyük bir hatadır. Çünkü hiç kimsenin, hiçbir kurumun, hiçbir

bakanlığın; tasarrufu minik bedenler üzerinden yapmaya hakkı
yoktur” diyerek TÜRK EĞİTİM-SEN olarak yönetmelik değişikliğine 01.10.2009 tarihinde Danıştay Başkanlığı’na dava
açmıştık.
17.09.2009 tarih ve 27352 sayılı resmi gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte mevcut bulunan
“Okul Servis Aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları yirmi
yaşından büyük olmamalıdır. Taşıtların yaşı fabrikasınca imal
edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.” İbaresi ile 4. maddesinde yer alan “Aynı Yönetmeliğin
8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir:“b) Rehber personel için 20 yaşını doldurmuş
ve en az ilköğretim mezunu olmak,” ibaresinin yürütmesi Danıştay 8. Dairenin 2009/8738E sayılı kararı ile durdurulmuştur. Önceki düzenleme ile okul taşımasında kullanılan servis
araçlarının azami 12 yıllık olması öngörülmüş iken, bu madde
değiştirilerek, araç yaşı 20’ye çıkarılmış, böylelikle çocukların
daha eski araçlarla, güvenliğin daha az olduğu biçimde taşınmaları ihtimali gündeme getirilmişti, diğer yandan, servislerde
bulunan rehber personelin en az lise mezunu olması şartı, “..en
az ilkokul mezunu olmak..” şeklinde değiştirilerek, çocukların
korunması ilkesine ters yönde düzenleme getirilmesine yargı
“DUR” dedi.

KAYSERİ 2 NO’LU ŞUBE TOKAT’TA YAPILAN
HAİN SALDIRIYI PROTESTO ETTİ
Türk Eğitim-Sen Kayseri 2 No’lu Şube, ‘Ya Bu Kanı Durdurun Ya Millet Durduracak’ konulu basın açıklaması yaparak,
terörü lanetledi. Basın açıklamasına çeşitli sivil toplum kuruluşları da destek verdi.
Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan eylemde konuşan Türkiye
Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Kayseri Şubesi eski
Başkanı Mete KURT süreci değerlendirerek, bir milleti ayakta
tutan en ulvi değerin şehitlik olduğunu, kendisinin bu uğurda
iki bacağını kaybettiğini, bu milletin bekası için milyonlarca
Türk gencinin de kendisini feda edebileceğini belirtti.
Daha sonra basın açıklaması yapan Şube Başkanı Ali İhsan ÖZTÜRK, 1983’ten beri bu akan kanı müsebbiplerinin bu
süreçte iş başına gelen bütün siyasiler ve sorumluluk üstlenen
yöneticiler olduğunu söyleyerek, dışarıdan planlanan ve içerde
oynanan bu oyunun bir an önce farkına varılması gerektiğini,
yoksa bu akan kandan sorumluluğu bulunan kişilerin boğulacağını belirtti. Şerefsizce oynanan oyunların ABD kaynaklı
olduğunu, amacın bu milleti yok etmek ya da bölmek olduğu
görüşünü savunan Ali İhsan ÖZTÜRK, Tokat Reşadiye’de de
yine dış kaynaklı alçakça kahpece haince bir saldırının yapıldığını dile getirdi. Ülkesini seven insanların yüreklerinin kan
ağladığını, sahte dinci ve sahte milliyetçilerin bu süreçte sessiz
kalmalarını ve halkın gözüne baka baka milleti aldatmalarını
kınadı. İspanya’da, Almanya’da İngiltere’de bu tür olaylardan

sonra milyonların tepkilerini dile getirmek için meydanları
doldurduğunu birlik ve beraberliklerini gösterdiklerini ancak
ülkemizde bu tür inﬁal yaratan olaylardan sonra küçük gruplar halinde tepkilerin dile getirildiğini ve hemen unutulduğunu
söyledi. Milletinin sabrının taşmak üzere olduğunu bu ateşin
sadece Türkiye’yi değil bütün dünyayı yakacağını ve herkesin
zarar göreceğini söyledi. Daha sonra Nobel ödüllü, Irak, Afganistan ve bütün dünyayı kana boğan ABD Başkanı Obama’nın
fotoğrafı, hazırlanan temsili darağacına asılarak ateşe verildi.
Basın açıklaması şehit ve şehit ailelerine yönelik slogan ve dualarla sona erdi.
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MERZİFON İLÇE
TEMSİLCİLİĞİ
ÖĞRETMENLER
GÜNÜ’NÜ KUTLADI
Amasya Şube’ye bağlı olan Merzifon İlçe Temsilciliği 24
Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir yemekli toplantı
düzenleyerek üyelerini bir araya getirdi. Programa Şube Başkanı Kamil Terzi ve yönetim kurulu da iştirak ettiler. Yemekte ayrıca emekli olan üyelere de teşekkür plaketi takdim etti.

TÜRK EĞİTİM-SEN ORDU ŞUBESİ’NDEN AYÖP’E DESTEK

Türk Eğitim-Sen Ordu Şubesi 5 Aralık 2009 Cumartesi Günü
“Ataması Yapılmayan Öğretmenler Platformu(AYÖP)’nun
Ordu’da gerçekleştirdiği eyleme destek verdi.Ordu Şube Başkanı Ömer OKUMUŞ,şube yönetim kurulu üyeleri ve işyeri temsilcilerinin katıldığı eylemde atanamayan öğretmenler
“ücretli,vekil,4-b sözleşmeli “uygulamalarına son verilmesini
ve atama bekleyen öğretmenlerin bir an önce atanmasını talep
etti.

Basın açıklamasında “Sayın Çubukçu, sayısı 100 bini aşkın ücretli öğretmen için neden harekete geçmiyor? Neden bir
kira parasını bile çıkartamayan, karnını doyurmaktan yoksun,
ayda 300- 500 TL ücretle, yarım sigortayla devlet okullarında çalıştırılan öğretmenler için bir şey yapmıyor? Neden yaşı
30’a gelmiş, halen atanmamış, ailesinden harçlık almak zorunda kalan, evlenemeyen, yuva kuramayan, en temel ihtiyaçlarını
bile sağlamaktan yoksun yüz binlerce “işsiz öğretmenin” sorununa duyarsız kalmaya devam ediyor? …”Yürümekle yollar
aşınmaz” diyenlere: “Biz yolları aşındırmaya devam edeceğiz,
yollar aşınacak ve biz hakkımız olanı alacağız!” diyoruz. Bizler, bu uğurda yıllarca emek verdik, kendi mesleğimiz dışında her türlü işte çalıştık, yeri geldi aç kaldık, her türlü zorluğa
“bir gün olacak!” diye göğüs gerdik; şimdi ise ülkede bu kadar
çok öğretmen açığı varken bizler çürümeye terk ediliyoruz. Artık terk edilmeyeceğiz; artık güvencesiz, işsiz kalmayacağız!
Kimse bize acıyarak bakmayacak, kimse bize “öğretmen alımı
yapıyorlar, sen hala atanamadın mı?” demeyecek! Dedirtmeyeceğiz, dedirtmemek için de direneceğiz! Bizler, öğretmenlik
gibi onurlu bir mesleği icra edebilmek için ne gerekiyorsa yapacağız! ‘’ifadeleri yer aldı.
Türk Eğitim-Sen olarak ﬁlen çalışanların temsilcisi olmakla kalmayıp ataması yapılmayan öğretmen ve memurların
da yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.

4/C’Lİ EĞİTİM ÇALIŞANLARI
ARTIK SENDİKA ÜYESİ
Türk Eğitim-Sen’in açtığı davada Ankara 7. İdare Mahkemesi
tarafından 07/12/2009 tarih ve 2009/1023E, 2009/1780K sayılı
karar ile 4/C statüsünde görev yapan personelin sendika üyesi
olabilecekleri yönünde karar verilmiştir. Almış olduğumuz
4/C statüsünde görev yapanlara sendika üyesi olma hakkı,
Bakanlığın 81 il Valiliğine göndermiş olduğu 31/12/2009 tarih
ve 104305 sayılı yazı ile uygulamaya konulmuştur.
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 31/12/2009
tarih ve 104305 sayılı yazısıyla “657 sayılı Devlet Memurları

Kanunun 4’üncü maddesi (C) bendi kapsamında görev yapan
sözleşmeli personelin sendika üyesi yapılmaması” ibaresinin
açılan dava sonucunda iptal edildiğini 81 İl Valiliğine
bildirmiştir. MEB’in ilgi yazısı sonrasında MEB bünyesinde
görev yapan 4/C’li eğitim çalışanlarının sendika üyesi olmasının
önünde bir engel kalmamıştır.
Türk Eğitim Sen’in elde ettiği bu hukuki zaferin 4/C’li
personele yeni haklar almasının öncüsü olmasını diliyoruz.
Tüm 4/C’lilere hayırlı olsun.
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ÇİN ZULÜMÜ TELİN EDİLDİ

Kamboçya’nın 27 Uygur Türkünü Çin’e iade etmesini BM
Türkiye Temsilciliği ve Çin Büyükelçiliği önünde protesto ettik. Eyleme Genel Sekreter Musa Akkaş, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Talip Geylan, Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz Kocakaplan ile Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme
Sekreteri Yaşar Şahindoğan da katıldılar.
İşgalci Çin yönetiminin provokasyonuyla başlayan 5 Temmuz 2009 tarihindeki olaylarda binlerce masum Uygur Türkünün ölümüyle sonuçlanan saldırıların ardından, ülkelerinden
kaçarak Kamboçya’ya sığının 27 soydaşımız Çin’e iade edilmiş
bulunmaktadır. Kamboçya Hükümetinin bu iade kararı soydaşlarımızın idamı anlamına gelmektedir.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Komiserliği’ne siyasi sığınma talebinde bulunmalarına rağmen uluslararası anlaşmalara
aykırı olarak Çin’e iade edilen soydaşlarımızın feryadına tercüman olmak üzere BM Türkiye Temsilciliği önünde ve Çin Büyükelçiliği önünde eylem yaptık. Protesto eylemlerinde basın
açıklaması yapan Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk, Birleşmiş Milletler’in Doğu
Türkistan’daki olayların vehametine kayıtsız kalmaması gerektiğini vurgulayarak acil girişimde bulunulması çağrısını dile getirdi. Eylemde Çin Büyükelçiliği’ne Türk Dayanışma Konseyi
adına siyah çelenk bırakıldı.

MEB’e 4/C’LİLERLE İLGİLİ SON UYARIMIZ
Adalet Bakanlığı tarafından Bölge İdare Mahkemeleri ile
Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazı gönderilerek, 657 Sayılı
Yasanın 4/C maddesine göre istihdam edilen personelin kamu
görevlileri sendikalarına üye olmaları ve bu üyelikten dolayı
sendika üyelik aidatı kesintisinin yapılabileceği hususunun
tüm personele duyurulması istenmiştir. Buna karşılık MEB
tarafından 4/C’lilerin sendika üyeliği hakkında ilgili birimlere
herhangi bir yazı gönderilmemiştir. Bu sebeple Türk Eğitim
Sen olarak Bakanlığa yazdığımız yazıyla, daha önce açtığımız

davalarda 4/C’lilerin sendika üyesi olabileceklerine dair kazandığımız Mahkeme kararlarını da hatırlatarak, gerekli işlemlerin
bir an öncesi yapılmasını, aksi takdirde ilgililer hakkında suç
duyurusunda bulunacağımızı bildirdik.
4/C’LİLERİN KAZANILAN SENDİKA HAKLARINI
TESLİM EDİN
İlgili Yazımız İçin www.turkegitimsen.org.tr adresini tıklayınız

MÜNHAL KADROLARIN TAMAMININ
GÖSTERİLMESİ İÇİN MEB’E YAZI YAZDIK
Önümüzdeki günlerde Bakanlığınıza bağlı okul ve kurumlara yönetici atamaları ve Anadolu türü
okullara da öğretmen atamaları gerçekleştirilecektir. Aslında ihtiyaç olan ancak münhal görünmeyen
kadroların Bakanlık tarafından dikkatle belirlenerek yönetici veya öğretmen olarak atanmayı bekleyen
eğitim çalışanlarının mağdur edilmemesini talep ettik. Bu manada münhallerin şeffaf bir şekilde duyuruya çıkarılmasını umut etmekteyiz
İlgili Yazımız İçin www.turkegitimsen.org.tr adresini tıklayınız
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İLÇE TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI
SONUÇ BİLDİRGESİ
Türk Eğitim-Sen İlçe Temsilcileri Eğitim ve İstişare Toplantısı 18 – 20
Aralık 2009 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi. Toplantıya 800 civarında
ilçe temsilcisi katıldı. İlçe temsilcilerinin sorunları ve ileriye dönük çalışma
stratejisi belirlendi.
Türk Eğitim-Sen’in ülkemizi yakından ilgilendiren konular ve eğitim çalışanlarının ekonomik, sosyal, özlük, sendikal ve demokratik hakları ile ilgili görüşleri çerçevesinde hazırlanan sonuç
bildirgesi kamuoyuna duyurulur.
1- Türk Eğitim Sen bugüne kadar
ülkemizin içinde bulunduğu, ülkemiz
insanının ve vatanımızın geleceğini yakından ilgilendiren gelişmelere karşı
duyarsız kalmamıştır. Aynı anlayışımız
bundan sonra da devam edecektir. Bu
bağlamda son günlerde ülkemiz gündeminde önemli yer teşkil
eden “açılım” tartışmalarını kaygı ve ibretle takip etmekteyiz.
Açılım konularında dikkatli olunmaması, haddi aşan kararlara
imza atılması durumunda, milletimizin derin bir ayrışma sürecine gireceği endişesini taşımaktayız. Ülkemizi farklılıklar
üzerinden politika yaparak ayrışmaya götürecek her türlü açılımı reddediyor; ortak noktalarımızı ön plana çıkaracak, milli
birlik ve beraberliğimizi koruyacak, dostluk, kardeşlik ve sevgi
bağlarımızı güçlendirecek, daha sağlam bir demokrasi anlayışı içinde, aynı kaygı ve mutlulukları paylaşmamızı sağlayacak
çabaları destekleyeceğimizi ilan ediyoruz. Bu itibarla Türk
Eğitim-Sen olarak, insan haklarına dayalı, demokratik, laik,
sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin, tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak ve tek dil temelinde, bugün
72 milyon olan nüfusu ile bir bütün olarak ilelebet payidar kalacağına olan sarsılmaz inancımızı bir kez daha tekrarlıyoruz.
2- Danıştay 8. Dairesi, YÖK’ün üniversiteye girişte katsayı farkını kaldıran kararının yürütmesinin durdurulmasını Türk
Eğitim-Sen olarak yanlış buluyoruz. Üniversite sınavına aylar
kala, Danıştay’ın böyle bir karar alması, tüm mesleki ve teknik
eğitim öğrencilerini mağdur edecek ve eğitim sistemi felç olacaktır. Bu karar, Türkiye’yi teknoloji yarışında dünyadan uzaklaştıracak, mesleki ve teknik eğitimin istenilen düzeye ulaşmasına engel olacaktır. Ayrıca Danıştay’ın bu kararı Anayasa’nın
temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen maddelerine aykırı
olduğu gibi, önceden aynı daire tarafından verilmiş kararlara
da aykırıdır. Hukuk gereği ve mahkeme kararlarındaki bağlayıcılık Danıştay’ın bu kararı ile çiğnenmiştir. Katsayı konusu
pedagoji ilmi çerçevesinde ele alınmalı, siyasi tartışmalar bu
konuya malzeme yapılmamalıdır. Aksi takdirde bundan bizim
çocuklarımız zarar görecektir. Katsayı sorununun çözülmesi
noktasında YÖK’ün vermiş olduğu karara, eksiklerine rağmen
Türk Eğitim Sen olarak destek veriyoruz.
3-“İsviçre’de yaşayan Müslüman topluluğun ibadet etme ve
inancını yaşamak üzere cami inşası ve cami mimarisi ile ilgili

minare yapımı hakkının bir referanduma tabi tutulması ve bunun minare yasağı ile sonuçlanması, Avrupa’nın insan hakları
ve din vicdan özgürlüğü alanındaki gerçek yüzünü ortaya koymuştur. Bu tavır bir insanlık ayıbı ve kara bir leke olarak tarihe
geçmiştir. Bu tavırla her şeyden önce kültürler ve inançlar arası
ilişkilere ciddi bir darbe vurulmuştur.Türkiye’ye her vesileyle
insan hakları dersi vermeye yeltenen, 1915 olaylarını “soykırım” olarak gören, Ermeni yalanlarına sahip çıkarak şereﬂi tarihimizi karalamaya yeltenen İsviçre, din ve kültür farklılıklarını bir kırılma ve çatışma hattına dönüştüren bu yaklaşımıyla
insanlık onurunu çiğnemiştir. İsviçre’nin bu ikiyüzlü tavrını ve
ayıbını şiddetle kınıyoruz. Bu ayıbından dönmeye davet ediyoruz.
4- Eğitim iş kolunda yetkili sendika olarak Eğitim Çalışanlarının hak ve menfaatlerini korumak ve ilerletmek amacıyla
Toplu görüşme masalarına oturduk. Buraları anlaşma yeri olarak gördüğümüzden diyalogdan, uzlaşmadan, anlaşmadan yana
tavır sergiledik. Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu olarak
ta Toplu görüşme masasının sonuç alma mekanizması haline
gelmesi için mücadele eden taraf olduk. Maalesef, Sekiz yıllık dönemde iktidarda olan siyasi iradenin kanunlar karşısındaki vurdumduymaz tavrı, sosyal diyalogu, toplu görüşme ve
Uzlaştırma Kurulu sistemini yasak savmadan ibaret bir süreç
haline getirmiş olmasından, Toplu görüşmeler süresince sorunların çözülmesi noktasında sergilediği kayıtsız ve katı tutum ve
verdiği sözleri yerine getirmemesinden dolayı 25 Kasım 2009
tarihinde üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş bıraktık. Talebimiz açıktır. Grevli, toplu sözleşmeli, siyaset serbestliğinin
tanındığı bir yasadır. Bu haklarımızı alana kadar eylemlerimizin hızı artarak devam edecektir.
5- Milli Eğitim müfredat programları, öğretmenlerin ve
sendikaların görüşleri alınarak milli ve manevi değerler ışığında yeniden düzenlenmelidir.
6- Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin
Atama ve Yer Değiştirmelerine ilişkin Yönetmelik gereği, yö-
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netici atama sınavları yapılmış ve sınav sonuçları açıklanmıştır. Sınav kazanan yönetici adayları atanmak için beklemektedir. Milli Eğitim Bakanlığınca valiliklerin uyarılması ve münhal bulunan kurumların yöneticilik duyurularının bir an önce
yapılarak atama işlemlerin başlatılması gerekmektedir.
7- Eğitimde kalite ve verimliliği sağlamak, çalışanların moral ve motivasyonlarını artırmak, huzurunu temin için,
DMK’nun 76.Maddesi gerekçe gösterilerek duyuru yapılmadan
yapılan yönetici atamalarının, bağımsız yargı kararlarına uygun yeni bir değerlendirme yapılarak tüm atamaların iptal edilmesi doğrultusunda karar verilmelidir.
8- Danıştay 2. Dairesinin 12.05.2009 tarihli ve Esas
2009/602 sayılı kararı ile görevler arası geçişi düzenleyen Milli
Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 25inci Maddesinin 1/c bendinde yer
alan “şube müdürlüğü” ibaresinin yürütmesi durdurulduğundan
2006 yılından sonra söz konusu maddeye göre ataması yapılan
tüm şube müdürlerinin ataması iptal edilmeli, görevde yükselme eğitim ve sınavı ile ilgili takvim bir an önce başlatılmalıdır.
9- Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hakkında görüşlerimizi istemiştir. Sendikamızın görüşleri 26.01.2009 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığının
gönderilmiştir. Önerilerimizin dikkate alınarak bir an önce yeni
yönetmeliğin uygulamaya konulması gerekmektedir.
10- 16.12.2006 gün ve 26378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslarda bugüne
kadar yapılan uygulamalar ve 5473 sayılı kanunla getirilen yeni
düzenlemeler sonucu ortaya çıkan yanlış ve eksik konuların
dikkate alınacağı yeni bir düzenleme yapılmalıdır.
11- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 176.maddesindeki gösterge yükseltilerek ek ders ücretleri günün şartlarına
uygun hale getirilmelidir.
12- Milli Eğitim Bakanlığı Öğrencileri Yetiştirme Kursları
Yönergesinde yapılan değişiklikler ile okullarda kurslar kapatılır hale gelmiştir. Bakanlığın yeni bir düzenleme ile kurs açmayı
teşvik etmesi gerekmektedir.
13- Ülkemizde alım gücü AB ülkelerine oranla oldukça
düşüktür. Çalışanlar ne yazık ki ﬁlesini doldurabilmek için
çarşıda, pazarda ince bir hesap yapmak durumundadır. Türkiye’de refah düzeyi, yaşam standartları gün geçtikçe düşmekte
ve eğitim çalışanları maaşının büyük çoğunluğu sadece gıda ve
kiraya ayırmak zorunda kalmaktadır. Eğitim çalışanları aldıkları
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maaşla ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Eğitim çalışanlarının
maaşları kimseye muhtaç olmadan yaşayabilecekleri seviyeye
çıkarılmalıdır.
14- Üniversite çalışanları döner sermayeden adil bir şekilde
faydalandırılmalı, sosyal ve özlühakları iyileştirilmelidir. Ayrıca, 2547 sayılı Kanun’a tabi akademik personele verilen üniversite ödeneğinden, 657 sayılı Kanun’a tabi olarak üniversitede
çalışan personel de yararlandırılmalıdır.
15- Hükümetin kamudaki maaş adaletsizliğini gidermek için
çıkardığı ek ödeme düzenlemesinden; şube müdürleri, uzmanlar, il milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri, ilköğretim müfettişleri ve şeﬂer yararlanamamışlardır. Bu
çalışanlar da ek ödemelerden yararlandırılmalıdır.
16- Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı öğretmen çocuklarına tanınan kontenjanın Bakanlıkta merkez ve taşra kuruluşlarında çalışan tüm eğitim çalışanları da dâhil edilmeli ve sınavlara başvurabilmek için fert başına düşen miktar yükseltilmelidir.
17- Öğretim yılı başında öğretmenlere ödenen eğitim ödeneğinin diğer eğitim çalışanlarına ödenmemesi, Anayasa’nın
eşitlik ilkesine uymamakta ve çalışma barışını bozmaktadır.
Anayasa’da yerini bulan “eşitlik” ilkesine uyulması ve çalışma barışının sağlanması için, söz konusu ayrımcılığın kaldırılarak, Eğitim –Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği bütün eğitim
çalışanlarına verilmelidir. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı
ile imzaladığımız Kurum İdari Kurulu kararı da bulunmaktadır. Bakanlık bu kararı hayata geçirmek adına bugüne kadar bir
çalışma ortaya koymamıştır. Bununla ilgili verilen kanun tekliﬁnin bir an önce yasalaşması için gerekli çalışma yapılmalıdır.
18- Kadrolu öğretmenlerle, sözleşmeli öğretmenler aynı
haklara sahip olduğu söylense de bunlar arasında ciddi farklılıklar vardır. Öncelikli talebimiz; tüm sözleşmeli öğretmenlerin
kadroya geçirilmesidir. Bu hususta, “Sözleşmeli öğretmenlerin
kadroya geçirileceği.” sözü bir an önce yerine getirilmelidir.
Bu süreçte, sözleşmeli öğretmenlerin atama, yer değiştirmeleri, görevde yükselmeleri ve diğer özlük hakları kadrolu öğretmenler gibi olmalıdır.
19- Görev bekleyen 320 bin öğretmen adayının umutları
tükenmeden atanmaları sağlanmalıdır. Şu anda 150 bin öğretmen ihtiyacımız göz önüne alınarak yeni bir öğretmen istihdam
politikası belirlenmelidir. Sözleşmeli, ücretli ve vekil öğretmen
görevlendirilmesi uygulamasına son verilmelidir.
20- Eğitim çalışanlarının bir bütün olduğundan hareketle,
hizmetli, memur, teknisyen vb. personelin görev tanımları bir
an önce yapılmalı, atama ve yer değiştirmeleri konusunda bir
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yönetmelik çıkarılmalıdır. Bu personelin özlük hakları yeniden
değerlendirilerek emsali olan diğer bakanlıklarda çalışan personelin faydalandığı ekonomik ve sosyal haklardan yararlanmaları sağlanmalıdır. Söz konusu personelin fazla çalışma süreleri,
izne çevrilmek yerine, fazla çalışma ücreti ile değerlendirilmelidir.
21- Hizmetli, memur v.b. çalışanlarla ilgili “Görevde Yükselme Sınavı” yapılarak, çalışanların mağduriyetleri önlenmelidir.
22- Giyim yardımları günün şartlarına göre yeniden belirlenerek, nakit olarak çalışanlara ödenmelidir.
23- Değişik bakanlıklardan Milli Eğitim Bakanlığı’na geçen
Sağlık Meslek Lisesi, Turem ve Tarım Meslek Liseleri’nin yönetici ve öğretmenleri her yönden hak kaybına uğramıştır. Bu
çalışanların gasp edilen özlük ve sosyal hakları iyileştirilerek,
iade edilmelidir.
24- Okul ihtiyaçları bütçeden karşılanmalı, veli ile okul yönetimi karşı karşıya getirilmemeli, öğretmen tahsildar olmaktan
kurtarılmalıdır. Okullarımızın ﬁziki yapısı çağdaş standartlar ve
öğrenci ihtiyacı göz önüne alınarak dizayn edilmelidir.
25- Okullarımızda şiddet ve kötü alışkanlıkların önüne geçilmesi için kültürel, sportif etkinliklere ağırlık verilmeli, bununla ilgili her türlü tedbir alınmalıdır. Bu anlamda okullarda
yapılan egzersiz çalışmalarının oranı artırılmalıdır.

26- İlköğretim Müfettişlik mesleği ile ilgili yapısal değişikliğe ihtiyaç olduğu gerçeğiyle bu yönde yapılan çalışmalar bir an
önce sonuçlandırılmalıdır.
27- 657 Sayılı Kanun’un 4/C maddesi hükmüne göre istihdam edilen geçici personel, kamuda süreklilik arz eden ve
memurlar eliyle yürütülmesi gereken görevleri icra etmektedirler. Bu çalışanların kadroya geçirilerek, devlet memurlarıyla aynı haklara sahip olması için 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4/C maddesinde gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
Yargı kararları göz önünde bulundurularak 4/C kapsamında
çalışan personelin Sendikalara üye olmaları sağlanmalıdır.
28- 657 sayılı DMK’nun 4/C maddesi kapsamında görev yapan personele özür grubu atama dönemlerinde eş durumu özrü
hakkı tanınmalıdır. Kadrolu görev yapan personel gibi 4/C’li
çalışanlarında eşlerinin yanında görev yapabilmeleri için gereken düzenlemelerin acilen yapılması gerekmektedir.
29- 2006/2 sayılı Kurum İdari Kurulu tekliﬂerimizin ek
dersler başlıklı bölümde “Okul yöneticilerinin haftada 6 saat
derse girme zorunluluğu kaldırılıp, eski uygulamaya devam
edilmelidir”
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

MEB, TAŞRA TEŞKİLATI VHKİ KADROLARINA
BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU
Sendika olarak, 2009 toplu görüşme tekliﬂerimizde “Memur
kadrolarına, sınavsız olarak veri hazırlama ve kontrol işletmeni
kadrosuna dönüştürülmelidir.” tekliﬁnde bulunmuştuk.
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün Hikmet ORMAN imzalı, 24.12.2009 tarihli V.H.K. İşletmeni kadrolarına atama konulu yazıları ile Milli Eğitim Bakanlığı taşra
teşkilatındaki okul ve kurumlarda görev yapan personelden,
Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliği’ne göre şartı tutanlardan bilgisayar
işletmeni, koruma ve güvenlik görevlisi, veznedar, ayniyat

memuru, ambar memuru, mutemet, memur, santral memuru, şoför, usta öğretici ve daktilograf kadrolarında görev
yapan personelin “veri hazırlama ve kontrol işletmeni” kadrolarına atamalarına ilişkin açıklama yapılmış ve atama takvimi
belirlenmiştir.
Konuya ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nce V.H.K. İşletmeni kadrolarına atamaya ilişkin açıklama yapıldı.
Duyuru İçin www.turkegitimsen.org.tr adresini tıklayınız
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ŞUBE YÖNETİM KURULLARI İSTİŞARE
TOPLANTISI YAPILDI
4-5-6 Aralık 2009 tarihinde Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
İsitşare Toplantısı Antalya’da yapıldı. Yaklaşık 700’ü aşkın yöneticinin katıldığı toplantıda bir konuşma yapan Genel Başkan
İsmail KONCUK, eğitimin sorunları ve gündemle ilgili birçok
konuya değindi.
Medeniyetin ve demokrasinin sözde beşiği olan İsviçre’nin minare referandumu ile İslam Alemi’ni incittiğini ve bu
konunun Avrupa’nın bitmeyen ayıplarından biri olduğunu ifade
eden Genel Başkan, gerçekleştirilen Uyarı Grevi’nin de başarılı
gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, “25 Kasım İş Bırakma eylemi amacına ulaşmıştır. Sayın Başbakanın ve bakanların tehditlerine rağmen memur artık korkmadığını ve inadına hak arama mücadelesi verdiğini göstermiştir. Kimse bizi daha büyük
eylemler yapmaya zorlamasın İLO sözleşmeleri çerçevesinde
grevli ve toplu sözleşmeli sendikal hakkımızın biran önce verilmesini istiyoruz.” dedi.
“Danıştayın meslek liseleri ile ilgili katsayı kararının öğrencileri ve kamu vicdanını incitmiştir” diyen İsmail KONCUK,
meslek liseleri hakkında konuşacak kişiler eğitimciler ve öğrenciler olmalıdır. İstanbul Barosu ve siyasilerin neye hizmet
ettiklerini anlamakta zorlandığını söyleyen İsmail KONCUK,
bu karar yok olmaya yüz tutmuş hükümete can simidi gibi gelmiştir. Mesleki eğitimlerle ilgili toplumu rahatlatacak bir kararın bir an önce çıkarılması gerekmektedir,dedi.
Yönetici Atamadaki usülsüzlükler halen devam etmektedir. Münhal idareciliklerin bir an önce açık ilan edilmesi
için Sayın Bakanın valileri uyarması gerekiyor.Sayın Nimet
ÇUBUKÇU’nun eğitim ve eğitimcilerle ilgili ne iş yaptığını
halen anlamış değilim. Sayın Bakan, kadrolu atama ve sözleşmelileri kadroya geçireceği yönündeki sözünü tutmasını bekliyoruz. Hiç kimse çocuklarımıza sözleşmeli köleliği reva göremez” dedi.
İsitşare Toplantısı kapsamında Yönetim Kurulu üyeleri de
ayrı ayrı bir araya gelerek görüş alış verişinde bulundular. Sendikal çalışmaların değerlendirilidği toplantılarda önümüzdeki
dönemde yürütülecek olan faaliyetler de ele alınarak ileriye dönük çalışma hedeﬂeri belirlendi.
Toplantının ikinci gününde de Danışman-Eğitimci Birol
VURAL tarafından “Dinlemek, Konuşmak, Anlamak” başlıklı
eğitim semineri verildi. Hizmet içi eğitim seminerinde şu konulara yer verildi: Anlamak, dinlemek, etkin olmak/İletişimi
kesen-koparan engeller/İletişimde etkinliği sağlamak, empatiBeden Dili neleri içerir/Yüzler ne anlatıyor.
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İSVİÇRE BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNE
SİYAH ÇELENK BIRAKTIK
Demokrasi nutukları atan Avrupa sıra kendine gelince, ne
insan haklarından ne de özgürlükten yana tavır sergiliyor. İsviçre hükümetinin çok tartışılan ve minare inşaatının yapılıp
yapılmaması için referanduma başvurulması kararı tepkilere
neden oldu. Bu kapsamda Türkiye Kamu-Sen heyeti de İsviçre
Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktı. Çelenk bırakma eylemine Genel Sekreter Musa AKKAŞ, Genel Mali Sekreter S.Ali
KAPLAN, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Talip GEYLAN,
Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN ile Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami ÖZDEMİR de iştirak ettiler.
Protesto gösterisinde bir basın açıklaması yapan Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Hazım Zeki Sergi, inanç özgürlüğüne ciddi bir darbe vurulduğunu söyledi. Sergi açıklamasında
şunları şöyledi: “İsviçre’de yaşayan Müslüman topluluğun
ibadet etme ve inancını yaşamak üzere cami inşası ve cami mimarisi ile ilgili minare yapımı hakkının bir referanduma tabi tutulması, ve bunun minare yasağı ile sonuçlanması, Avrupa’nın
insan hakları ve din vicdan özgürlüğü alanındaki gerçek yüzünü ortaya koymuştur. Bu tavır bir insanlık ayıbı ve kara bir leke
olarak tarihe geçmiştir.Bu tavırla her şeyden önce kültürler ve
inançlar arası ilişkilere ciddi bir darbe vurulmuştur.
Bu durum, minare üzerinden İslam’a ve Müslümanlara karşı açık bir tahammülsüzlük göstergesi olarak hafızalarda yerini
alacaktır.
Minareler insanları yaratan ve yaşatan Allah-u Tealanın
birliğini ifade eden estetik görüntülerdir. Bundan başkada bir
mana taşımaz. Minareler üzerinden Dini değerlerin sorgulanması ve tartışılması sözde hak ve özgürlüklerin temsil edildiği bütün cihana örnek gösterilen Avrupa’da yaşanmış olması
manidardır. Minare üzerinden dini değerlerin tartışma konusu
yapılması ve İslam’ın bir kez daha şiddetle özdeşleştirilmesi
bütün Müslümanları derinden yaralamıştır.
Çoğunlukların, kendisi dışındaki toplulukları dikkate almaması onların değerlerini küçümsemesi ve çifte standart taşıyan
aldatıcı, yapay bir özgürlüktür. İnsanlık tarihi, dini özgürlükler
alanında önemli mesafe kat etmiş ve toplumsal barış ve huzuru
sağlamanın ancak temel hak ve özgürlükleri korumak ve geliştirmekle mümkün olacağı yönünde ortak bir akıl oluşturmuştur.
İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ:
Madde 18- Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne
hakkı vardır. Bu hak, din veya topluca, açık olarak ya da özel

biçimde öğrenim, uygulama, ibadet ve dinsel törenlerle açığa
vurma özgürlüğünü içerir.
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ MADDE 9
1. Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir. Bu
hak, din veya inanç değiştirme özgürlüğü ile tek başına veya
topluca, açıkça veya özel tarzda ibadet, öğretim, uygulama ve
ayin yapmak suretiyle dinini veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerir.
2. Din veya inancını açıklama özgürlüğü, ancak kamu güvenliğinin, kamu düzenin, genel sağlığın veya ahlakın, ya da
başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için demokratik
bir toplumda zorunlu tedbirlerle ve yasayla sınırlanabilir.
Hükümleri bulunmasına rağmen bir ayrımcılık yapılmıştır.
Müslüman Toplulukların onurları incitilmiş, din ve vicdan özgürlükleri engellenmiştir. Şimdi kamuoyuna soruyoruz Biz de
Türkiyede Kiliselerin Çan kulesi kaldırılsın diye bir referandum
yapalım mı? İsviçre ve Avrupa şunu iyi bilsin biz onların seviyesine düşmeyeceğiz. Yaratılanı yaratandan dolayı sevmeye ve
saygı göstermeye dün olduğu gibi bugünde devam edeceğiz.
Türkiye’ye her vesileyle insan hakları dersi vermeye yeltenen, 1915 olaylarını “soykırım” olarak gören, Ermeni yalanlarına sahip çıkarak şereﬂi tarihimizi karalamaya yeltenen İsviçre, din ve kültür farklılıklarını bir kırılma ve çatışma hattına
dönüştüren bu yaklaşımıyla insanlık onurunu çiğnemiştir.Dün
Bosnada Müslüman olmaktan başka suçu olmayan Boşnaklara
işlenen vahşete seyirci kalan sözde medeni Avrupa’nın Türk ve
İslam düşmanlığı tavırlarını ibret ve dikkatle izliyoruz.
İsviçrenin bu iki yüzlü tavrını ve ayıbını şiddetle kınıyoruz.
Bu ayıbından dönmeye davet ediyoruz. “

DANIŞTAY, ÖNLİSANS MEZUNU 4/C’Lİ
ÖĞRETMENİN 4/B’Lİ OLMASINA ONAY VERDİ
“4/C’li olarak çalışan öğretmenin 4/B’ye geçirilmesi gerektiğine dair Kırıkkale İd. Mah. Kararı” haberimizde yer verdiğimiz 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesi
kapsamında Kısmi zamanlı bilgisayar öğreticisi olarak görev
yapanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B mad-

desi kapsamında sözleşmeli personel olarak atanabileceğine
dair Kırıkkale İdare Mahkemesinin kararını Danıştay Onikinci
Dairesi onadı.
Aynı konuda Ankara 7.idare mahkemesinin de kararı bulunmaktadır. Bu dava ise Danıştay’da Tekemmül aşamasındadır.
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5 TCDD ÇALIŞANI DA
GÖREVLERİNE İADE EDİLSİN!

Türk Ulaşım-Sen göreve aide edilmeyen 5 TCDD çalışanı
için bugün TCDD Genel Müdürlüğü önündeydi.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, Türkiye
Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk, Türk Eğitim-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Kamu-Sen Genel Mali Sekreteri ve Türk
Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türkiye Kamu-Sen
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Türk Büro-Sen Genel

Başkanı Fahrettin Yokuş, Türkiye Kamu-Sen Genel Toplu Görüşme Sekreteri ve Türk İmar-Sen Genel Başkanı Necati Alsancak, Türkiye Kamu-Sen Genel Mevzuat Sekreteri ve Türk
Haber-Sen Genel Başkanı İsmail Karadavut, Türkiye KamuSen Genel Dış İlişkiler Sekreteri ve Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci, Türkiye Kamu-Sen Genel Sosyal
İşler Sekreteri ve Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan
Koyuncu TCDD Genel Müdürlüğü önünde toplanan sendika
üyelerini ziyaret etti.
Burada bir açıklama yapan Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Nazmi GÜZEL, memurların hak arama sürecinde hükümet
ile 8. toplu görüşmenin geride bırakıldığını, ancak hala birçok
haktan yoksun olduklarını belirtti. Güzel, bu gerekçelerle 25
Kasımda gerçekleştirilen bir günlük ‘’uyarı grevi’’ sonrası
TCDD Genel Müdürlüğünün, 16 çalışanın, daha sonra bu kişilerin görevlerine iade edilmesi için başlatılan eylemlerin ardından da 30 kişinin açığa alındığını anımsattı.
Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Nazmi Güzel, açığa alınan 46 TCDD çalışanından 41’inin görevlerine iade edildiğini
hatırlatarak, kalan 5 kişinin bugün akşam saatlerine kadar görevlerine iade edilmemesi durumunda eylem sürecini yeniden
başlatacaklarını bildirdi.
NOT: Bu eylemden sonraki gün tüm arkadaşlarımız görevlerine iade edilmiştir.

MEB ŞUBAT’TA DA ATAMA YAPMALIDIR!
Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından atamaların yılda bir defaya indirileceği ve 2010
yılı Şubat ayında öğretmen ataması yapılmayacağına ilişkin
açıklama yapılmıştır. MEB’e gönderdiğimiz yazıyla, Şubat
ayında atama yapılacağı düşüncesiyle hareket eden ve atama
yapılmaması halinde mağdur duruma düşecek olan çok sayıda
öğretmen adayının mağduriyetinin önlenmesi için, 2010 yılına
mahsus olmak üzere Şubat ayı atamalarının yapılması hususunda talepte bulunduk.
İlgili yazı için wwww.turkegitimsen.org.tr adresini tıklayınız
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EBS’NİN ÖZRÜ
KABAHATİNDEN BÜYÜK
EBS’NİN ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK
Eğitim Bir Sen’in öğretmenler günü aﬁşinde İncil kullanması bir haber sitesine haber olarak düşmüş ve sendikamız sitesinde de kaynak gösterilerek haber yapılmıştı. Eğitim Bir Sen’den
yapılan açıklamada, yapılanın incelenmeden yapıldığı, aceleye
geldiği ifade edilerek aşağıdaki ifadeler kullanılmıştır.
“Eğitim-Bir-Sen Haber Bülteni’nin Kasım 2009 sayısının arka kapağında Öğretmenler Günü’nü kutlayan bir
tasarım düşünülmüş ve hazırlanması için ajansa talimat
verilmiştir. Çalışmanın, bir mesaj ve mesajı destekleyen
görselden oluşması; öğretmenlerin insanlık tarihi boyunca
toplumları aydınlatan ve kendinden veren bir ışık kaynağı oluşunu, kitapla olan ilişkisini, kitapların bir öğretmenin aydınlatıcılığında insanlığa rehber olabileceğini ele
alan bir çalışma olması istenmiştir. Bültenin Öğretmenler
Günü’nden önce dağıtımının sağlanması bakımından bir
an önce baskıya verilmesi için acele edilmiş, güven ilişkisine
istinaden mezkûr çalışma incelenmeden bülten basılmıştır.
Görselde kullanılan ve ajansın tercih ettiği kitap resminin bulanık (ﬂu) olmayan kısımları dikkatle incelendiğinde
ilahi bir dinin muharref bir kitabına ait olduğu dağıtımdan
sonra anlaşılmıştır.”
Açıklamanın buraya kadar olan bölümü, bir hatayı kabulenmek olarak değerledirililebilir ve okuyan bu açıklamaya bakarak, olabilir hata ile her şey olur diyebilir. Ancak açıklamanın
bunda sonraki bölümü bu hatayı kamuoyuna duyuranlara yönelik edebi ifadelerle (!) dolu. Açıklamayı kaleme alan EBS şunları ilave ediyor.
“Aﬁş okumanın bir kültürü vardır. Aﬁşe bakılır. Aﬁşteki
mesajın vermek istediği ve mesajı destekleyen görselin oluşturmaya çalıştığı duygu bakanda oluştuğunda murad gerçekleşmiş olur. Aﬁşte kullanılan görseli didiklemek, büyüteç
altında incelemeye tabi tutmak ancak art niyet sahiplerinin
gerçekleştirebileceği bir eylemdir. Hele didikleyiciler, konuyu başka mecralara çekme çabalarının güneşi balçıkla sıvamaya benzer bir absürtlük olduğunu kendileri de biliyor ve
buna rağmen mal bulmuş mağribî gibi zelleye sarılıyorlarsa
bu, zihinlerinin ne denli bayağılaşmış olduğunu gösterir.”
Açıklamanın devamı daha bir ibretlik, bu haberi yapanların ERGENEKONCU olduğu, onlarla bağlantısı bulunduğu da
iddia ediliyor. Son yıllarda Eğitim Bir Sen bu Ergenekon işine
bayağı sardı, hemen hemen her açıklamasında ERGENEKON

MOTİFLERİNDEN esintilere rastlıyoruz, Eğitim Bir Sen bu
Ergenekon ifadesiyle ne kadar demokrat olduklarını, darbelere
ne kadar karşı olduklarını göstermek istiyor. Bunları anlıyoruz
da, bir şeyleri savunduğunuzu göstermek için birilerini suçlamak, birilerini karalamak, birilerine iftira atmak ayıptır ve sizin
samimiyetsizliğinizi gösterir. Bunun adı olsa olsa ucuz kahramanlıktır, tatlı su demokratlığıdır.
Kaldı ki, bu haber Türk Eğitim Sen tarafından yapılmış bir
haber olmayıp, kamudanhaber adlı haber sitesinden alıntıdır.
Eğitim Bir Sen cevap yazısının başlığını AMELLER NİYETLERE GÖREDİR diye atmış. Peki ameliniz, İncilli aﬁş yapmak, niyetiniz de, incille öğretmenler günü kutlamak mıydı? Yani, cevabınızın başlığı da sizi ele verir bir başlık olmuş.
Kaldı ki, bu yaptığınızın aceleyle, incelenmeden yapıldığını siz
söylüyorsunuz. Dolayısıyla, kimse size iftira atmıyor, kendi hatanızın duyulması, yorumlanması sizi neden bu kadar rahatsız
ediyor?
Siz Hrıstiyanlığın Kitabı İncili kullanarak Müslüman Mahallesinde sendikacılık yapacaksınız, kimse bunu görmeyecek,
kimse bunu haber yapmayacak. Bunu haber yapanlar da ERGENEKONCU olacak. Ne güzel değil mi, sizin özensizliğiniz, kamuoyuna, üyelerinize aﬁşlerinizde İncil kullanarak yaptığınız
saygısızlığınız, gayri ciddiliğiniz sizin suçunuz olmayacak. Art
niyetlilerin kabahati olacak! Bu yaptığınıza, ÖZRÜ KABAHATINDAN BÜYÜK denir.
Açıklamalarındaki şu cümle de dikkate değerdir:”Çamurla
sendikacılık yapmayı ilke edinen arkadaşları temiz sendikacılık yapmayı denemeye davet ediyoruz.” Bu ifadeleri
yorumlamaya gerek duymaksızın bütün eğitim çalışanlarının
gözlemlerine ve ferasetine bırakıyoruz. TEMİZ SENDİKACILIK ifadesi bazı ağızlarda anlamını yitiren ve Türk Eğitim Sen
ile bir anlam kazanan önemli bir ifadedir. Varoluşunu KİRLİ
İŞLERE borçlu olanların, TEMİZ SENDİKACILIKTAN neyi
kastettiği herhalde merak konusudur. Hatta, KİRLİ OLMAK
ifadesi dahi bazı yapıları anlatamayacak kadar temiz kalır.
Türk Eğitim Sen ciddi bir sendikadır, her adımını hesap
eden, konuştuğunu, yaptığını özenerek yapan bir sendikadır.
Aﬁşlerinde bilerek veya bilmeyerek de olsa İNCİL propagandası yapmayacak kadar şuurlu, değerlerine bağlı ve milletimizin hassasiyetlerine saygılı bir sendikadır. Yaptığımız hatayı
kabullenecek ve sağa sola çamur atmayacak kadar da şeref ve
sorumluluk sahibiyiz.

EĞİTİM ÇALIŞANLARININ
CESUR SESİ
www.turkegitimsen.org.tr
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MEB’İN AÇIKLAMASI, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER
Milli Eğitim Bakanlığı 31/12/2009 tarihinde bir açıklama yaparak öğretmen alım
politikası hakkında bilgi verdi. Şu cümleler
manidardır:” Yukarıda da görüldüğü üzere
Bakanlığımıza 2009 yılına ait tahsis edilmiş kadro kalmamasına rağmen Kasım ve
Aralık aylarında iki dönem hariçten atama
yapılmıştır. 2009 yılı plan dâhilinde olmamasına rağmen 10.000 kadrolu, 16.122 sözleşmeli toplamda
26.122 Öğretmen atama/görevlendirmesi gerçekleşmiştir.
Dolayısıyla, ilk ataması 2010 yılında yapılabilecek 26.122
öğretmen adayının 2009 yılında atama/görevlendirmesi
yapılarak eğitim öğretim hayatına önceden kazandırılması
sağlanmıştır.”
Bu ifadelerden ne anlamamız gerektiği konusunda tereddütler oluşmuştur. Bilindiği üzere, Milli Eğitim bakanı Çubukçu,
2010 yılında Ağustos ayında 40 bin öğretmen ataması yapılacağını açıklamıştır. Ancak, söz konusu basın açıklamasında
40.000 öğretmen alınacağı ifadesi yer almamakta, aksine, “Dolayısıyla, ilk ataması 2010 yılında yapılabilecek 26.122 öğretmen adayının 2009 yılında atama/görevlendirmesi yapılarak eğitim öğretim hayatına önceden kazandırılması sağlanmıştır.” İfadesi ile kafaları karıştırmıştır. Bu açıklama ne
demektir, daha önce 2010 yılı Ağustos ayında 40.000 öğretmen
alınacağını açıklamıştık, ancak bu 40 bin atamanın 26.122’sini
2009 yılında aldık, demek mi istenmektedir. Bu durumda, 2010
yılı Ağustos ayında 40.000 değil de, 40.000-26.122=13.878
öğretmen mi atanacaktır. Yoksa, 2010 yılında 40.000 öğretmen atayacağız, buna 26.122 öğretmen daha ekledik ve 2009
yılında atamasını yaparak 66.122 öğretmen atamasını 2010 yılı
Ağustos ayı itibariyle yapmış olacağız mı, denilmek istenmiştir. Atama bekleyen öğretmen adayları, bu soruları sendikamıza
iletmekte ve Bakanın bu soruları cevaplaması istenmektedir.
Türk Eğitim Sen olarak, bu konunun açıklığa kavuşturulmasını istiyoruz. 2010 yılında yapılması gereken 26.122 atamayı
2009 yılında yaparak, eğitim öğretim hayatına önceden kazandırılmıştır, ifadesi kafaları karıştırmıştır. Atanmayan öğretmen
adayları MEB’in yeni bir oyunu ile karşı karşıya mıdır, yoksa

basın açıklamasını kaleme alanların beceriksizliği sebebiyle mi kafalar karışmıştır. Türk Eğitim
Sen, varsa, böyle bir kandırmacaya asla müsaade
etmeyecektir.
Ayrıca, MEB’in yaptığı basın açıklamasında,
Nimet ÇUBUKÇU’nun sözleşmeli öğretmenleri kadroya geçirme konusunda havlu attığı
da görünmektedir. Açıklamada şu ifadeler yer
almaktadır: “2009 Aralık ayında yapılan Sözleşmeli Öğretmen görevlendirmeleri de 70.000 sözleşmeli pozisyonunun
içinde oluşan 6.122 kişilik açıktan dolayı gerçekleştirilmiştir. Sözleşmeli Öğretmen pozisyonlarında herhangi bir nedenle eksilme olması durumunda 70.000’e kadar sözleşmeli
öğretmen görevlendirilmesine devam edilecektir.”
Bu ifadeler, sözleşmeli öğretmen alımına devam edileceğini,
şayet bir anlatım bozukluğu değilse, net olarak göstermektedir.
Açıklamada, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınacağı, çalışmaların devam ettiği şeklinde tek bir cümle bulunmamaktadır.
Anlaşılacağı üzere, MEB’in açıklaması kafalarda oluşan soruları gidermek yerine, yeni soruları akla getirmiştir. Türk Eğitim Sen Sayın Bakanın verdiği sözü tutmasını istemektedir. Bu
söz tutuluncaya kadar, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU
makamında gönül rahatlığı ile oturamayacaktır. Türk Eğitim
Sen, söz verip de, kamuoyunu ve öğretmenleri umutlandıran,
Sayın Çubukçu’yu, insanları aldatan bir Bakan olarak anacaktır. Milli Eğitim Bakanı sıfatına sahip bir kişinin böyle bir sıfatla anılmasını istemiyoruz. Bu sebeple, Sayın Çubukçu verdiği
sözleri ya tutmalı ya da Bakanlık koltuğunu daha fazla meşgul
etmemelidir.
Mücadelemiz sonuç alıncaya kadardır.Türk Eğitim Sen
verdiği sözün arkasındadır, Mart ayında miting kaçınılmaz olmuştur. Bu mücadele, belki de sözleşmeli öğretmenler için son
şans olabilir. Bu mücadelede, bütün sözleşmeli öğretmenleri yanımızda görmek istiyoruz. Verilecek destek, sözleşmeli
öğretmenliğin kaldırılması, bu modern kölelik anlayışının son
bulması için hayati önem arz etmektedir.
TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ

76. MADDE ATAMALARINDA İPTALLER DEVAM
EDİYOR (Samsun–91–92–93–94)
Samsun Anadolu İmam Hatip
Lisesi müdürlük kadrosuna Abdullah Ayran-cı’nın, Samsun YeşilkentAziz Atik Anadolu Öğretmen Lisesi müdürlük kadrosuna İbrahim
Tökel’in, Samsun ili İlkadım ilçesi Sema-Cengiz Büberci Anadolu
Meslek ve Kız Meslek Lisesi müdürlük kadrosuna Zekiye Sezer’in
ve Samsun ili Yakakent ilçesi Ya-

kakent Anadolu Lisesi müdürlük
kadrosuna Miraç Ağan’ın 657 sayılı
DMK’nın 76. maddesine dayandırılarak atanmalarına dair tesis edilen
atama kararnameleri iptal edilmiştir.
İlgili mahkeme kararıları için
www.turkegitimsen.org.tr adresini
tıklayınız.
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AYÖP (ATAMASI YAPILMAYAN ÖĞRETMENLER
PLATFORMU) SENDİKAMIZI
ZİYARET ETTİ
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Platformu, Ankara’da
26 Aralık 2009 tarihinde İl Temsilcileri Toplantısı yaptı. Bu
çerçevede Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi’ni de ziyaret eden
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Platformu, Türk Eğitim-Sen
Genel Başkanı İsmail KONCUK ve Genel Merkez Yönetim
Kurulu Üyeleri ile görüştü.
Genel Başkan İsmail KONCUK, Şubat ayında öğretmen
ataması yapılmayacak olmasını eleştirerek, bunun büyük bir
haksızlık olduğunu söyledi. Yanlış öğretmen alım politikası nedeniyle eğitim fakültesi mezunlarının en verimli dönemlerinin
heba edildiğini belirten KONCUK, ataması yapılmayan öğretmenlere her zaman destek vereceklerini vurguladı.
Türkiye’de kaynağın olduğunu ancak, bu kaynağı kullanacak iradenin olmadığını ifade eden KONCUK, “çocuklarımızın
sömürülmesine izin vermeyiz. Sizler de her zaman daha dinamik, daha güçlü olmaya çalışın, birliğinizi bozmayın” dedi.
Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınmasıyla ilgili hala
bir gelişme olmadığını söyleyen ve bu konuyla ilgili Maliye
Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun birbirinden farklı açıklamalarına değinen KONCUK, sözleşmeli
öğretmenlerin kadroya alınmamasını kara bir tablo olarak nitelendirdi.

ADANA’DA YAĞMUR ALTINDA PKK PROTESTOSU

Türkiye Kamu-Sen Adana İl Temsilciliği ve Çukurova Milli
Duruş Birliğine bağlı kuruluşların düzenlediği “Türkiye Ayakta” yürüyüşü yoğun yağmur altında yapıldı.
Türkiye Kamu-Sen Adana İl Temsilciliği önünde başlayan
yürüyüş, İnönü Caddesi, Atatürk Caddesi güzergahında yapıldı.Atatürk Parkında toplanan kalabalığa Çukurova Milli Duruş
Birliği adına Türk Ocağı Adana Şube Başkanı Hüseyin KUŞÇU hitap etti.
Son konuşmayı Türkiye Kamu Sen Genel Sekreteri ve Türk
Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK yaptı. Koncuk konuşmasında şunları söyledi: “Yedi evladımızın şehit edilmesi

hepimizin yüreğini yaktı. Şehitlerimizin kanı elbette yerde kalmayacak. Açılım safsatası, açılım oyunu 7 askerimizin Tokat’ta
kalleş pusu ile şehit edilmesi ile artık sona ermek zorundadır.
Açılımın Türkiye’yi getirdiği nokta bellidir. Nedir o nokta?
PKK’nın şımarması. Teröristlerin adeta hiç suçu, günahı yok
gibi ellerini kollarını sallayarak, seyyar mahkemelerde yargılanarak içimizde gezmeleridir.
Şehitlerimiz için eylem yapmak ancak vatanını, milletini seven yürekli insanların başaracağı bir şeydir. Bugün bazı gazete
köşe yazarları, ihanet içerisindeki yazılarında DTP’nin kapatılmasına ağıt yakarken, Adanalının PKK aleyhine, 7 şehidimizi
anmak üzere yaptığı bu eylem son derece önemlidir.
Omurgalı siyasetten bah sedenlerin, kemikli siyasetten bah
sedenlerin artık teröre karşı da omurgalı siyaset yapabilme becerisini ortaya koyma zamanı gelmiştir.
Sayın Başbakan Milli birlik projesi adını koyduğu bu projeden, bu anlayıştan bir an önce vazgeçmeli ve teröristin sırtını
sıvazlamak, terörü azdırmak, terörü şımarmaktan başka bir işe
yaramayan bu projeyi rafa kaldırmalıdır.
Değerli arkadaşlarım bu yaşadığımız olaylardan sonra ülkemizin Milli birlik ve beraberliğini çok daha sağlam zeminlere
taşınacağına inanıyorum. Türk’te bizimdir, Kürt’te bizim kardeşimizdir. Türk, Kürt ayrımı olmadan birlik ve beraberliğimizi
bu gün çok yüksek sesle haykırmak mecburiyetindeyiz.”
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25 KASIM, TREN EYLEMLERİ
VE SARI SENDİKALAR
Demiryollarında 25 Kasım eyleminde iş bıraktığı için açığa
alınan 16 arkadaşımızla ilgili Türk Ulaşım Sen ve BTS birçok
ilde yeniden iş bırakma eylemi yaparak birçok tren seferinin
iptalini sağladı.
Bu iki sendika üyelerinin bütün gayretlerine rağmen bazı
trenler yoluna devam etti. Neden? İşte, bu eylemler, sarı sendikaların memur haklarını almakta nasıl bir işlev yaptığını bir
kere daha ortaya koydu.
Türk Ulaşım Sen ve BTS üyeleri, büyük bir özveri ile, iş bırakma eylemi yaparak arkadaşlarının göreve iadesini istediler.
Ancak, bu sendikaların üyesi makinist, şef ve kondoktörlerin
yerine, hemen, idare tarafından birileri bulundu. Kimdi bunlar,
bunlar malum, sarı, yalaka sendikanın üyeleri idi. Bu sarı sendikaya üye olup eyleme destek veren şahsiyetli makinistler de,
elbette vardı. Ancak, Demiryolları İdaresi, genel olarak, bu sarı
sendikanın üyesi olanlarla iş bırakma eylemini kırmaya ve eylemi etkisizleştirmeye çalıştı.
Benzeri olayları 25 Kasım İş Bırakma eyleminde de gördük,
bu malum sendikaların üyeleri Genel Merkezlerinin etkisinde
kalarak, yine her zamanki gibi, her iş kolunda grev kırıcılığına
soyundu ve 25 Kasım eyleminin etkisini kırmaya çalıştılar. Bütün bu yaşananlar, sarı sendikacılığın memurların hak almasının
önünde, ne büyük engel teşkil ettiğini çok net olarak göstermektedir.

Bu sendikalara üye olan veya üye olmayı düşünen kamu çalışanlarının kendileri üzerinden, bütün memurların haklarının
gasp edildiğini görmeleri gerekmektedir. Gerçekte, sendikacılıkla uzaktan, yakından ilgisi olmayan bu sarı yapıların haklarımızın önünde en büyük engel olduğu 25 Kasım ve Tren Eylemlerinde açıkça görülmüştür.
Hepimizin gözleri önünde sergilenen eylem kırıcılık faaliyetleri, bütün memurlar tarafından değerlendirilmelidir. Artık,
bu sarı, sözde sendikalar KAMU ÇALIŞANLARININ SIRTINA SAPLANMIŞ HANÇER gibidirler. Hep birlikte ya bu hançeri sırtımızdan çıkaracak ya da bunların hepimizi pazarlamalarına fırsat vermeye devam edeceğiz.
Türk Eğitim Sen bu sarı yapılarla mücadeleyi önemli görmektedir. Bunları rakip olarak gördüğümüz için değil, bunların, sendikal faaliyetlerin önünde, haklarımızın önünde engel
oluşturdukları ve kendi üyeleri başta olmak üzere bütün kamu
çalışanlarını bir yerlere peşkeş çektikleri için.
Kamu çalışanları yaşadıklarından ders çıkarmak zorundadır.
Bu çirkin örnekleri görerek, bilerek aynı hatayı devam ettirmek
kamu çalışanlarına yakışacak bir tutum olamaz. Sendikal tercihlerimizin, kendi mesleki problemlerimizin devamına ve artmasına, mesai arkadaşlarımızın ve kendi haklarımızın gaspına
sebep olduğunu görme zamanı artık gelmiştir.
TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ

İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ,
MEM YÖNETİCİLERİNİ SORUŞTURABİLECEK
Müfettişler Derneği Başkanı Doğan Ceylan, MEB’in Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verdiği görüşte, İlköğretim
Müfettişlerinin, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri hakkındaki inceleme ve
soruşturma işlemlerini yürütebileceğini belirtti.
Milli Eğitim Bakanlığının, Danıştay 2. dairesinin ilköğretim müfettişlerinin ortaöğretim kurumlarında soruşturma yapabileceği, 12. dairesinin ise yapamayacağı şeklindeki çelişkili
kararlarından 12. dairenin kararını dikkate alarak ilköğretim

müfettişlerinin ortaöğretim kurumlarında inceleme/soruşturma
yapamayacaklarına ilişkin 2007/25 sayılı genelgeyi yayımladığına dikkat çeken Ceylan “Milli Eğitim Bakanlığının sayıları
300’ü bulmayan Bakanlık müfettişleriyle 81 ildeki ortaöğretim
kurumlarına ait soruşturmaların altından kalkması mümkün olmamış, Bakanlık bu konuda geri adım atmış, İlköğretim müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği’nde 2009 yılında değişiklik
yaparak ilköğretim müfettişlerinin ortaöğretim kurumlarında
soruşturma yapabileceğine ilişkin madde eklemiştir.” dedi.

30 GÜNDEN FAZLA RAPOR NEDENİYLE
SÖZLEŞME FESHEDİLEMEZ
30 günden fazla rapor almasından bahisle sözleşmesi feshedilen Türk EğitimSen üyesi bir sözleşmeli öğretmenimizin buna dair açmış olduğu idari davada
Kastamonu İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.
İlgili karar için www.turkegitimsen.org.tr
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KAMUDAN.COM GENEL BAŞKANIMIZA
TEŞEKKÜR PLAKETİ VERDİ
Kamu çalışanlarının ilgiyle takip ettiği kamudan.com internet sitesi, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK’a
eğitim ve eğitimciler adına gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi verdi.
Teşekkür plaketinde; “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri
işkolunda yetkili sendika olarak, yaptığınız mücadele ile eğitim
ve eğitimciler adına gerçekleştirdiğiniz başarılı çalışmaları kutlar, bundan sonra ki eğitim ve eğitimciler ile aydınlık bir türkiye
adına yapacağınız çalışmalarınızda başarılar dileriz” yazıldı.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK, kamudan.com sitesine teşekkür ederek, sendikamızın eğitimin
sorunlarına ve eğitim çalışanlarına dün ve bugün olduğu gibi
yarında sahip çıkacağını ve eğitim çalışanlarının haklarını her
platformda arayacağını söyledi. Eğitimin ülkemizin temel yapı
taşlarından biri olduğunu vurgulayan KONCUK, “eğitimin ve
eğitimcilerin sorunu Türkiye’nin sorunudur. Çünkü ülkemizin
aydınlık ve mutlu yarınlara ulaşmasının yolu eğitimden geçmektedir. Bu nedenle sendika olarak üzerimize düşen her türlü
sorumluluğu yerine getireceğiz” dedi.

KINAMA CEZASI İLE İLGİLİ EMSAL KARAR
Samsun ili İlkadım İlçesinde görev yapan bir öğretmenimize
disiplin soruşturmasının ardında “bir günlük maaş kesim cezası” yerine indirim yapılarak “kınama” cezası verilmiştir. Türk

Eğitim-Sen üyesi öğretmenimizin kınama cezasının iptali için
açmış olduğu dava da Samsun 2. İdare Mahkemesi tarafından
iptal kararı çıkmıştır.

ÖN LİSANS MEZUNLARI DA ŞUBE MÜDÜRÜ
OLABİLMELİDİR
Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7. maddesinde şube müdürü olmak için aranan şartlar
sayılmıştır. Fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olma

şartı 2 ve 3 yıllık okul mezunu olan öğretmenlerimizin şube
müdür olma yolunu kapatmıştır. Bahsi geçen düzenlemenin değiştirilerek 2 ve 3 yıllık okul mezunu olan öğretmenlerimizin
mağduriyetinin giderilmesini Bakanlıktan talep ettik.

SİCİL NOTU ÖNCEKİ YILLARLA UYUMLU
OLMALIDIR (Yargı Kararı)
Sivas Merkez Selçuk İlköğretim Okulunda müdür olarak görev yapan Türk Eğitim-Sen üyesinin 2008 yılı sicil puanının 89
olarak verilmesi üzerine açmış olduğu idari davada Sivas İdare Mahkemesi puanın iptal edilmesine karar vermiştir. Davacı
olan üyemizin önceki yıllara ait sicil notu ortalaması 97 olduğu

halde hiçbir gerekçe gösterilmeden düzenlenen dava konusu sicil notunda, mahkeme hukuka uyarlık olmadığına karar vermiştir. Sivas ilinde okul müdürlerinin sicil notlarında verilen düşük
puanlar mahkeme kararları ile iptal edilmeye devam etmektedir.
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ZAM SAĞANAĞINI PROTESTO ETTİK
Burada bir konuşma yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan AKYILDIZ, iğneden ipliğe her şeye zam yapıldığını hatırlatarak, tepki gösterdi. AKYILDIZ şöyle konuştu:
“Memurluk güvencesini ortadan kaldıracak her türlü girişimin
yapıldığı, sözleşmeli statüde istihdam yoluyla memurluğun,
sözleşmeli işçiliğe doğru devşirildiği ortamda, bir de ekonomik
olarak dışlanan memurlarımız, adeta yaşam mücadelesi vermektedir. Öyle ki; 2010 yılı enﬂasyon hedeﬁne paralel olarak
memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 2.5+2.5 zam
öngörülmüştür. Ancak 1 Ocak’tan itibaren AKP’nin memurlarımıza yeni yıl hediyesi; emlak vergisine yüzde 50, kurşunsuz
benzine yıllık yüzde 35, sigaraya yüzde 30, lojman kirasına
yüzde 20, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yüzde 14, otobüs
ücretlerine yüzde 8 zam olmuştur. Memura reva görülen altı aylık maş artışı yüzde 2.5’tur. Ama 2010 yılının ilk haftası dolmadan iğneden ipliğe her şeye, en az yüzde 15 zam yapılmıştır. Bu
mudur milleti enﬂasyona ezdirmemek? Madem milleti enﬂasyona ezdirmediniz, memuru, emeklisi, eczacısı, TEKEL işçisi,
şeker işçisi, itfaiyecisi, çiftçisi neden sokaklara dökülmüştür?
Madem her şey güllük gülistanlık, neden şu soğuk kış günlerinde vatandaşlarımız, evlerinden, çoluk çocuğundan uzaklarda
hak arama mücadelesi vermektedir? Bu mudur milletin parasına göz dikmemek?”
Türkiye Kamu-Sen, yapılan zamları protesto etmek için
Abdi İpekçi Parkı’ndaydı. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı
Bircan AKYILDIZ, Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK, Türk Eğitim-Sen
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Kamu-Sen’e
bağlı diğer sendikaların Genel Başkanları ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı.

AKYILDIZ’ın konuşmasının ardından, temsili bir gösteri
yapıldı. Gösteride Türkiye Kamu-Sen üyeleri, üzerlerinde memur, asgari ücretli, esnaf, çiftçi, emekli, yandaş, rantiyeci yazan pankartları boyunlarına taktı. Daha sonra temsili Başbakan;
memur, asgari ücretli, esnaf, çiftçi ve emekliye kaşıkla yemek
verirken, rantiyeci ve yandaşa kepçe ile verdi. Gösterinin ardından Başbakan ve AKP iktidarı sloganlarla protesto edildi.

ACIGÖL’DE ÜYELERİMİZLE BULUŞTUK
2009-2010 Eğitim öğretim yılının başlaması ile beraber
Türk eğitim-Sen Nevşehir şubesinin başlattığı etkinlik serisi
devam ediyor.
Türk Eğitim-Sen Nevşehir şubesi 2009-2010 Eğitim öğretim
yılının başlaması ile beraber başlattığı ve her ay bir ilçe üyeleri
ile buluşma ve tanışma etkinliği serisi bu ayda devam etti.
Bugün 4.üncüsü gerçekleştirilen etkinlik Acıgöl İlçe üyeleri ile devam etti.
Bugün akşam Nevşehir konağında gerçekleştirilen buluşma
ve tanışma yemeğine Nevşehir İli Acıgöl İlçesinde görev yapan
Türk Eğitim-Sen üyeleri davetli olarak katılmışlardır.
Yoğun katılımının olduğu buluşma ve tanışma yemeğinde
Acıgöl İlçe temsilcisi Nöfer EKİCİ ve Türk Eğitim-Sen Nevşehir şube başkanı birer konuşma yaparak katılımcılara teşekkür
etmişlerdir.
Oldukça samimi ortamda gerçekleşen yemekte Şube Başkanı Mustafa UĞUR Acıgöl İlçe üyelerine gündemdeki konular

başta olmak üzere sendikal bilgiler aktarmıştır.
Yemek sonunda yapılan organizasyon ve etkinlikten dolayı ilçe üyeleri, ilçe temsilciliğine ve Türk Eğitim-Sen Nevşehir
şube yönetimine teşekkür etmişlerdir.
Daha önce Ürgüp, Gülşehir ve Kozaklı İlçe üyeleri ile buluşan Türk Eğitim-Sen Nevşehir şubesi 0cak 2010 da ise Derinkuyu İlçe üyeleri ile buluşmaya hazırlanıyor.
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AFYONKARAHİSAR’DAN ZAM EYLEMİ
Türkiye Kamu-Sen Afyonkarahisar İl Temsilcisi Erol Özsoy, basın açıklaması yaparak hükümeti eleştirdi. Özsoy, hayat
şartlarının zorlaştığının altını çizerek hükümetin memurlara
yaptığı zammın yeterli olmadığını söyledi.
Türkiye Kamu-Sen Afyonkarahisar İl Temsilcisi Erol Özsoy, 2010 yılı için memurlara ve emeklilere yapılan zammı
eleştirdi. Özsoy, PTT önünde yaptığı basın açıklamasında,
“2010 yılı için memurlara ve memur emeklilerine yüzde 5,2
maaş artışı reva görülürken, diğer kesimlere yapılan artışlar
yüzde 8 ile yüzde 25 arasında değişen oranlarda olmuştur. Bu
uygulama bile AKP’nin çifte standart politikasının, memurlara
yaptığı ekonomik ayrımcılığın ispatıdır. Siyasi irade memuru
sevmemiştir. Memur da kendisini sevmeyene hak ettiği tepkiyi
gösterecektir” dedi.
“IMF İLE ANLAŞTILAR”
Özsoy, “IMF ile anlaşmaya ihtiyaç olmadığını söyleyen
yetkililer, yapılan zamlardan sonra IMF ile anlaştıklarını açıklamaktadırlar. Milletimizin hayatını karartan zamlar, IMF ile
yapılan anlaşmanın imzası olmuştur. AKP, vergi artışları, katkı paylarının yükseltilmesi, benzin, elektrik, kira, gıda ﬁyatlarındaki artışlar, memur ve emekli maaşları üzerinden IMF ile
pazarlık yapmıştır. Türkiye Kamu-Sen, memurlarımızın bu pazarlığa yem edilmesine asla müsaade etmeyecek, memuru yok
etmeye çalışan zihniyete tepkisini her platformda gösterecektir”
diye konuştu.
SON BİR YILIN DÖKÜMÜ
Son bir yıl içinde yapılan zamların dökümünü de aktaran

Özsoy, “İşsiz sayısı 3 buçuk milyona dayanmış, kuru soğan
yüzde 85, koyun eti yüzde 53, tavuk eti yüzde 41, dana eti yüzde 26, patates yüzde 30, şebeke suyu yüzde 16. deterjan yüzde
14 artmıştır. Bu rakamlara baktığımızda ‘vatandaşı ekonomik
krize ezdirmedik’ diyenler, hangi veriye dayanmaktadır?” ifadelerini kullandı.
AY SONU GELMİYOR
Özsoy, şöyle devam etti:
“2010 yılının ilk yarısı için en düşük memur maaşına 26 lira,
ortalama maaşa 35 lira artış yapılmışken, zamlarla, vergilerle,
katılım payı yoluyla memurlarımızın kayıpları aylık 60 lirayı
bulmaktadır. Vatandaşlarımız, ay sonunu getiremediği için bankalara borçlanmaktadır. Tüketici kredileri kriz döneminde bile
yüzde 11 oranında artmıştır. Ancak bu krediler, ne yazık ki geri
ödenmemekte, borçlar patlarken, batık oranı da rekor kırmaktadır. Dar ve sabit gelirlileri gözetmeyen yanlış ekonomik politikalar, yapılan ayrımcılık nedeniyle vatandaşlarımızın bütçesi
üzerinde daha da ağır tahribat yapmaktadır.” dedi.

TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDUK

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK,
Genel Sekreter Musa AKKAŞ ve Genel Eğitim ve Sosyal
İşler Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN, 30.11.2009 tarihinde
Muş’ta geçirdiği traﬁk kazasında yaşamını yitiren üyemiz Onur
DEĞİRMENCİ’nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Genel Başkan KONCUK, DEĞİRMENCİ ailesine
Türk Eğitim-Sen camiası adına başsağlığı dileyerek, sendika
olarak her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.
Onur DEĞİRMENCİ’ye Allah’tan rahmet, ailesine,
yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz.
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HAYATINI KAYBEDEN ÜYELERİMİZ
Haşim AVCUOĞLU - Bursa Şubesi

Süleyman DURMAZ - Bursa Şubesi

15.08.1959 tarihinde Balıkesir
İli Savaştepe ilçesi, Pelitçik köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini
Savaştepe’de tamamladı.1988 tarihinde Bursa İmam Hatip Lisesi’nden
mezun oldu.
24.11.1983 tarihinde Bursa-Yıldırım Davutkadı Eşref Evcil İlköğretim okulunda memuriyete başlamıştır. Daha sonra Yıldırım ilçesi
Peyami Safa Ve ali Rıza Bey İlköğretim okullarında çalışmış,15.04.1997 tarihinden itibaren ölümüne kadar Osmangazi- Atatürk Anadolu Lisesinde görev yapmıştır.
12 Kasım 2001 tarihinden beri sendikamız üyesi olan
merhum Haşim Avcuoğlu’nun üç çocuğu ile eşine sabır, merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz. Vefat Tarihi 18.09.2009

1967 Yozgat Yerköy İlçesinde
Doğdu, Evli 2 Çocuk Babasıdır. Öğrenimini Yerköy Ortaokulu , Yerköy
Lisesi ve Uludağ Üniversitesi Fen
Fakültesinde Tamamladı. Kütahya
Domaniç Lisesinde Görev Yaptı. 11
Yıldır Ali Osman Sönmez Endüstri
Meslek Lisesinde Görev Yapmakta
iken 30-12-2009 tarihinde kalp krizi
geçirerek traﬁk kazasına sebep olmuş
ve hayatını kaybetmiştir. 15-11-2001
tarihinden itibaren sendikamız üyesi olan merhuma Allah
rahmet eylesin. Vefat tarihi 30-12-2009

Emirhan AYDIN - Malatya Şubesi
13.01.1978 tarihinde Elazığ Merkez ilçede doğan Emirhan AYDIN,
İlk ve ortaöğretimini Elazığ’da tamamladı. 1996 yılında girdiği Fırat
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü’nü 2000 yılında bitirdi. İlk atamayla 13.10.2000 tarihinde
Siirt’in Aydınlar ilçesi Çatılı İlköğretim Okulu’nda göreve başlayan
Emirhan AYDIN sırasıyla Malatya Merkez İnönü İlköğretim
Okulu, Malatya Doğanşehir Sürgü İlköğretim Okulu’nda çalıştı. 2003 yılında askere giden Emirhan AYDIN, askeriliğini
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yedek subay olarak yaptı. Askerden döndükten sonra Fırat Üniversitesinde doktora yaptı.
Daha sonra sırasıyla Malatya Doğanşehir Sürgü İlköğretim
Okulu, Doğanşehir Sürgü Çok Programlı Lisesi, Doğanşehir
Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ve Kız Teknik ve Meslek
Lisesi, Elazığ Keban Çok Programlı Lisesi, Malatya Doğanşehir İmam Hatip Lisesi’nde görev yaptıktan sonra görevden
yükselme ile 28.08.2009 tarihinde Malatya Merkez Kız Teknik ve Meslek Lisesi Müdür Yardımcılığı görevine atandı.
Aynı görevde iken 15.12.2009 tarihinde Hakkın Rahmetine
kavuşan Emirhan AYDIN, evli ve bir erkek çocuğu babasıdır.

Tufan CAN - Konya Şubesi
Konya’ya bağlı Karapınar ilçesinde 12.09.1973 tarihinde doğmuştur.
İlk ve Orta Öğrenim hayatını Karapınar ilçesinde tamamlamıştır.
26.07.1999 tarihinde Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği bölümünü bitirdi.
Sınıf Öğretmeni olarak, Diyarbakır Ali Emiri İlköğretim Okulu’nda
30.09.1999 tarihinde ilk görevine
başladı. Daha sonra sırasıyla; 27.10.1999 – 04.03.2003 tarihleri arasında Diyarbakır-Merkez-Yukarı Kılıçtaşı İlköğretim
Okulu, 19.03.2003 – 27.03.2003 tarihleri arasında KonyaKarapınar-Halk Eğitimi Merkezi, 04.04.2003 – 01.09.2005
tarihleri arasında Konya-Emirgazi-Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu, 02.09.2005 – 11.02.2008 tarihleri arasında
da Konya-Selçuklu-Sızma Alparslan İlköğretim Okulu’nda
görev yaptı.
21.07.2000 – 06.09.2000 tarihleri arasında AnkaraPolatlı’da, 06.09.2000 – 21.11.2001 tarihleri arasında da
Diyarbakır-Merkez’de askerlik görevini tamamlamıştır.
En son olarak da 11.02.2008 tarihinden itibaren Konya
Meram Çayırbağı Tahsin-Özlem-Bengisu Emiroğlu İlköğretim Okulu’nda Sınıf Öğretmeni olarak görev yapmaktaydı.
10 yaşında Celil Berk isimli oğlu ve 4 yaşında Berna isimli kızı olan Tufan CAN, 01.01.2010 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

leriz
Aramızdan ayrılan bütün üyelerimize

Onur Değirmenci
Muş Şubesi

Allah’tan rahmet; yakınlarına ve sevenlerine
sabır ve baş sağlığı dileriz.
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YENİ DOĞANLAR

10- Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden 26- Kırıkkale Şube üyelerinden Murat
Recep YILDIRIM’ın çocuğu olmuştur. KÖMÜRCÜ’nün çocuğu olmuştur.

1- Antalya 2 Nolu Şube üyelerinden
Yurtsev YAŞAR’ın çocuğu olmuştur.

11- Bursa 2 Nolu Şube üyelerinden
Muhammet SEYHUN’un çocuğu ol2- Antalya 2 Nolu Şube üyelerinden
muştur.
Hatice-Murat ASLAN’ın çocuğu olmuştur.
12- Bursa 2 Nolu Şube üyelerinden
Ali ŞAHİN’in çocuğu olmuştur.
3- Antalya 2 Nolu Şube üyelerinden
Feride-Durmuş Ali DEDE’nin çocuğu 13- Çankırı Şube üyelerinden Ferdi
olmuştur.
ACIELMA’nın çocuğu olmuştur.

27- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden
Ahmet Emin KOÇ’un çocuğu olmuştur.

9- Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden 19- Karabük Şube üyelerinden Kemal
Yıldırım Erdoğan ERDOĞAN’ın ço- SARIÇAM’ın çocuğu olmuştur.
cuğu olmuştur.
20- Kayseri 2 Şube üyelerinden Cuma
KOÇER’in çocuğu olmuştur.
YENİ EVLENENLER
21- Kırıkkale Şube üyelerinden Ebru1- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Ferhat YILMAZ’ın çocuğu olmuştur.
Akile TÜRKER’in kızı evlenmiştir.
22- Kırıkkale
Şube
üyelerinden
2- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Zehra-Murat ÜNAL’ın çocuğu olmuşMustafa ŞİŞMAN’ın kızı evlenmiştir. tur.
3- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden
23- Kırıkkale Şube üyelerinden MusAli BÜYÜKOĞLU’nun oğlu evlentafa GÜÇLÜ’nün çocuğu olmuştur
miştir.
24- Kırıkkale Şube üyelerinden Dur4- Afyon Şube Yönetim Kurulu
sun
ÖZDEMİR’in çocuğu olmuştur
üyelerinden Osman OKAT’ın kızı evlenmiştir.
25- Kırıkkale Şube üyelerinden Ünal

34- Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden
Gülsen ÇAĞLAR’ın çocuğu olmuştur.

5- Ankara 2 Nolu Şube üyelerinden ŞİMŞEK’in çocuğu olmuştur.
Bekir BAYRAKTAR’ın kızı evlenmiştir.
SÜNNET OLANLAR
6- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden
1- Konya 1 Nolu Şube üyelerinKadir SÖNMEZ’in kızı evlenmiştir.
den Behiye ORAK’ın çocuğu sün7- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden net olmuştur.
Ümit TOPBAŞ evlenmiştir.
2- Konya 1 Nolu Şube üyelerin8- Nevşehir Şube üyelerinden den Ahmet KAHRAMAN’ın çocuTuğba-Sami EYİCİ evlenmiştir.
ğu sünnet olmuştur.

39- Nevşehir Şube üyelerinden Ahmet
EĞRİDERELİ’nin çocuğu olmuştur.

28- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden
Fatih Serdar YILDIRIM’ın çocuğu olmuştur.

29- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden
Ayşegül YILDIRIM’ın çocuğu olmuş4- Bayburt
Şube
üyelerinden 14- Çankırı Şube üyelerinden Hüse- tur.
Coşkun-Nihal YILDIZ’ın çocuğu ol- yin MANTAR’ın çocuğu olmuştur.
30- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden
muştur.
15- Çorum Şube üyelerinden İlhan Ali HİSARKAYA’nın çocuğu olmuş5- Bayburt Şube üyelerinden Mikail- ÇİLİNGİR’in çocuğu olmuştur.
tur.
Nilgün YILDIRIM’ın çocuğu olmuştur.
16- Çorum Şube üyelerinden Erhan 31- Konya 2 Nolu Şube üyelerinden
6- Bayburt Şube üyelerinden Hasan- ÇEVİK’in çocuğu olmuştur.
Şükriye Duygu BAYRAM’ın çocuğu
Zeynep GÜLHAN’ın çocuğu olmuştur.
olmuştur.
17- Hatay 1 Nolu Şube üyelerinden
7- Bayburt Şube üyelerinden Regaib Bahri KARABULUT’un çocuğu ol- 32- Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden
ÖZLERELER’in çocuğu olmuştur.
muştur.
Emin İN-Nurcan İN’in çocuğu olmuştur.
8- Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden 18- Hatay 1 Nolu Şube üyelerinden
Mehmet Ali KARATAŞ’ın çocuğu ol- İbrahim Hilal Munise SAVRUN’un ço- 33- Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden
muştur.
cuğu olmuştur.
Yılmaz ÖZEN’in çocuğu olmuştur.

35- Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden
Ahmet-Cemile GÖÇMEN’in çocuğu
olmuştur.
36- Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden
Ramazan-Solmaz ÖZTÜRK’ün çocuğu olmuştur.
37- Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden
Mehmet SATAR’ın çocuğu olmuştur.
38- Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden Mehmet ÇAĞLAR-Gülsen
ÇAĞLAR’ın
çocuğu olmuştur.

40- Nevşehir
Şube
üyelerinden
Zeynep-Muammer ASLAN’ın çocuğu
olmuştur.
41- Nevşehir
Şube
üyelerinden
Zeliha-Fahrialem ERASLAN çocuğu
olmuştur.
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24- Çankırı Şube üyelerinden Mehmet
HIZARCI’nın babası vefat etmiştir.

46- Kırıkkale Şube üyelerinden Leyla
ÇELİK’in annesi vefat etmiştir.

1- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden
Erkan SOYDAN’ın annesi vefat etmiştir.

25- Çorum Şube üyelerinden Mehmet
ÇINAR’ın annesi vefat etmiştir.

47- Kırıkkale Şube üyelerinden Ünal
ŞİMŞEK’in babaannesi vefat etmiştir.

2- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden
Yasin TOPRAK’ın annesi vefat etmiştir.

26- Çorum Şube üyelerinden Abdülkadir ÖZDEN’in kayınbabası vefat etmiştir.

48- Kırıkkale Şube üyelerinden Şeref
PEKER’in annesi vefat etmiştir.

3- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden
Aydın-Hülya ALAPINAR’ın babası vefat
etmiştir.

27- Çorum Şube üyelerinden Sami
ÖNCEL’in eniştesi vefat etmiştir.

49- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden
Ali KARA’nın annesi vefat etmiştir.

4- Afyon Şube üyelerinden Ramazan
AKGÜN vefat etmiştir.

28- Çorum Şube üyelerinden Abdurrahman YILDIZ’ın kayınvalidesi vefat
etmiştir.

50- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden
Tufan CAN vefat etmiştir.

5- Ankara 2 Nolu Şube üyelerinden
İzzet FAKILI’nın annesi vefat etmiştir.

29- Düzce Şube üyelerinden Faik
ÖZDEMİR’İN annesi vefat etmiştir.

6- Ankara 2 Nolu Şube üyelerinden
Ömer ÇİÇEK’in kayınvalidesi vefat etmiştir.

30- Erzurum 1 Nolu Şube üyelerinden
Doğukan GÖKSU’nun babası vefat etmiştir.

7- Aydın Şube üyelerinden NevinMustafa ÇİMEN’in babası vefat etmiştir.

31- Eskişehir 1 Nolu Şube üyelerinden
Aynur AL’ın annesi vefat etmiştir.

53- Konya 2 Nolu Şube üyelerinden
Kemal HATİPOĞLU’nun annesi vefat
etmiştir.

8- Aydın Şube üyelerinden
DEVRİM’in annesi vefat etmiştir.

32- Hatay 1 Nolu Şube üyelerinden
Perinaz KÖSEOĞLU’nun ağabeyi vefat
etmiştir.

54- Konya 2 Nolu Şube üyelerinden
Hasan SÖYLEMEZ’in annesi vefat etmiştir.

33- Hatay 1 Nolu Şube üyelerinden
Hakan BOSTAN’ın babası vefat etmiştir.

55- Konya 2 Nolu Şube üyelerinden
Havva-Mustafa YILDIRIM’ın annesi vefat etmiştir.

VEFATLAR

Ali

9- Bayburt Şube üyelerinden İsmail
ÇAPHAN’ın babası vefat etmiştir.
10- Bayburt Şube üyelerinden Emrah
AKAY’ın babaannesi vefat etmiştir.
11- Bayburt Şube üyelerinden Halis
GÜRBÜZ’ün babası vefat etmiştir.
12- Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden Sevim YAKICI’nın eşi vefat etmiştir.
13- Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden
Haşim AVCIOĞLU vefat etmiştir.
14- Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden Şaziye YAMAER’in amcası vefat etmiştir.
15- Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden Ali
TURAN’ın babası vefat etmiştir.
16- Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden
Erol KALKANLI’nın babası vefat etmiştir.
17- Çankırı Şube üyelerinden Mehmet
HIZARCI’nın babası vefat etmiştir.
18- Çankırı Şube üyelerinden Şahin
SELCİ’nin annesi vefat etmiştir.
19- Çankırı Şube üyelerinden Emin
YILMAZ’ın annesi vefat etmiştir.
20- Çankırı Şube üyelerinden Müslüm
AVKAYA’nın babası vefat etmiştir.
21- Çankırı Şube üyelerinden Ali
HANKULU’nun annesi vefat etmiştir.

34- Hatay 1 Nolu Şube üyelerinden
Murat KÖSEOĞLU’nun amcasıo vefat
etmiştir.

51- Konya 2 Nolu Şube üyelerindenFaruk ERSÖZ’ün annesi vefat etmiştir.
52- Konya 2 Nolu Şube üyelerinden
Hatice ÇANKAYA’nın babası vefat etmiştir.

56- Konya 2 Nolu Şube üyelerinden
Cemal ÜNLÜ’nün ağabeyi vefat etmiştir.

35- Karabük Şube üyelerinden Satılmış EKEN’in babası vefat etmiştir.

57- Malatya Şube üyelerinden Emirhan AYDIN vefat etmiştir.

36- Karabük Şube üyelerinden Ayhan
AY’ın dedesi babası vefat etmiştir.

58- Nevşehir Şube üyelerinden Saime
KADIOĞLU’nun babası vefat etmiştir.

37- Kars Şube üyelerinden
BOY’un annesi vefat etmiştir.

59- Nevşehir Şube üyelerinden HaticeCavit DOLAMAÇ’ın amcası vefat etmiştir.

Vural

38- Kars Şube üyelerinden Ercan
GÖKSU’nun babası vefat etmiştir.
39- Kars Şube üyelerinden Turgut
YILMAZEL’in annesi vefat etmiştir.
40- Kars Şube üyelerinden Selma
HALAVURTA DOLAŞIR ve Fidan
HALAVURTA’nın annesi vefat etmiştir.
41- Kars Şube üyelerinden Erol YILMAZ’ın amcası vefat etmiştir.
42- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden
Nevzat BOZTOSUN’un amcası vefat etmiştir.
43- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden
Orhan EROĞLU’nun babası vefat etmiştir.

22- Çankırı Şube üyelerinden Hakkı
PAŞAL’ın kayınvalidesi vefat etmiştir.

44- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden
Hakan ÜNAL’ın kayınbabası vefat etmiştir.

23- Çankırı Şube üyelerinden Ali
AHLAT’ın babası vefat etmiştir.

45- Kırıkkale Şube üyelerinden Dursun
KUZUCU’nun kızkardeşi vefat etmiştir.

60- Nevşehir Şube üyelerinden Arif
Oruç GÜRLEK’in kayınpederi vefat etmiştir.
61- Nevşehir Şube üyelerinden İsmet
ATEŞ’in annesi vefat etmiştir.
62- Nevşehir Şube üyelerinden İsa
AKPINAR’ın bacanağı vefat etmiştir.
63- Nevşehir Şube üyelerinden İclal
POMAK’ın annesi vefat etmiştir.
64- Nevşehir Şube üyelerinden İbrahim YOLAGELDİ’nin kayınvalidesi vefat etmiştir.
65- Ordu Şube üyelerinden Muhsin
DURMUŞOĞLU’nun kayınbabası vefat
etmiştir.
66- Yozgat Şube üyelerinden M.Haneﬁ
YIKILMAZ’ın babası vefat etmiştir.
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