
Türk Eğitim-Sen 
Başkanlar Kurulu Toplantısı 

Ankara’da Yapıldı
Kurulduğu günden itibaren ilkeli ve mücadeleci sendikacılığın 

öncü adresi olan Türk Eğitim-Sen, Başkanlar Kurulu Toplantısını 
26-27 Haziran 2010 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdi. Toplantıya 
Türk Eğitim-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şube 
Başkanları hazır bulundu.  Devamı 2. Sayfa’da

Devamı 15. Sayfa’da

TÜRK EĞİTİM-SEN’den 
Milli Eğitim Bakanı NİMET 
ÇUBUKÇU’ya Ders Kitabı

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 
Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’ya 
çeşitli konularda ders kitabı gönderdi. 

Bakan Çubukçu’nun 13 aylık per-
formansının eğitimcileri memnun et-
mediğini söyleyen Koncuk, şunları 
kaydetti: “ Millî Eğitim Bakanı Nimet 
Çubukçu’ya; 

Hukukçu olmasına rağmen, huku-
ku yok sayması, hukuka aykırı ata-
malar, görevlendirmeler yapması ve 
aile bütünlüğünün korunması ile ilgili 
Anayasa’nın 41. maddesini çiğnemesi 
nedeniyle anayasa ve hukuk kitabı,

Öğretmen açığını doğru belirle-
yememesi, atanamayan öğretmenleri 
hesaba katmaması, ihtiyaca ve beklen-
tilere uygun sayıda alım yapmaması 
nedeniyle matematik kitabı, 

Eğitim çalışanlarını sosyo-ekono-
mik açıdan zor durumda bırakması, 
geçim derdini ortadan kaldırmak için 
girişimde bulunmaması, eğitimcilerin 
giderek yoksullaşmasına seyirci kal-
ması nedeniyle iktisat kitabı,

Uygulamalarıyla eğitim çalışanla-
rının psikolojisini bozması nedeniyle 
psikoloji kitabı, 

Eşleri farklı illerde yaşamaya mah-
kum etmesi, ailelerin parçalanmasına 
göz yumması nedeniyle Türkiye harita-
sı gönderiyoruz.” 
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Türk Eğitim-Sen Başkanlar Kurulu 
Toplantısı 26-27 Haziran 2010 tarihinde 
Ankara’da yapıldı. Toplantıya Türk Eğitim-
Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyele-
ri, Şube Başkanları,  Türk Haber-Sen Ge-
nel Başkanı İsmail KARADAVUT ve Türk 
Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan 
KOYUNCU da hazır bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasından sonra kürsüye gelen Genel 
Başkan İsmail KONCUK konuşmasında;

“Ülkemiz kötü günlerden geçiyor. Bü-
tün dünyada terörle mücadelenin modeli 
belli fakat ülkemizde mücadele daha farklı 
uygulanıyor. Habur ile başlayan süreç bu-
gün ülkeyi bu hâle getirmiş ve yürekleri-
miz kan ağlamaktadır. Bu, teslimiyet man-
tığından başka bir şey değildir.

Devlet kendi gücünü kullanmıyor ve 
halk devlete güvenmiyorsa bu güvence-
yi başkalarından aramaya başlar. Ülkenin 
güneydoğusundaki vatandaş ne yazık ki 
terör örgütünün vicdanına terk edilmiş bir 
görüntü içerisindedir. 

Türkiye’nin terör ve millî bütünlük me-
selesini halledemiyoruz. Ülke kan ağlıyor. 
Ateş düştüğü yeri yakıyor. Maalesef günde 
10-12 şehide rağmen insanlarımız normal 
hayatlarına devam edebiliyor. Üzerimi-
ze ölü toprağı serpilmiş ve sindirilmiş bir 
görüntü oluşmaya başlamıştır. Biz Türk 
milletine hizmet eden bir sendikayız. Var-
lık sebebimiz de budur. Biz ülkemizde 
yaşanan olumsuzlukları anlatmak ve bu 
olumsuzluklara karşı direniş göstermek, 
toplumu ve ihaneti alkışlayanları uyarmak 

zorundayız. Bu bakımdan işimiz çokda 
kolay değil.

Almış olduğumuz yetkiden dolayı he-
pinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Mücade-
leniz ile Türk Eğitim-Sen’i yetkili kıldınız. 
Biz her yerde varız. Bu varlığımız her ge-
çen gün daha da güçlenerek devam ede-
cektir. Çünkü biz Türkiye’yiz. Türkiye’nin 
her yerinde olma zorunluluğumuz var.

Biz bu yetkiyi hak ettik. 25 Kasımda iş 
bırakma eylemi ile başlayan mücadelemiz, 
il ziyaretleri, Antalya toplantımız,  İstan-
bul ve İzmir mitinglerimizin ardından 13 
Mart Ankara mitingimizle devam etmiştir. 

Tekel işçilerine verdiğimiz destekle 
“Güvencesiz insan çalıştırılması” konu-
sunda tepkimizi gösterdik. Artık herkes 
bize güveniyor ve bizden çok şey bekliyor. 
Bu mücadelemiz sendikamızın itibarını 
ciddi bir şekilde arttırmaktadır.

Mevzuatla ilgili her konuyu gündeme 
getirip çözmeye çalışıyoruz. 76. madde ile 
yapılan 998 atamayı diğer eğitim çalışanla-
rına hakaret olarak gördük ve gerekli mü-
cadeleyi verdik, vermeye de devam ede-
ceğiz. Davamızın arkasındayız. Gerekirse 
A.İ.H.M’e kadar gideceğiz. Bu mücadele-
mizde basınla iyi bir diyalog içinde olduk.

Şubelerimize yetki sürecinde mali sı-
kıntı yaşamamaları için ciddi destek veril-
miştir.  Bütün bu mücadele sonucunda 24 
bin yeni üye yapılmıştır.

Toplu görüşme sürecini en iyi şekilde 
değerlendirmek istiyoruz ve sizlerin öne-
rilerini de göz önünde bulundururarak ge-
rekli tedbirleri alacağız. 

2010 yılı sonuna kadar yapılacak olan 
delege ve şube yönetim kurulu seçimlerin-
de hepinize başarılar diliyorum.” dedi.

Daha sonra şube başkanları toplu gö-
rüşme sürecinde yapılması gerekenleri ve 
yetki sürecindeki çalışmaları anlattılar.

Türk Eğitim-Sen Başkanlar Kurulu 
Toplantısı Ankara’da Yapıldı
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Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi
Türk Eğitim-Sen Başkanlar Kurulu 26-

27 Haziran 2010 tarihlerinde Ankara’da 
toplanmıştır.

İstişare toplantısında, eğitimi ve eğitim 
çalışanlarını ilgilendiren konularda değer-
lendirme ve öneriler dile getirilmiş; ülke 
gündemine dair sendikanın görüşleri gün-
deme taşınmıştır.

Başkanlar Kurulu, toplantı neticesinde 
aşağıda ifade edilen görüşlerin kamuoyu-
na duyurulmasını oy birliğiyle kararlaştır-
mıştır: 

1- Artan terör olayları, toplumumuzun 
genelinde olduğu gibi eğitim çalışanları 
arasında da büyük endişe oluşturmakta-
dır. Şehit olan güvenlik görevlilerimizin ve 
hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayı-
sının her geçen gün artıyor olması milleti-
mizin üzüntü ve kaygılarını artırmaktadır.

Hükûmeti oluşturan siyasi iradenin, 
adını bir türlü cesaretle koyamadığı ve içe-
riğini alenen ilan edemediği; dolayısıyla 
toplumumuzun ne olduğunu henüz anla-
yamadığı “Açılım” süreci ivedilikle sonlan-
dırılmalıdır. Çünkü görülmüştür ki; “ana-
lar ağlamasın” sloganıyla gündeme getiri-
len bu süreçte şehit analarının gözyaşları 
sel olmuş, fakat bölücü örgüt ve unsurların 
cüreti artar olmuştur. Sözde demokrasi ve 
ifade hürriyeti adına gündeme getirilen 
bölücü fikirler Türk Milleti’ni tahrik eder-
cesine ulu orta konuşulur olmuştur. 

Türk Eğitim-Sen olarak, terörle mü-
cadele konusunda başta Hükûmet olmak 
üzere, tüm sorumlu kuruluşlarımızın et-
kin ve kararlı bir mücadele sürdürmesini 
istiyoruz. Terör örgütü ve yandaşlarına yö-
nelik olarak en sert tedbirler geciktirilme-
den alınmalı; terör örgütünün sözde legal 
destekçilerine karşı da kanunlar tavizsizce 
uygulanmalıdır.

2-  Türk Eğitim-Sen olarak, Anayasanın 
42. maddesinde açık bir şekilde ifade edil-
diği gibi, Türkçe’den başka bir eğitim dili 
olamayacağını ısrarla iddia ediyoruz. Buna 
aykırı bir talebi dile getirenlerin –makam 
ve statüsü ne olursa olsun- Anayasaya ay-
kırı hareketinden dolayı gerekli işleme tabi 
tutulmasının yasal bir gereklilik olduğu-
na inanmaktayız. Kanunları uygulamakla 
mesul olanların, siyasi rant uğruna yasa-
lardan taviz vermelerinin ahlak dışı bir tu-
tum olduğunu ifade ediyoruz.

3- Son dönemlerde resmi ve sivil bir 
takım kuruluşların ilköğretim okullarında 
okutulan Öğrenci Andı hususunda yürüt-
tükleri çirkin ve ihanete varan girişimle-

rini şiddetle kınıyoruz. Türk Eğitim-Sen 
olarak, Öğrenci Andı’nda dile getirilen 
değerlerin Milli Eğitim Temel Kanunu’nda 
belirtilen eğitim hedeflerinin gerçekleş-
tirilmesine ve Anayasamızın vurguladığı 
birlik ruhunun pekiştirilmesine katkıda 
bulunduğuna inanıyoruz. Türk Eğitim-Sen 
üyesi öğretmenlerin, nefes aldıkları müd-
detçe her sabah öğrencilerine Andımız’ı 
gururla okutmaya devam edeceklerini tüm 
kamuoyuna ilan ediyoruz.

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-
nu’nda yapılmak istenen değişiklikler ko-
nusunda, Hükûmet demokratik usullerden 
uzak bir şekilde fevri hareket etmektedir. 
Katılımcılığın modern demokrasinin as-
gari bir gereği olduğunu bir türlü kavraya-
mayan AKP Hükümeti, yine kapalı kapılar 
ardında hazırladığı değişikliği kamu çalı-
şanlarına dayatmaktadır. Konunun doğ-
rudan tarafı olan ve kamu görevlilerinin 
temsilcisi konumundaki sendikalardan 
görüş dahi almadan değişiklikler yapılması 
kabul edilemezdir. Özellikle disiplin ceza-
larının arttırılmasını öngören maddeler ile 
özel sektörden kamuya üst düzey yönetici 
geçişine imkân veren değişiklikler Hükü-
metin memurlara karşı beslediği hasmane 
tutumun somut göstergesidir.

5-  Hükûmet, Anayasa değişikliği pa-
ketinin hazırlanması sürecinde de bildik 
tavrını devam ettirmiştir. AKP, katılımcı-
lığın gereğini yine yerine getirmemiş ve 
toplumsal bir sözleşme olan Anayasayı 
dahi bir parti teklifiyle değiştirme anlayı-
şını tercih etmiştir. TBMM’de kabul edilen 
paket göstermiştir ki Hükûmet kendi he-
deflerini gerçekleştirmek niyetinin üzerine 
bir takım genel kabul görecek maddeleri 
de serpiştirmiştir. Toplu sözleşme hak-
kı veren ve uzlaştırma kurulu kararlarını 
bağlayıcı hâle getiren değişiklikler, sendi-
kal hayatımız açısından anlamlı olmakla 

birlikte önemli eksiklerimizi ortadan kal-
dırmayacaktır. Özellikle, İLO normlarına 
da uygun şekilde, grev ve siyaset yapma 
hakkının tanınması, kamu çalışanlarının 
öncelikli ve vazgeçilmez taleplerinin ba-
şında gelmektedir. 

6- Bu sene 9. kez Toplu Görüşme sü-
reci yaşanacaktır. Eğitim çalışanları ola-
rak; Hükümetin bugüne kadar sergilediği 
olumsuz ve uzlaşmadan uzak tutumun-
dan vazgeçmesini, kamu çalışanları lehine 
daha yapıcı bir tavır sergileyerek, toplu gö-
rüşme masasında alınan kararlara mutla-
ka uyması tüm kamu çalışanlarının genel 
talebidir. 

7- Hükûmet bu sene görüşmelere baş-
lamadan önce, geçmiş yıllarda üzerinde 
uzlaşılan hususları bir an önce hayata ge-
çirmelidir.  

8- Kamu çalışanlarının sendikalılaş-
masının önündeki tüm yasal, siyasal, bü-
rokratik ve psikolojik engeller kaldırılmalı; 
çalışanların sendikalaşmasını teşvik edici 
bir çalışma ortamı oluşturulmalıdır.

9- AKP’nin iktidara geldiği günden bu 
yana fırsat buldukça gündeme taşıdığı ve 
tartışma konusu yaptığı sözleşmeli çalışan 
uygulaması kabul edilemezdir. 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanu-
nu’nun sağladığı iş güvencesi tartışma 
konusu yapılamaz. İktidarın, iş güvence-
sinden mahrum bir şekilde 4B ve 4C gibi 
istihdam türlerini ihdas ederek, hükümet 
memuru anlayışıyla görev yapacak olan bir 
çalışan kitlesi oluşturmaya çalışması sen-
dikamız tarafından son derece tehlikeli ve 
sakıncalı bulunmaktadır. Öte yandan, söz-
leşmeli öğretmenlere verilen kadro sözü 
bir an önce hayata geçirilmelidir.

10- Ülkemizde, siyasi iktidarın tutumu 
nedeniyle kamu çalışanları üzerinde yo-
ğun bir baskı ve yöneticilerin aleni taraf 
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olduğu kötü bir dönem yaşanmaktadır. Bu 
yandaşlık ve baskı, bazen zulüm derece-
sine gelmekte, yönetim gücü kullanılarak 
keyfi uygulamalarla kamu çalışanları yıl-
dırılmaya çalışılmaktadır. Hatta bu amaç 
doğrultusunda yandaş yapılar oluşturul-
makta, her türlü vasıtayla beslenerek bü-
yütülen sözde sendikal yapılar eliyle de 
kamu çalışanları yönlendirilmektedir.

Kadrolaşma uğruna, adeta geçici gö-
revlendirme cennetine dönüştürülen ülke-
mizde, kamu hizmetlerinde kalite yitiril-
mekte ve özellikle eğitimde onarılmaz ya-
ralaraçılmaktadır. Eğitim hayatımızda ha-
len, 1000’in üzerinde şube müdürü ve çok 
sayıda milli eğitim müdürü vekaletle görev 
yürütmektedir. Bu kabul edilemez bir du-
rumdur.  Biran önce vekaletle yönetim 
uygulamasından vazgeçilerek; liyakat esas 
alınarak kadrolara atamaların yapılması 
hem hukukun tesisi hem de eğitimimizin 
selameti için hayati önem taşımaktadır.

11- Kamu personel rejimi, yeni yapı-
lanma sürecinde kamu çalışanlarının ihti-
yaçlarına ve beklentilerine cevap verebile-
cek bir şekilde hazırlanmalıdır. Bu sürece 
sendikalar mutlaka dahil edilmelidir. 

12- 2010 Yılı Toplu Görüşmelerinde 
eğitim çalışanlarına insanca yaşayabile-
cekleri bir ücrete ve hak ettikleri yaşam 
standardına kavuşmaları için gerekli olan 
ekonomik düzenlemeler hayata geçirilme-
lidir. 

13- MEB’de yönetici ve öğretmenlerin 
atama ve yer değiştirmelerini düzenleyen 
kanun ve yönetmelikler, çalışanların lehi-
ne olacak şekilde hazırlanmalı; kazanılmış 
hak ve statüler gasp edilmemelidir.

14- YÖK, yıllardır tartışma konusu 
olmuş ve hem siyasiler hem de üniversite 
çalışanları tarafından uygulamaları nede-
niyle hedef alınmıştır. Nitekim şu an işba-
şından olan AKP kadroları tarafından da 
uzun yıllardır eleştiri konusu yapılmıştır. 
Fakat üzülerek şahit oluyoruz ki YÖK’te 
gerçekleştirilen yönetim değişikliğinden 
sonra Hükümet partisinin YÖK yöneti-
cileri ve uygulamalarına yönelik eleşti-
rileri birden bire sonlandırılmıştır. Oysa 

üniversite çalışanları çok iyi bilmektedir 
ki YÖK’te değişen tek şey, siyasi iradenin 
rengidir. YÖK anlayışı değişmemiş; deği-
şen sadece YÖK başkanı olmuştur. Üniver-
site çalışanları adına çağrıda bulunuyoruz: 
İddiaların arkasında durmak ve verilen ta-
ahhütleri yerine getirmek ahlaki bir gerek-
liliktir. Yüksek Öğretim Kurulu, siyasetin 
bahçesi değildir. Üniversite çalışanlarının 
beklentilerine karşılık vermek, hem siya-
setin hem de YÖK idarecilerinin öncelikli 
sorumluluğudur.

15- Her öğretim yılı başında ödenen 
Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği, yıllar-
dır dile getirdiğimiz şekilde düzenlenmeli; 
üniversiteler de dahil olmak üzere, bütün 
eğitim çalışanlarına verilmelidir. Bu, hem 
Anayasanın eşitlik ilkesinin hem de eğitim 
çalışanlarının bir bütün olduğu anlayışının 
bir gereğidir. 

16- Öğretmen atama ve yer değiştirme 
yönetmeliği zorunlu hizmet bölgelerinde 
görev yapan öğretmenlerin mağduriyet 
yaşamalarına sebep olmuştur. Yönetmelik, 
bu yönüyle bir an önce yeniden düzenlen-
meli, öğretmenlerimizin yaşadığı sıkın-
tılara son verilmelidir. Yönetmelik, hem 
kadrolu hem de sözleşmeli öğretmenlerin 

aile bütünlüğünü korumaya yönelik olarak 
yeniden gözden geçirilmelidir.

17- Hizmetli, memur, teknisyen gibi 
diğer eğitim çalışanlarının atama ve yer 
değiştirmeleri için bir an önce bir yönet-
melik yayınlamalı; hem MEB hem de üni-
versitelerde görevde yükselme problemleri 
ortadan kaldırılmalıdır.

18- Okul müdürlerine uygulanacak ro-
tasyon, objektif ve adil kriterlere bağlan-
malı; bilgisayar kurası gibi şaibeye açık ve 
anlamsız uygulamadan derhal vazgeçilme-
lidir. 

He türlü ahlak dışı baskı ve teklife rağ-
men, üye olarak sendikamızı yetkili ve 
güçlü kılan; onurlu ve dik duruşun sem-
bolü tüm üyelerimiz ve eğitim çalışanları 
emin olsun ki;

Kurulduğu günden itibaren ilkeli ve 
mücadeleci sendikacılığın öncü adresi 
olan Türk Eğitim-Sen, bundan sonra da 
eğitim çalışanlarının hak arama müca-
delesini azimle yürütecektir. Temsil ettiği 
kesimin beklentilerini dile getirmek ve so-
runlarının çözümüne katkı sağlamak için 
her türlü meşru ve demokratik gerekliliği 
cesaret ve kararlılıkla yerine getirecektir.

 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 No’lu şubesi; 2008–2009 öğretim yı-
lında Kocaeli ilinde ilköğretim okullarında açılan etütlerde görev-
lendirilen öğretmenler adına Aralık ayı içinde tahakkuk ettirilen ve 
ödenen etüt çalışma ücretinin düşük olması ve Millî Eğitim Mev-
zuatının dışına çıkılarak kesinti yapılmasının dayanağını oluşturan 
Kocaeli ili İlköğretim Kurumları Etüt Yönergesinin maddelerinde 

değişiklik yapılmasını talep etmiştir. Gelen olumsuz cevap üzerine açılan idari dava da mahkeme; iptal 
kararı vererek ilgili yönergede yer alan olumsuz ibarelerin yönergeden çıkarılması istemiyle yapılan başvurunun reddine dair işlemde 
hukuka uygunluk bulmamıştır. 

Kocaeli-1 No’lu Şubemiz 
Etüt Yönergesine Açtığı 

Davayı Kazandı
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Okul müdürlerine rotasyon uygulama-
sı yapılması için MEB düğmeye bastı. Ya-
yınlanan talimat ile bulunduğu eğitim ku-
rumunda 5 yılını dolduran eğitim kurumu 
müdürlerinin il içinde yer değiştirmesinin 
yapılması istenmektedir.

Rotasyon konusu uzun yıllardır tartı-
şılan bir problemdir. Rotasyon uygulan-
sın mı sorusuna her eğitim çalışanı kendi 
perspektifinden cevap vermektedir. Mut-
laka rotasyon olmalıdır diyenler, bu şe-
kilde olmamalıdır diyenler, kendi düşün-
celerini en doğru görerek olayı değerlen-
dirmektedir. Okullar müdürlerin çiftliği 
oldu diyenler de vardır, adam gibi çalışan 
dürüst müdürlerin ne kabahatı var diyen-
ler de. Türk Eğitim Sen hep doğrulardan 
yana olmuş bir sendikadır. Tüm olayla-
rı hak, adalet ölçüsünde değerlendirmek 
Türk Eğitim Sen’in temel hareket noktası 
olmuştur. Rotasyon  MEB’in yazısına göre 
şu şekilde uygulanacaktır.

1- Bulunduğu eğitim kurumunda 5 yı-
lını doldurmuş olan tüm müdürlere rotas-
yon uygulanacaktır.

2- Söz konusu okul müdürleri 10 okul 
tercihinde bulunacaktır.

3-Tercih yapmayanlar idare tarafından 
resen atanacaktır.

4- 10 tercihinden herhangi birine yer-
leşemeyen okul müdürlerinin yer değiştir-
meleri bilgisayar kurası ile yapılacaktır.

5-Bilgisayar kurası sonucunda okul 
müdürlerinin yeri il içi olarak değiştirile-
cektir. Burada, MEB ile yaptığımız görüş-
mede, il içinden anlaşılması gerekenin o 
ilin tüm ilçe ve köyleri olarak anlaşılması 
gerekmektedir. MEB bu konuda yazılı ola-
rak sorduğumuz soruya resmi olarak ce-
vap vermemiştir. Ancak, MEB yetkilileri 
ile yaptığımız görüşmede il içinden anla-
şılması gereken, o ilin sınırlarının içinde 
kalan tüm yerleşim yerleridir. Şu anda 
açıklanan budur, MEB daha sonra bu ko-
nuda fikir değiştirebilir.

5. maddede açıkladığımız husus son 
derece önemlidir. Örnek verecek olursak, 
Ankara Sincan’da görev yapan bir ilköğre-

tim okulu müdürü Kızılay semtinde bir 
okula gelmek isteyebilir. Bu durumda söz 
konusu okul müdürü 10 tercihte buluna-
cak ve puanı yeterse 10 tercihinden birisi-
ne yerleşecektir. Ancak tercihlerinden her-
hangi birisine yerleşemeyen okul müdürü, 
bilgisayar kurasına tabi tutulacak ve “il 
içinde” ifadesi sebebiyle Ankara’nın Nal-
lıhan ilçesinde bir okula yer değiştirmesi 
yapılabilecektir.

MEB Yöneticilerinin Atama ve Yer 
Değiştirme Yönetmeliğinin 22. Maddesi, 
yer değiştirecek okul müdürlerine her ne 
kadar 10 tercih hakkı verse de okul mü-
dürlerinin bu 10 tercih hakkını daha çok 
merkez ve problemi daha az okullar ola-
rak yapacağı düşünüldüğünde, rotasyona 
tabi tutulacak okul müdürlerinin yüzde 
50 veya daha fazlasının bilgisayar kurasına 
kalma ihtimali güçlü bir ihtimaldir. Bu ih-
timalle birlikte, il içinde ifadesinden, tüm 
il sınırları kastedildiği düşünüldüğünde, 
rotasyon uygulanacak pek çok müdürün, 
Ankara merkezden diğer ilçelere tayinleri 
kuvvetle muhtemeldir. Bilgisayar kurası-
nın şaibeye açık bir uygulama olabileceği 
de ihtimaller arasındadır. Bu durumda, ka-
palı kapılar ardında yapılacak planlamalar 
da hesap edilmelidir.

Rotasyonun bu şekilde uygulanmasın-
dan en az zarar görecek olanlar da düşü-
nüldüğünün aksine 15-20 yıllık müdürler-
dir, söz konusu okul müdürleri puan olarak 
yüksek olduğu için merkezde bir başka iyi 
bir okulda müdürlüğüne devam edecektir. 
Başarılı ancak puanı düşük okul müdürle-
ri bu uygulamadan en fazla zarar görecek 
yöneticiler olacaktır.  Hükümete yakınlığı 
ile meşhur bir sendikanın üst düzey yö-
neticilerinin tabiri ile DİNOZORLAŞMIŞ 
okul müdürleri bu uygulama ile bir şey 
kaybetmeyecektir. DİNOZOR olarak tabir 
edilenlerin yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş 
olan insanlar olduğu gerçeğini unutmanın 
büyük bir vefasızlık olduğunun altını çi-
ziyoruz. Bu mantıkla yaklaştığımızda, bir 
gün hepimiz bir takım çevrelerce DİNO-
ZOR olarak nitelendirileceğiz.

Rotasyon uygulaması ile merkeze gel-
me isteği içindeki pek çok okul müdürü, 

kendisini bir başka mahrumiyet bölgesin-
de müdür olarak bulabilecektir. Nallıhan 
ilçesinde görev yapan bir okul müdürü-
müz, uygulama sonrasında Güdül ilçesin-
de görev yapmak durumunda kalabilecek-
tir. Söz konusu rotasyon uygulaması bilgi-
sayar kurası ile TOMBALACI anlayışını 
sisteme sokmaya çalışmaktadır. Bu anlayış, 
haktan, adaletten yana bir anlayış olarak 
görülemez. Bu TOMBALACI anlayışı ile 
yapılacak rotasyon uygulaması pek çok ça-
lışkan, namuslu yöneticinin kaybedilmesi-
ne, küstürülmesine yol açacaktır. Ne için? 
Kendi yandaşlarına yer açmak için…

İşte yapılacak bu TOMBALACI anlayı-
şını Türk Eğitim Sen kabul etmemektedir. 
Bugün okul müdürlerine yarın öğretmen 
ve diğer idarecilerimize uygulanacak olan 
bu TOMBALACI yaklaşımı Türk Eğitim 
Sen olarak haksız, hukuksuz ve adil olma-
yan bir uygulama olarak görmektedir.

Bilgisayar Kurası, 
Tombalacı Bir Anlayıştır

13/08/2009 tarihinde Resmi Gazete-
de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı 
Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Ata-
ma ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 
22/3. maddesinde yer alan “Bilgisayar 
Kurası” ibaresinin hakkaniyete aykırı 
olduğu, kariyer ve liyakatin gözetil-
mediği düşüncesi ile bu ibarenin iptali 
için dava açılmıştır. Açmış olduğumuz 
bu dava Danıştay 2. Dairede incelenip 
karara bağlanacaktır.  Ancak; yürüt-
meyi durdurma talebinde bulunduğu-
muz davamızda bu talebimiz reddedil-
miştir. Bu nedenle Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kuruluna itiraz edilmiş olup 
itirazımız görüşülecektir. Esas hak-
kında halen bir karar verilmemiştir. 
Açılan dava sadece yönetmeliğin 22/3 
maddesinde yer alan bilgisayar kurası 
ibaresinin iptal edilmesi için açılmış 
bir dava olup tüm gerekçelerde, bilgi-
sayar kurası neticesinde hakkaniyetsiz 
atamaların önüne geçmek ve zorunlu 
yer değişikliklerinde yer değişikliğinin 
tercih esasına göre yapılmasını sağla-
yabilmek temeline oturtulmuştur.

Bilgisayar Kurasına 
Açtığımız Dava 
Devam Ediyor
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Başvuru 
Usulsüz Olarak 
Reddedilemez!

Şube Müdürlüğü 
Görevlendirmeleri 
İçin Meb’den Garip 
Savunma!

Giyecek Yardımının 
Nasıl Ödeneceğine 

Dair Yönetmelik 
Yayınlandı

2009 Yılı toplu görüş-
melerinde varılan mu-
tabakat gereği, Memura 
Yapılacak Olan Giyecek 
Yardımı Yönetmeliğine 
ek madde getirilerek gi-
yim yardımının nakden 

ödenmesine ilişkin karar 29.06.2010 tarihli Resmi Gazetede ya-
yınlandı.

Bu yönetmeliğe ekli 
olarak, cetvelin 16 .( Müf-
tü, Vaiz, İmam, Hatip ), 
17.( Avukat, Hakim,Savcı 
), 18.( Bekçi (Üniformalı), 
19. (Resmi Kıyafet Taşıyan 
Personel (İtfaiye, Zabıta, 
Bando, Orkestra Perso-
neli ile İnfaz ve Koruma 
Memuru, Orman Muhafaza Memuru, Muhafaza Memuru, Kolcu, 
Gemi Adamı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Ek: 16/12/1998-
98/10652/1 md.) Gümrük Sahasında Görevli Gümrük Memurları 
v.b.) ve 20. numaralı( infaz ve koruma memuru) ile cetvelin Sağlık 
Hizmetleri ve Yardımcı Hizmet Sınıfına Ait bölümün 3 numaralı 
(112 Sağlık Hizmetleri Personeli, İlk ve Acil Yardım Şube Müdür-
lüğü, İlk ve Acil Yardım Komuta Kontrol Merkezi ve İlk ve Acil 
Yardım İstasyonlarında kadrolu olarak fiilen çalışan Tabip, Tıbbi 
Teknolog, Sağlık Memuru, Teknisyen) hariç olmak üzere, giyim 
yardımından yararlanan diğer personele yapılacak olan giyecek 
yardımlarının bedeli , 11 madde uyarınca belirlenen fiyatlar esas 
olmak suretiyle nakden ödenecektir.

YÖNETMELİK

Karar Sayısı : 2010/508

Ekli “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına  Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; 
Maliye Bakanlığının 22/4/ 2010 tarihli ve 5474 sayılı yazısı üzeri-
ne, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211. maddesine göre 
Bakanlar Kurulunca 7/5/ 2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

     Abdullah GÜL
                  Cumhurbaşkanı

Milli Eğitim Bakan-
lığından il ve ilçe milli 
eğitim müdürlüklerinde 
görev yapan şube mü-
dürü kadroları sayısal 
olarak tarafımızca talep 
edilmiştir. Gelen cevabi 
yazıda verilen bilgilerde; 1995 adet norm kadroda 1075 kişi kad-
rolu olarak görev yaptığı için 920 adet boş norm bulunduğu, 920 
adet boş norm kadro asaleten atanma şartlarına haiz olmayan 
kişilerce doldurulduğu ve Bakanlıkça 920 kişi dışında 214 kişi 
daha norm kadro olmamasına karşın geçici görevlendirme yolu 
ile çalıştırıldığı görülmüştür.

İhtiyacın varlığına göre 
belirlenen norm kadro sa-
yılarından 214 kişinin faz-
ladan çalışmasında devletin 
hiçbir şekilde yararı söz ko-
nusu değildir. İhtiyaca göre 
belirlenen ve liste halinde 
tarafımıza sunulan sayılar 
karşısında şaşkınlığa ka-
pılmamak ve bu duruma 

tepkisiz kalmak mümkün değildir. Bir takım çevreleri memnun 
edebilmek adına yapılan bu haksız uygulama on binlerce eğitim 
çalışanının infialine, MEB’in güvenilirliğini kaybetmesinden 
başka bir işe yaramamaktadır. İhtiyacın varlığı söz konusu ise 
şube müdürlüğü norm kadrolarının yeniden güncellenmesi ve 
asaleten atanma şartlarına haiz kişilerce geçici görevlendirme 
yoluyla değil asaleten atamalar ile bu görevler doldurulmalıdır.

Bu anlamda Bakanlığa Türk Eğitim Sen olarak yazdığımız 
yazıya Bakanlıktan cevap gelmiştir. Bizzat Genel Müdür Yar-
dımcısı tarafından imzalanan yazıda bir kamu kurumunun gö-
rev alanı içinde yer alan bir kamu hizmetini yürütmek amacıyla 
kamu görevlilerinin kadro ve hukuki bağlarını sürdürmek üzere 
görevlendirilmelerinin mümkün olduğu belirtilmiştir. Ayrıca 
yazıya “ bu tür uygulamalar sadece bu döneme münhasır değil-
dir” cümlesi eklenerek adeta yapılan hukuksuzluğu sadece biz 
yapmadık herkes yaptı denilerek, aklanmaya çalışılmıştır.

İzmir Fatma Saygın Anadolu 
Lisesinde müdür yardımcısı ola-
rak görev yapan üyemizin Anadolu 
Lisesi müdürlüğüne atanmak için 

yaptığı başvurusu “Anadolu Lisesinde Çalıştım.” kutucuğunu 
işaretlemediği gerekçesiyle reddedilmiştir. Türk Eğitim Sen üye-
si Mümtaz KÜÇÜKSAKALLI’nın başvurusunun reddedilme-
sine ilişkin açtığı dava hakkında İzmir 4. İdare Mahkemesinin 
2010/372 sayılı kararı ile yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.  
İlgili dilekçemiz için www.turkegitimsen.org.tr

76. ile Yapılan Atamalar da 
Yeni Durdurmalar 

(Bursa–149–150, Kırşehir–151)

Bursa ili Yıldırım ilçesi Şehit Öğretmen Kubilay Lisesine 
Ömer Özdağlar’ın müdür olarak atanmasına,  Bursa ili Or-
hangazi ilçesi Öğretmen Eyüp Topçu Anadolu Lisesine Şemsi 
Kılıç’ın müdür olarak atanmasına ve Kırşehir ili Durdu Muzaffer 
Marşap Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesine Abdullah Arıkan’ın 
müdür olarak atanmasına dair tesis edilen atama kararnamele-
rinin yürütmesi durdurulmuştur.
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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen Ge-
nel Sekreteri İsmail Koncuk yaptığı açıklamada,”Haziran ayında 
açıklanan enflasyon rakamları doğrultusunda kamu çalışanlarına 
%1,06 oranında zam yapacaklarını açıklayan hükümet işine geldiği 
gibi hareket etmeye devam ediyor.” dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk açıklamasına 
şöyle devam etti:

“Kamu çalışanlarının kullandığı harcama kalemlerini göz ardı 
eden siyasi irade, enflasyon rakamını düşük tutmak için pinpon 
topu, çamaşır ipi …vs gibi kamu çalışanları tarafından kullanılma-
yan kalemlerle enflasyon hesaplamasına gidiyor.

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yapmış 
olduğu 2010 MAYIS ayına ait asgari geçim endeksi sonuçlarında 
ise gerçek enflasyon rakamları ortaya çıkmaktadır.  Türkiye İsta-
tistik Kurumu’ndan alınan MAYIS 2010 fiyatlarına göre yapılan 
araştırmada çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 1.472,94 TL ola-
rak hesaplanmıştır. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 
2.955,21 Lira olarak belirlenmiştir.

Buna rağmen, asıl kullanım maddelerinde yaşanan zam oranı 
hiçe sayılarak, kamu çalışanlarının maaşları erimeye devam et-
mektedir. İlgili Bakanlar ise yaptığı açıklamalarla memurları enf-
lasyon karşısında ezdirmediklerini söyleyebilmektedirler. Çarşı 
Pazar gezmeyen, sokağı görmeyen bir zihniyetin bu açıklamaları 
yapması şaşırtıcı değildir. Ancak, sözlerini yerine getirmeyen ve 
milletin gözünü boyamaya çalışan zihniyetin maskesinin düşürül-
mesi gerekmektedir.

Geçtiğimiz yıl toplu görüşmelerde istihdamda yaşanan daral-
ma nedeniyle kamu çalışanlarına ancak %2,5 zam yapabilecekleri-
ni söyleyen yetkililer, şimdi istihdamda 2010 yılının ilk çeyreğinde 
görülen %11.7’lik büyümeden neden pay vermemektedirler? İşle-
rine geldiği gibi hareket eden bu zihniyet kamu çalışanlarını canın-
dan bezdirmiştir. Son olarak %1.06’lık enflasyon farkı da bütün bu 
olanlara tuz biber ekmiştir.

Yapılacak bu zamla kamu çalışanları enflasyona ezdirilmekte-
dir. Verilecek farkla birlikte memur maaşlarına en düşük 13 lira, 
en yüksek 49.5 lira yansıyacaktır. Müjde !olarak sunulan bu zam 
oranlarıyla ne yapılabilir yetkililere soruyoruz ?

Türkiye Kamu-Sen olarak, nasıl ki ekonomik küçülmeden 
payımıza düşeni veriyorsanız, ekonomik büyümeden de nasibi-
mize düşen miktarın kamu çalışanlarına, dar ve sabit gelirlilere, 
emeklilere verilmesini istiyoruz  Büyüdüğü söyleyen ekonomideki 
%11.7’lik paydan hakkımıza düşeni istiyoruz.”

Eğitim çalışanla-
rının çok yakından 
takip ettiği yönet-
melikte olmamasına 
rağmen, il içi sırala-
ra ikinci müracaat 
hakkı verilmiş, 
ancak aynı hak iller 
arası tayin isteyenle-
re verilmemiştir.

 Yaşanan bu durum, illere arası tayin isteği içinde olan bir çok 
öğretmenin tepkisine sebep olmaktadır. Türk Eğitim Sen yaşa-
nan problemi MEB’e yazılı olarak bildirmiş, ancak değişen bir 
şey olmamıştır.

 Gelişen tepkiler üzerine her hangi bir girişim içerisinde ol-
mayan Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile Genel Başkanımız 
İsmail KONCUK bir görüşme yaptı. Personel Genel Müdürü 
Necmettin YALÇIN’ı arayan Genel Başkan Koncuk, “İl içi sıra-
lar için ikinci kez başvuru hakkı verilmesinin, iller arası tayin 
isteyen öğretmenleri haklı olarak bir beklenti içine soktuğunu 
belirtti. Koncuk, MEB’in 25 bin iller arası kontenjan ilan ettiği-
ni ancak bu kontenjanların 4 binine atama yapılamadığını ifade 
ederek, artan bu kontenjanların birkaç bin daha artırılarak iller 
arası tayin isteyenlere bir hak daha verilmesinin yerinde olaca-
ğını ifade etti. Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği-
nin uygulamasının birinci yılında iller arası tayin isteğinin ikinci 
kez verilmesinin MEB’e ciddi bir prestij sağlayacağını, söyledi. 
Personel Genel Müdürü Necmettin YALÇIN ise zorunlu hiz-
met bölgelerinde ciddi bir öğretmen açığı oluştuğunu, ikinci 
bir tayin hakkı verilmesi halinde bu açığın artacağını söyledi. 
Bu sözler üzerine Genel Başkan KONCUK, Ağustos ayında 30 
bin öğretmen alınacağını, bu atamaların bu bölgelere yapılarak 
açığın giderilebileceğini hatırlatarak, MEB’in ve Personel Genel 
Müdürlüğünün bu talebi ciddi olarak değerlendirmesi gerekti-
ğini ifade etti. Personel Genel Müdürü YALÇIN, iller arası tayin 
talebini değerlendireceklerini söyledi.

Türk Eğitim Sen olarak zorunlu hizmet bölgelerinde, yönet-
melik sebebiyle mağdur edilmiş ve bir beklenti içerisine girmiş 
olan öğretmenlerimize ikinci bir iller arası tayin hakkının veril-
mesini önemsiyor ve Sayın Yalçın’dan yapacakları değerlendir-
mede, öğretmenler lehine bir tavır ortaya koymasını bekliyor ve 
istiyoruz.

“1.06”lık Müjde Değil, Ekonomik 
Büyümeden Payımızı İstiyoruz!

Genel Başkan’ın, Genel Müdür 
Yalçın’dan İller Arası Tayin İsteği

657 Sayılı Yasanın 64. Maddesi uyarınca 6 yıllık sicil notu orta-
laması 90 ve daha yukarı olanlara bir yıl kademe ilerlemesi verilmektedir. 6 yıllık sicil 
notu ortalaması 90 ve daha yukarı olan öğretmenlere kademe ilerlemesi ile birlikte tak-
dir belgesi de verilmesi hususunda bakanlığa yazılı başvuruda bulunduk.

6 Yıla Bir Kademe Alana 
Takdir de Verilmeli!
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Bolu şubemiz ta-
rafından düzenlenen 
8. Aladağ Şenlikleri 
3 Temmuz 2010 tari-
hinde Genel Başkanı-
mız İsmail KONCUK, 
Genel Dış İlişkiler ve 
Basın Sekreteri Sami 
ÖZDEMİR, Bolu Mil-

li Eğitim Müdürü Recep SEZER, Şube Yönetim Kurulu ve üyelerin 
katılımıyla Aladağ mevkiinde gerçekleşti.

Şenlikte Şube Başkanı Fikret BAŞAR ve İl Milli Eğitim Müdürü 
Recep SEZER birer konuşma yaptılar.

Genel Başkan İsmail KONCUK, yoğun ve yorucu bir yılın so-
nunda bu şenliği düzenleyen şube başkanına teşekkür ederek ko-
nuşmasına şöyle devam etti;

 “Türkiye’nin en büyük sendikasının başkanı, hatta üyesi  olmak 
ülkeye ve eğitim çalışanlarına hizmet vermek bizim için gurur ve-
ricidir. Biz ülkemizi ve ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı çok 
seviyoruz. Gençlerimizin huzur içerisinde yaşamaları ve gelecek-
lerinin garanti altına alınması siyasi iradenin asli görevlerindendir. 
Hangi hükümet olursa olsun bu ortamı sağlamak mecburiyetinde-
dirler. Biz ülkemizi sözde değil, özde seven bir kuruluşuz. Söylem-
lerimiz bölgelere göre farklılık içermez. Ülkemizin dört köşesinde 
aynı düşüncemizi açık yüreklilikle ifade eden ve ülke menfaatleri 
doğrultusunda mücadele veren yetkili ve güçlü bir sendikayız. Siz-
den aldığımız bu güçle her türlü baskıya ve hukuksuzluğa rağmen 
bizleri yetkili kıldığınız içinde ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.

Genel Başkan, emekli olduğu için önümüzdeki dönemde şube 
başkanlığını bırakacak olan  Fikret BAŞAR Beye de çalışmaların-
dan dolayı teşekkür ederek bir plaket takdim etti.

Bolu 8. Aladağ Şenlikleri 
Genel Başkanın Katılımıyla 

Gerçekleşti Genel liselerden Anadolu liselerine dönüştürülen kurumlarda 
yönetici olarak görev yapan personelin Yönetici Atama Yönetme-

liğinin 22. maddesi uyarınca zorunlu yer 
değiştirmeye tabi tutulmamaları ve dö-
nüştürülmeden önceki zorunlu yer değiş-
tirmeye esas beş yıllık çalışma süresinin 
hesaba katılmaması hususunda Bakanlı-
ğa yazılı başvuruda bulunduk.

Dönüştürülen Okulların Müdürleri 
Rotasyona Tabi Tutulamaz

Mili Eğitim Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 
26. maddesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlan Yönetici 
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 21. maddesi uyarınca is-
teğe bağlı yer değişikliği talep eden ve her iki tercihine de atanan 
kişilerin hukuki durumları ile ilgili olarak iki tercihine de atanmış 
olan personelin il dışı yer değiştirmelere bağlı olarak yapılmış ata-
malarının iptal edilebilmesine imkân sağlanması için gerekli ça-
lışmaların yapılmasını talep ettik. İlgili yazı için www.turkegitimsen.org.tr

İdareciliğe Atananların, İller Arası 
Yer Değişikliği İptal Edilebilmeli

Halk Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Salonunda yapılan Kültür Şö-
leni ve Gönülden Gönüle Türkü Şelâlesi-Ali KINIK Konseri Saygı 
Duruşu ve İstiklâl Marşımızın okunmasıyla başladı.Türk Eğitim-
Sen Kars Şube Başkanı Fahrettin ŞİMŞEKLER’in konuşması ile baş-
layan program slayt gösterisi ve Kars Kafkas Halk Oyunları Göste-
risi ardından Arpaçay 3 Kasım YİBO müdür başyardımcısı üyemiz 
Alibey ATEŞ , Necip Fazıl KISAKÜREK’in Sakarya Türküsü adlı 
şiiri coşkuyla seslendirdi. Ayrıca gecede Milli Eğitim Müdür Yar-
dımcısı Harun Yenice’de bir konuşma yaptı.

Daha sonra Sanatçı Ali KINIK Türküleriyle salonu hıncahınç 
dolduran üyelerin gönüllerine bir şelâle gibi aktı.

Kars Şubesi Muhteşem Bir 
Kültür Şöleniyle Üyeleriyle 

Buluştu
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Kim 
Doğruyu Söylüyor !

İllerarası Yer 
Değiştirmelere de 
İkinci Hak Verilsin

Öğretmen açığı eğitimin en önemli so-
runlarından birisidir. Ancak öğretmen açığı 
konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nda sü-
rekli farklı rakamlar dillendirilmektedir.

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, 
24.11.2009 tarihinde yaptığı açıklamada 76 
bin 721 öğretmen açığı olduğunu söylemiş-
ti. Oysa Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2009 iç 
denetim raporunda öğretmen açığının 133 
bin 317 olduğu belirtildi. Milli Eğitim Ba-
kanlığı 24.05.2010 tarihinde de açık norm 
kadro sayısını 141 bin 293 olarak ilan etti. 
19.06.2010 tarihinde Milli Eğitim Bakanı 
Nimet Çubukçu öğretmen açığı konusunda 
yine farklı bir rakam verdi. Bakan’ın açıkla-
masına göre öğretmen açığı 78 bin 321.

Görüldüğü üzere öğretmen açığı ile ilgili 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği dört fark-
lı rakam bulunmaktadır. Dolayısıyla öğret-
men açığının tam olarak ne kadar olduğu 
bir muammadır.

Şimdi kamuoyu bu farklı rakamlardan 
hangisine inanacaktır?

Kim doğruyu söylemektedir? Milli 
Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu mu, yoksa 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın verileri ve ra-
porları mı?

Bakan Çubukçu’nun açıkladığı öğret-
men açığı ile Bakanlığı’nın açıkladığı öğ-
retmen açığı arasında niye çelişki vardır?

Bakan Çubukçu, kendi Bakanlığı’nın 
yayınladığı öğretmen açığı sayılarından 
bihaber midir? Türkiye’de öğretmen açığı 
tam olarak ne kadardır?

Ortada farklı rakamların dolaşması 
skandal değil de nedir?

Öte yandan Türkiye’de OECD ülkeleri 
baz alındığında, öğretmen açığı bu açıkla-
nan rakamlardan daha fazladır. Örneğin, 
İsviçre baz alındığında ülkemizde öğretmen 
açığı ilköğretimde 225 bin 586, ortaöğre-
timde 98 bin 944 olmak üzere toplam 324 
bin 530; Finlandiya baz alındığında ülke-
mizde ilköğretimde öğretmen açığı 216 bin 
102, ortaöğretimde 70 bin 931 olmak üzere 
toplam 287 bin 33; İspanya baz alındığın-
da ülkemizde öğretmen açığı ilköğretimde 
288 bin 344, ortaöğretimde ise 157 bin 48 
olmak üzere toplam 445 bin 392’dir. Türk 
Eğitim-Sen olarak Milli Eğitim Bakanı Ni-
met Çubukçu’nun öğretmen açığını net bir 
şekilde ortaya koymakta tereddüt yaşadı-
ğını düşünmekteyiz. Oysa öğretmen açığı 
konusunda Bakan Çubukçu şeffaf olmalı, 
açığı az göstermek gibi bir gayret içine 
girmemelidir. Aksi takdirde bu durum 
hem Bakanlığın kamuoyundaki itibarını 

zedeleyecek, hem de Bakan Çubukçu’nun 
güvenirliliği sorgulanacaktır. Zaten Ba-
kan Çubukçu sözleşmeli öğretmenlerin 
kadroya geçirilmesi konusunda verdi-
ği sözü yerine getirmeyerek, kamuoyu 
nezdinde güven kaybetmiştir. Bu durum 
Bakan’ın daha tartışmalı hale gelmesine 
neden olacaktır.

Eğitimciler şu anda Milli Eğitim Baka-
nı Çubukçu’dan acil açıklama beklemek-
tedir. Bakan Çubukçu, öğretmen açığına 
ilişkin farklı rakamların nasıl oluştuğunu 
ve neye göre bugün 78 bin 321 öğretmen 
açığı olduğunu açıklamalıdır. Bakan Çu-
bukçu şu anda 370 bin öğretmen adayını 
ve eğitim fakültesinde okuyan yüz bin-
lerce genci hayal kırıklığına uğratmış ve 
umutsuzluğa sürüklemiştir. Bu noktada 
Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun 
yapması gereken, öğretmen açığını doğru 
bir şekilde kamuoyuyla paylaşmak ve öğret-
men açığını kapatmaya yönelik öğretmen 
alımı yapmaktır. Bakanlık öğretmen açığını 
gizleyerek ya da öğretmen açığının fazlalığı-
nı görmezden gelerek, bir şey elde edemez. 
Ayrıca öğretmen açığı her yıl 30 bin, 40 
bin öğretmen atayarak kapatılamaz. Bugün 
yeni mezunlarla birlikte 370 bin öğretmen 
adayı atanmayı beklemektedir. Tüm bun-
lar göz önüne alınmalı, beklentilere uygun 
ve öğretmen açığını giderecek ölçüde alım 
yapılmalıdır. Öğretmenlere ihdas edilen 
70 bin kadro 2010 yılı içinde kullanılma-
lıdır. Hatta 2010 yılında 70 bin kadroya ek 
olarak 30 bin kadro daha tahsis edilmeli 
ve 2010 yılı bitmeden 100 bin öğretmen 
ataması yapılmalıdır. Kamuoyuna saygıyla 
duyurulur.

Eş duru-
mu özrü se-
bebi ile zo-
runlu hizmet 
bölgelerine 
yer değişikliği 
yapanlar ve 
kurum içi, kurumlar arası ve açıktan atama 
yolu ile zorunlu hizmet bölgelerinde görev 
yaptıkları için başvuruda bulunmayanlar 
ile yer değişikliği isteyen ancak kontenjan 
azlığı sebebi ile atanamayanlara; il içinde 
verilen ikinci kez yer değiştirme hakkının 
tanınması için yazılı başvuruda bulunduk.
İlgili yazı için www.turkegitimsen.org.tr

Fazla Mesai 
Yapılıyorsa Ücreti de 
Ödenmelidir

657 Sayılı Yasa’nın 99. Maddesi uya-
rınca 40 saati aşan çalışmalar fazla mesai 
sayılmaktadır. Bilindiği üzere Milli Eğitim 
Bakanlığı çalışanlarına nöbet görevi veril-
mekte ve bu nöbet görevlerine karşılık ve-
rilmesi öngörülen izin hakkı bazı perso-
nele kullandırılmamaktadır. Nöbet görevi 
sebebiyle ya da başka surette 40 saati aşan 
çalışmalara karşılık da bazı personele üc-
ret ödenmemektedir. Bu sebeplerle, iş ve-
rimi ve çalışma huzuru bozulmaktadır.

 Türk Eğitim Sen olarak Başbakanlığa, 
Maliye Bakanlığına ve Milli Eğitim Ba-
kanlığına gönderdiğimiz yazılarla, nöbet 

görevine karşılık kullandırılmayan izinler 
nedeniyle eğitim camiasında çalışma hu-
zurunun bozulduğunu, bu sebeple, taraf 
olduğumuz ILO sözleşmeleri ve uzantısı 
olan iç hukuk normları uyarınca, fazla 
mesailerin ücret mukabilinde yapılması 
gerektiğini belirterek, 657 Sayılı Yasada 
değişiklik yapılması süreci içerisinde, faz-
la mesailerin 4857 Sayılı İş Yasası ile işçi-
lere tanınan haklara paralel biçimde ücret 
mukabilinde yapılabilmesi için gerekli de-
ğişikliklerin yapılması hususunda talepte 
bulunduk.  
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Aylardır kamuoyunu meşgul eden ve 
muhataplarından köşe bucak kaçırılan, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda 
değişiklik içeren kanun taslağı nihayet gün 
yüzüne çıktı. Taslağın içeriğini inceleme-
den önce, siyasi iradeyi sendikal örgütlen-
menin bulunduğu ve kendisini demokra-
tik olarak niteleyen bir ülkenin iktidarına 
yakışmayan, anti demokratik, tek taraflı ve 
zorbacı yaklaşımı dolayısı ile kınıyoruz.

Çıkarılacak kanunun uygulayıcıları 
hiç şüphesiz memurlardır. Yapılacak de-
ğişikliklerde muhatap da öncelikli olarak 
memurlar olmalıdır. Eğer demokrasinin, 
yalnızca seçimlerde oy kullanmak değil 
de yönetim sürecine tarafları dahil etmek 
olarak tanımlandığı bir ülkede yaşıyorsak; 
yapılacak değişiklikler için de tarafların 
temsilcilerine danışılmasının zorunlu ol-
duğu gerçeğini kabul etmek zorundasınız. 
İsteseniz de istemeseniz de ve çok şükür ki, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşla-
rı tarafından getirilen demokratik yönetim 
anlayışı, günümüzdeki gelişmelerle birlik-
te istişare, müzakere ve diyaloğu zorunlu 
kılmaktadır. Ne güzel ki, kanunları kozmik 
odalarda hazırlayan, talimatlarını millet 
dışındaki odaklardan alıp, uygulamalarını 
vatandaştan saklamayı şiar haline getirmiş 
olanların düşüncelerinin arka planında 
yatan yönetim, Anayasamıza göre yasak-
tır. Örnek alındığı iddia edilen Avrupa 
Birliği’nde üçlü diyalog mekanizmaları en 
etkin şekilde kullanılmakta, hiçbir iktidar 
attığı imzayı, verdiği sözü babasız çocuk 
gibi ortada bırakmamaktadır. Tarafların 
üzerinde anlaştığı konular, doğrudan Av-
rupa Birliği müktesebatına eklenmektedir. 
Ne yazık ki bizde tasarılar milletten saklan-
makta, verilen sözler havada kalmaktadır. 
Ama Avrupa’daki uygulama da Türkiye’ye 
son yıllarda yerleştirilen uygulama da de-
mokrasi olarak adlandırılmaktadır.

Bu ülke son yıllarda ne çekiyorsa, kökü 
dışarıda olan reformlardan çekmektedir. 
Daha dün kamu yönetimi reformu, sosyal 
güvenlik reformu, sağlık reformu, hasta-
ne reformu, yargı reformu ve anayasa re-
formu ile milletimizin cebine, geleceğine, 
bütçesine saplanan hançer, bugün kamu 
personel rejimi reformunun bir parçası 
olan 657 sayılı Kanunda değişiklik taslağı 
ile memurlarımızı yaralamıştır. Hayata ge-

çirilemeyen konular ise parça parça, Baş-
bakanın deyimiyle hazmettire hazmettire, 
hissettirilmeden gündeme getirilmekte, 
taslakların içine teker teker yerleştirilmek-
tedir.

Kamu hizmetlerinin sunumunda özel 
sektör anlayışını yerleştirme amacı taşıyan 
taslak ile kamu hizmetlerinin sunumunu 
ön plana çıkaran kamu istihdam mantığı, 
kâr odaklı, esnek, güvencesiz özel sektör 
anlayışına teslim edilmektedir. Siyaset, 
kamu hizmetlerini ele geçirmekte ve kamu 
hizmeti, siyasi partinin hizmeti haline gel-
mektedir. Bunun en açık göstergesi, kamu-
ya özel sektörden müsteşar, genel müdür ve 
başkan gibi üst düzey yöneticilerin trans-
fer edilebilmesinin önünü açan maddedir. 
Kamu Personeli Seçme Sınavı, ülkemizde 
uygulanan en zor sınavlarından bir tanesi-
dir. Bu denli zor bir sınavla kamuda görev 
verdiğiniz personeli, yıllar sonra üst düzey 
yönetici olabilecek özelliklerden uzaklaştı-
ran bir durum varsa bu çalışanların değil, 
yıllardır yaratılan, hizmet içi eğitimden 
yoksun sistemin eksikliği olarak görül-
meli ve asıl bu sorun çözülmelidir. Kamu 
çalışanlarının yükselmelerinin ve kamuda 
kariyerlerini geliştirmenin engellenmeme-
si esas olmalı, aksine başarılı çalışmalar ve 
kendini geliştirme teşvik edilmelidir. Oysa 
taslakla kamu çalışanlarının tahsili, kıde-
mi, tayin terfi gibi yükselmesiyle ilgili hu-
suslar, ranta dönüştürülmekte, kariyer ve 
liyakat ilkeleri zayıflatılmaktadır. Memuri-
yete girişte aranan merkezi sınav kazanma; 
ilerlemede tahsil ve liyakat şartı zaafa uğ-
ratılmaktadır.

Bilindiği gibi 657 sayılı Kanunun, siya-
sal kadrolaşmaya ve siyasal baskıya karşı 
memurun haklarını koruyan bir mantığı 
vardır. Buna göre memurlar istekleri dışın-
da başka bir kuruma nakledilemezler. An-
cak özelleştirme kapsamındaki KİT’lerde 
görev yapan personel Devlet Personel Baş-
kanlığı nezdinde değerlendirilerek, başka 
kurumlara gönderilebilir. Kamu yönetimi-
nin yeniden yapılandırılması kapsamında 
yapılmak istenilen bir diğer köklü deği-
şiklik de teftiş kurullarının kaldırılarak, 
denetimsiz bir kamu yapılanmasının önü-
nün açılması idi. Ancak daha önce yargı 
kararları, siyasi iradenin önüne set çekmiş 
ve denetim mekanizmasının yok edilmesi-

ni engellemişti. Kanuna göre hükümetler, 
görevden aldığı üst düzey yöneticileri ku-
rumlarına Müşavir veya Başuzman olarak 
atamak zorundadır. Şimdi ise yapılmak 
istenilen değişiklikle bazı müşavir, başuz-
man ve müfettişlik kadroları iptal edil-
mekte ve bu durumdaki personelin Devlet 
Personel Başkanlığı eli ile başka kurumlara 
sürgün edilebilmelerinin önü açılmakta-
dır.

Sorunun çözümü yerine, var olan so-
runları görmezden gelerek, kariyer ve liya-
kat ilkesini yok saymak, üst düzey yönetici 
atamalarında kadrolaşma, siyasi yandaşlık, 
denetimsiz bir kamu yönetimi, özel sektör-
siyasi parti ilişkilerinin meşrulaşması ve 
hükümet memuru uygulaması esas alın-
mak istenmişse, taslak amaca uygun ola-
rak düzenlenmiştir.

Kamudaki uzman ihtiyacı, yıllardır 
Konfederasyonumuz tarafından dile geti-
rilen bir sorundur. Ancak, uzman ihtiyacı-
nı gidermek için kariyer uzmanlar da dahil 
olmak üzere tüm uzmanların sözleşme-
li statüde çalıştırılmasını öngören taslak 
maddesi kabul edilemez. Ayrıca, sözleşme 
ücreti dışına çıkılamayacak, ek ödeme, 
döner sermaye, fazla mesai, sosyal yardım 
gibi ödemelerden faydalanamayacak söz-
leşmeli bir çalışan grubunun oluşturulma-
sı, 21. yüzyılın çağdaş çalışma ilkelerine 
aykırıdır. Gerek uluslar arası sözleşmeler 
gerekse Anayasamız, zorla çalıştırmayı ya-
saklamakta, fazladan çalışanlar için mut-
lak surette izin verilmesi ya da fazla mesai 
ücreti ödenmesini zorunlu kılmaktadır. 
İnsan onuruna yaraşır, düzgün işlerin su-
nulması noktasında örnek olması bekle-
nen kamunun, evrensel normlardan uzak 
kalınarak özel sektör mantığıyla, sosyal 
yardımlardan mahrum, döner sermaye-
den faydalanamayan, fazla çalıştırılan an-
cak karşılığı ödenmeyen, bir nevi kölelik 
sistemini getirme amaçlı bu girişimi kabul 
edilemez bir durumdur. Görünen o dur ki; 
kamuda bundan böyle alt düzeyde esnek 
ve güvencesiz sözleşmeli statüde çalışanlar, 
üst düzeyde kamu dışından transfer edilen, 
özel sektör ceoları istihdam edilecektir.

Esnek çalışmanın gereği olarak kamu-
da çalışma saatlerinin düzenlenmesinin 
kurumlara bırakılacak olması, kamu hiz-
metlerindeki yeknesaklığın ve ahengin bo-
zulmasına, kamuda çok başlı bir yapının 
doğmasına neden olacaktır.

Taslakla birlikte memurlara belli dav-
ranışlar nedeniyle verilmesi öngörülen ce-
zaların ağırlaştırılması, memurların işten 
çıkarılmalarının kolaylaştırılması, dolayısı 

REFORM MU? BİZDEN 
UZAK OLSUN !
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ile memurluk güvencesinin zayıflatılması 
gündeme getirilmiştir. Müşteri odaklı bir 
yaklaşım getirirken, müşteri olarak gör-
düğünüz vatandaşa hizmet sunan kamu 
görevlisini görmezden gelmek, onların da 
insan hakları bağlamında kendini savun-
ma hakkının olduğunu unutmak, konuya 
yaklaşımın memur dostu gözüyle olmadı-
ğını göstermektedir.

Bir memurun tüm hareketlerini değer-
lendirmeyi amirlerin yetkisine bırakan, 
amirlerine saygısız davranmak, iş sahip-
lerine fiili tecavüzde bulunmak, kendini 
geliştirmemek, işleri yeterince ciddiye al-
mamak gibi gayri ciddi ve subjektif tanım-
lamalarla memurun işten çıkarılmasının 
yolunu açan ve güvencesini zayıflatan bir 
uygulamayı hayata geçirmeyi amaçlayan-
ların, görevleri nedeniyle yargılandıktan 
sonra suçsuz bulunan kamu görevlileri-
nin mağduriyetlerini gidermek için de bir 
çaba göstermesini beklerdik.

Yasaklanmış yayın bulundurmanın 
ceza gerektiren maddeler içerisinden çı-
karılması, kamu kurumlarının yargıdan 
ve denetimden kaçırılan yasak yayınların 
odağı haline getirilmesini mi amaçlamak-
tadır? Bundan böyle bölücü içerikli veya 

sakıncalı yayınlar, kamu kurumlarında mı 
saklanacaktır?

Bir taraftan Anayasa değişikliği ile te-
mel hak ve özgürlüklerden olan toplu söz-
leşme hakkını referandumda oylatmayı 
düşünenler, daha uygulama hayata geç-
meden, iş güvencesini yok ederek memura 
diyet ödetmektedirler.

Yapılan düzenlemelerde devlet, va-
tandaş, devlet memuru ve kamu hizmeti 
kavramlarının içi boşaltılmaktadır. Unu-
tulmamalıdır ki, devlet dükkan değildir; 
vatandaş müşteri değildir; memur da köle 
değildir. Bu kavramlar değiştiğinde, devlet 
algısı da kendiliğinden değişir ve sosyal 
devlet, bir anda tüccar devlet olur. Tüccar 
devlet ise hizmeti değil kârlılığı ve maliye-
ti, insanı değil işi önceler.

2002 yılından bugüne kadar yapılan 
toplu görüşmelerde mutabakata varılan ve 
uygulanması beklenen 50’den fazla konu 
varken yalnızca 8 tanesinin 657 sayılı Ka-
nunun özünü ve temel mantığını değiş-
tiren bu taslağa dahil edilmiş olması bile 
yapılan çalışmanın mantığını ortaya koy-
maya yetmektedir. Geride kalan 42 mad-
denin hayata geçirilmesi için acaba daha 
kaç yıl beklenmesi ve sistemi tahrip eden 

kaç reformun içine çeşni olarak serpişti-
rilmesi gerekmektedir, doğrusu merak et-
mekteyiz.

Demokrasinin katledildiği, sosyal di-
yoluğun tahrip edildiği, memurluk gü-
vencesinin yok edildiği, kamu hizmetinin, 
iktidar hizmetine dönüştürüldüğü, devlet 
memurunun hükümet memuru haline ge-
tirilmek istendiği bir girişimle karşı karşı-
yayız. Bunun ötesinde taslağın içeriği ka-
dar, değişiklik sürecinin iktidar tarafından 
nasıl yönetildiği de son derece önem taşı-
maktadır.

Kamuda memura bakışın nasıl değiş-
tirildiği, toplumda memur düşmanı bir 
kesim yaratılmaya çalışıldığı yıllardır gö-
zümüzden kaçmamaktadır. Bu uygulama 
ile malum ilan edilmiş; maskeler inmiş-
tir. Memur düşmanları işbaşındadır. Tüm 
kamu görevlilerini uyanık olmaya, Truva 
atı gibi birkaç iyi uygulamanın içine yer-
leştirilen tahribat doğurucu maddeleri iyi 
okumaya ve oyuna gelmemeye davet edi-
yoruz.

Çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına 
Devredilmesi neticesinde bir kısım okul 
idarecileri mağdur olmuştur. Bunun üze-
rine Kayseri 1. İdare Mahkemesinde dava 
süreci başlamıştır. Nitekim sendikamız-
da bu süreci yakınan takip etmiştir. Fakat 
Kayseri İdare Mahkemesi davacının talebi 
aleyhine karar vererek mağduriyetlerin or-
tadan kaldırılmasını sağlamamıştır. Bunun 
üzerine davacı okul idarecisi, yerel mah-
keme kararını temyiz talebiyle Danıştay’a 
taşımıştır. Davacı, temyiz talepleri arasın-
da    “26.1.2006 günlü, 5450 sayılı Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların 
Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile 
Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Ka-
rarnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun’un 5. maddesinin ikinci fıkrasının 
üçüncü tümcesinin Anayasaya aykırı oldu-
ğu iddiasında da bulunulmuştur.

Anayasaya aykırılık talebi; Anayasa 
mahkemesi tarafından 5450 sayılı Yasa’nın 
5. maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü 
tümcesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına 

ve itirazın Reddine, Oybirliğiyle karar ve-
rilmiştir hükmü ile reddedilmiştir.

Bu karar akabinde yerel mahkemenin 
red kararı Danıştay 2. Dairesi tarafından 
onanmış bulunmaktadır. Netice itibariyle 
iç hukuk yolu kapanmıştır. Anayasaya aykı-
rı olduğu iddia edilen hükümle ilgili 10 yıl 
boyunca başka bir aykırılık iddiasında bu-
lunulamayacaktır. Bu suretle iç hukuk yolu 
kapanmıştır. Bu hükümden kaynaklanan 
mağduriyetlerin giderilmesi hususunda 
Hukuk sistemimizin yapabileceği bir hu-
sus kalmadığı gibi Hükümetin de bu menfi 
durumu düzeltmek amacıyla herhangi bir 
müspet adım atmayacağı da yapılan açıkla-
malardan anlaşılmaktadır.

Bu hükümden ötürü birçok müdür, 
müdür yardımcısı ve müdür başyardımcısı 
mağdur olmuştur. Bu mağduriyetlerin gi-
derilmesi ve mağdur olanlara haklarının ia-
desi için Türk Eğitim Sen olarak Avrupa İn-
san Hakları Mahkemesi’ne başvurulacaktır.

Isparta İdare Mahkemesi tarafından 
Burdur ilinde görev yapan bir üyemizin 
müdür vekili olarak görev yaptığı döne-
me ilişkin ek ders ücretinin yersiz öden-
diğinden dolayı düzenlenen borç bildirim 
belgesinin yürütmesi durdurulmuştur. 
Üyemize yapılan yersiz ek ders ücreti öde-
mesinde üyemizin gerçek dışı beyanı ve 
hilesi bulunmadığından ve Danıştay İç-
tihadı Birleştirme Kararı uyarınca hatalı 
ödemenin ilk yapıldığı tarihten itibaren 60 
gün içerisinde geri alınabileceği öngörül-
düğünden dolayı ek ders ücretinin yersiz 
ödendiğinden dolayı düzenlenen borç bil-
dirim belgesinde hukuka uyarlık bulun-
madığı belirtilmiştir

Devredilen Okulların 
İdarecileri İçin 
AİHM’e Gidiyoruz

Kamu Alacaklarında 
60 Günlük Süre 
Geçerse Geri Tahsilat 
Yapılamaz
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Açılımınız Batsın! 
Yeter Artık. Her Gün 
Şehit Veriyoruz
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 

KONCUK’un Hakkari’de askeri birliğe dü-
zenlenen saldırıyla ilgili yaptığı açıklamadır.

Dün gece, Hakkari ili Şemdinli İlçesi 
Gediktepe mevkiinde bulunan askeri birli-
ğe düzenlenen saldırıda, 10 askerimiz şehit 
oldu 16 askerimiz de yaralandı.

Gelişmelerle ilgili bir açıklama yapan 
Genel Başkan İsmail KONCUK; Hüküme-
tin başlattığı açılım süreciyle birlikte, terör 
örgütü ve yandaşlarının şımartıldığını ve 
son dönemde kayıplarımızın artarak devam 
ettiğini belirterek şunları ifade etti:

“Hükümetin bölücülükle mücadelede 
sergilediği basiretsiz politika sayesinde, 
adeta terörizm ve bölücülük teşvik edilir 
hale geldi. AKP’nin, neredeyse sıfır kayıpla 
devraldığı terörle mücadele, gelinen nokta-
da hemen hemen her gün şehit verdiğimiz; 
güvenlik görevlilerimizin, ailelerinin ve 
vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağla-
namadığı aciz bir sürece dönüşmüştür. Hü-
kümet çevrelerinin, övünerek dillerinden 
düşürmedikleri açılım, artık anlaşılmıştır 

ki, PKK açılımı haline dönüşmüştür. Ana-
lar ağlamasın sömürüsüyle başlatılan açılım 
sürecinde gördük ki; ağlayan terörist anala-
rının sayısı azalmış, fakat şehit analarının 
gözyaşları sel olmuştur.

Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde, dev-
let bu kadar aciz duruma düşürülemez. Te-
rör örgütü her gün saldıracak, her gün va-
tan evlatları toprağa düşecek; buna karşılık, 
ülkenizde katil sürüsünün başı ağırlandığı 
saraydan örgütünü yönetecek, terörist örgüt 

destekçileri cüretkarca 
ortalıkta gezecek, hatta 
meclisinizde devletinize 
kafa tutacak ve dahası ör-
güt mensupları törenlerle 
halaylarla karşılanacak!

İşte bu gariplikler 
bizim ülkemizde yaşa-
nıyor; hem de ülkemizi 
yönetenlerin beceriksiz 
politikaları sayesinde ha-
zırlanan zeminde gerçek-
leşiyor.

Türk Milleti, sorum-
luluk makamında otu-

ranlardan; ‘Terör olayları önümüzdeki 
süreçte artacak’, ‘Terörün artması mevsim-
seldir’, ‘Kuzey Irak’a hava ve sınır ötesi ha-
rekat düzenliyoruz’ …vs. gibi hiçbir değeri 
olmayan ve tepkileri geçiştirmeye yönelik 
saçma beyanları artık duymak istemiyor. 
Ülkemizi yönetenler ve sorumluluk maka-
mında oturanlar; ya bu ihaneti durdurmalı 
ya da medeni her ülkede olduğu gibi, bece-
riksizliklerini itiraf ederek istifa etmeli ve 
haysiyetlerini kurtarmalıdırlar.

Parçası olmaktan gurur duyduğumuz 
milletimiz adına, Türk Eğitim-Sen olarak 
çağrıda bulunuyoruz;

- Açılım safsatasından derhal vazgeçil-
meli, sözde demokrasi adına bölücü örgüt 
destekçilerine müsamaha gösterilmemeli-
dir.

- İmralı’da ikamet eden katil başı tecrit 
edilmeli, avukatları aracılığıyla örgütünü 
yönetmesine zemin hazırlanmamalıdır.

- Bölücü örgütün lojistiğine katkı sağla-
yan Kuzey Irak’taki yönetime karşı en sert 
tedbirler alınmalıdır.

- PKK’nın uluslararası ekonomik deste-
ği kesilmeli; buna imkan hazırlayan ülkeler 
nezdinde etkili dış politika unsurları hare-
kete geçirilmelidir. Başta ABD ve AB olmak 
üzere, küresel güç aktörlerinin somut ve so-
nuç alıcı adımlar atmaları sağlanmalıdır.

- Anayasa ve hukuk işletilmeli, demok-
rasi adına PKK’nın TBMM’de cirit atması-
na, devletimize kafa tutmasına engel olun-
malıdır.

- Tüm vatandaşlarına şefkat ve ilgiyle 
yaklaşan devletimiz, terör örgütü mensup-
larına ve destekçilerine karşı en sert mua-
meleyi göstermeli; böylece, bölücü örgütün 
bir kısım vatandaşlarımızın temsilcisi gibi 
gösterilmesine fırsat vermemelidir.

- Dünyanın neresinde olursa olsun maz-
lumların dramını yüreğinde hisseden mille-
timiz; bugün 8 yiğidimizi yitirdiğimiz olay-
da olduğu gibi, ülkemizde PKK teröründen 
dolayı verdiğimiz kayıpların, üçüncü sayfa 
haberleri olarak geçiştirilmesine ve sıradan 
adli vaka olarak görülmesine müsaade et-
memelidir. Hem demokratik tavrını yüksek 
perdeden göstermeli hem de sorumluluk 
makamında oturanlara görevlerini hatırlat-
malıdır.

Şehitlerimize rahmet, Türk Milleti’ne 
başsağlığı diliyoruz.”

Türk Eğitim-Sen Ankara 1 Nolu  
Şube ile Çankırı Türk eğitim-Sen Şu-
besinin birlikte organize etmiş olduğu, 
Çanakkale ve Bozcaada gezisi 4-5-6 
Haziran 2010 tarihlerinde gerçekleş-
tirildi. Geziye Çankırı Türk Büro-Sen 
üyelerinden de katılımlar olmuştur.

Çanakkale deki gezi-
de ve şehitlik ziyaretlerin-
de duygu yüklü anlar ya-
şanmış, Türkün dünyada 
emsali görülmemiş vatan 
savunması ve hürriyet mü-

cadelesi geziye katılan üyeler tara-
fından yeniden yaşanmıştır.

Aklın ve mantığın yetersiz kal-
dığı bu destanı yazan atalarımı-
zın ve şehitlerimizin ruhları Şad, 
Mekânları Cennet olsun.

Ankara 1 Nolu Şubemiz 
ile Çankırı Şubemiz 
Çanakkale’deydi
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Türk Eğitim-Sen Antalya 2 No’lu Şube Kıbrıs’a 
gezi düzenledi.21-22-23-24 Mayıs tarihlerinde 
geçekleştirilen geziye Türk Eğitim-Sen Antalya 
2 No’lu Şube Mevzuat Sekreteri Salih Erdemir, 
Alanya İlçe Temsilcisi Kemal Şen ile birlikte 40 
üyemiz ve aileleri katıldılar.Yavru Vatanımızda ta-
rihi mekanların gezilmesi sırasında duygusal an-
lar yaşandı.Doğal güzellikler ve turistik mekanlar 
profesyonel rehber eşliğinde gezildi. Katılanların 
memnuniyetlerini ifade ettikleri gezi sırasında sı-
cak sohbetler yapıldı ve samimi dostluklar kurul-
du. 

Antalya 2 No’lu Şube’den 
Kıbrıs Gezisi18 YILLIK ŞEREFLİ BİR 

MÜCADELENİN ADI: 
TÜRK EĞİTİM-SEN

Genel Başkan İsmail KONCUK, 
Türk Eğitim-Sen’in kuruluşunun 18. 
yıldönümü münasebetiyle bir mesaj ya-
yınladı. Türk Eğitim-Sen’in, ülkemizin 
en büyük memur sendikası ve etkin bir 
sivil toplum kuruluşu olduğunu belir-
ten Genel Başkan Koncuk demecinde 
şunları ifade etti:

“1992 Yılında bir avuç fedakar arka-
daşımızın, azimle yürüttükleri müca-
deleyle ülkemizin çalışma hayatına gi-
ren sendikamız, aradan geçen 18 yıldan 
sonra ülkemizin en büyük memur sen-
dikası unvanına sahip olmuştur. Artık 
sendikamız, eğitim ve eğitim çalışan-
ları sözkonusu olduğunda her kesim 
ve kuruluş tarafından referans kabul 
edilen, duruşu merak edilen ciddi bir 
yapı olmuştur. Eğitim çalışanlarının tek 
ve gerçek temsilcisi olarak takdir gören 
sendikamız; aynı zamanda, mensubu 
olduğu toplum adına cesurca taraf ola-
bilen milli bir sivil toplum örgütü ola-
rak da milletimizin teveccühüne maz-
har olan önemli bir kuruluştur.

On sekiz yıllık mücadelenin ve özel-
likle son iktidar döneminde sergilenen 
inanılmaz direncin somut işareti olarak 
her geçen gün büyüyerek yolumuza de-
vam ediyoruz.

Sendikamızın, bugün övündüğü-
müz konumunun mimarı, hiç şüphe-
siz ki; kuruluşumuzdan bugüne kadar 
işyeri temsilcisi, ilçe ve il temsilcisi, 
şube ve Genel Merkez Yönetim Kurulu 
üyesi olarak teşkilatımızın her kademe-
sinde fedakarca emek veren bütün ar-
kadaşlarımızdır. Her bir arkadaşımıza, 
sendikamız ve eğitim çalışanları adına 
minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 
Yürekten inanıyorum ki; tarih, bu sü-
reçte teşkilatımızın hizmetine katkı 
sağlayan bütün yöneticilerimizi övgüy-
le yazacaktır.

Ayrıca, MEB, üniversiteler ve 
YURT-KUR’da görev yapan ve her tür-
lü insaf dışı tazyiklere kulak asmayarak 
onurlu ve dik duruşun sembolü olan 
bütün üyelerimize de sendikamıza güç 
verdikleri için teşekkür ediyorum.

Eğitim çalışanları ve toplumumuz 
şundan emin olsun ki; Türk Eğitim-
Sen, bugüne kadar olduğu gibi, önü-
müzdeki yıllarda da ilkelerinden ve 
inandıklarından taviz vermeden; hiçbir 
denge hesabı gütmeden, kararlılıkla ve 
tavizsizce hak arama mücadelesini sür-
dürecek, üyelerinin verdiği desteğe la-
yık olmaya devam edecektir.”

Türkiye’nin Sendikası
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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk’un, 2009-2010 eğitim-öğretim yı-
lına ilişkin değerlendirmesidir.

2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı’nın sona 
ermesine kısa bir süre kaldı. Bu sene de hem 
öğrenciler, hem de öğretmenler ve eğitim 
çalışanları için yoğun ve zor bir yıldı. Bu 
eğitim-öğretim yılında sorunlar daha da ke-
mikleşti, Bakanlık sorunlara çözüm bulmak 
yerine, geçici tedbirlerle günü kurtarmaya 
çalıştı.

 BAKAN’IN SÖZÜNÜN ÜZERİNDEN 
TAM 357 GÜN GEÇTİ, SÖZLEŞMELİ 
ÖĞRETMENLER KADROYA GEÇİRİL-
MEDİ

Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUK-
ÇU,  göreve gelmesinin üzerinden 13 ay 
geçmesine rağmen, verdiği sözleri yerine 
getirmedi ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda 
kendisinden beklenen değişimi, dönüşü-
mü ve yeniliği gerçekleştiremedi.

Bakan ÇUBUKÇU, sözleşmeli öğret-
menlere bir söz verdi. Bu söz tüm sözleş-
meli öğretmenlerin kadroya geçirilmesine 
ilişkindi. Ancak Sayın Bakan, üzerinden 
tam 357 gün geçmesine karşın sözünün ge-
reğini yerine getiremedi. 357 gündür oya-
lanan sözleşmeli öğretmenler, bizzat Milli 
Eğitim Bakanı tarafından kandırılmış 
olmanın şaşkınlığı içerisindedir. Bu nasıl 
bir yönetim anlayışıdır ki, verilen sözün 
üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, söz-
leşmeli öğretmenleri hala kadroya geçiri-
lememiştir.

Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya ge-
çirilmesi ek bir külfet gerektirmemektedir. 
Buna rağmen, hala işin yokuşa sürülmesi 
anlaşılır gibi değildir.  Sözleşmeli öğret-
menlerin kadroya geçirilmesi için hazır-
lanan yasal düzenlemenin Başbakanlıkta 
olduğunu söyleyen Bakan ÇUBUKÇU, 
sürecin neden bu kadar uzadığını kamu-
oyuna açıklamalıdır.

Bir yanda sözleşmeli öğretmenlerin kad-
roya geçirilmesinden söz edilirken, diğer 
yanda sözleşmeli öğretmen alımına devam 
edilmektedir. Bakanlığın bu tutumu iyi ni-
yetle bağdaşmamaktadır. Buradan Türk 
Eğitim-Sen olarak soruyoruz: “Madem söz-
leşmeli öğretmenleri kadroya geçireceksi-
niz, o halde niçin sözleşmeli öğretmen alı-

mına devam ediyorsunuz?”Görülmüştür 
ki, MEB, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya 
geçirilmesi konusunda samimiyetsizdir. Sa-
yın Bakan’dan beklenen, sözünü yerine ge-
tirmek için Başbakan dahil ilgili taraflarla 
beklendiği gibi muhatap olmak ya da “gere-
ğini” yapmaktır.

Bakanlık, tüm ısrarlara rağmen söz-
leşmeli öğretmenleri kadroya almayarak, 
güvencesiz ve kuralsız çalışmayı meşru-
laştırmayı mı hedeflemektedir?  Bilindiği 
gibi  sözleşmeli öğretmenlik AKP döne-
minde icat edilmiştir. Öğretmenleri gü-
vencesiz çalıştırmayı amaçlayan, korkuya 
teslim eden, geleceklerini amirlerinin eli-
ne veren zihniyetin ürünü olan bu kölelik 
düzeni, AKP iktidarının unutulmazları 
arasındadır.  Artık öğrenciler bile öğret-
menini, istihdam modeline göre değerlen-
dirmekte, veliler çocuklarının kadrolu öğ-
retmen tarafından yetiştirilmesini istemek-
tedir. Eğitimi kalitesizleştiren, öğretmenlik 
mesleğini yaralayan, öğretmenler odasında 
öğretmenleri bölük, pörçük eden bu istih-
dam modeli artık tarihe karışmalıdır. Milli 
Eğitim Bakanlığı, yaptığı yanlıştan döne-
rek, tüm sözleşmeli öğretmenleri bölge ve 
süre ayırt etmeksizin bir an önce kadroya 
almalı ve kadrolu öğretmenlik dışındaki 
öğretmen alımına son vermelidir.  

SAYIN BAKAN ATANAMAYAN ÖĞ-
RETMENLER İÇİN AÇILIM YAPSIN, 
2010 YILI SONA ERMEDEN 100    BİN 
ÖĞRETMEN ALIMI GERÇEKLEŞTİR-
SİN!

Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı öğret-
men açığını 141 bin 293 olarak açıklamıştır. 
Yani öğretmen açığı Bakan ÇUBUKÇU’nun 

daha önce iddia ettiği gibi 70 bin değil bu 
rakamın tam iki katıdır.

Öte yandan tekli eğitime geçilmesi ve 
çağ nüfusunun tamamının okula gitmesi 
durumunda öğretmen açığı daha da arta-
caktır. Şu anda okullaşma oranı okul ön-
cesinde yüzde 38,55, ilköğretimde yüzde 
98,17, ortaöğretimde yüzde 64,95’dir. Mev-
cut durumda ilköğretimde çağ nüfusunun 
yüzde 1,83’ü, ortaöğretimde de çağ nüfusu-
nun yüzde 35.05’i okula gitmemektedir.

Atama bekleyen öğretmen sayısı da yeni 
mezunlarla birlikte 377 bin’e çıkmıştır. Öğ-
retmen açığı ve atanamayan öğretmen sa-
yısının çok olmasına rağmen, Bakanlığın 
öğretmen alımını ihtiyaca ve beklentilere 
uygun yapmaması büyük bir çelişkidir. Öte 
yandan yılda bir defa öğretmen alımı yapıl-
masını da doğru bulmuyoruz. Çünkü, açık 
kadrolara sadece bir defa atama yapmak bu 
kadroların dolmaması durumunda açığı 
ücretli olarak görevlendirilenlere kapatmak 
anlamına gelmektedir.

Ayrıca haziran ayında yapılan 10 bin, 
ağustos ayında yapılacak 30 bin öğretmen 
ataması yeni bir alım değildir. Haziran 
ayında yapılan kadrolu öğretmen atama-
larının büyük kısmı, atanamayan öğret-
menler arasından değil, sözleşmeli öğ-
retmenler arasından yapılmıştır. Haziran 
ayında, ataması yapılmayan 327 bin öğ-
retmen arasından atanan kişi sayısı sade-
ce 1.799’dur. Aynı durum ağustos ayında 
yapılacak atamalarda da geçerli olacaktır. 
Ağustos ayında kadrolu öğretmen alımı, 
önemli oranda sözleşmeli öğretmenler 
arasından yapılacaktır. Öte yandan Ba-
kanlık, sözleşmeli öğretmenlerden boşa-
lan pozisyonlara yine sözleşmeli öğret-

Milli Eğitim Bakanı 
NİMET ÇUBUKÇU’ya 
Ders Kitapları 
Gönderdik
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men görevlendirmesi yapacaktır.
  Bu noktada  Türk Eğitim-Sen olarak, 

Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUK-
ÇU’dan atanamayan öğretmenler için 
açılım yapmasını istiyoruz. ÇUBUKÇU 
işsiz öğretmenleri sahiplenmeli, onların 
sorununu kendi sorunu gibi görmeli ve 
Bakanlığın açıklamış olduğu 141 bin öğ-
retmen açığını kapatmak için, atanama-
yan öğretmenler arasından 2010 yılı için 
100 bin öğretmen ataması yapmalıdır. 
Türkiye’nin önümüzdeki 6 aylık süreçte 
100 bin öğretmen ataması yapacak kay-
nağı vardır, Türkiye’nin ekonomisi bunu 
karşılayabilecek düzeydedir.

 
BAKAN ÇUBUKÇU, HÜSEYİN ÇE-

LİK’TEN MİRAS KALAN USULSÜZ 
ATAMALARA DEVAM EDİYOR, DEV-
LETİ ZARARA UĞRATIYOR

2009-2010 eğitim-öğretim yılına usulsüz 
atamalar damgasını vurmuştur. Hüseyin 
ÇELİK yönetimindeki Milli Eğitim Bakan-
lığı, usulsüzlüğün adresi olmuş, yandaşlara 
çıkar sağlamıştır. Maalesef Nimet ÇUBUK-
ÇU da bu geleneği bozmamış, Hüseyin 
Çelik’ten miras kalan usulsüz atamalara 
devam etmiştir. Son olarak, Milli Eğitim 
Bakanlığı’nda torpille geçici şube müdü-
rü atamaları da yapılmıştır. Sendikamızın 
yaptığı araştırmaya göre,  Türkiye’de şube 
müdürü norm sayısı 1.995 iken, 1.075’i 
kadrolu, 1.134’ü geçici olmak üzere top-
lam 2.209 şube müdürü görev yapmak-
tadır. Bu şekilde devlet ayda 481 bin 500 
TL, yılda 5 milyon 778 bin TL zarara uğ-
ratılmaktadır. Görüldüğü üzere, Milli 
Eğitim Bakanlığı, kadrolaşmak uğruna 
kendi yandaşlarına makam sağlamak için 
geçici olarak görevlendirmektedir.  Üste-
lik Bakanlık bunu herkesin gözünün içine 
baka baka yapmaktadır. Sendikamız, Bakan 

ÇUBUKÇU’ya geçici şube müdürü görev-
lendirmeleri nedeniyle suç duyurusu hazır-
lığı içerisindedir. Geçici şube müdürü gö-
revlendirmelerine göz yuman ve kadroları 
şişiren Bakanlığın bu tavrı, eğitimde derin 
yaralar açmaktadır.

Öte yandan 76. madde atamalarını iptal 
etmeyen Milli Eğitim Bakanlığı’nı sendika-
mız ard arda açtığı davalarla mat etmekte-
dir. Yargı 76. madde davalarını birer birer 
iptal etmektedir. Sendikamızın açtığı da-
valar neticesinde, 998 usulsüz atamadanşu 
ana kadar 139 tanesi iptal edilmiştir.

  Ayrıca Danıştay nezdinde açtığı-
mız toplu iptal davası devam etmektedir. 
Danıştay’dan da sonuç alamamamız du-
rumunda konuyu Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne taşımakta kararlıyız.

 
ÖĞRETMENLERİN ATAMA VE YER 

DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ MAĞDU-
RİYETLER YARATTI

Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştir-
me Yönetmeliği 06/05/2010 tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğin 
hazırlanma aşamasında sendikalardan gö-
rüş isteyen Milli Eğitim Bakanlığı, ne yazık 
ki sendikaların görüşlerini dikkate almamış, 
sendikaların mutabık kaldığı konuları haya-
ta geçirmemiştir. Sendikaları ve öğretmen-
leri yok sayarak bir yönetmelik hazırlayan 
MEB, yeni mağduriyetler yaratmıştır.

Yönetmelikte, zorunlu hizmet affı geti-
rilmesine rağmen, zorunlu hizmet bölgele-
rinde çalışan öğretmenler bu aftan fiili ola-
rak yararlandırılamamaktaydı. Çünkü 3 yıl 
çalışma süresini doldurmayan öğretmen-
lere tayin isteyebilme hakkı verilmemişti. 
Bu konuyla ilgili kamuoyunda oluşturdu-
ğumuz tepkiler ve başta sendikamız olmak 
üzere diğer eğitim sendikalarının da ko-
nuyu yargıya taşıması üzerine Milli Eğitim 

Bakanlığı geri adım atmış ve 3 yıl çalışma 
şartını kaldırmıştır.

Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştir-
me Yönetmeliği’nde sözleşmeli öğretmen-
ler yok sayılmıştır. Sözleşmeli öğretmenlere 
yönetmelikte hiçbir şekilde yer vermeyen 
Bakanlık, onları ikinci sınıf öğretmen şek-
linde kategorize ettiğini ortaya koymuştur. 
İl emrine atanma hakkı, bu yönetmelikte de 
sözleşmeli öğretmenlere tanınmamıştır.

Öğretmenler, aile bütünlüğünün zede-
lenmesi nedeniyle depresyona sürüklen-
mekte hatta bu yüzden bazı eşler boşan-
maktadır. Öğretmenlerin hakkını gaspeden, 
onları eşlerinden, çocuklarından ayıran, 
Anayasa’ya aykırı hareket ederek, aile bü-
tünlüğünün korunması ilkesini görmezden 
gelen Milli Eğitim Bakanlığı’nın, ne denli 
hakkaniyetten uzak uygulamaların mimarı 
olduğu açıktır.  Düşünebiliyor musunuz, 
sizin eviniz, eşiniz, çocuğunuz Ankara’da 
iken, Hatay’da ya da Erzurum’da görev ya-
pıyorsunuz? Sizi yuvanızdan, ailenizden 
kilometrelerce uzağa sürükleyen Milli 
Eğitim Bakanlığı, acaba ne yaptığının far-
kında mı?  Dolayısıyla  Bakanlık, il emrine 
atanma hakkını tüm öğretmenlere vermeli 
ve eşleri birbirinden ayırmamalıdır.

  Türk Eğitim-Sen, MEB’e mahrumiyet 
bölgelerinde çalışmayı özendirmek ama-
cıyla zorunlu hizmete zorunlu hizmet 
tazminatı ödenmesini önermiştir. Sendi-
kamız;  belirlenen hizmet alanlarından 1. 
hizmet bölgesi alanlarına zorunlu çalışma 
yükümlülüğü kapsamında atananlara 1 brüt 
asgari ücret; 2. hizmet bölgesi alanlarına 
zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında 
atananlara 1,5 brüt asgari ücret; 3. hizmet 
bölgesi alanlarına zorunlu çalışma yüküm-
lülüğü kapsamında atananlara 2 brüt asgari 
ücret tutarında zorunlu hizmet tazminatı 
ödenmesini ve bu bölgelere isteğe bağlı ola-
rak atatan ve bu kapsamda görev yapmakta 
olanlara tazminat tutarlarının ½’si oranın-
da zorunlu hizmet tazminatı ödenmesini 
istedi.  Bu teklifimiz Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgeleri ile mahrumiyet bölgele-
rindeki öğretmen açığı sorununu çözecekti. 
Ancak Bakanlık, Öğretmenlerin Atama ve 
Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde bu öneriyi 
de hiçbir şekilde dikkate almamıştır.

 Görüldüğü üzere, her yönüyle mağdu-
riyetlere yol açan ve çözüm yerine sorun 
üreten bu yönetmeliğin 20 maddesinin 
iptali için Türk Eğitim-Sen Danıştay’da 
dava açmıştır. Umuyoruz ki, Danıştay öğ-
retmenlerin umutlarını yok eden, haksız-
lıklara yol açan bu hususlarla ilgili bekle-
diğimiz kararı verecektir.
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EĞİTİM SORUNLAR YUMAĞINA 
DÖNDÜ

Bu eğitim-öğretim yılında da derslik 
açığı yine karşılanamadı.  Özellikle Bü-
yükşehirler ile Doğu ve Güneydoğu Ana-
dolu Bölgelerinde derslik açığı çok faz-
ladır. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 
İstanbul’da ilköğretimde 46, ortaöğretimde 
40; Adana’da ilköğretimde 39, ortaöğretim-
de 40; Gaziantep’te ilköğretimde 46, orta-
öğretimde 46; Şanlıurfa’da ilköğretimde 53, 
ortaöğretimde 40’tır. Fiziki alt yapı yetersiz-
likleri de çözümlenemedi. Okullarda bilgi-
sayar, laboratuar, spor salonu eksiklikleri 
giderilemedi.

Okullarda eğitim-öğretim, dershane-
lere endeksli hale geldi. Okulunu ikinci 
plana atan öğrenciler, dershanelere ba-
ğımlı yapıldı.    Sınav odaklı eğitim, sanal 
bir başarı sağladı. Hız kesmeyen sınav-
lar nedeniyle öğrenciler, sosyal hayattan 
uzaklaşarak çocukluklarını, gençliklerini 
yaşayamaz hale geldi.

Bu eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim 
Bakanlığı icraat yapmaktan çok, popülist 
politika üretti.  Eğitimin asli sorunlarını 
arka plana atan Bakanlık, günü kurtarmaya 
yönelik politikalar ile eğitim camiasını oya-
ladı.

Ekonomik açıdan dünyadaki meslek-
taşlarından çok geride olan eğitimciler, bu 
sene de toplumda hak ettikleri statüye bir 
türlü kavuşamadı.

OECD 2009 yılı raporuna göre; 
Türkiye’de en düşük derecede görev yapan 
bir öğretmen yılda brüt 14 bin 63 dolar, en 
yüksek derecedeki öğretmen ise brüt 17 
bin 515 dolar kazanmaktadır.  Bu rakamlar, 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın OECD’ye bildir-
diği rakamlardır. Danimarka’da ilköğretim-
de en düşük 35 bin 691 dolar, en yüksek 40 
bin 322 dolar, Kore’de en düşük 31 bin 717 
dolar, en yüksek 87 bin 745 dolar, İspanya’da 
en düşük 34 bin 250 dolar, en yüksek 49 bin 
666 dolar, Lüksemburg’da en düşük 49 bin 
902 dolar, en yüksek 101 bin 707 dolar ka-
zanmaktadır.

Memur, hizmetli, teknisyen, daktilog-
raf v.b. statüde çalışan eğitim çalışanları da 
sosyo-ekonomik açıdan kötü durumdadır. 
Krize karşı direnen eğitim çalışanları, yıl-
lar geçtikçe yoksullaşmaktadır. Toplumun 
alt gelir grubunda olan eğitim çalışanları, 
yanlış ekonomik politikalar sonucu krizin 
etkilerine karşı direnememektedir. Hükü-
met memurlara yaptığı yıllık yüzde 5 zamla 
kendi çalışanını bilerek ve isteyerek açlığa 
sürüklemektedir.

 

SAYIN BAKAN 2009-2010 EĞİTİM-
ÖĞRETİM YILINDA SINIFTA KALDI

Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUK-
ÇU’nun performansı ne yazık ki, biz eği-
timcileri memnun etmemiştir. Bakan, 
2009-2010 eğitim-öğretim yılında sınıfta 
kalmıştır. 2010-2011 eğitim-öğretim yılı 
için Sayın Bakan’ın çok çalışması ve eği-
tim alanında önemli açılımlar yapması 
gerekmektedir.

Bu nedenle Bakan’a yaz tatilinde çalış-
ması için sendika olarak bazı kitaplar gön-
deriyoruz. Bakan’ın kırık olan derslerini 
önümüzdeki yıl düzeltmesi için bu kitaplara 
ihtiyaç duyduğu gün gibi aşikârdır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SAYIN Nİ-
MET ÇUBUKÇU’YA:

  HUKUKÇU OLMASINA RAĞMEN, 
HUKUKU YOK SAYMASI, HUKUKA 
AYKIRI ATAMALAR, GÖREVLENDİR-
MELER YAPMASI VE AİLE BÜTÜN-
LÜĞÜNÜN KORUNMASI İLE İLGİLİ 
ANAYASA’NIN 41. MADDESİNİ ÇİĞNE-
MESİ NEDENİYLE ANAYASA VE HU-
KUK KİTABI,

  ÖĞRETMEN AÇIĞINI DOĞRU BE-
LİRLEYEMEMESİ, ATANAMAYAN ÖĞ-
RETMENLERİ HESABA KATMAMASI, 
İHTİYACA VE BEKLENTİLERE UYGUN 
SAYIDA ALIM YAPMAMASI NEDENİY-
LE MATEMATİK KİTABI,

EĞİTİM ÇALIŞANLARINI SOSYO-
EKONOMİK AÇIDAN ZOR DURUMDA 
BIRAKMASI, GEÇİM DERDİNİ ORTA-
DAN KALDIRMAK İÇİN GİRİŞİMDE 
BULUNMAMASI, EĞİTİMCİLERİN Gİ-
DEREK YOKSULLAŞMASINA SEYİRCİ 
KALMASI NEDENİYLE İKTİSAT KİTA-
BI,

UYGULAMALARIYLA EĞİTİM ÇA-
LIŞANLARININ PSİKOLOJİSİNİ BOZ-
MASI NEDENİYLE PSİKOLOJİ KİTABI,

EŞLERİ FARKLI İLLERDE YAŞAMA-
YA MAHKÛM ETMESİ, AİLELERİN 
PARÇALANMASINA GÖZ YUMMA-
SI NEDENİYLE TÜRKİYE HARİTASI 
GÖNDERİYORUZ.

Sayın Bakan’ın önümüzdeki eğitim-öğ-
retim yılı için daha çok çalışmasını ve ken-
disine göndereceğimiz bu kitapları dikkate 
almasını tavsiye ediyoruz.

Öte yandan Sayın Nimet Çubukçu’nun, 
ne kadar demokrat bir yapıya sahip olduğu 
da sorgulanmalıdır. Sendika olarak oluş-
turduğumuz tepkilere kulaklarını tıkayan, 
binlerce eğitim çalışanı ile yaptığımız mi-
tinglerimizi görmezden gelen Sayın Çubuk-
çu, sendikaları yok sayma ve ayrım yapma 
hakkına sahip değildir.

Buradan Sayın Çubukçu’ya sesleniyoruz: 
Bugün Hüseyin Çelik’in esamesi okunmu-
yor. Çelik gitti, siz geldiniz. Biz yerimizde-
yiz. Yarın siz de gideceksiniz, biz yine bu-
rada olacağız. Bunun bilincinde olmalı ve 
icraatlarınızda eğitimi ve eğitimcileri ön 
planda tutmalısınız.

Bu noktada 2010-2011 eğitim-öğretim 
yılında Milli Eğitim Nimet ÇUBUKÇU’dan 
eğitimciler olarak umutlu olmak istiyoruz.

Sayın Bakan, yanlış politikalarına son 
vermeli, tüm enerjisini eğitim ve eğitimciler 
için harcamalıdır. Bakan eğitim çalışanları-
nı karşısına alarak değil, eğitim çalışanları-
nın yanında olarak başarı sağlayabilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği’nin 1 hafta süren toplantı 16-22 Haziran 2010 tarihinde 
Alanya’da yapıldı. Toplantıya; Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Kosova eğitim sendikaları baş-
kan ve yönetim kurulu heyeti katıldı.

Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği 
ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 
Genel Sekreter Musa Akkaş, Genel Eğitim ve Sosyal 
İşler Sekreteri Cengiz Kocakaplan, Genel Mevzuat 
ve Toplu Görüşme Sekreteri Mehmet Yaşar Şahin-
doğan, Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami 
Özdemir’in de hazır bulunduğu toplantıya, Antalya 
1 No’lu Şube Başkanı Bünyamin Seçme, Antalya 2 
No’lu şube Başkanı Fethi Kurt, Burdur Şube Başkanı 
Orhan Akın, Isparta Şube Başkanı Ali Balaban ve 
yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Uluslara-
rası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı 
İsmail Koncuk, bu heyeti Türkiye’de ağırlamaktan büyük mutluluk duydu-
ğunu belirterek, birlik ve beraberliğimizin, dil birliğimizin önemine değindi. 
Koncuk, “biz eğitimcilere bu konuda büyük görevler düşmektedir. Bu birliği-
mizi önümüzdeki yıllarda daha da genişletmek istiyoruz. Gürcistan ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetini de bu heyetin içerisinde görmeyi arzu etmekte-
yiz” dedi.

 Kırgızistan’da yaşanan üzücü olayları da değerlendiren Koncuk, “aynı 
kökten gelen iki kardeş ülke olarak,  Kırgızistan’da Kırgız ve Özbek kardeş-
lerimiz arasında yaşanan olaylar bizleri gerçekten üzmektedir. Kardeşlerin 
birbirini öldürmesini kabul etmek mümkün değildir. Bu konuda eğitimciler 
olarak kardeş olduğumuzu anlatarak, bu üzücü olaylara meydan verilme-
mesi için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekmektedir. İki ülke insa-
nının aynı soydan, aynı kandan olduğunu anlatacak olan biz eğitimcileriz. 
Türk dilinin daha geniş bir coğrafyada kullanılması birbirimizi anlamıza ve 
tanımamıza vesile olacaktır. Bizler bu gücümüzün farkında olalım; gücümü-
zü eğitimde, teknolojide ve dünya barışında kullanalım” diye konuştu.  

Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği ve Türk Eğitim-Sen Ge-
nel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Sekreter Musa Akkaş, Genel Eğitim ve 
Sosyal İşler Sekreteri Cengiz Kocakaplan, Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme 
Sekreteri Mehmet Yaşar Şahindoğan, Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri 
Sami Özdemir’in hazır bulunduğu toplantının son gününde sonuç bildirgesi 
açıklandı.

Uluslararası Avrasya 
Eğitim Sendikaları Birliği Toplantısı Yapıldı
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Türk Eğitim Sen Antalya 2 No’lu Şube-
ye bağlı Akseki ilçe temsilciliği tarafından, 
ilçede çalışırken tayini çıkan ve aralarında 
ilçe temsilcisi Cemil ÖZKAYA’nın da bu-
lunduğu üyeler için veda yemeği düzen-
lendi. 17.06.2010 günü Akseki Ömer Du-
ruk tesislerinde yapılan yemeğe Türk Eği-
tim Sen Genel Başkanı İsmail  KONCUK, 
Genel  Sekreter Musa AKKAŞ, Genel Mev-
zuat ve Toplu Görüşme Sekreteri M.Yaşar 
ŞAHİNDOĞAN ve Antalya 2 No’lu Şube 
Başkanı Fethi KURT  da katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Türk 
Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail  KON-
CUK, 350 milyonluk Türk dünyasının 
tüm dünyada etkin bir güç haline gelebil-
mesine katkı sunmak amacıyla kurulan 
Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları 
Birliği (UAESEB) İstişare Toplantısı için 
Antalya’da bulunduklarını söyleyerek, Ak-
seki İlçe Temsilciliğinin düzenlediği bu ye-
mekli toplantıda da olmaktan büyük mem-
nuniyet duyduğunu belirtti.

KONCUK, şube faaliyet alanında gös-
terdikleri gayret ve yaptıkları başarılı ça-
lışmalardan dolayı Antalya 2 No’lu Şube 
Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerine, İlçe 
ve İşyeri Temsilcilerine teşekkür etti.

KONCUK, konuşmasında sendikacı-
lığın dayanışma olduğunu, bireylerin güç 
birliği yapma istek ve mecburiyetinden 
doğduğunu ifade ederek, Türk Eğitim Sen 
olarak tüm eğitim çalışanlarının problem-
lerinin çözümü için, yetkili sendika olarak 
kararlılıkla mücadele etmeye devam ede-
ceklerini kaydetti.

Genel Başkan KONCUK, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu’nda yapılmak 
istenen değişiklikler konusunda ise; 657 
sayılı DMK’da değişiklik yapılması gerekli-
liğine inandıklarını, ancak bu değişiklikler 
yapılırken, çalışanları temsilen sendikalar-
dan da görüş alınması gerektiğini söyledi. 

KONCUK, hükümetin devlet memurları-
na verilen sicil cezalarının artırılması, özel 
sektörden hiçbir şart aranmadan kamuya 
üst düzey personel geçişine imkân veril-
mesi ve bu kişilerin özel sektörde geçirdik-
leri hizmet sürelerini memuriyette geçmiş 
gibi sayılması şeklindeki değişikliklere ise 
karşı olduklarını belirtti.

Yemeğin sonunda Türk Eğitim Sen 
Genel Başkanı İsmail  KONCUK, Genel  
Sekreter Musa AKKAŞ, Genel Mevzuat ve 
Toplu Görüşme Sekreteri Mehmet Yaşar 
ŞAHİNDOĞAN ve Antalya 2 No’lu Şube 
başkanı Fethi KURT  tarafından sendikal 
çalışmalara katkı sağlayan üyelere teşekkür 
belgesi verildi.

  Açıktan atama veya kurumlar arası 
atama ile zorunlu hizmet bölgesine giden 
öğretmenlerimizin de bulundukları ilde 
çalıştığı süreye bakılmaksızın yer değişik-

liği talebinde bulunabilmeleri gerekmekte 
iken Bakanlık bu durumda olan öğret-
menlerin tercihlerini onaylamamaktadır. 
Açıktan atama veya kurumlar arası atama 
ile zorunlu hizmet bölgesine giden öğret-
menlerimizin mağduriyetlerinin gideril-
mesi için Bakanlığa resmi bir yazı ile baş-
vuruda bulunduk.

  Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, Kanal B’de yayınlanan “Habercinin 
Saati” programına katılarak, 2009-2010 eği-
tim-öğretim yılını ve eğitimde yaşanan son 
gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye’de öğretmen açığının ve atama 
bekleyen öğretmen sayısının fazla olmasına 
karşın, öğretmen atamalarının yeterli düzeyde 
yapılmadığını söyleyerek, “327 bin öğretmen 
adayı çaresiz, umutsuz bırakılmıştır. Öğret-
men adayları büyük zorluklar içinde yaşa-
maktadır, üç dilim kuru ekmeğe muhtaç edil-
mektedir. Devletin insanların muhtaçlığından 
yararlanmaması gerekir. Sosyal devlet bunu 
gerektirir. Aynı işi yapan insanlara farklı mua-
mele yapan devlet, sosyal devlet değil, ayrımcı 
devlet olur” dedi.

 Sözleşmeli öğretmenlerin 357 gün geç-
mesine karşın hala kadroya geçirilmediğini 
de söyleyen Koncuk, Türk Eğitim-Sen’in ta-
lebinin şu anda sayıları 70 bin’i bulan sözleş-
meli öğretmenlerin tamamının süre ve bölge 
ayrımı yapılmaksızın kadroya geçirilmesi ve 
öğretmen atamalarının atama bekleyen öğret-
menler arasından yapılması olduğunu bildir-
di.

Koncuk, “Milli Eğitim Bakanı Nimet Çu-
bukçu’nun sözleşmeli öğretmenlerin kadroya 
geçirilmesi için hazırlanan yasal düzenleme-
nin Başbakanlık’ta olduğunu söyledi. Biz bu 
bu sürecin hızlandırmasını istiyoruz. 1 yıl geç-
mesine karşın, verdiği sözü yerine getirmeyen 
Bakan Çubukçu, sözüne güvenilmez Bakan 
olarak görülmektedir. Bu söz unutulmuyor. 
Sözleşmelileri kadroya geçirilmesine ilişkin 
söz yerine getirilinceye kadar bunu her plat-
formda hatırlatacağız. Bu sözü hükümet ve 
Başbakan sahiplenmelidir.”

 Koncuk, Ağustos ayında yapacak 30 bin 
öğretmen atamasının yeterli olmayacağını da 
söyleyerek, Bakanlığın öğretmen açığını ka-
patmak için 2010 yılı sona ermeden 100 bin 
öğretmen ataması yapmasını istedi. Koncuk, 
Türk ekonomisinin 100 bin öğretmen ataması 
yapacak güce sahip olduğunu belirtti.

 Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliğine de değinen Koncuk, bu yönet-
melikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir puan 
daha kaybettiğini söyledi. Koncuk şöyle de-
vam etti: “Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubuk-
çu, sırça köşkünde oturuyor, sorunlara göz 
yumuyor, sorunları ortadan kaldırmak için 
gayret sarfetmiyor. Çubukçu eğitimin sorun-
larından habersiz. Ne yazık ki Bakan Çubuk-
çu, Bakanlığa geldiği günden beri bir kazanım 
ortaya koyamadı. Bu nedenle Sayın Bakan 
maalesef o makamı hakkıyla dolduramıyor.”

Genel Başkan 
Akseki’de Üyeleri 
Ziyaret Etti

MEB, 2010 Yılı Sona 
Ermeden 100 Bin 

Öğretmen Ataması 
Yapmalı

Açıktan ve Kurumlar 
Arası Atanan 
Öğretmenler de Mağdur
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Bilindiği üzere, 06.05.2010 tarih ve 27573 
Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenleri-
nin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin 
Yönetmelik 26/4 maddesinde: “İl içinde ya 
da il dışına yer değiştirme isteğinde buluna-
cak öğretmenlerin, yer değiştirmeleri için 
gerekli olan bulundukları eğitim kurumun-
da ya da ilde çalışılması gereken sürenin 
hesabında, öğretmenlerin kadrolarının bu-
lunduğu eğitim kurumunda veya ilde fiilen 
öğretmen olarak geçirdikleri süreler dikkate 
alınır. Kadrosunun bulunduğu eğitim kuru-
mu ya da il dışında görevlendirilen öğret-
menlerin yer değişikliği isteğinde buluna-
bilmeleri için görevlendirildikleri tarihten 
önce bulundukları eğitim kurumunda ya da 
ilde çalışılması gereken süreyi tamamlamış 
olmaları gerekir.”

2010 Yılı Milli Eğitim Bakanlığı Öğret-
menlerin Yer Değiştirme Kılavuzunda  “Ge-
nel Açıklamalar” Başlıklı 3.6. maddesinde 
“Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 
geçici görevlendirilen öğretmenler ile va-
lilik/kaymakamlılıklarca ihtiyaca binaen 
formatör öğretmenler dâhil eğitim kurum-
larında görevlendirilmiş olanlar, görev-
lendirildikleri tarihten önce bulundukları 
eğitim kurumunda ya da ilde çalışılması 
gereken süreyi tamamlamış olmaları ve yer 
değiştirmeye ilişkin diğer şartları taşımaları 
kaydıyla yer değiştirme isteğinde bulunabi-
leceklerdir.”

Hükümlerine yer verilerek, kadrosunun 
bulunduğu eğitim kurumu ya da il dışında 
görevlendirilen öğretmenler ile formatör 
öğretmenlerin yer değişikliği talebinde bu-
lunma hakkı engellenmiştir.  

Türk Eğitim Sen olarak Yönetmeliğin 
muhtelif hükümlerinin iptali istemiyle açtı-
ğımız davada, 26. maddesinin 4. fıkrasında 
yer alan düzenlemenin de iptalini talep et-
miştik. Milli Eğitim Bakanlığına gönderdi-
ğimiz 24.05.2010 tarihli yazımızla da,  Kıla-

vuzun 3.6. maddesinde yer alan düzenleme 
sebebiyle mağdur olan formatör öğretmen-
lerin mağduriyetlerinin giderilmesi için ge-
rekli yasal düzenlemelerin bir an önce yapıl-
masını talep etmiştik.

Genel Başkanımız Sayın İsmail KON-
CUK’un Bakanlık yetkilileri ile yaptığı gö-
rüşmeler neticesinde, taleplerimiz doğrul-
tusunda bahsi geçen Yönetmelik ve Kılavuz 
maddelerinin değiştirilmesi yönünde çalış-
ma başlatıldığını öğrenmiş bulunmaktayız 
Yapılacak değişiklikle mağduriyetlerin bir 
an önce giderilmesini umut ediyoruz.

Hatırlanacağı üzere, Eğitim Bir Sen 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde-
ki şubelerinin Şanlıurfa’da yaptıkları Bölge 
Toplantısının sonuç bildirgesinde ve Diyar-
bakır Şube Başkanının basın açıklamasında 
ilan ettiği gibi,Öğrenci Andının kaldırılma-
sı ya da etnik farklılıklar dikkate alınarak 
yeniden düzenlenmesi talep edilmişti. Tüm 
bu faaliyetlere Eğitim Bir Sen Genel Mer-
kezinin de açık tavır almaması, eğitim ça-
lışanları tarafından onların da aynı kanaati 
taşıdıkları şeklinde yorumlanmıştı.

Eğitim Bir Sen’in üyeleri bu kez de Di-
yarbakır ve Batman’da düzenlenen “Öğren-
ci Andı’ ile liselerde verilen Milli Güvenlik 
Dersi Kaldırılsın” kampanyasına destek 
verdiler. Bu noktada Eğitim Bir Sen Genel 
Merkezinin takınacağı tutum kamuoyu ta-
rafından merak ediliyor.

İşte sözkonusu haber:

Diyarbakır ve Batman’da eylem yapan 
Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği 
(Özgür-Der) ile İnsan Hakları ve Mazlum-
lar İçin Dayanışma Derneği (Mazlum- Der), 
ilköğretim okullarında okutulan `Öğrenci 

Andı’ ile liselerde verilen Milli Güvenlik 
Dersi’nin kaldırılmasını istedi.

Batman’da, Milli Eğitim Müdürlüğü 
önünde yapılan basın açıklamasına Maz-
lum-Der ve Eğitim Bir-sen üyeleri de destek 
verdi. Özgür-Der Şube Başkanı Ramazan 
Çelikal, “Hala milyonlarca çoğu her sabah 
okul kapısında ırkçı, şoven bir ant, yemin 
ettiren bir okul düzeniyle muhatabız” dedi. 
Çelikal, Milli Güvenlik dersleri ve bu ders-
leri veren Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu 
subayların okulları kışlaya, öğrencileri de 
emir erine dönüştürdüğü iddiasında bulun-
du.

Mazlum-Der Diyarbakır Şubesi de İn-
san Hakları Derneği, Özgür-Der üyelerinin 
bulunduğu yaklaşık 70 kişi Diyarbakır Milli 
Eğitim Müdürlüğü önünde toplandı. Kadın 
ve erkeklerin harem selamlık durduğu ey-
lemde, ‘Kışla tipi eğitime son’, `Direne dire-
ne kazanacağız’ sloganları atıldı. Eylemciler, 
okullarda `Öğrenci Andı’nın kaldırılmasını 
istedi.

Burada Milli Eğitim Bakanı Nimet 
Çubukçu’ya gönderilecek mektup, Mazlum-
Der Diyarbakır Şube Başkanı Selahattin 
Çoban tarafından okundu. Eylemciler daha 
sonra hazırladıkları dilekçeleri İl Milli Eği-
tim Müdürlüğüne verdi.

-Kaynak:http://www.memur.biz/ha-
ber/20100619/Ogrenci-Andi-kaldirilsin-
kampanyasi.html

Girişimlerimiz 
Sonucunda Geçici 
Görevlendirilenlerin 
Sorunu Çözülüyor

Eğitim Bir Sen 
Üyelerinden “Öğrenci 
Andı Kaldırılsın” 
Kampanyasına Destek

Kocaeli Türk Eğitim Sen artık gele-
nekselleştirdiği kuruluş yıldönümü kutla-
malarında bu kez yine bir ilki gerçekleş-
tirdi ve İzmit Körfezi”nde şiirli, türkülü, 
ikramlı mehtap turuyla üyelerine farklı 
bir ortam sundu.

600’ün üzerine üye ve üye yakını-
nın katıldığı program Karamürsel Alp 
Vapuru’nun İzmit Vapur İskelesi’nde 19 
30’da ayrılmasıyla başladı. Önce ikramlar 
geldi, ardından Şube Başkanı Süleyman 
Pekin ilde ve Türkiye genelinde yetkili 
çıkmalarından dolayı tüm üyelere teşek-
kür etti. Ardından şiirlere geçildi. Yaşar 
Şanlı, Feyzullah Divli, Mustafa Atalay, Ya-
vuz Dursun, Süleyman Pekin ve Yağmur 
Şanlı şiirleriyle geceye renk kattılar.

Akabinde saz, kabak kemane ve ke-
mençe ustalarının türkü ve şarkı resitalle-
rine geldi sıra. H.Gürsoy Anadolu Güzel 
Sanatlar Lisesi öğretmenlerinin yanısıra 
Derince Sabancı Ortakları Müdür Yar-
dımcısı Halil Öztürk’ün perfonmansı da 
parmak ısırttı. Horon ve oyun havalarına 
üyelerin ve yöneticilerin rağbeti de göze 
çarpan hususlardandı. Sıcaktan bunalan-
ların vapurun alt ve dış kısmına çıkarak 
serinledikleri mehtap turu gece 22 00 su-
larında Marina rıhtımında sonlandı.

Kocaeli 1 No’lu 
Şube’den Mehtap Turu
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Bolu Şubesine bağlı Gerede  İlçe 
Temsilciliği üyeleri ve aileleri  Avni 
AKYOL öğretmen evinde düzenlenen 
türkü gecesinde bir araya geldiler. 

09/06/2010 Çarşamba gü-nü akşa-
mı üyelerinin aileleri ile birlikte katıl-
dığı “Türkü Gecesi”nde İlçe Temsilcisi 
Fevzi DOĞANCI açılış konuşmasında 
bizleri yalnız  bırakmayan Bolu Şube 

Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri-
ne, katılımcılara teşekkür etti.

Bolu Şube Başkanı Fikret BA-
ŞAR konuşmalarında sendikacığın 
önemini belirti. Katılımın yoğun 
olduğu gecede BAŞAR,  bu yılda 

Türkiye’de yetkili olduklarını, Türk 
Eğitim Sen’in ülke için nedenli önemli 
bir kuruluş olduğunu, güçlü bir sen-
dikanın da Gerede için çok gerekli ol-
duğunu ifade etti. Ayrıca bu gecenin 
düzenlenmesinde emeği geçen bütün 
arkadaşlara teşekkür etti.   

Sunuculuğunu Reyhan FURAT’ın 
yaptığı  türkü gecesinde şiirlerde  Yu-
nus ÖZGEN ve Selcen PEKMEZCİ, 
türkülerde ise Zeynep ÇINAR, Özgül 
BAL, Mehmet ERCİVAN, Ozan UY-
SAL birbirinden güzel türküler okuya-
rak dinleyenleri mest ettiler. 

Dörtyol Temsilciliği tarafından Geleneksel Voleybol turnuva-
sının bu sene 7.si düzenlenmiştir. 28 Takımın katıldığı turnuva 
dostluk,  barış ve centilmenlik içerisinde tamamlanmıştır. Turnuva 
sonucunda katılan takımlara kupa ve çeşitli hediyeler takdim edil-
miştir. 

Türk eğitim-Sen Iğdır İl 
Temsilciliği tarafından “28 
Mayıs Azerbaycan’ın hür-
riyet ve İstiklal Günü ve 
29 Mayıs İstanbul’un Fethi 
Günü” adlı müzik şöleni 
düzenledi.

Kültür sarayında dü-
zenlenen şölende konu-
şan Türk Eğitim Sen Ka-
rakoyunlu İlçe Temsilcisi 
Hasan  Aydın, 28 Mayıs 
Azerbaycan’ın kurtuluş 

günü ile İstanbul’un fetih edilişini anlatarak, bugün 
Türk dünyasının önemli devletlerinden Azerbaycan’ın 
Hürriyet ve İstiklal günü azatlığa ve özgürlüğe kavuş-
tuğu gün. Bugün nice çilelere ve baskılara rağmen 
ulaşılmış kutsal gündür. İstanbul’un fethi ise Türk’ün 
çağ kapatıp çağ açtığı şerefli gün. Dünya buna alışmalı. 
Türk daha nice çağlar açıp çağlar kapatacaktır” dedi. 
Daha sonra Karakoyun ilçesi Halk Eğitim Merkezi halk 
oyunları ekibi gösterisini sundu. 

Şiirlerin okunmasının ardından sanatçı Yıldırım 
Yıldızdoğan bir birinden güzel türküler okuyarak salo-
nu dolduran yüzlerce Iğdırlıyı coşturdu.

Gerede İlçe 
Temsilciliğinden
Türkü Gecesi

Hatay 2 Nolu Şube’den  
Voleybol Turnuvası

Iğdır’da Coşkulu Şölen
Türk Eğitim-Sen Tekirdağ 

Şubesi bu yıl 4. düzenlediği 
futcal ve voleybol turnuvaları 
oynanan finallerle sona erdi. 
13 Mayıs günü başlayan ve 18 
takımın katıldığı ve 52 müsa-
bakanın yapıldığı turnuva bü-
yük bir çekişme içinde geçti. 
Futbol turnuvasının 1. si iddi-

alı takımlardan Öğretmen Mediha Mehmet Tetikol oldu. Oynadığı tüm maç-
ları kazanan Tetikol takımı gelecek için ümit vaat etti. 2. liği Endüstri Meslek 
Lisesi takımı kazanırken, 3. lük te turnuvanın yeni takımı Atatürk İlköğretim 
Okulu’ nun oldu.

13 Mayıs günü başlayan voleybol turnuvası da finallerle sona erdi. Final 
maçları sonucunda 1. liği turnuvanın iddialı takımlarından Endüstri Meslek 
Lisesi alırken 2. ği Öğretmen Mediha Mehmet Tetikol İlköğretim Okulu, 3. ise 
Tekirdağ Öğretmen Lisesi aldı. Maçlar sonunda yapılan kupa töreninde konu-
şan Düzenleme Komitesi Başkanı Hakan ERAVCI ‘’ turnuvalarımıza futbolda 
18 voleybolda ise 12 takım katıldı. Maçlar bugün sona erdi. Öncelikle katılan 
tüm eğitim çalışanlarına ve fedakarca görev yapan hakemlerimi teşekkürü bir 
borç bilirim. Bu yıl 4. düzenlediğimiz turnuvamızda hedefimiz okulların ta-
kımı yoluyla okulun ekip ruhuna katkıda bulunmaktı. Başlangıçta dağınık bir 
görüntü veren bazı okullarımız bie zaman içresinde ekiplerini oluşturdular. 
İnanıyoruz ki; takımlarda oluşan bu ekip ruhu okullarımıza da yansıyacaktır. 
Bizler de sendika olarak 21. yy en büyük buluşu olan ekip ruhuna katkıda bu-
lunmuş olacağız’’ dedi.

Tekirdağ’da Büyük Turnuva Sona Erdi

Şampiyon olan Türk Eğitim-Sen Sivas Şubesi 
futbol takımı, eğitim alanındaki başarılarına bir de 
yeşil sahalardaki başarısını ekledi.

Final maçında Esnaf Odaları takımıyla karşıla-
şan Türk Eğitim-Sen, maçtan 2 – 1 galip ayrılarak bu 
yılki turnuvanın şampiyonu oldu.

Maç sonrasında Şampiyon Türk Eğitim-Sen’e 
kupası Belediye Başkanı Doğan Ürgüp tarafından 
verildi.

Sivas Şubesi Futbol 
Takımından Bir Başarı Daha
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Kayseri’de, Mİlli 
Eğitim müdürlüğü bi-
nası önünde toplanan 
Türk Eğitim- Sen Şu-
besi üyeleri, Melikgazi 
Anadolu Otelcilik ve 
Turizm Meslek Lisesi 
Müdürü Hasbi Alpas-
lan ve başmüdür yar-

dımcısı Hamdi Özgedik’in görevden alınıp başka okula öğret-
men olarak atanmasına tepki gösterdi.  Türk Eğitim- Sen üyele-
ri, velilerden aidat topladığı gerekçesiyle görevden alınıp başka 
okula öğretmen olarak atanan Kayseri Turizm ve Otelcilik 
Meslek Lisesi Müdürü Hasbi Alpaslan ve Başmüdür yardımcısı 
Hamdi Özgedik’e sahip çıktı. Milli Eğitim Müdürlüğü bahçe-
sinde basın açıklaması yapan Kayseri 2 No’lu Şube Başkanı Ali 
İhsan Öztürk, 2 yıldır Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem 
yapmadıklarını belirterek, “’Yine gelmeyecektik ama mecbur 
kaldık” dedi. 

Yatağan İlçe Temsil-
ciliğimizin düzenlediği 
voleybol turnuvasına. 
“Müftülük, Bozüyük İl-
köğretim Okulu, Atatürk 
İlköğretim Okulu, Pamukkale Pide, Tek Mehmet Akif Rrsoy İlköğre-
tim Okulu, Turgut İlköğretim Okulu, Yatağan Lisesi, Anadolu Lisesi,  
Kafaca - Kaplancık İlköğretim Okulu olmak üzere, 9 takım iştirak etti.

Turgut İlköğretim Okulu 3., Tek Mehmet Akif Ersoy İlköğretim 
Okulu 2., ve Pamukkale Pide 1. oldu.

Final maçları ve kupa törenine, Yatağan Kaymakamı Dr. Hasan 
Tanrıseven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şennur Şahbudak Akdeniz, 
Muğla Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Mürsel Özata, yönetim kurulu 
üyeleri Mukadder Deniz , İlker Koçar, Voleybol İl Temsilcisi Alâittin 
Varol, Okul Müdürleri ve sporseverler katıldılar. 

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü 
Önünde Eylem

Yatağan İlçe Temsilciliğinden 
Voleybol 
Turnuvası

VEFAT EDEN ÜYELERİMİZ

Hanifi GÜNEŞ 
Adana 2 No’lu Şube
10.02.1963 yılında Adana ili Saim-

beyli İlçesinde doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Adana da tamamladı. Hatay 
Eğitim Yüksek okulunu kazanarak 1984 
yılında mezun oldu. Vatani görevinin 
ardından 30.10.1986 tarihinde Kars ili 

Digor ilçesi Varlı İlkokulunda göreve başladı. 17.10.1990 yılın-
da Hatay merkeze tayin oldu. Daha sonra Adanaya Hanifi GÜ-
NEŞ, Saimbeyli Cumhurlu İlkokulunda, daha sonra ise Sarıçam 
Çeaş Sofulu İlköğretim Okulunda çalıştı. Bu okulda çalışırken 
14.04.2010 tarihinde hakkın rahmetine kavuştu

Tekin BABACAN
 Kayseri 2 No’lu Şube 
29.03.1961 Sivas, Şarkışla doğumlu-

dur. Divriği-ilekimhan Maden İşletetme-
sinde güvenlik görevlisiyken 20.04.2009 
tarihinde Ereiycs Üniversitesi Güvenlik 
Müdürlüğü’ne güvenlik görevlisi olarak 
naklen atanmıştır. Merhum 26.10.2008 

tarihinden itibaren de Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğümde ça-
lışmaktaydı. 12.06.2010 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucunda 
Hakk’m rahmetine kavuşmuştur. Mcrhum 3 çocuk babasıydı. 

İlhami ALTIN
Ankara 2 No’lu Şube 
1957 yılında Kırıkkale ‘de doğan;  

ilk, orta, lise ve yüksek okul öğrenimini 
de yine Kırıkkale’de tamamlayan İlha-
mi ALTIN, 1980 yılında Eskişehir Süt 
Kurumu’nda memur olarak çalışma haya-
tına başlamıştır.

1993 yılında tayinle,  Ankara Milli 
Eğitim Müdürlüğü Yatırım ve Tesisler Bölümü’ne gelip burada 
teknik eleman olarak göreve başlayan üyemiz, 01.06.2010 tari-
hinde geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu görevi başında iken 
hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Sivas Şubesi üyelerinden Halit ATMACA ve 
Mehmet Zeki AKIN

vefat etmiştir. 

Ayrıca
Eğitim ve kültür faaliyetlerimizde teşkilatımıza 

destek veren Değerli Arkadaşımız Mahmut 
TÜLEK’in Annesi vefat etmiştir.

Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Genel Dış İlişkiler 
ve Basın Sekreterimiz Sami ÖZDEMİR’in kızı Aylin 

ÖZDEMİR evlenmiştir.
 

Biz de Türk Eğitim-Sen Ailesi olarak genç çiftimize 
mutluluklar diliyoruz.

Türk Eğitim-Sen camiası olarak
Tüm üyelerimize ve üye yakınlarına Allah’tan 

Rahmet, Yakınlarına Başsağlığı diliyoruz.
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YENİ DOĞANLAR

EVLENENLER

SÜNNET OLANLAR

1- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Murat 
GÜNEŞER’in çocuğu olmuştur.

2- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Ramazan 
DEMİR’in çocuğu olmuştur.

3- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Asuman 
DEDE’nin çocuğu olmuştur.

4- Afyonkarahisar Şubesi Eğitim ve Sosyal 
İşler Sekreteri Feyzullah DEMİRKALE ve şube 
üyesi Ferda DEMİRKALE’nin çocuğu olmuştur.

5- Afyonkarahisar Şubesi üyelerinden Bayram 
ve Zehra ÜNAY’ın çocuğu olmuştur.

6- Afyonkarahisar Şubesi üyelerinden 
Süleyman CEYLAN’ın çocuğu olmuştur.

7- Ağrı Şubesi Denetleme Kurulu Üyesi Erhan 
Kılıç’ın çocuğu olmuştur.

8- Ankara 2 Nolu Şube üyelerinden Hüseyin 
Günaydın’ın çocuğu olmuştur. 

9- Ankara 2 Nolu Şube Basın ve Dış İlişkiler 
Sekreteri Salih ÖZDEMİR’in çocuğu olmuştur.

10- Antalya 2 Nolu Şube üyelerinden Sevilay 
GÖRGÜLÜ’nün çocuğu olmuştur.

11- Antalya 2 Nolu Şube üyelerinden Hüseyin 
GÜBEŞ’in çocuğu olmuştur.

12- Antalya 2 Nolu Şube üyelerinden Türker-
Esra SOYALTAY’ın çocuğu olmuştur

13- Bolu Şubesi üyelerinden Sinan 
ÇETİNKAYA’nın çocuğu olmuştur.

14- Bolu Şubesi üyelerinden Emin DUMAN’ın 
çocuğu olmuştur.

15- Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden Nermin 
ÖZDENLER’in çocuğu olmuştur.

16- Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden Fatih 
BİRGÜL’ün çocuğu olmuştur.

17- Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden Tayfun 
KAMIŞ’ın çocuğu olmuştur.

18- Hatay 1 Nolu Şube üyelerinden Murat 
GÜZEL’in çocuğu olmuştur.

19- Hatay 1 Nolu Şube üyelerinden 
Abdurrahman EREN’in çocuğu olmuştur.

20- Hatay 1 Nolu Şube üyelerinden Mehmet 
ARSLAN’ın çocuğu olmuştur.

21- Hatay 1 Nolu Şube üyelerinden Orçun 
BOZKURT’un çocuğu olmuştur.

22- Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden Halime 
KESKİN’in çocuğu olmuştur.

23- Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden Fevzi ve 
Hatice BAŞKURT’un çocuğu olmuştur.

24- Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden İsmail 
TENTİFOĞLU’nun çocuğu olmuştur.

25- Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden Ahmet 
DEMİRKIRAN’ın çocuğu olmuştur.

26- Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden İnayet 
KARAÖMER’in çocuğu olmuştur.

27- Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden Hamza ve 
Dilek KANDEMİR çocuğu olmuştur

28- Karaman Şubesi üyelerinden Rahime-Can 
EŞEN’in çocuğu olmuştur.

29- Karaman Şubesi üyelerinden Mine-Yaşar 
ALACA’nın çocuğu olmuştur.

30- Karaman Şubesi üyelerinden Yahya Kemal 
ARSLAN’ın çocuğu olmuştur.

31- Karaman Şubesi üyelerinden İsmail 
ÖZÇELİK’in çocuğu olmuştur.

32- Karaman Şubesi üyelerinden Halil Cihan 
YENİ’nin çocuğu olmuştur.

33- Karaman Şubesi üyelerinden Halil-Şenay 
GEMİK’in çocuğu olmuştur.

34- Karaman Şubesi üyelerinden İrfan 
EKİNCİ’nin çocuğu olmuştur.

35- Karaman Şubesi üyelerinden İhsan 
TAŞMERTEK’in çocuğu olmuştur.

36- Karaman Şubesi üyelerinden Gaye-Oktay 
ADACIK’ın çocuğu olmuştur.

37- Kırıkkale Şubesi Üyelerinden Ümit 
GÜZEL’in çocuğu olmuştur.

38- Kırıkkale Şubesi Üyelerinden Nilgün-Necati 
DOĞAN’ın çocuğu olmuştur.

39- Kırıkkale Şubesi Üyelerinden Sümer-Esma 
TEMÜR’ün çocuğu olmuştur. 

40- Kırıkkale Şubesi Üyelerinden İbrahim 
YURTOĞLU’nun çocuğu olmuştur.

41- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Dilber 
YILMAZ’ın çocuğu olmuştur.

42- Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden Murat 
-Nezaket HÜNERLİTÜRKOĞLU’nun çocuğu 
olmuştur.

43- Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden Hacer 
Melahat KUL KARADUMAN’ın çocuğu olmuştur.

44- Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden Gülhan 
UÇAR’ın çocuğu olmuştur.

45- Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden Serdal 
TÜRKMEN’in çocuğu olmuştur.

46- Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden Selahattin 
OZANOĞLU’nun çocuğu olmuştur.

47- Nevşehir Şubesi üyelerinden Yakup 
KAHRAMAN’IN  çocuğu olmuştur.

1- Afyonkarahisar Şubesi üyelerinden Tuncer 
DEMİR evlenmiştir.

2- Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden ÖMER 
GÖK’ün kızı evlenmiştir. 

3- Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden Nevzat 
KONŞER’in evlenmiştir.

4- Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden Elif 
CEYLAN evlenmiştir.

5- Hatay 1 Nolu Şube üyelerinden Kerim 
ERSOY evlenmiştir.

6- Hatay 1 Nolu Şube üyelerinden  Cem 
İNCESU evlenmiştir.

7- Hatay 1 Nolu Şube üyelerinden  Abdullah 
BAL’ın kızı evlenmiştir.

8- İzmir 3 Nolu Şube üyelerinden Hüseyin 
ÖZÇİFTCİ evlenmiştir.

9- Karaman Şubesi üyelerinden Buket 
LEVENT evlenmiştir.

10- Karaman Şubesi üyelerinden Ahmet 
AYDOĞMUŞ’un oğlu evlenmiştir.

11- Kars Şubesi üyelerinden Ali KARSTARLI 
ve Derya LEVENT evlenmiştir.

12- Kars Şubesi üyelerinden Tünan 
ÖZEROĞLU’nun oğlu evlenmiştir.

13- Kars Şubesi üyelerinden Ali KARSTARLI 
ve Derya LEVENT evlenmiştir.

14- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden Musa 
KILIÇER’in oğlu evlenmiştir.

15- Kırıkkale Şubesi üyelerinden Kürşat 
KORKMAZ ve Bengi Sermet SAYIN 
evlenmişlerdir.

16- Kırıkkale Şubesi üyelerinden Bekir 
DEMİRDÖĞEN kızı evlenmiştir.

17- Kırıkkale Şubesi üyelerinden Ömer 
ÖZDAL’ın kızı evlenmiştir.

18- Kırıkkale Şubesi üyelerinden Yusuf 
BARAN’ın oğlu evlenmiştir.

19- Kırıkkale Şubesi üyelerinden Muharrem 
BEDİR’in oğlu evlenmiştir.

20- Kırıkkale Şubesi üyelerinden Feyyaz 
SAĞLAM’ın kızı evlenmiştir.

21- Kırıkkale şubesi üyelerinden merhum 
MEHMET YURDAKULUN’un kızı evlenmiştir.

22- Kırıkkale Şubesi üyelerinden Yakup 
TEZEL’in oğlu evlenmiştir.

23- Kırıkkale Şubesi emekli üyelerinden Kadir 
DEMİR’in kızı evlenmiştir.

24- Kırıkkale şubesi üyelerinden Adem 
ATASAYAR’ın oğlu evlenmiştir.

25- Kırıkkale şubesi üyelerinden Zafer 
SAKALLI Evlenmiştir.

26- Kırıkkale şubesi üyelerinden H.Hasan 
ÖLMEZ’in oğlu evlenmiştir.

27- Kırklareli Şubesi üyelerinden Erbil 
ZARALI’nın oğlu evlenmiştir.

28- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Tuba OR 
evlenmiştir.

29- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Yusuf 
ERÇOBAN’ın oğlu evlenmiştir

30- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Abdülkadir 
KARABAYIR’ın kızı evlenmiştir.

31- Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden Pınar KOÇ 
evlenmiştir.

32- Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden üyemiz Arif 
PETEK’in kızı evlenmiştir.

33- Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden Selden 
POYRAZ evlenmiştir.

34- Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden Kemal 
KESER’in oğlu evlenmiştir.

35- Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden Mehmet 
TANMAN evlenmiştir.

36- Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden İlyas 
ATEŞ’in kızı evlenmiştir.

37- Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden Aysun 
SABANCI evlenmiştir.

38- Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden Cumali 
MUTLU evlenmiştir.

1- İzmir 1 Nolu Şube üyelerinden Berna IŞIK’ın 
oğlu sünnet olmuştur.

2- İzmir 1 Nolu Şube üyelerinden Vildan-Murat 
BADEM’in oğlu sünnet olmuştur.

3- Kars Şubesi üyelerinden Müzeyyen ve Tarkan 
CENGİZ’in oğlu sünnet olmuştur.

4- Kars Şubesi üyelerinden Filiz ve Nihat 
AYDIN’ın oğlu sünnet olmuştur.

5- Kayseri 1 Nolu Şube üyelerinden Faruk 
TALŞIK’ın oğlu sünnet olmuştur.

6- Kırıkkale Şubesi üyelerinden Enver KILIÇ’ın 
oğlu sünnet olmuştur.

7- Kırklareli Şubesi üyelerinden Ercan 
BAKIRCI’nın oğlu sünnet olmuştur.

8- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Bayram 
ÖZDİLEK’in oğlu sünnet olmuştur.

9- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Sema 
HANOĞLU’nun oğlu sünnet olmuştur.

10- Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden Mustafa 
ÖZDEMİR’in oğlu sünnet olmuştur.

11- Muğla Şubesi üyelerinden Nail 
ÇİLENGER’in oğlu sünnet olmuştur.

12- Sivas Şubesi üyelerinden Selçuk ŞAHİN’in 
oğlu sünnet olmuştur.

13- Sivas Şube Sekreteri Şemsettin SUNGUR’un 
oğlu sünnet olmuştur
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1- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Yüksel 
ÖKTEN’in halası vefat etmiştir.

2- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Erol 
YILDIRIM’ın annesi vefat etmiştir.

3- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Cumali 
KAYA’nın babası vefat etmiştir.

4- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Elif 
KARATAŞ’ın babası vefat etmiştir.

5- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Suna 
TOMBUL’un babası vefat etmiştir.

6- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Ahmet 
TOMBUL’un kayınbabası vefat etmiştir.

7- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Canan 
UĞUR’un kayınbiraderi vefat etmiştir.

8- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Nejla 
UĞUR’un ağabeyi vefat etmiştir.

9- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Firdevs 
ÖZCANLI’nın babası vefat etmiştir.

10- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Emine 
EROL’un babası vefat etmiştir.

11- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Harun 
EROL’un kayınbabası vefat etmiştir.

12- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Harun 
ŞAHİN’in ağabeyi vefat etmiştir.

13- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Celal 
TİKEN’in annesi vefat etmiştir.

14- Afyonkarahisar Şubesi üyelerinden 
Hüseyin TOPBAŞ’ın babası vefat etmiştir.

15- Afyonkarahisar Şubesi üyelerinden Eşref 
ERTÜRK’ün babası vefat etmiştir.

16- Afyonkarahisar Şubesi üyelerinden Ali 
ERGÜN’ün babası vefat etmiştir.

17- Ankara 2 Nolu Şube üyelerinden  
Cevriye MORAL’ın kayınpederi vefat 
etmiştir.

18- Ankara 2 Nolu Şube üyelerinden Nermin 
ÖZYILMAZ’ın kayınpederi vefat etmiştir. 

19- Ankara 2 Nolu Şube üyelerinden Salih 
Özdemir’in kayınvalidesi vefat etmiştir.  

20- Ankara 2 Nolu Şube Üyemiz Mustafa 
DÖĞER’in annesi vefat etmiştir. 

21- Ankara 2 Nolu Şube  MEB İşyeri 
Temsilcisi Ömer Faruk IRMAK’ın amcası 
vefat etmiştir.

22- Antalya 2 Nolu Şube Denetleme Kurulu 
Üyesi Ahmet Tahir ÇAĞLAR’ın babası vefat 
etmiştir.

23- Antalya 2 Nolu Şube üyelerinden Ahmet 
TÜRKELİ’nin annesi vefat etmiştir.

24- Antalya 2 No’lu Şube üyelerinden Ercan 
Kaya’nın annesi vefat etmiştir.

25- Bolu Şubesi üyelerinden Eylül 
DEMİRTAŞ’ın babası vefat etmiştir.

26- Bolu Şubesi üyelerinden Hakan 
DEMİRTAŞ’ın babası vefat etmiştir.

27- Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden Sadıl 
ŞENEL ‘in kayınpederi vefat etmiştir.

28- Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden Sezai 
BAYRAK’ın annesi vefat etmiştir.

29- Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden Rüstem- 
Sevil Polat AYHAN’ın babası vefat etmiştir.

30- Çankırı Şubesi Başkanı Muttalip 
KARAMAN’ın kayınvalidesi vefat etmiştir.

31- Çankırı Şubesi üyelerinden Mustafa 
ŞENTÜRK’ün annesi vefat etmiştir.

32- Çankırı Şubesi üyelerinden Nuri 
DİLSİZ’in kayınpederi vefat etmiştir.

33- Çankırı Şubesi üyelerinden Zeynep 
ETİ’nin amcası vefat etmiştir.

34- Hatay 1 Nolu Şube üyelerinden Ökkeş 
YIZLDIZ’ın annesi vefat etmiştir.

35- Hatay 1 Nolu Şube üyelerinden Fahrettin 
HOROZ’un annesi vefat etmiştir.

36- Hatay 1 Nolu Şube üyelerinden Mehmet 
SARIGEÇİLİ’nin abisi vefat etmiştir.

37- Hatay 1 Nolu Şube üyelerinden Sabri 
TÜMER’in babası vefat etmiştir.

38- Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden Mennan 
KAYA’nın annesi vefat etmiştir.

39- Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden Nevin 
MERCAN’ın babası; Çağatay MERCAN’ın 
dedesi vefat etmiştir.

40- Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden Üzeyir 
BAKIR’ın annesi vefat etmiştir.

41- Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden Meral 
DELİVELİ’nin babası vefat etmiştir.

42- Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden Mustafa 
EKER’in kayınbabası vefat etmiştir.

43- Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden Edim 
ELMAS’ın babası vefat etmiştir.

44- Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden İrfan 
GÜL’ün babası vefat etmiştir.

45- İzmir 3 Nolu Şube üyelerinden 
Süleyman KARABULUT’un annesi vefat 
etmiştir.

46- İzmir 3 Nolu Şube üyelerinden Demet 
MUTLU’nun kayınbabası vefat etmiştir.

47- Karabük Şubesi üyelerinden Hayrettin 
TEPECİK’in kızı vefat etmiştir

48- Karaman Şubesi üyelerinden Mehmet 
YETER’in babası vefat etmiştir.

49- Karaman Şubesi üyelerinden İsmail 
KONURAT’ın dayıoğlu vefat etmiştir.

50- Karaman Şubesi üyelerinden Kamil 
YALÇINDAĞ’ın annesi vefat etmiştir

51- Karaman Şubesi üyelerinden Süleyman 
KİRAZ’ın babası vefat etmiştir.

52- Karaman Şubesi üyelerinden Yunus 
TOPUZ’un babası vefat etmiştir.

53- Karaman Şubesi üyelerinden Davut 
KÖŞKER’in kayınbiraderi vefat etmiştir.

54- Karaman Şubesi üyelerinden Üyemiz 
Osman GÜRSOY’un babası vefat etmiştir.

55- Karaman Şubesi üyelerinden Sıtkı 
ÇAKAR’ın kayınvalidesi vefat etmiştir.

56- Kars Şubesi üyelerinden Mustafa 
OKTA’nın iki kayınbiraderi vefat etmiştir.

57- Kars Şubesi üyelerinden Vezir 
VURAL’ın amcası vefat etmiştir.

58- Kars Şubesi üyelerinden Akın 
BİNGÖL’ün dayısı vefat etmiştir.

59- Kars Şubesi üyelerinden Figan 
KAZAK’ın babası vefat etmiştir.

60- Kayseri 1 Nolu Şube üyelerinden 
Cumhur KARAKÖSE’nin babası vefat 
etmiştir.

61- Kayseri 1 Nolu Şube üyelerinden Türker 
ÖZDEMİR’in babası vefat etmiştir.

62- Kayseri 1 Nolu Şube üyelerinden Numan 
YILDIRIM’ın kardeşi vefat etmiştir.

63- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden Bülent 
KÖSEOĞLU’nun babası vefat etmiştir.

64- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden 
Hüseyin ALDANMAZ’ın annesi vefat 
etmiştir.

65- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden Şükrü 
KALKAN’ın annesi vefat etmiştir.

66- Kırıkkale Şubesi üyelerinden Asuman 
KILIÇ’ın babası vefat etmiştir. 

67- Kırıkkale Şubesi üyelerinden Faruk 
KAPLAN’ın annesi vefat etmiştir.

68- Kırıkkale Şubesi üyelerinden Sevim 
TOLUBİLEK’in annesi vefat etmiştir.

69- Kırıkkale Şubesi üyelerinden Hayrettin 
ALBAYRAK’ın babası vefat etmiştir.

70- Kırıkkale Şubesi üyelerinden Şakir 
ERGENÇOĞLU’nun kayınbabası vefat 
etmiştir.

71- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Ali 
YILMAZ’ın annesi vefat etmiştir.

72- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Emine 
YILDIRIM’ın babası vefat etmiştir.

73- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Yaprak 
YAVUZ AKSU’nun annesi vefat etmiştir.

74- Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden 
GÖKCAN’ın annesi vefat etmiştir.

75- Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden Raci 
GÖKCAN’ın kayınvalidesi vefat etmiştir.

76- Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden Metin 
EKER’in kayınbabası vefat etmiştir.

77- Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden 
Ramazan KINALI’nın babası vefat etmiştir.

78- Muğla Şube Başkanı Mürsel ÖZATA’nın 
babası ölmüştür.

79- Muğla Şubesi üyelerinden Süleyman 
ŞAHİN’in annesi vefat etmiştir.

80- Muğla Şubesi üyelerinden Tarık 
GİRGİN’in annesi vefat etmiştir.

81- Muğla Şubesi üyelerinden Yüksel 
UYSAL’IN annesi vefat etmiştir.

82- Muğla Şubesi üyelerinden İsmail 
DOSTABAKAN’ın oğlu vefat etmiştir.

83- Nevşehir Şubesi üyelerinden Necati 
YAĞMUR’un annesi vefat etmiştir.

84- Nevşehir Şubesi üyelerinden Murat 
OKTOR’un babası vefat etmiştir.

85- Nevşehir Şubesi üyelerinden Durmuş 
BOZKURT’un oğlu vefat etmiştir.

86- Nevşehir Şubesi üyelerinden Birgül-
İhsan YILMAZ’IN babaları vefat etmiştir.

87- Nevşehir Şubesi üyelerinden Mesut 
ÇETİN’İN kayınvalidesi vefat etmiştir.

88- Nevşehir Şubesi üyelerinden Yaşar 
CERAN’IN kayınpederi vefat etmiştir.

89- Ordu Şubesi üyelerinden Kenan 
ŞENEL’in kayınbabası vefat etmiştir.

90- Sivas Şubesi üyelerinden Hayrettin 
AKKOYUN’un annesi vefat etmiştir. 

91- Sivas Şubesi üyelerinden Kadir 
COŞKUN’un abisi vefat etmiştir. 

92- Sivas Şubesi üyelerinden Şuayip 
EKİNCİ’nin amcası vefat etmiştir. 

93- Sivas Şubesi üyelerinden Cengiz 
ŞENOL’un abisi vefat etmiştir. 

94- Sivas Şubesi üyelerinden Kerim 
ARSU’nun kayınvalidesi vefat etmiştir. 

95- Sivas Şubesi üyelerinden Üzeyir 
KAYA’nın babası vefat etmiştir. 

96- Sivas Şubesi üyelerinden  Adnan 
KIZILGEDİK’in kardeşi vefat etmiştir. 

 VEFATLAR




