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“ Sayın Çubukçu’nun öğretmenlerin çalışma koşullarını tercih etme hakkının ol-

duğunu söylemesi de çok gülünçtür. Türkiye’de bugün öğretmenlerin çalışma koşulla-

rını tercih etme hakkı ve şansı yoktur. Bunun aksini iddia etmek, ya ülke gerçeklerini 

bilmemek anlamına gelir ya da polyannacılık oynamaktır.”                  Devamı 17. Sayfada

Bakan Çubukçu’nun ülke gerçeklerini bilmediğini ya da Pol-

yannacılık oynadığını ifade eden KONCUK,
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Sayfa 6
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Başbakanın Hatay Mitinginde Eğitim Bir 

Sen’lilerin açtığı pankart çok tartışılacak. 

Bilindiği gibi referandum tartışmaları 

bugünlerde hız kazandı. Sayın Başbakan 

partisinin tüm gücünü, maddi imkanlarını 

referandum sürecinde harcamaktan çekin-

miyor.

Anayasa paketi değişikliği muhteviya-

tında ki değişiklikler sebebiyle mi bu ka-

dar önemli, yoksa, referandum sonucunda  

çıkacak oy oranı itibariyle mi önemlidir? 

Bu sorunun cevabı son derece önemlidir. 

İş bir Anayasa değişikliğini oylamaktan 

öte, hangi siyasi parti kaç oy alacak gibi 

basit bir ankete indirgenmiştir. Oluşturu-

lan hava, Anayasa paketine evet çıkarsa, 

ülkemizin demokrasi, insan hakları, hu-

kuk ihlalleri, darbeler ve darbeciler, sendi-

kal haklar konusunda yaşadığı tüm prob-

lemler hallolacak. Ya hayır çıkarsa, işte o 

zaman yandık, darbeciler prim yapacak, 

memura toplu sözleşme tehlikeye düşecek, 

demokrasimiz tehlikeye girecek, 12 Eylül 

ve müsebbipleri ile hesaplaşılamayacak-

mış. Tabi ki, anayasa paketinde YÖK ve 

Milli Güvenlik Kurulu gibi 12 Eylül mah-

sulü kurumlarla ilgili bir değişiklik söz ko-

nusu bile değil.

Memura toplu sözleşme hakkı derken, 

oluşturulacak uzlaştırma kurulunun Hü-

kümet ağırlıklı olacağı, üyeleri adına dava 

açma hakkının sendikaların elinden alınıp 

alınmadığı, en azından Anayasada ifade 

edilmediği, grev hakkının, siyaset yapma 

hakkının adının bile telaffuz edilmediği 

herhalde dikkatlerden kaçmamıştır. Bu 

durumda, sendikal haklar ileri mi gidiyor 

yoksa geri mi sorusunu her kamu çalışanı-

nın sorması gerekmektedir. Sendikal hak-

ların ileri gitmediği, 

değişenin sadece ke-

limeler olduğu aşi-

kardır.

12 Eylül ile nasıl 

bir hesaplaşma yapı-

lacağını da, bu iddia 

da olanlar cevaplan-

dırmalıdır? “Üstün-

lerin hukukundan 

hukukun üstünlü-

ğüne” sloganı ne gü-

zel değil mi? Kulağa 

ne kadar hoş geliyor, geliyor da, bugün 

kim üstün, kim değil? Türk Eğitim Sen İl 

Temsilcisi bir siyasi toplantıya katıldı diye 

hem ceza alıyor hem de sürgün ediliyor 

ama Eğitim Bir Sen Elbistan İlçe Temsilcisi 

AKP’nin siyaset akademisine katılınca suç 

olmuyor, üstüne üstlük Başbakan elinden 

ödül alıyor. Şimdi soralım bugünkü hukuk 

hangi üstünlerin hukuku? Kim bu üstün-

ler? Kimler hangi makamlara hak etmeden 

atanıyor? Kimlerin dediği bu ülkede kanun 

yerine geçiyor? Kimler bu ülkenin kaymak 

tabakası haline geldi? Yani iş sloganla ol-

muyor? Fikirle zikir bir olmalıdır. Yani bu 

ülkede üstünlerin bir hukuku varsa, bun-

dan şikayet edecek olanlar bellidir? Bu dü-

zenin hem kaymağını yiyeceksin, hem de 

bağıracaksın. Yok öyle bir hakkımız. Yani, 

amaç, bağımsız yargı oluşturmak değil, 

yargının yeteri kadar bağımlı olmadığı sı-

kıntısıdır. Ayak direyen her kurum törpü-

lenmeli, tam teslimiyet sağlanmalıdır.

Gelelim asıl meselemize, Eğitim Bir 

Sen’in Hatay’da açtığı pankartta, ne yazı-

yor; “KENDİ NİKAHIMDA BİLE BÖY-

LESİNE RAHAT EVET DİYEMEMİŞ-

TİM” Bir Anayasa paketi ile, yamalı boh-

çaya dönmüş bir Anayasayı, bugüne kadar 

86 maddesi değiştirilmiş bir Anayasayı bir 

kere daha değiştireceğiz. En azından de-

ğiştirmemiz isteniyor. 86 maddesini değiş-

tirdik de ne oldu? Ne demokrat olduk, ne 

de askeri müdahalelerden kurtulabildik. 

Tam tersine 27 Nisan’daki e- muhtıranın 

sorumlusunun  altına 1 milyon TL’lik zırh-

lı araçlar aldık. Bırakın yargılamayı, ifadesi 

bile alınmadı. Hani darbecilerle hesaplaşı-

lacaktı? Muhtıra verenleri baş tacı yaptık.

Biz nikahımızda gönül rahatlığı ile 

“evet” dedik. Çünkü sonuçlarını bildiğimiz 

bir akite imza attık ve eşimize de ölümü-

ne güvendik ve güveniyoruz. Bizim imza 

attığımız evlilik sözleşmesi şu anda mille-

timize dayatılan anayasa paketinden daha 

sağlamdı. Hem yüce Allah önünde hem de 

nikah memuru ve şahitler önünde, “ölün-

ceye kadar, bir yastıkta...” diye söz verdik.

Bir sivil toplum örgütü yöneticilerinin, 

kendi nikahını alaya almak olan bir pan-

kartı açıp, siyasi amaçları olduğu çok açık 

olan bir anayasa paketinden, daha aşağıda, 

daha güvenilmez olduğunu itiraf etmesi, 

geleceğini bir iktidarın sürmesine ne ka-

dar endesklediklerinin çok açık bir gös-

tergesi değil midir? Bir siyasi iktidara ve 

onun siyaseten yaptıklarına kendi nikah-

larını malzeme yapacak kadar küçülme-

leri, kendi nikahlarını aşağılamaları nasıl 

anlaşılmalıdır, nasıl değerlendirilmelidir? 

Anayasalar Allah emri değildir, bugünden 

yarına değişecek metinlerdir. Ancak, bi-

zim inancımızda olan insanlar, nikaha ve 

nikah sonucu oluşan aileye kutsal bir de-

ğer olarak bakar ve hiçbir kutsal, anayasa 

gibi bugünden yarına değişebilecek me-

tinlerle ölçülemez, küçültülemez. Bu mu-

kayesiyi yapanların seviyesini dahi tespit 

edebilmek mümkün değildir.

İşte, Sayın Başbakanın çok beğendiği ve 

miting meydanında zevkle okuduğu ve ya-

zanları çok zeki insanlar diye takdim ettiği 

pankart ve yazılı slogan budur;” KENDİ 

NİKAHIMDA BİLE BÖYLESİNE RAHAT 

EVET DİYEMEMİŞTİM”, ya siz?

Türk Eğitim Sen, hiçbir kutsal değe-

ri, aile yapısını geçici olaylarla mukayese 

etmeyecek kadar seviyeli bir oluşumun 

adıdır. Şahsi ikbalimizi sürdürmek veya  

iktidar nimetleri elimizden gitmesin diye, 

nikah gibi ailemizin temelini attığımız, 

Allah emri bir uygulamayı  harcayamayız. 

Şerefse bu şereftir, maddi karşılığı yoktur 

ve hiçbir insani menfaat ile karşılaştırıla-

maz.Ne HAYIR ne de EVET nikahımızla 

karşılaştırılacak kadar kutsaldır. Yaklaşan 

Ramazan ayını da dikkate alarak, referan-

dumun tüm sonuçları itibariyle hayırlı ol-

masını yüce Allahtan diliyoruz.

Anayasa Referandumuna Nikahımızı Teslim Etmek...
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26 yıllık süreçte galiba birileri bizleri 

terörle yaşamaya alıştırdı, 26 yıl önce baş-

layan ve “ bir avuç eşkıya “ söylemiyle es 

geçilen bu sancılı süreçte bir arpa boyu 

yol alınamamış olması da irdelenmesi 

gereken bir husustur. Geriye şöyle dönüp 

baktığımızda aslında aynı noktada oldu-

ğumuzu üzülerek görmekteyiz. Değişen 

tek şey de acılı aile sayısı ve kaybedilen 

gencecik vatan evlatları… “Bugün yeni 

bir gün ve bu yeni günde yeni bir şeyler 

söylemek gerek.“ düsturundan hareket 

eden bir irade de bir yeni adım da yok 

terör ortada. Açılım adı altında yeni bir 

şeyler bulmuş dâhi edasıyla toplumun 

karşısına çıkanların şunu bilmesi gerek-

mektedir: Açılımın ne olduğunu, neyi 

amaçladığını hiçbir vatandaşımız anlaya-

bilmiş değildir. Bilinen bir şey vardır ki 

o da şişedeki cinin şişeden çıktığı ve çok 

canların yanmaya devam edeceğidir.

 “Bir avuç eşkıya“ dan günümüze doğ-

ru adım adım gelecek olursak karşımıza 

hep aynı şeylerin çıktığını görebiliriz. 

Bitti, bitiyor, bitecek. Her yeni iktidarla 

birlikte aynı söylemleri dinlemekteyiz.  

Sadece 57. hükûmet döneminde yapılan 

ve bir anda tüm ülkenin büyük umutla-

ra kapıldığı terörist başının yakalanışın-

dan başka ne var bugüne kadar yapılan. 

Sonuçta bu yakalanışın da aslında bu 

süreç içerisinde bu oyunun bir parçası 

olduğu görülmüştür. Terörist başı ülke-

mize geldiği andan itibaren onun için 

değişen tek şey mağaradaki yaşamdan 

duvar kâğıtlarını beğenmediği beş yıldızlı 

lüks bir yaşama geçiş olmuştur. Bildiğini 

okumaya devam etmektedir. Hatta eski 

günlerinden daha cesurca ve daha rahat 

görebilmektedir işlerini.

Terör konusunda ise medet umdukla-

rımız 11 Eylül ile sarsılan ve sonsuza ka-

dar bu sarsıntısı geçmeyecek olan ABD, 

teröristlerin kayıt dışı paraları ile ekono-

milerini canlı tutan AB, aşiret reisi Bar-

zani ve daha düne kadar terörist başını 

topraklarında besleyen Suriye. Buradan 

olsa olsa papatya falı olur. Bitecek, bitme-

yecek diye fal açarsınız ancak. Ama belli 

de olmaz, ne demiş eskiler” Fala inanma, 

falsız da kalma! “

26 yıldır vatan topraklarını savun-

maktayız. Kim olduğunu anlayamadığı-

mız taşeronlara karşı. Düşük ya da yük-

sek, yoğunluğu ne olursa olsun bir şekilde 

emperyalist güçlerle yıllardır savaş hâ lin-

deyiz. Ancak bu ülkenin daha büyük ve 

daha yoğun saldırılara karşılık vererek o 

günlerin olumsuz koşullarında bağımsız-

lığını sağlayan Ulu Önder Atatürk’e göre  

“Savaş etmek demek taarruz demektir ve 

taarruz eden daima kazanır.” Dünyanın 

her anlamda en büyük liderinden çıka-

rımlarda bulunarak çözebileceğimiz bir 

sorunu başkalarına havale ederek içinden 

çıkılamaz bir hâle getirdik. 

“Bir avuç eşkiya” bugün ülkemize bü-

tün vatandaşlarımızı ilgilendiren çok bü-

yük eylemlere neden olmakta ve büyük 

çaplı maddi ve manevi zararlara yol aça-

bilmektedir. Her baskında atılan mermi-

ler aslında barut değil, vatandaşın cebin-

den çıkan paradır. Bu da yaşamımızın her 

alanında kısıtlamalar demektir. Sadece bu 

kadarla da kalmamakta, terör sayesinde 

çeşitli kirli işler yaparak büyük paralar ka-

zanan bir zümre yaratılmakta ve bu elitler 

lüks içinde yaşarken geride acılar içerisin-

de insanlar bırakmaktadırlar. Çıkar ilişki-

lerinin, silah kaçakçılığının,uyuşturucu 

ağının, daha bir sürü ilişki ve menfaat 

ağının hüküm sürdüğü bir coğrafyada; bu 

acının ve kanın parayla ilişkisinin olma-

ması sahi sizce mümkün müdür?

“Ülkenin eğitim politikasının gösterdiği bu meslek bize na-

sip değil. Biz MEB’in kadrolu olarak görmek istemediği ve üc-

retli öğretmenlik de nelerine yetmiyor dediği öğretmenleriz.

Zararın neresinden dönersen kardır mantığıyla diplomamı 

satışa çıkardım, varsa işine yarayacak olan anlaşırız. Öyle çok 

para etmiyor zaten; ama bir çerçeveyle duvarda çok afilli duru-

yor.

Onu almak için çektiğim çileyi ve geçirdiğim günleri hesa-

ba katmayacağım, ettiğim masrafın bir kısmını verirseniz yeter. 

Malum, yaz geldi ücretli öğretmenlere maaş yok; diplomam ih-

tiyaçtan acil olarak satılık.”

�
 � ����������!"#
Yıllardır atanamayan 

Bir Edebiyat Öğretmeni 

arkadaşımızın ülkemizi 

idare edenlerin sağır ku-

lakları için dile getirdiği 

bir ibret vurgusu…
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21 Temmuz 2010 tarihinde Milli Eğitim 

Bakanlığı önünde yapılan eylemden bir so-

nuç alamadıklarını belirten öğretmenler, 

tarihi ileriki günlerde netlik kazanacak ça-

dır kurma eylemi için sendikamızdan des-

tek istediler. 

Sözleşmeli öğretmenlerle görüşen Genel 

Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami ÖZDE-

MİR: “Türk Eğitim-Sen olarak sözleşmeli 

öğretmenlerin ve aileleri parçalanan öğ-

retmenlerin sorunlarının çözümü için her 

zaman yanlarında olduk. Sözleşmeli öğret-

menlerle ilgili olarak açmış olduğumuz dava 

ile,  4/C statüsünden 4/B statüsüne geçmele-

rini sağladık. 13 Martta yapmış olduğumuz 

büyük Ankara Yürüyüşü ve Mitinginde de 

eğitim ve bütün çalışanların sorunları ile bir-

likte,  sözleşmelilerin sorunlarını, duymayan 

kulaklara haykırmak için Cumhuriyet tari-

hinin en büyük eğitim çalışanı eylemini ger-

çekleştirdik. Biz iş güvencesi olmayan istih-

dam modelini ve eğitim çalışanları arasında 

iş barışını bozacak, ayrıca eğitim kalitesini 

düşürecek bir sistemi asla kabul etmiyoruz. 

Bu sebeple, diğer eğitim çalışanlarına da ver-

diğimiz destek gibi sözleşmeli öğretmenlere 

de her türlü desteği vereceğiz. Verilen ama 

tutulmayan KADRO sözünün yerine getiril-

mesini istiyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇU-

BUKÇU’nun eğitimin ve eğitim çalışanları-

nın sorunlarının çözümü noktasında daha 

duyarlı olmaya ve verdiği sözleri tutmaya 

çağırıyoruz.

Aile bütünlüğü bizim için hassas bir konu 

olduğundan arkadaşlarımızın yapacağı her 

türlü eyleme şimdiye kadar olduğu gibi bun-

dan sonra da destek vereceğimizi bir kere 

daha ilan ediyoruz.” dedi.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen-

lerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yö-

netmeliğinde İl Eğitim Personeli Plan-

lama Kurulu oluşturulacağı yönünde-

ki ve Eğitim Personeli Planlama ve 

Değerlendirme Kurulunun oluşturu-

lacağı yönündeki düzenlemenin sen-

dikal faaliyetlerin gelişmesi anlamına 

geldiği, şeffaf ve denetime tabi olduğu 

gerekçesi ile aynı uygulamanın MEB. 

Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Ata-

ma ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde 

de yer alması hususunda Türk Eğitim 

Sen olarak Bakanlığa yazılı başvuruda 

bulunduk.

Türk Eğitim Sen üyesi Ersin Kudretoğlu 

adına Türk Eğitim Sen olarak açılan idari da-

vada İstanbul Bağcılar İlçe Milli Eğitim Mü-

dürlüğüne 76. maddeden şube müdürü olarak 

atanan Mehmet Garip’in müdür ataması iptal 

edilmiştir.

Atama Mağduru Öğretmenler 

Genel Merkezimizi Ziyaret 

Yönetici Atama Komisyonlarında Sendika 

Temsilcisi Bulunsun

İstanbul’dan 76. 

Madde Şube Müdürü 

Atamasında İptal
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Türkiye Kamu-Sen tatil sitesi; şehir hayatının 

gürültü kirliliğinden uzak, eşsiz manzarası, beden-

sel şifa kaynağı ve termal suyu ile ev rahatlığını ya-

şayabileceğiniz, tamamı deniz manzaralı 152 apart-

la üyelerimize hizmet verecektir.

Tatil sitesi; İzmir ili Dikili ilçesi Hayıtlı mevki-

inde, il merkezine 118 km. Dikili’ye 13 km. uzak-

lıktadır.

İstanbul Üniversitesi Tıbbi Ekoloji ve Hidro-

Klimatoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin 

değerlendirme raporuna göre; “Romatoid-Artrit, 

yumuşak doku romatizmaları, jinekolojik kronik 

iltihabi hastalıklar, deri hastalıkları, sedef hastalık-

ları, akne tedavisi, eklem rahatsızlıkları, ortopedik 

ameliyatlar sonrası gibi olgularda endikasyon kaza-

nır, rehabilitasyonla birleştirerek tedavi etkinliğini 

arttırır. “ demektedir.

Tüm üyelerimize hayırlı olsun. Detaylar için www.turkegitimsen.org.tr

Üyelerimize Devremülk 

Tatil Sitesi İmkânı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde me-

mur olarak çalışan ve kurumlar arası ile 

atama yoluyla öğretmen olarak atanan bir 

kişinin atamasının iptali amacı ile Türk 

Eğitim Sen olarak açmış olduğumuz dava-

da Van İdare Mahkemesi tarafından olum-

lu karar verilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı 

konuyu temyize götürmüş Danıştay tara-

fından yerel mahkemenin kararı onanmış-

tır.

Burada önemli olan nokta Milli Eği-

tim Bakanlığının konuyu temyize götü-

rürken iddia ettiği sendikamızın hukuka 

aykırı olarak ataması yapılan bir kişinin 

iptali amacı ile açtığı davada 4688 sayılı 

yasaya göre dava açma ehliyetinin olma-

dığı noktadır. Daha önceleri sendikaların 

4688 sayılı yasanın 19/f maddesi uyarınca 

üyelerinin idare ile olan ihtilaflarında taraf 

oldukları gerekçesi ile direk tüzel kişilik 

olarak bireysel iş-

lemlerde dava açma 

ehliyetinin olmadı-

ğı yönünde kararlar 

verilmekteydi. Bu da 

şu anlama geliyordu 

ki idareler istedikle-

ri kişileri istedikleri 

yerlere atayabiliyor 

istedikleri kadroları 

verebiliyor göz göre 

göre hukuka aykırı işlemler tesis ediyor 

ve biz sendikalar bu hukuka aykırılıklarda 

dava açma ehliyetimiz olmadığı gerekçe-

si ile çaresiz kalıyorduk. Ancak Danıştay 

İkinci Daire sosyal hukuk devletin de ol-

ması gereken bir şekilde çok doğru ve hak-

kaniyetli bir karar vererek bu durumlarda 

sendikaların dava açma ehliyetlerinin ola-

bileceği yönünde karar vermiştir.

Danıştay 2. Daire 2010/1362E, 2010/ 

1503K sayılı kararında“…davanın nite-

liğine ve özelliğine göre idari yargı yer-

lerince belirlenmesi ve davacının idari 

işlemle ciddi ve makul, maddi ve manevi 

bir ilişkisi bulunulduğunun anlaşılması 

halinde dava açmaya ehil sayılması, iptal 

davaları ile idari işlemlerin hukuka uygun 

olup olmadığının saptanmasına, huku-

kun üstünlüğünün sağlanmasına, böylece 

de idarenin hukuka bağlılığının belirlen-

mesine, sonuçta hukuk devleti ilkesinin 

gerçekleşmesine olanak sağlıyor olması 

bu davalarda menfaat ilişkisinin bu amaç 

doğrultusunda yorumlanması gerektiği 

hususlar birlikte değerlendirildiğinde da-

vacının ehliyetinin bulunduğuna karar 

verilerek işin esasına geçildi.” Denilmek-

tedir. Bu karardan anlaşılması gereken ar-

tık sendikaların hukuka aykırı olan idari 

işlemlerde menfaatinin yanı sıra ciddi ve 

makul bir ilişkisinin bulunduğunu ispat-

laması durumunda dava açma ehliyetinin 

bulunduğudur. Bu karardan sonra hak 

etmediği halde hak etmedikleri kadrolara 

ataması yapılanların karşında sendikalar 

taraf ehliyetine sahip olacak ve bu hukuka 

aykırılıklar yargı denetimine tabi olacaktır. 

Bu karardan önce bakanlık tarafından ya-

pılan usulsüz atamalara üyelerimiz adına 

dava açmadığımız sürece taraf olamıyor ve 

yapılan hukuka aykırılık dava açılmadığı 

sürece devam ediyordu. Ancak bu karara 

binaen bundan sonra bu tip hukuka aykı-

rılıkların karşısında daha emin bir şekilde 

duracağız. Yargı bu kararı ile sendikaların 

elini güçlendirmiş ve daha adil uygulama-

ların yapılması için yol açmıştır.

Türk Eğitin Sen’in ısrarlı takibi sonun-

da elde edilen bu hukuki kazanım, ehliyet 

yönünden kaybettiğimiz pek çok dava da 

emsal karar olarak kullanılabilcektir. Diğer 

sendikalarda, bu kararı emsal karar olarak 

tüm kamu çalışanları lehine kullanabile-

cektir. Hayırlı olsun…

Ehliyet Yönünden 

Redde Karşı Önemli 

Bir Hukuki Kazanım
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Türk Eğitim-Sen;  Kilis İl Temsilcimiz 

Osman BOYBEYİ’nin yanlı soruşturma 

sonucunda, bir siyasi partinin toplantısına 

katılması nedeniyle 1 yıl kademe ilerle-

mesi durdurma cezası almasını ve sürgün 

edilmesini protesto etmek amacıyla Milli 

Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı. 

Ancak Türk Eğitim-Sen’in eylemi ger-

gin başladı. Güvenlik güçleri, sendika-

mızın Milli Eğitim Bakanlığı bahçesinde 

basın açıklaması yapmasına önce izin 

vermedi. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı 

İsmail Koncuk ve Türk Eğitim-Sen’liler ile 

güvenlik güçleri arasında gergin dakikalar 

yaşandı.

Türk Eğitim-Sen’in MEB önünde basın 

açıklaması yapması konusunda kararlı ol-

duğunu gören güvenlik güçleri, bu kez ey-

lemcilerin MEB bahçesine girmesine izin 

verdi.

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Yö-

netim Kurulu Üyeleri, Türkiye’nin dört 

bir yanından Ankara’ya gelen Şube Baş-

kanları, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 

hazır bulunduğu eyleme; Türkiye Kamu-

Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, Türk 

Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin 

Yokuş, Türk Haber-Sen Genel Başkanı İs-

mail Karadavut, Türk Diyanet Vakıf-Sen 

Genel Başkanı Hazım Zeki Sergi, Türk 

Kültür Sanat-Sen Genel Başkanı Hasan 

Hüseyin Yılmaz da destek verdi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 

Koncuk, eylemde basın açıklaması yapa-

rak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve iktidarın 

çifte standartlarını, yandaşlarına yaptığı 

ayrıcalıkları kamuoyuna açıkladı.

 “Hukuksuzluğun, yandaş korumanın 

merkezi haline gelen başkentimize hoş 

geldiniz” diyerek sözlerine başlayan Kon-

cuk, “Başbakan’ın üstünlerin hukuku de-

ğil, hukukun üstünlüğü olacak” ifadesini 

hatırlatarak; “Bu ülkede üstünler hukuku 

yaratılmaya çalışıldığı doğru. Ancak Sayın 

Başbakan’a sesleniyorum: Hem bu düzenin 

kaymağını yiyeceksiniz, hem de bağıracak-

sınız. Buna hakkınız yok. “ dedi. Bu üstün-

lerin kimler olduğunu soran Koncuk şöyle 

devam etti: “Milli Eğitim Bakanlığı’nda bir 

gecede 1000 okul müdürü atandı. MEB’de 

920 şube müdürü geçici görevlendirme ile 

çalışıyor. Bunlar mı üstün yoksa benim 

Şanlıurfa’ya sürülen Kilis İl Temsilcimiz 

Türk Eğitim-Sen, Çifte Standart 

Uygulayan MEB’i Protesto Etti  
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Osman Boybeyi mi?  Bu ülkede üstünle-

rin hukuku olduğu doğru. Ancak bu söz 

biz söylersek anlamlıdır. Başbakanın kendi 

yandaşlarını koruma adına üstünlerin hu-

kukundan şikâyet etmeye hakkı var mı?

Milli Eğitim Bakanlığında adamına 

göre muamele yapıldığını belirten Kon-

cuk, “AKP anlayışına teslim olursanız siz-

den daha kıymetlisi yok. Her türlü maka-

ma gelirsiniz. Ama değerlerinizi ayaklar 

altına alarak ne kadar adam olursunuz, o 

tartışılır” dedi.

 “Hani siyasi yandaş kayırmacılığına 

karşıyız diyordunuz” diyen Koncuk, “Bu 

ülkede doğruları söylemenin bedeli var. 

Doğruları yiğitçe gündeme getiriyorsanız, 

bunların nazarında değer göremezsiniz” 

dedi.

Osman Boybeyi’nin Kilis İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü ile Kilis Valiliğinin usulsüz-

lüklerini gündeme getirdiği için bir siyasi 

partinin toplantısına gitmesinin gerekçe 

gösterilerek cezalandırıldığını ve sürüldü-

ğünü belirten Koncuk, Kilis İl Temsilcimi-

zin katıldığı toplantıda, siyasi bir faaliyet 

yapmadığını ve bir siyasi partinin çalışma-

larını övmediğini dile getirdi ve iktidarın 

aynı hassasiyeti yandaş sendikanın üyeleri 

için göstermediğini bildirdi.  

Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesi Eği-

tim Bir Sen İlçe Temsilcisi olan Mehmet 

BOLAT’ın,  AKP İlçe Teşkilatının düzenle-

diği Siyaset Akademisinden dönem birin-

cisi olarak mezun olduğunu ve Ankara’da 

düzenlenen bir törende ödülünü Başba-

kan Recep Tayyip Erdoğan’dan aldığını 

kaydeden Koncuk, yapılan çifte standar-

dı eleştirdi. Sendika başkanlarının siyasi 

partilerin davetine icabet ettiğini söyleyen 

Koncuk, “bu durumda hepimizi görevden 

alın” dedi. Tüm şube başkanlarının dilekçe 

doldurarak, kendilerini ihbar edeceklerini 

söyleyen Koncuk, “MEB hadi soruşturma 

açsın, ceza versin, meslekten atsın” diye 

konuştu. 

Yanlı soruşturma yapan Başmüfettiş 

Cevdet SEZGİN’i de eleştiren Koncuk, 

Sezgin’in kendi internet sitesinde sendika 

temsilcilerinin toplumsal olayları konu 

alan toplantılara katılabileceğini içeren 

örnek mahkeme kararı bulunduğunu söy-

leyerek, buna rağmen Kilis İl Temsilcimi-

zi cezalandırdığını ve sürdüğünü belirtti. 

Koncuk, “Cevdet Sezgin bu kararıyla Ba-

kanlığın tüm müfettişlerini töhmet altına 

bırakmıştır. Önce meslektaşlarından özür 

dilesin” dedi.

Konuşması sık sık alkış ve sloganlar-

la kesilen Koncuk, “Üstünlerin çıkardığı 

Anayasaya evet der miyiz diye sordu. Türk 

Eğitim-Sen’liler hep bir ağızdan bu soruya 

“Hayır” cevabı verdi.

Eylemde “Çubukçu İstifa”, “Hak, Ada-

let Dediniz, Hakkımızı Yediniz”, “Tetikçi 

Müfettiş İstemiyoruz”, “Osman Başkan 

Dönecek, Başka Yolu Yok”, “Memur Sana 

Hayır Diyecek”, “Sürgün, Kıyım, İşte AKP” 

şeklinde sloganlar atıldı.

Eylemde Osman Boybeyi’nin atama 

kararnameleri yakıldı ve Milli Eğitim Ba-

kanlığı önüne siyah çelenk bırakıldı. Daha 

sonra Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İs-

mail Koncuk ve Genel Merkez Yönetim 

Kurulu Üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı 

Müsteşarı Esengül Civelek ve Personel Ge-

nel Müdürü Necmettin Yalçın ile görüştü. 

Müsteşar, Bakan döndükten sonra sorunu 

kendilerine ileteceğini söyledi.
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Geçenlerde Başbakan’ın Hatay mitin-

ginde malum sendika mensupları akıllara 

zarar bir slogan üreterek, Anayasa Refe-

randumuna ne kadar çok destek verdik-

lerini göstermek istediler. Başbakandan 

da takdir aldılar ve “zeki adamlar” sözüyle 

ödüllendirildiler. Bu gazla nereye giderler 

Allah bilir.

Bu referandumdan EVET çıkmaması 

halinde, iktidarın 2011 genel seçimlerinde 

güç kaybetmesinin, kendi gelecekleri açı-

sından ne kadar tehlikeli sonuçlar doğu-

racağını iyi hesap eden bu malum sendika 

yöneticileri, başta genel başkanları olmak 

üzere zaten bugüne kadar hiç yapmadık-

ları sendikacılığı, en azından isimlerinde 

sendika yazdığını da unutarak işi gücü 

bir yana bırakıp EVET’çiliğe soyundular. 

AKP il ve ilçe teşkilatlarını bile bulamadığı 

propaganda tekniklerini de bulmak gibi, 

ancak büyük zeka sahiplerinin ulaşabile-

ceği, üstün  mizah ve sanatsal yönlerini de 

kullanarak asla unutulmayacak buluşlara 

imza atmaktadırlar.

Sanat, mizah ve soytarılığı bir birine 

karırştırmak gibi büyük bir hünere de sa-

hip olan bu büyük sendikacıların(!) en son 

marifeti Hatay Mitinginde açtıkları pan-

kartta yazılıydı;” “Nikah masasında bile 

bu kadar iştahla ‘evet’ dememiştik”. Türk 

Eğitim Sen olarak bu olayı haber yapa-

rak; “Kendi nikâhımda bile bu kadar rahat 

‘evet’ diyememiştim” şeklinde kamu oyuna 

duyurmuştuk. Bu büyük mizah ve sanat 

şahaseri sloganı nasıl unutarak, bir kısmı-

nı değiştirmişiz bilmiyorum, her halde ez-

berci olmadığımızdandır(!) Bu olayı haber 

yapma gereği duyduk, çünki, bazılarının 

ne büyük korkular, endişeler içinde olduk-

larını, hali pür melallerinin cümle alem 

tarafından bilinmesini istedik. Adam ol-

madıklarını biliyorduk, ancak bilmeyenler 

de bilsin istedik.

 Kendi nikahlarını siyasi olaylara peş-

keş çekmekten biraz olsun endişe duyma-

yanlar, yaptığımız haber ve öne sürdüğü-

müz gerçeklerin acısıyla, bunu, ancak, 

“Zeka sahibi insanlar anlar.” diye aptalca 

bir savunma yaparak, yedikleri herzeyi 

sanat, mizah diye yutturmaya çalışmakta, 

insanımızın zekasıyla da alay etmekte bir 

beis görmeksizin, çırpındıkça battıklarının 

farkına varamamaktadırlar.

Türk Eğitim Sen, bugün ülkenin en 

büyük sendikasıdır. Bu büyüklük, siyasi 

angajmanlar, iktidar desteği ile elde edi-

len bir başarı değildir. Dolayısıyla, bizim, 

kimin iktidar olduğuyla ilgimiz ülkemiz, 

milletimiz ve üyelerimizin hak, hukuku ve 

geleceği ile ilgili kaygılarımızdandır. An-

cak, varlıklarını bir siyasi iktidarın varlığı, 

yokluğu ile ilişkilendirenler, mevcut ko-

numlarını muhafaza etmek, bulundukları 

alanda tutunabilmek için ağababalarının 

doğrularını da yanlışlarını da savunmak 

zorundadır. Bunu bile anlayabilmemiz 

mümkündür, fakat nikah gibi, şerefimiz 

ve aile bağlarımızın bu uğurda meze yapıl-

masını anlayamayız. Sorumlu sendikacılık 

anlayışımız, değerlerimize ölümüne bağ-

lı olmamız eğitim alanında bu soytarılığı 

yapanları deşifre etmemiz gerektiğini bize 

söylemektedir. Ya bu alanda adam gibi tu-

tum takınacak ve sorumluluklarınızı ye-

rine getireceksiniz, ya da ipliğiniz pazara 

çıkarılacaktır.

Kendi ikbal kaygıları ile, yaptıkları ha-

tayı görmezden gelenler, pis nefislerinin 

geleceği adına her türlü zillete katlananlar, 

sadece birilerine hoş görünmek, onların 

değirmenine su taşımak gibi siyasi deje-

nerasyonu devam ettirmek gibi bir sorum-

luluğu olduğunu düşünenler, eğitim-öğre-

tim gibi önemli bir alanda var olma hak-

kına sahip olamazlar. İşte, yaşananların en 

önemli sebebi budur. Yani, destekledikleri 

iktidarın gideceği korkusu, bundan dolayı 

yaşadıkları travmanın miting alanlarına 

dışa vurum olarak en seviyesizce ve ahlak-

sızca yansıması; “Nikah masasında bile bu 

kadar iştahla ‘evet’ dememiştik”.

Bu kokuşmuşluğu, çürümüşlüğü mi-

zah, sanat diye takdim etmek soytarılı-

ğın fevkinde bir durum değil de, nedir? 

Böylesine küçülerek, nikahlarını, kendi 

ifadeleri ile, sanatsal faaliyetlere (!) meze 

yapmaktan çekinmeyenlerin, yalakalığın 

hengi mertebesine çıktıklarını kamu oyu-

nun takdirine bırakıyoruz. Yüce Allah he-

pimizi, şahsi kaygılarımız ve nefislerimiz 

için değerlerimize sırt çevirmekten, bu de-

ğerlerimizi basamak olarak kullanmaktan 

korusun! Şerefiyle yaşayanlardan eylesin, 

Amin.

Soytarılık, Mizah, 

Sanat ve Sendikacılık

Usta Öğreticilerle 

İlgili Yazımıza 

Meb’den Cevap

 Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı-

na bağlı okul ve halk eğitim merkezlerinde 

usta öğretici olarak çalışanlar, 2008 yılın-

dan önceki dönemde ders saati üzerinden 

ücret almakta ve  sigorta primleri de en 

fazla haftada dört gün üzerinden yatırıl-

maktaydı. 2008 tarihli yasal düzenleme 

ile usta öğreticilerin SSK primleri aylık 30 

gün üzerinden ödenmeye başlanarak  usta 

öğreticilere çalışmadıkları dönemlerde 

isteğe bağlı sigorta ödeme imkânı veril-

miştir. Yasal düzenleme yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren geçerli olduğundan, geç-

mişe dönük eksik ödemeler emeklilik ko-

nusunda sene kaybına neden olmaktadır. 

Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gön-

derdiğimiz yazıyla, usta öğretici olarak gö-

rev yapanların geçmişe dönük eksik prim 

günlerinin tam ödenmiş olarak kabul 

edilmesi ya da geçmişe dönük ödenmemiş 

prim günlerinin kendilerince ödenmesi 

imkânı verilmesi hususunda talepte bu-

lunmuştuk.

Bakanlık tarafından sendikamıza gön-

derilen cevabi yazıda, 01.10.2008 tarihin-

den önce geçen çalışma süreleri için hiz-

met borçlanması yoluyla eksikliğin gide-

rilmesi hususunda Çalışma ve Sosyal Gü-

venlik Bakanlığı ile müşterek çalışmaların 

yürütülmekte olduğu bildirilmiştir.

İlgili cevabi yazı için 

www.turkegitimsen.org.tr
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Öğrenim Özrü 

Engellenemez!

Türk Eğitim Sen’den Sınavlara 

Girecek Üyelerimize Büyük Hizmet

Rehber Öğretmenlerin Sınav 

Dönemi Ücretleri İçin Dava Açtık!

Kocaeli İlinde rotasyona tabi okullar listesinde adı geçen Mu-

ammer Dereli Anadolu Öğretmen Lisesi, Kocaeli İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü’nün yazısıyla duyuru listesinden çıkarılmıştır. Yazı-

nın gerekçesinde ise alanı öğretmenlik meslek bilgisi olan bahsi 

geçen okul müdürünün, alanı itibarıyla il genelinde okul mü-

dürü olarak atanabileceği aynı veya bir üst tipteki eğitim kuru-

munun bulunmaması halinde zorunlu yer değiştirme suretiyle 

atamasının   ertelenebileceği belirtilmiştir. Ancak 80 Sayılı Ta-

lim Terbiye Kurulu Karar eki çizelgede, bu alanın okutabileceği 

sosyoloji, mantık, psikoloji vb. derslerin bulunduğu ortaöğretim 

kurumlarına atanmasına bir engel bulunmamaktadır. 

Türk Eğitim Sen olarak, Kocaeli Valiliği ve Milli Eğitim Ba-

kanlığına gönderdiğimiz yazılarla, tamamen okul müdürünü 

korumaya yönelik olan bu keyfi uygulamanın sona erdirilme-

sini, aksi takdirde her türlü yasal yollara başvurulacağını bildir-

memiz üzerine, bu hukuk dışı uygulaya son verilmiştir.

2010 Ağustos ayı özür durumu-

na bağlı yer değişikliği döneminde, 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde 

yüksek lisans programını kazanarak öğrenim özründen yarar-

lanmak isteyen üyelerimizin yaptıkları başvurular, hiçbir yasal 

engel bulunmamasına karşılık kabul edilmemektedir. Bu konu-

da ülke genelinde de sıkıntı yaşandığına dair tarafımıza bilgiler 

ulaşmaktadır.

  Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa yazdığımız yazıyla bu 

durumun bir an önce düzeltilerek mağduriyetlerin önlenmesini 

talep ettik.

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi olarak üyelerimizin gire-

cekleri sınavlarda daha başarılı olmaları ve üyelerimize bu ça-

lışmalarında destek olmak amacıyla “SINAVLARA HAZIRLIK 

CD’Sİ” hazırlanmıştır. 

Sınavlara hazırlık amacıyla hazırla-

nan CD içerisinde;    

1-Uzman ve Başöğretmenlik Öğ-

retmenlik Sınavı         

2-Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı     

3-Şube Müdürlüğü Sınavı 

4- Fen Liselerine ve Sosyal Bilimler 

Liselerine Öğretmen Seçim Sınavı

5-Şef ve Memur Görevde Yükselme Sınavı

6-Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Personel 

Sınavı

Konuları, Deneme Sınavları, Sunuları, Geçmiş Sınav Soruları 

derlenmiş bulunmaktadır,

 CD hazırlanırken sınav kılavuzlarının hazırlanmamış ol-

ması nedeniyle mevzuat konuları bilinmemektedir. Bu nedenle 

yönetmeliklerde yer alan konular ile geçmiş sınavlarda yer alan 

konuların çıkma ihtimali düşünülerek bu sınavlardaki mevzuat-

lar kullanılmıştır.

 MEB ve ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavlar derlenmiş ve 

kategorilendirilmiştir.      

 CD’ler şubelerimize gönderilmiştir. Şubelerimiz tarafından, 

talepler doğrultusunda CD’ler çoğaltılarak üyelerimizin istifa-

desine sunulacaktır.

Milli Eğitim Ba-

kanlığı tarafından tüm 

Valiliklere gönderil-

mek suretiyle düzen-

lenen 30.06.2010 tarih 

ve 32546 sayılı yazı ile 

yazının ekinde yer ve-

rilen Maliye Bakanlığı 

tarafından tesis edilen 

25.06.2010 tarih ve 

9434 sayılı idari işle-

min iptali için Türk 

Eğitim Sen olarak dava açtık. Dava konusu işlem, ek ders ücreti 

konulu olup orta öğretim kurumlarında görevli rehber öğretmen-

lerin sınav dönemlerinde de yerine getirdikleri rehberlik çalışma-

sına bağlı olarak ders yılı dışındaki bu sürelerde ek ders ücreti alıp 

alamayacaklarına ilişkindir. Maliye Bakanlığı sınav dönemlerinde 

yerine getirilen rehberlik çalışmasına bağlı olarak ders yılı dışın-

daki bu sürelerde rehber öğretmenlerin ek ders ücreti alamaya-

caklarını belirtmiştir. Mağduriyetlerin davamız ile giderilmesini 

umut etmekteyiz

G
ir

iş
im
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ri

m
iz
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Milli Eğitim Bakan-

lığı tarafından yine son 

anda kadrolu görev ya-

pan öğretmenlere il em-

rine atanabilme hakkı 

verilmiştir. Bu gelişme 

gecikmiş de olsa kadrolu 

çalışan öğretmenlerimi-

zi eşlerinin yanına gide-

bilmek adına son derece 

mutlu etmiştir. Ancak 

aynı mutluluğu sözleş-

meli öğretmenlerimiz yaşayamamaktadır. Bakanlık her defasında 

bazı hakları yapılan eylem ve tepkilerden sonra yapılan basın açık-

laması ile vermektense, Yönetmelikte yapacağı değişiklik ile il emri 

hakkını hem sözleşmeli hem kadrolu öğretmenlere vererek 2011 ve 

daha sonraki yıllarda yeni üzüntülere, yeni gerginliklere yol açma-

malıdır. . Bu anlamda Bakanlığın ivedilikle Yönetmelikte değişiklik 

yaparak il emrine atanma hakkını hem sözleşmeli hem de kadrolu 

öğretmenlere vermesi için yazı yazdık.

Ayrıca yazımızda iller arası yer değiştirmek isteyen öğretmen-

lerimize de yeni bir atama hakkı verilmesi hususunda da talepte 

bulunduk.

Milli Eğitim Bakanlı-

ğına şube müdürü olarak 

atanan bir üyemiz daha 

sonra Ankara ili Altındağ 

ilçesinde bir İlköğretim 

Okuluna atanmıştır. Yapı-

lan atamanın hukuka uy-

gun olmadığından dolayı 

açılan idari davada İdare 

Mahkemesi iptal kararı 

vermiştir. Üyemiz bu süreçte yaşadığı manevi sıkıntıların gideril-

mesi için sorumlular hakkında manevi tazminat davası açmıştır. 

Ankara 18. Asliye Hukuk Mahkemesi; hukuk devletinin başta ge-

len niteliği; yönetenlerin idarelerinin değil, hukukun üstünlüğünü 

kabul etmiş olmasıdır, hukuk devletinde yasama, yürütme ve yargı 

organları kendi görev alanlarına giren yetkilerini Anayasa ve yasa-

ların çizdiği sınırlar içinde kullanırlar ve son olarak da idare adına 

işlem yapan kamu görevlisinin emredici yasa kurallarına uymaması 

suç oluşturan bir davranış oluşturur demek sureti ile manevi tazmi-

nata hükmetmiştir.

Ayrıca mahkeme kararında davacı sendikamız Türk Eğitim Sen 

üyesi Kazım KILIÇ,  başka bir birimde değerlendirilmesinde uygun 

olunacağı yönünde getirilen teklifin haklı gerekçelere dayandırıl-

madığını, üyemizin sicil dosyasının incelenmesinden de perfor-

mans düşüklüğünün kabul edilemeyeceği belirtilmiştir.

İlgili yargı kararı için www.turkegitimsen.org.tr

Türk Eğitim 

Sen olarak Bakan-

lığa gönderdiği-

miz yazıyla, Milli 

Eğitim Bakanlığı 

bünyesinde il ve 

ilçe milli eğitim 

şube müdürlüğü 

kadro sayılarını 

sormuştuk. Ba-

kanlık tarafından 

gönderilen listeye 

göre; il ve ilçe 

milli eğitim mü-

dürlüklerinde 1995 adet şube müdürü norm kadrosu bulunmak-

ta olup, 1075 kişi kadrolu olarak görev yaptığı için 920 adet boş 

norm bulunmakta ve bu 920 adet boş norm kadro asaleten atan-

ma şartlarına haiz olmayan kişilerce doldurulmaktadır. Ayrıca, 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından; bu 920 kişinin dışında 214 kişi 

daha norm kadro bulunmamasına karşılık, devleti zarara uğrata-

cak şekilde, geçici görevlendirme yolu ile çalıştırılmaktadır. Milli 

Eğitim Bakanlığı, kendi yandaşlarına makam ve mevki sağlamak 

adına, kariyer ve liyakat ilkelerini hiçe sayarak sözkonusu görev-

lendirmeleri gerçekleştirmektedir. Bu haksız görevlendirmelere 

sendika olarak sessiz kalabilmemiz mümkün değildir.

Türk Eğitim Sen olarak, 214 şube müdürünün geçici görev-

lendirilmesi sebebiyle devleti zarara uğratan Milli Eğitim Bakanı 

Nimet ÇUBUKÇU hakkında, daha önce Ankara Cumhuriyet 

Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştuk.

Şimdi de 214 şube müdürünün geçici görevlendirilmesi iş-

leminin iptali istemiyle yaptığımız başvurumuzun reddine dair 

işlemin iptali için Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesinde dava 

açtık.

İlgili dava dilekçemiz için www.turkegitimsen.org.tr

Usulsüz Şube Müdürü 

Görevlendirmelerine Dava Açtık

Sözleşmelilere İl Emri, İl Dışına 

İkinci Başvuru Hakkı Verilmeli

Eski Earged Başkanı Halil Rahman 

Acar Tazminata Mahkum Edildi

1 Mayıs 2010 tarihinde Resmi Gazetede MEB Yaygın Eğitim 

Kurumları Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Yaygın 

Eğitim Kurumları yöneticilerinin nöbet tutmaları karşılığında 

hak ettikleri izinlerin mülga Yönetmelikte yer almasına rağmen 

yeni Yönetmelikte yer almaması üzerine Türk Eğitim Sen olarak 

konuyu yargıya taşıdık. Danıştay’da görülecek olan davamızdan 

olumlu sonuç alınarak düzenlenen bu haksız uygulamanın önüne 

geçilmesini temenni ediyoruz. 

H.E.M. 

Yöneticilerini 

Mağdur Eden 

Yönetmeliğe 

Dava Açtık
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Türk Eğitim Sen Malatya Şubesinin Malatya 

Valiliğine yaptığı bilgi edinme konulu başvurula-

rın Bilgi Edinme Hakkı Kanununa aykırı hareket 

edilerek reddedilmesi üzerine Genel Merkez ola-

rak açmış olduğumuz iki davada yürütmeyi dur-

durma kararı verilmiştir. Şubelerimizin yaptığı 

bilgi edinme taleplerinin “Özel hayatın gizliliği” 

veya “kurum içi düzenlemeler “ denilmek suretiy-

le reddedilmesinde hukuka uygunluk olmadığına 

karar verilmiştir.

  Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İs-

mail Koncuk, sendikamızın Milli Eğitim 

Bakanı Nimet Çubukçu hakkında suç 

duyurusunda bulunduğunu kamuoyuna 

duyurdu.

TÜRK EĞİTİM-SEN, MİLLİ EĞİTİM 

BAKANI NİMET ÇUBUKÇU HAKKIN-

DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU.

 Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gön-

derdiğimiz yazıyla, Milli Eğitim Bakanlı-

ğı bünyesinde il ve ilçe milli eğitim şube 

müdürlüğü kadro sayılarını sormuştuk. 

Bakanlık tarafından gönderilen listeye 

göre; il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerin-

de 1995 adet şube müdürü norm kadrosu 

bulunmaktadır. 1995 şube müdürü norm 

kadrosunda 1075 kişi kadrolu olarak görev 

yaptığı için 920 adet boş norm bulunmakta 

ve bu 920 adet boş norm kadro asaleten 

atanma şartlarına haiz olmayan kişilerce 

doldurulmaktadır.

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı tarafın-

dan; bu 920 kişinin dışında 214 kişi daha 

norm kadro bulunmamasına karşılık, 

devleti zarara uğratacak şekilde, geçici 

görevlendirme yolu ile çalıştırılmak-

tadır. Örneğin; Ankara’da şube müdürü 

norm kadro sayısı 75 iken; 49 kişi kadrolu, 

35 kişi geçici görevlendirme ile çalışmakta-

dır. İstanbul’da şube müdürü norm kadro 

sayısı 137 iken, 102 kişi kadrolu, 96 kişi ise 

geçici görevlendirme yoluyla görev yap-

maktadır.   Adana’da şube müdürü norm 

kadro sayısı 43 iken, 28 kişi kadrolu, 28 kişi 

ise geçici görevlendirme ile çalışmakta-

dır. Konya’da şube müdürü norm sayısı 69 

iken: geçici görevle ndirme ile çalışan şube 

müdürü sayısı 49, kadrolu çalışanların sa-

yısı 31’dir. 214 kişinin bu şekilde istihdam 

edilmesi nedeniyle devlet binlerce lira za-

rara uğratılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı, kendi yandaş-

larına makam ve mevki sağlamak adına, 

kariyer ve liyakat ilkelerini hiçe sayarak 

söz konusu görevlendirmeleri gerçekleş-

tirmektedir. Bu haksız görevlendirme-

lere sendika olarak sessiz kalabilmemiz 

mümkün değildir.

Bu nedenle Türk Eğitim Sen, 214 şube 

müdürünü geçici görevlendirmek sure-

tiyle devleti zarara uğratan Milli Eğitim 

Bakanı Nimet ÇUBUKÇU hakkında, An-

kara Cumhuriyet Başsavcılığına suç du-

yurusunda bulundu.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Milli Eğitim Bakanı 

Nimet Çubukçu 

Hakkında Suç 

Duyurusunda 

Bulunduk

Genel Başkan Koncuk: “Türk 

Milli Eğitimi Bilinmezliğin İçine 

Sürükleniyor”

Yargı 

“Malatya 

Valiliği Bilgi 

Vermelidir” 

Dedi

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın İlköğretim ve Ortaöğretimde haftalık ders saatlerine ge-

tirdiği yeni düzenlemeyi ve liselerde alanların kaldırılmasını değerlen-

dirdi.

Bunun aceleyle alınmış bir karar olduğuna dikkati çeken Koncuk, 

bu uygulamayla Türk mili eğitiminin bilinmezliğin içine sürüklediği-

ni söyledi. Okulların fiziki yapılarının uygulama için yeterli olmadığını dile getiren 

Koncuk, bu uygulamanın bazı okullarda öğretmen ihtiyacını daha da artıracağını, bazı 

okullarda ise öğretmen fazlalığı oluşturacağını belirtti.

Masa başında alınan kararlarla eğitim-öğretimin sağlıklı yönetilemeyeceğini kay-

deden Koncuk, eğitimin deneme-yanılma yöntemiyle başarı sağlanacak bir alan olma-

dığını bildirdi.

 Koncuk, tebeşir tozunu yutmayan insanların getirdiği bu düzenlemenin sorumlu-

lukla değerlendirilmiş yenilikler olmadığını ifade etti. Ayrıca Genel Başkan Koncuk, 

bu uygulamanın öncelikle pilot illerde uygulanması gerektiğini söyledi. 

Genel Başkan İsmail KONCUK’un yaptığı açıklamayı izlemek için www..turkegi-

timsen.org.tr adresini tıklayınız. 
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Bugünlerde okul müdürlerine yapıla-

cak rotasyon herkesin dilinde. Eğitimciler 

bu konuda farklı algılamalar, farklı değer-

lendirmeler içerisinde. Her yorum yapan, 

her konuşan sendikaların da kendi düşün-

dükleri, kendi inandıkları gibi davranma-

sını istiyor. Hatta, bu konuda sendikalara 

tehditler bile geliyor.

Sendikaların her konuda herkesle aynı 

düşünmesi elbette mümkün değil. Bu ola-

yı nereden değerlendirdiğinize bağlı bir 

durumdur. Rotasyon uygulamasını değer-

lendiren pek çok eğitim çalışanı, “müdü-

rüm gitsin de, nasıl giderse gitsin”, bazıla-

rı, “Ben müdürümden memnunun, aman 

gitmesin, yeni gelen başıma bela olabilir.” 

Gibi değerlendirmeler yapmaktadır.

Demokratik kitle örgütü olarak sendi-

kalar ise, olaya, şahsi, şahsi endişelerden 

kaynaklanan yorumlardan bakma hakkına 

sahip değildir. Sendikalar, müdürlerin de 

bir kamu çalışanı olduğundan hareketle, 

rotasyon uygulamasına, hak, hukuk, kaza-

nılmış haklar ve insan hakları yönünden 

yaklaşmak ve buna göre karar vermek zo-

rundadır. Bir kısım sendikaların da bu uy-

gulamayı,  kadrolarına yeni yerler açmak, 

kendisinden olmayanları tasfiye etmek 

düşüncesi ile desteklediği  bütün eğitim 

çalışanlarının malumudur. Bugünlerde, 

rotasyona tabi okul müdürlerini gezen 

söz konusu yandaş sendikanın, “Bize üye 

olun, sizi koruyalım.” Sözleri ile, rotasyona 

tabi müdürlere çengel attıkları  ve rotas-

yon tehditi ile yandaş oluşturma gayreti de 

sendikamıza gelen bilgiler arasındadır.

Bu sözlere az da olsa kanan ve çengele 

takılan müdürlerin varlığını da biliyoruz. 

Bu sözde sendika hep benzeri üslup ve 

metotları kullanarak üye yapmayı bir alış-

kanlık haline getirmiştir. Problemin sebebi 

olan, rotasyon uygulamasının baş aktörü 

olanların kendi oluşturdukları boz bula-

nık ortamdan nemalanmaya çalışması da 

onların seviyesizliğini bir kere daha gözler 

önüne sermiştir. Onların seviyesi bellidir 

de, bu çengele az da olsa takılanların sevi-

yesini hesap etmek mümkün değildir. Az 

da olsa, dünyadan bi haber, mevzuattan bi 

haber bu kişilerin okul müdürü olması akıl 

alacak bir durum değildir. Bu tip müdürler 

ve il milli eğitim müdürlükleri sendikamız 

tarafından çok yakından takip edilmek-

tedir. Yapılacak rotasyon uygulaması ve 

muhtemel suistimaller ve müsebbipleri 

asla göz ardı edilmeyecektir.

 Türk Eğitim Sen olarak rotasyon uy-

gulamasının mevcut haliyle yapılmasının 

çok ciddi hukuki problemlere ve kargaşaya 

sebep olacağını defalarca yazdık, muha-

taplarımızı uyardık, ancak MEB inadından 

dönmedi. Bir çok il mem rotasyon duyru-

sunu yaptı ve başvurular alınmaya başladı, 

bazı illerimizde başvurular sonuçlandı. Bir 

çok okul müdürü dava açmaya hazırlanı-

yor. Türk Eğitim Sen olarak hem yönet-

meliğe hem de genelgeye iki dava açtık 

Yönetmeliğe açtığımız dava da yürütmeyi 

durdurma talebimiz ret edildi. Dava esas-

tan görüşülmeye devem ediyor.

Burada dava açacak yöneticilere, uy-

gulamadan sonra dava açmalarını ve dava 

dilekçelerinde yeni oluşacak gerekçeleri 

de kullanmalarını sağlık veriyoruz. Uygu-

lamadan önce dava açan okul müdürleri, 

yeni oluşacak gerekçeler sebebiyle ikini bir 

dava açmak zorunda kalabilirler. Türk Eği-

tim Sen’in hem Genel Merkez avukatları 

hem de il avukatları açılacak davalara her 

türlü hukuki desteği verecektir. Türk Eği-

tim Sen’in genelgeye açtığı dava sebebiyle 

aynı mahiyette başka davalar açmak, boşu-

na masraf olacaktır. Bu sebeple, rotasyon 

uygulamasından sonra dava açmak daha 

akıllıca olacaktır. Nelere dava açılabilir?

1-5 yılın hesaplanma şekli tartışmalı 

bir konudur. 5 yılın nasıl hesap edileceği 

yönetmelikte değil, genelgede belirtil-

miştir. 5 yıl hesabında yönetmeliğin ya-

yım tarihi ilk gün olarak kabul edilebilir. 

MEB bunun tam tersini yapmıştır.

2-Geçici 1.madde göz ardı edilmiş-

tir. Rotasyon Yönetmelik gereği resen 

yapılan bir uygulama olmasına rağmen, 

isteğe bağlı atama dönemi ile karıştırıl-

mış ve kazanılmış haklar göz ardı edil-

miştir. Mesela, ilgili genelge ile, bran-

şı sınıf öğretmenliği olan  10-15 yıldır 

işitme engelliler ilk öğretim okulunda 

görev yapan bir okul müdüründen, mev-

cut yönetmeliğe uygun tayin isteğinde 

bulunması istenerek, diğer ilk öğretim 

okullarına tayin istemesi öngörülmekte-

dir. Bu durum, kazanılmış haklar ilkesi 

ile örtüşmeyen, bir hak gaspıdır. Dola-

yısıyla, rotasyona tabi müdürlere Atama 

ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 7 ve 

8 inci Maddelerini dayatmak doğru de-

ğildir. Bu maddeler isteğe bağlı atama ve 

yer değiştirme döneminde başvurulacak 

ve istenecek maddelerdir.

3-Anadolu liselerinde çalışan bir okul 

müdürünün bir genel liseye verilme-

si halinde ek ders kayıpları söz konusu 

olacaktır. Bu yeni durum, maddi kayıp 

oluşturması sebebiyle  yargı tarafından 

dikkate alınacak öneme sahiptir. Bu du-

ruma uyan diğer okul müdürleri de aynı 

gerekçeyi dava dilekçelerinde kullanabi-

lecektir.

4-Tercihlerine atanamayan okul mü-

dürleri bilgisayar kurasına tabi tutul-

ması halinde, hiçbir objektif kritere uy-

mayan bu atama usulüne karşı da dava 

açabilir.

 5-Bilgisayar kurası sonucunda puanı 

düşük olan bir okul müdürü merkez il-

çelerde veya  puan itibariyle daha yüksek 

Rotasyon 

Uygulamasındaki 

Hukuk İhlalleri 

Nelerdir?
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puanlı okullara, puanı daha yüksek olan 

okul müdürleri ise merkez ilçe dışındaki 

ilçelere veya daha düşük puan gerektiren 

okullara tayin olabilecektir. Böyle bir 

durum oluşması yargı tarafından ciddi 

ve telafisi mümkün olmayan bir sonuç 

olarak değerlendirilebilir.

6-Bazı illerimizde münhal olduğu 

halde duyuruya çıkarılmayan okullar 

bulunmaktadır. Bu konu daha önce yar-

gıya taşınmış ve yargı atamaları iptal 

etmiştir. Böyle uygulamalar yapılan il-

lerimizde, rotasyona tabi tutulan okul 

müdürleri için, bu durum, dava dilek-

çesinde yer vermesi gereken önemli bir 

gerekçedir.

7-Yönetmelikte ifade edilen, liyakat 

ve kariyer şartının hiç göz önüne alın-

maması uygulamayı, yönetmeliğe aykırı 

bir uygulama durumuna düşürmektedir. 

Bilgisayar kurası hangi liyakat ve kariyer 

ölçüsüne göre yapılacaktır?

8-Rotasyon uygulamasında, eş duru-

mu ve diğer özür durumlarının dikkate 

alınacağına dair bir hüküm, ne yönetme-

likte ne de genelgede bulunmaktadır. Bu 

yapılacak işlemin iptali için önemli bir 

eksikliktir.

9-Okul müdürlüğü öğretmenlere 

ikinci görev olarak verilmektedir. Yani 

esas olan öğretmenliktir. Dolayısıyla, 

asıl işi öğretmenlik olan  okul müdürle-

rine öğretmenlere yapılmayan bir uygu-

lamayı dayatmak çifte standart bir uygu-

lamadır ve Anayasa’nın eşitlik ilkesine 

aykırı olduğu gibi, MEB’in mevzuatına 

da aykırıdır.

10-Okul müdürleri hiyerarşik sıra-

lamada il milli eğitim müdürü, il mili 

eğitim müdür yardımcısı, şube müdür-

leri, ilçe milli eğitim müdüründen sonra 

gelmektedir. Diğer yöneticilere uygu-

lanmayan bir sistemin, sadece okul mü-

dürlerine uygulanması hiyerarşik yapı 

düşünüldüğünde hakkaniyetle bağdaş-

mamaktadır.

Rotasyona tabi tutulan ve dava açmak 

isteyen okul müdürleri yukarda belirttiği-

miz gerekçeleri ve kendi bölgelerinde olu-

şacak diğer kusurlu iş ve işlemleri örnek 

gösterebilir. Bu gerekçeleri uzatmak müm-

kündür.

Türk Eğitim Sen Milli Eğitim Bakanlığı-

nı bu yamalı bohçaya benzeyen ve yukarda 

ifade ettiğimiz hukuki problemleri oluştu-

racak rotasyon ile ilgili olarak uyarmıştır. 

Uyarılarımızı dikkate almayan ve herkesin 

kabul edebileceği bir rotasyon yapmamak 

konusunda inat eden MEB’in, yönetmeli-

ğine ve rotasyon genelgesine yönelik dava-

lar sendikamız tarafından açılmıştır. Türk 

Eğitim Sen sorumlu sendikacılık gereği 

uyarı görevini yerine getirmiştir. Uygula-

ma sonrasında da , uygulamadaki eksik-

liklere yönelik yüzlerce dava açılacağı bel-

lidir. Bir sendikanın gazı ile hareket eden 

MEB ve Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet 

ÇUBUKÇU oluşabilecek kargaşanın tek 

sorumlusudur.

Başarılı pek çok okul müdürünün hak-

sızlığa uğramasına sebep olabilecek ve    

KALDIR AT ROTASYONU olarak isim-

lendirilen bu uygulamayı ertelemek için 

hala vakit vardır. MEB’i aklı selime davet 

ediyoruz.

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi

Ünye Milli Eğitim Müdürlüğü bazı 4/B SözleşmeliÖğretmenleri çeşitli se-

bepler ileri sürerek Ünye’nin daha merkezi okullarına getirmiştir. Bu uygula-

maların 4/B sözleşmelik hükümleriyle uyuşup uyuşmadığı konusunda şube 

başkanlığımız tarafından Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne resmi yazı yazıl-

dı. Bu yapılan uygulamanın yandaş kayırmacılığı olduğu konusunda çok ciddi 

şüpheler olduğunu belirten Şube Başkanı Ömer Okumuş, “ Uygulama, Ordu’da 

görev yapan 4/B sözleşmeli öğretmenler arasında da infiale sebep olmuştur. Ay-

rıca 12 Temmuz tarihinde il içi sıra isteklerinin yapılmasının arefesinde böyle 

bir işlemin tahsis edilmesi de manidardır.” Şeklinde konuştu.

Detaylı bilgi için: www.ordu.tesweb.org

Ordu Ünye’de Neler Oluyor?
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Mağdur Öğretmenler 

İçin MEB Önünde 

Eylem Yaptık
Eş durumu mağduru öğretmenler, eş-

leri ve çocuklarıyla Milli Eğitim Bakanlığı 

önünde eylem yaptı. Türk Eğitim-Sen’in 

öncülüğünde yapılan eyleme,  Eğitim-İş ve 

Anadolu Eğitim-Sen de destek verdi. Türk 

Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk 

ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyele-

rinin katıldığı eylemde, öğretmenler, slo-

ganlarla Milli Eğitim Bakanlığını protesto 

etti.

 “Eşimin yanına verin. 3 değil, 13 çocuk 

olsun”, “Online evlilik istemiyoruz”, “Alla-

hın emriyle evlendik, il emriyle ayrıldık”, 

“Eş durumu açılımı istiyoruz”, “Ya birleş-

tirin, ya boşayın” şeklinde pankartlar taşı-

yan öğretmenler isyan etti.

Eylemde bir konuşma yapan Türk 

Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Kon-

cuk, il emri hakkının kaldırılmasını eleş-

tirerek, “ siz hamile öğretmeni görüp, aile 

bütünlüğünü korumanın ne kadar önemli 

olduğunu anlayacaksınız. Ancak bundan 

1 sene sonra, 2010 yılında aile bağlarının 

önemini unutacaksınız. Ne oldu Sayın Ba-

kan? Neden il emri uygulamasını kaldırdı-

nız?” diye konuştu.

Burada bulunanların arkasında on bin-

lerce kişinin olduğunu söyleyen Koncuk, 

öğretmenlerin çocuk yapmaya cesaret 

edemediklerini belirtti. Koncuk, “Ailesi 

parçalanmış öğretmenler, anne baba sev-

gisinden uzak kalmaması için çocuk yap-

mıyor” dedi.

İl emri uygulamasının yeniden getiril-

mesini isteyen Koncuk “bu adaletsiz anla-

yışla hangi Anayasa değişikliğini getirirse-

niz getirin, öğretmenler hayır diyecektir” 

şeklinde konuştu. İl içi tayin hakkının 

ikinci kez verildiğini ancak illerarası tayin 

hakkının ikinci kez verilmediğini söyleyen 

Koncuk, bu konuda beklentilerin karışlan-

masını istedi.

Genel Başkan Koncuk, sözleşmeli öğ-

retmenlerin kadroya geçirilmesine iliş-

kin verilen sözün hala tutulmadığına da 

işaret ederek, Milli Eğitim Bakanı Nimet 

Çubukçu’nun, Hüseyin Çelik’ten sonra söz 

verdiği halde sözünü tutmayan Bakan ola-

rak tarihe geçtiğini söyledi. 

Eş durumu Atama Mağdurları Plat-

formu da eylemde bir konuşma yaparak, 

mağduriyetlerinin giderilmesini istedi ve 

şunları söyledi: “ 15 Temmuz 2010 tarihin-

de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ya-

yınlanan özür grubu atama kılavuzundan 

dolayı birçok öğretmen arkadaşımız mağ-

dur oldu. Bizler burada torpil değil, anaya-

samızda da yer bulan ve en temel hakkımız 

olan aile bütünlüğümüzü koruma hakkı is-

tiyoruz.”

Eylemde il emri mağduru öğretmenler, 

Bakanlığı protesto etmek için yüzüklerini 

attı. Eylemin ardından Türk Eğitim-Sen 

Genel Başkanı İsmail Koncuk ve eş du-

rumu mağduru öğretmenler önce Milli 

Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdür 

Yardımcısı Bekir Erdoğan, ardından da 

Personel Genel Müdürü Necmettin Yalçın 

ve Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel 

Müdür Yardımcı Hikmet Orman ile görüş-

tü. İl emri uygulamasının geri getirilmesi-

ni isteyen Koncuk, ikinci bir il dışı tayin 

hakkının verilmesini de talep etti. Personel 

Genel Müdürü Necmettin Yalçın da, bütün 

illerdeki kurumlarda boş olan kadroların 

açık ilan edilmesi sözünü verdi. Yalçın, açık 

ilan edilmesi durumunda atamalarda daha 

çok kişinin yer değişikliğinin mümkün 

olacağını söyledi. Buna rağmen ataması 

yapılmayan öğretmenlerin görevlendirme 

yoluyla tayinlerinin yapılması konusunda 

Bakan’a teklif götüreceğini bildiren Yalçın, 

mağduriyetlerin önlenmesi için gayret sarf 

edeceği sözünü verdi. Yalçın, ikinci bir il 

dışı tayin hakkının verilmesi talebimizi 

de Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’ya 

ileteceğini ve ısrarcı olacağını söyledi. 
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EYLEMİMİZ SONUÇ VERDİ: EŞ DURUMUNA “İL EMRİ” GELDİ!

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel 

Müdürlüğü bugün yaptığı basın açıklama-

sı ile eş durumu özrü nedeni ile iller arası 

yer değiştirmek isteyen öğretmenlerimizin 

“boş kalacak eğitim kurumlarına atanmak 

istiyorum” olan 26. tercihin ardından “il 

emrine atanmak istiyorum” seçeneğini se-

çebilecekleri belirtilmiştir.

Çarşamba günü Bakanlık önünde ger-

çekleştirilen eylemin ve Bakanlık ile de-

falarca yapılan görüşme ve yazışmaların 

sonuç vermiş olması tarafımızca olumlu 

karşılanmıştır. Yapılan basın açıklaması 

ile özür durumuna bağlı olarak özellikle 

eş durumu özrü nedeni ile yer değiştirmek 

isteyen ancak eşinin yanına kontenjan sı-

nırlamaları ya da hizmet puanları nedeni 

ile bir türlü gidemeyen öğretmenlerimiz 

açısından düşünüldüğünde mağduriyetle-

rin azalacağı muhakkaktır.

 Eş durumu mağduriyetinin sona er-

mesi sevindiricidir, ancak iller arası tayin 

isteğimiz hala cevap bulamamıştır. Türk 

Eğitim Sen olarak, iller arası ikinci tayin 

hakkının da bir an önce verilmesini istiyo-

ruz.

Şimdi sıra zorunlu hizmet yükümlüsü 

olarak görev yapıp, il dışı kontenjanı uygu-

laması nedeniyle atanamayan öğretmenler 

için ikinci başvuru hakkının verilmesinde. 

Öğretmen olarak görev yapan ve yük-

sek lisans öğrenimi nedeni ile kariyer ba-

samaklarında yükselme sınavından muaf 

olan sendikamız Genel Mali Sekreteri Se-

yit Ali KAPLAN’ın  yapılan değerlendirme 

sonucunda kontenjan yetersizliği sebebi 

ile uzman öğretmenlik sertifikası almaya 

hak kazanmaması işlemi ile ilgili Eskişehir 

1. İdare Mahkemesine açılan dava yerel 

mahkemece hukuka aykırı bulunmayarak 

reddedilmiştir. Ancak olumsuz yargı ka-

rarı temyiz edilmiş 

Danıştay 2. Daire-

since 2008/4334E, 

2010/736K sayı-

lı kararı ile yerel 

mahkemenin kararı 

bozulmuştur.

Yüksek Mahke-

menin bozma ka-

rarının gerekçesi Anayasa Mahkemesinin 

iptal kararınca branşlara göre kontenjan 

sınırlamasının getirilmesinin yasal daya-

nağının kalmadığıdır.

  Prof. Dr. Turan Yazgan öncülüğünde, 

Türk dünyasına büyük yararlar sağlayan 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’na bağlı 

üniversitelere Türkiye’den öğrenci alınıyor.

Denkliği Türkiye tarafından da kabul 

edilen bu okulları, ülkemizde üniversite 

sınavına girmiş Türk öğrenciler tercih ede-

bilecek.

 Azerbaycan ve Kazakistan’da bulunan 

söz konusu okullarda eğitim dili Türkiye 

Türkçesidir. Geniş bilgi edinmek için Türk 

Dünyası Araştırmaları Vakfı ile bağlantı 

kurulmalıdır.

 Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Türkiye dışında Türk dünyasından gelen fakir öğrencilere de, bu okullarda okuma imkânı tanı-

maktadır.

 Türk Eğitim-Sen olarak başta, Prof. Dr. Turan Yazgan olmak üzere Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’na hizmet eden tüm dostları-

mıza teşekkür ediyoruz.

Azerbaycan Ve 

Kazakistan’da 

Üniversite Okuma 

İmkânı

Kontenjan Yetersizliği 

Nedeni İle Uzman 

Olamayanlar İçin 

Olumlu Karar
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Yayınlanması ile eğitim camiasında 

büyük yankı ve aynı zamanda büyük ha-

yal kırıklıkları yaratan MEB Öğretmen 

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini 

incelemeye devam ediyoruz.

Yönetmeliğin belki de  en sıkıntılı 

maddesi olan il dışı  tayin isteyebilmek 

için o ilde en az 3 yıl çalışma şartı getiren 

maddeye geçici de olsa MEB’den yapılan 

basın açıklamasıyla çözüm getirilmesi 

görünüşte sıkıntıyı halletmiş gibi görün-

se de  zorunlu hizmet bölgelerinde ça-

lışan ve yıllarca memleketinden uzakta 

görev yapan arkadaşlarımızın dertlerine 

deva olmamıştır.Çünkü MEB bu seferde 

illerdeki boş öğretmen kontenjanlarını 

il içi,il dışı diye ayırmak suretiyle hem 

yönetmelikteki il içi ve il dışı tayinlerin 

birlikte yapılması mantığına uygun dav-

ranmamış hem de büyük ümitlerle il dışı 

tayin talebinde bulunan eğitimcilerin 

önüne set çekmiştir.MEB herhalde il içi 

ve il dışı tayinleri birlikte yapmaktan bu 

tayinleri eş zamanlı yapmayı anlamakta-

dır.Oysa yıllarca il içi ve il dışı tayinler 

birlikte yapılsın diyen ve bu talebi ısrarla 

dillendiren eğitimcilerin ve sendikaların 

isteği bu değildi.Peki neydi bizlerin talebi 

?  İl içi ve il dışı tayinler zamanlama ola-

rak birlikte yapılsın ama aynı zamanda 

da ildeki tüm öğretmen ihtiyacı her iki 

gruba da açık gösterilsin.Böylece ister il 

içinde ister il dışından olsun tayin iste-

yecek eğitimciler puan üstünlüklerine 

göre yarışsınlar,böylece puan üstünlü-

ğüne dayanan bir sistem oluşturulsun.

Böylece daha önceden olduğu gibi en 

merkezi okullara düşük puanlarla ata-

nanlar varken  yüksek puanlı eğitimci-

lerin sırf il dışından geldikleri için köy 

ve kasabalarda çalıştırılması garabetin-

den vazgeçilsin.Ancak Bakanlık bu yö-

netmelikteki uygulama ile de bu amacı 

gerçekleştirememiş,yine kontenjan sınır-

laması sebebiyle  yüksek puanlı arkadaş-

ların il dışı tayin talebi karşılanamazken 

daha düşük puanlarla il içi yer değişiklik-

leri gerçekleşmiştir.MEB’in bu uygulama-

yı yaparken adaletsizliklerin oluşmasını 

istemediğini de tabii ki biliyoruz ama or-

taya çıkan sonuç maalesef budur.

Yine bu yönetmelikte ısrarla isteme-

mize rağmen il içi sıralar eksik bırakılmış 

ve yanlış hesap Bağdat’tan döner atasö-

zünde olduğu gibi çok kısa zamanda yan-

lış gelen tepkilerle fark edilerek il içi sıra 

tayinleri için yeni bir hak daha verilmiş 

ve sıra listelerinin yeniden oluşturula-

cağı açıklanmıştır.MEB keşke zamanın-

da teklifimizi değerlendirerek sıraların 

oluşturulması uygulamasını yönetmeli-

ğin bir parçası haline getirseydi.Çünkü 

yönetmelikte yer almadıkça senelik lokal 

çözümler bulunarak sorunlardan kurtul-

mak mümkün değildir.

Yine Bakanlık yönetmeliğin hazırlan-

masında ve içeriğinde yok saydığı sözleş-

meli öğretmenlerin eş durumu ve sağlık 

özrü gibi yer değişikliklerinde yine kon-

tenjan uygulaması yaparak bu özürlere sa-

hip olan bir kısım sözleşmeli öğretmene’’ 

siz yer değiştirmeyin her ne kadar maze-

retiniz varsa da bu yetmiyor bir de puan 

üstünlüğüne sahip olmanız gerekir’’ de-

miştir.Bu şekilde sınırlamalar özür grubu 

tayinlerinin mantığına terstir ve mazere-

tini belgelendirerek tayin isteyen insanla-

ra engel çıkarmak iyi niyetle bağdaşacak 

bir tutum değildir.MEB’in bu noktada 

yapması  gereken en doğru şey bizim de 

yıllardır dillendirdiğimiz,kadrolu ve söz-

leşmeli ayrımı yapmadan tüm özür grup-

larında ‘’İL EMRİ’’ uygulamasını da geti-

recek bir şekilde yönetmelikte değişiklik 

yapmaktır.Bu tip sorunların başkaca bir 

çözümü yoktur.MEB artık çalışanları ve 

onların temsilcisi olan sendikalarıyla  ba-

rışmalıdır.

Yönetmeliğin yayınlanmasından son-

ra ortaya çıkan diğer önemli bir sorun ise 

görevlendirme olarak çalışılan sürenin il 

içi ve il dışı tayin isteyebilmek için geçiril-

mesi gereken sürenin hesabında dikkate 

alınmamasıdır.Tamamen torpile dayalı 

görevlendirmeler

Burada amaçlanmışsa bile uygulama-

da herkesi mağdur eden bir sonuç orta-

ya çıkarmıştır.Özellikle terör nedeniyle 

geçici olarak kapatılan okulların daha 

güvenlikli bir yerde görevlendirilen öğ-

retmenleri ya da kendi insiyatifi dışında 

yapılan görevlendirmeleri ve yeni yönet-

melik çıkınca böyle bir mağduriyet ya-

şayacaklarını bilmeden formatör olarak 

görevlendirilen öğretmenleri torpilli gö-

revlendirmelerle aynı kategoriye koyup 

mağdur etmek insaf ve vicdanla bağdaş-

mamaktadır.

Yönetmelikle ilgili son ve genel değer-

lendirmemiz şudur.Bu yönetmelik ata-

ma ve yer değiştirme sorunlarına çözüm 

getirecek bir yönetmelik değildir.Nedeni 

de hazırlanışı aşamasında tüm sendika-

lardan görüş ve rapor alınmasına rağmen 

bunlar dikkate alınmadan hazırlanmış 

olmasıdır.Acilen revizyona ihtiyacı var-

dır.Zaten çeşitli hükümlerine neredeyse 

tüm sendikalar tarafından dava açılmış 

olması da bu yetersizliğin ve revizyon 

ihtiyacının göstergesidir.Bu yönetmelik 

hazırlanırken adeta öğretmenlerin’’ yer 

değiştirmemesi’’üzerine kurgulanmıştır.

Temel mantık bu olunca da problemler 

çözülememiş ve bir çoğu geleceğe taşın-

mıştır.
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Bakan Çubukçu Tüm Sözleşmeli Öğretmenlerden Özür Dilemelidir

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 

Koncuk, basın açıklaması yaparak, Milli 

Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun söz-

leşmeli öğretmenlerden özür dilemesini 

istedi.

BAKAN ÇUBUKÇU TÜM SÖZLEŞ-

MELİ ÖĞRETMENLERDEN ÖZÜR Dİ-

LEMELİDİR

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanı Nimet 

Çubukçu, Kırıkkale ziyareti sırasında ken-

disine sözleşmeli öğretmenlikle ilgili sitem-

de bulunan ve Bakanlığın hala sözleşmeli 

öğretmenlik uygulamasına devam ettiğini 

söyleyen öğretmenlere, “Siz sözleşmeli öğ-

retmenliğe başvurmayabilirdiniz” şeklinde 

cevap vermiş, öğretmenlerin çalışma koşul-

larını tercih etme hakkı olduğunu söylemiş-

tir.  Bakan Çubukçu’nun bu yanlış tavrından 

dolayı özür dilemesi gerekirken,  Bakanlık 

bir basın açıklaması yaparak, Çubukçu’nun 

sözleşmeli öğretmenleri azarlamadığını id-

dia etti.

Ülkemizde farklı statülerde öğretmen is-

tihdamı AKP iktidarı tarafından getirilmiş-

tir. Hüseyin Çelik yapımı olan bu uygulama, 

öğretmenleri bölmüş, kamplara ayırmıştır. 

Bu istihdam modeli, eğitimi de olumsuz 

yönde etkilemiş, eğitimde verimi ve kalite-

yi düşürmüştür. Öğrenci ve veliler, çocuk-

larının sözleşmeli ya da ücretli öğretmen 

yerine, kadrolu öğretmen tarafından yetiş-

tirilmesini istemektedir. Yani bu uygulama 

nedeniyle öğretmenin değeri öğrenci ve veli 

nazarında bile düşürülmüştür.

Oysa kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğ-

retmenlerimiz aynı fakültelerden mezun-

dur, aynı sıralarda beraber okumuştur. Ne 

yazık ki öğretmenlerimiz eğitim fakültele-

rinde aldıkları eğitimin yanı sıra KPSS ile 

bir kez daha test edilmektedir. Dolayısıyla 

Bakan Nimet Çubukçu’nun “sözleşmeli 

öğretmenliği tercih etmeyebilirdiniz” ya 

da “öğretmenlerimizin çalışma koşulları-

nı tercih etme hakkı vardır” gibi ifadeleri 

Türkiye gerçekleriyle örtüşmemektedir. 

Ülkemizde öğretmenler KPSS puanına 

göre atanırken ve farklı statülerde istih-

dam edilirken, öğretmenlerimizin tercih 

hakkının olması mümkün değildir. Bu 

sözler Bakan Çubukçu’nun, eğitim ve öğ-

retim alanında ne kadar bilgi sahibi oldu-

ğunu göstermektedir.

Buradan Çubukçu’ya soruyoruz:

Sözleşmeli öğretmenler, sözleşmeli 

öğretmenliği tercih etmeseydi de ne yap-

saydı? Onca yıl öğretmenlik okumasına 

rağmen, işsiz mi kalsaydı?

 Ailesini geçindirmek, çocuklarını 

okutabilmek için başka bir iş mi arasaydı?

Öğrencilerine bir şeyler öğretmek için 

kurduğu hayaller yarım mı kalsaydı?

Bu öğretmenlerimiz zaten seçme şansı 

bulunmadığı için sözleşmeli öğretmen ol-

muştur. Siz hiç merak etmeyin Sayın Çu-

bukçu, zaten bu öğretmenlerimiz tercih 

hakkı olsaydı sözleşmeli öğretmenlik ye-

rine, kadrolu öğretmenliği tercih ederdi.

-BAKAN ÇUBUKÇU YA ÜLKE GER-

ÇEKLERİNİ BİLMİYOR YA DA POL-

YANNACILIK OYNUYOR

Öte yandan Çubukçu’nun öğretmenle-

rin çalışma koşullarını tercih etme hakkı-

nın olduğunu söylemesi de çok gülünçtür. 

Türkiye’de bugün öğretmenlerin çalışma 

koşullarını tercih etme hakkı ve şansı yok-

tur. Bunun aksini iddia etmek, ya ülke ger-

çeklerini bilmemek anlamına gelir ya da 

polyannacılık oynamaktır.

-Sözleşmeli öğretmenlerimiz, Milli Eği-

tim Bakanı Nimet Çubukçu’nun verdiği 

sözü hala yerine getirmemesinden dolayı 

öfkelidir. Bu sözün üzerinden bugün tam 

410 gün geçmiştir. Çubukçu 410 gün bo-

yunca sözleşmeli öğretmenleri kadroya 

geçirememiştir. Bu da Bakan’ın başarısız-

lığıdır. Dolayısıyla sözleşmeli öğretmen-

lerimizin Sayın Bakan’a sitemde bulun-

ması çok doğaldır. Buna karşılık, Bakan 

Çubukçu’nun öğretmenlerimizi rahatlat-

mak yerine, onları üzmesi kabul edilebi-

lir değildir. Bakan Çubukçu öğretmenleri 

azarlamak gibi bir hakkı asla kendisinde 

göremez. Çubukçu bu davranışından do-

layı tüm sözleşmeli öğretmenlerimizden 

özür dilemelidir.

Sözleşmeli öğretmenler Bakan Çubuk-

çu’dan sözlerini savunmasını değil, özür 

dilemesini beklemektedir. Artık öğret-

menlerimizin tahammülü kalmamıştır. 

Çubukçu hem sözleşmeli öğretmenleri-

mizden özür dilemeli, hem de samimi 

olduğunu göstermek için verdiği sözü he-

men yerine getirerek, tüm sözleşmeli öğ-

retmenleri kadroya geçirmelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Dönüştürülen Okul 

Öğretmenleri İl İçi 

Tayinlerde Mağdur 

Edilmesin

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 

13/07/2010 tarihinde 2010 Yılı Öğret-

menlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştir-

me Kılavuzu yayınlanmıştır. Bu kılavuz 

uyarınca dönüştürülen kurumlarda dö-

nüştürme yapılmadan önce görev yapan 

öğretmenlerin dönüştürüldükten son-

raki çalışma süreleri hesaba  katılarak 

il içi yer değiştirmeler için gerekli olan 

2 yılını doldurmayanlara yer değişikliği 

hakkı verilmemektedir. Bu kurumlarda 

görev yapan  öğretmenlerin eski görev-

lerine devam ettikleri düşünülerek ha-

reket edilmesi ve bu kişilerin il içinde 

yer değişikliği için önceden çalıştıkları 

sürelerinde  hesaba katılarak 2 yıl çalış-

ma şartını tamamlayanlara il içinde yer 

değiştirme hakkı tanınması hakkında 

Milli Eğitim Bakanlığına yazılı başvuru-

da  bulunduk.Yüksek Mahkemenin boz-

ma kararının gerekçesi Anayasa Mahke-

mesinin iptal kararınca branşlara göre 

kontenjan sınırlamasının getirilmesinin 

yasal dayanağının kalmadığıdır.
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Öğretmenlerin Atama ve Yer De-

ğiştirme Yönetmeliği uyarınca yer de-

ğiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra 

Yönetmelikteki özür hallerinden birinin 

ortaya çıkması hâlinde eski görev ye-

rinden ayrılmamak kaydıyla atamaların 

iptal edilebilmesine imkan tanınmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı, yer değiş-

tirme suretiyle aynı yere atanamayan 

eşlerin bu durumlarını Yönetmelikte 

sayılan özür hallerinden saymamakta 

ve eşlerin mağdur olmalarına sebep ol-

maktadır. 

Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa 

gönderdiğimiz yazıyla, aile bütünlü-

ğünün korunması ilkesi gereği, eşlerin 

aynı yere atanamamalarının özür du-

rumundan sayılarak atamalarının iptal 

edilmesine imkan tanınması hususunda 

talepte bulunduk. 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 

okul ve halk eğitim merkezlerin-

de bilgisayar konularında dersler 

vermekte olan usta öğreticilerin 

sigorta primleri en fazla haftada 

dört gün üzerinden yatırılmaktaydı. Bu 

sebepten dolayı tam çalıştıkları dönem-

de bile ayda en fazla 20 gün sigortalı 

olabilmekteydiler. 28 Ağustos 2008 ta-

rihinde yapılan bir yasal düzenleme ile 

usta öğreticilerin SSK primleri aylık 30 

gün üzerinden ödenmeye başlandı ve 

usta öğreticilere çalışmadıkları dönem-

lerde isteğe bağlı sigorta ödeme imkânı 

verildi.

Usta öğretici olarak görev yapan 

çalışanlara geçmişe dönük eksik prim 

günlerinin tam ödenmiş olarak kabul 

edilmesi ya da geçmişe dönük ödenme-

miş prim günlerinin usta öğreticiler ta-

rafından kendilerince ödenmesi imkânı 

verilmesi hususunda gereken çalışma-

nın yapılması hususunda Milli Eğitim 

Bakanlığına Türk Eğitim Sendikası ola-

rak başvurduk.

Sivas ili Otistik Engelliler Okuluna kurucu müdür olarak maaş 

karşılığı gireceği dersi olmayan sınıf öğretmeni, Eğitim Bir-Sen Si-

vas şubesi yönetim kurulunda şube sekreteri olan Tevfik Aydemir’in 

atandığına dair tarafımıza bilgiler ulaşmıştır. Kurucu müdür olarak 

yapılan bu atama hukuk dışıdır ve mevzuata tamamen aykırılık teş-

kil etmektedir.

Yönetmelikte Otistik Özürlüler İlköğretim Okuluna asil müdür 

olarak branşı zihin engelliler sınıf öğretmeni olan bir öğretmenimi-

zin atamasının yapılması gerekmektedir. Kurucu müdür olarak ata-

nacak olan öğretmeninde asilde aranan şartları taşıması gerekmek-

tedir. Bu anlamda yapılan atamanın geri alınarak hukuka uygun bir 

atamanın gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Sivas Valiliğine yapılan 

atama hakkında tarafımıza bilgi verilmesi ve yapılan atamanın geri 

alınması hususunda yazı yazdık.

Eşinin Tayini Çıkmayan Öğretmen, Kendi 

Tayinini İptal Ettirebilmeli

MEB Usta Öğreticilerin 

Mağduriyetini Gidermelidir

Sivas Valiliğinden Usulsüz 

Atamanın İptalini İstedik
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SBS sonuçları açıklandı. Buna göre, 

SBS’de ilk 10 dereceye sadece bir dev-

let okulu girebildi. İlk 10 dereceyi payla-

şan öğrencilerin özel okullardan çıkması 

gözleri yeniden devlet okullarına çevirdi. 

Türkiye’de 2009-2010 eğitim-öğretim yı-

lında ilköğretimde devlet okullarına gi-

den 10 milyon 274 bin 728 öğrenci, özel 

ilköğretim okullarına giden 251 bin 967 

öğrenci bulunmaktadır. Devlet okullarının 

özel okullara göre öğrenci sayısı açısından 

dev bir üstünlüğe sahip olmasına rağmen, 

SBS’de ilk 10’a sadece bir devlet okulunun 

girebilmesi, devlet okulları ile özel okullar 

arasındaki kalite farkını ortaya koymakta-

dır.

Ülkemizde devlet okulları sınavlarda 

yeterli düzeyde başarı gösterememektedir. 

Çünkü devlet okulları ile özel okullar eşit 

koşullarda rekabet edebilecek güce sahip 

değildir. Bugün devlet okulları birçok so-

runla baş başa bırakılmaktadır. Milli Eği-

tim Bakanlığı, okullara yeterli kaynak ak-

tarmadığı için, okullar kendi imkânlarıyla 

ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Milli Eğitim 

Bakanlığı, özel okulları desteklerken, dev-

let okullarına üvey evlat muamelesi yap-

maktadır. 

Devlet okullarında derslik ve öğret-

men açığı sorunu devam etmektedir. Bu-

gün devlet okullarında sınıf mevcudu özel 

okulların iki katıdır. Öğretmen açığı dola-

yısıyla eğitim-öğretim sağlıklı bir şekilde 

yapılamamaktadır. Devlet okullarında la-

boratuarlar, ders araç-gereçleri, spor salon-

ları yetersizdir. Yine devlet okulları tekno-

lojik açıdan oldukça geride kalmıştır. Bazı 

okullarda öğrencilerin kullanabilmesi için 

bilgisayar bile bulunmamaktadır.

Öğrenciler sınavlarda başarılı olmak 

için dershanelere gitmekte ya da özel ders 

almaktadır. Bugün öyle bir noktaya ge-

linmiştir ki, dershaneler hem sayı hem 

de işlev olarak okulların önüne geçmiştir. 

Hatta dershaneler neredeyse gayri resmi 

özel okullar haline gelmiştir. Bu Türk milli 

eğitimi için utanç vericidir. Türkiye’de hiç-

bir dönemde öğrenci bu kadar dershaneye 

bağımlı olmamış, hiç bu kadar okulu arka 

plana atmamıştır.  Gelinen noktada, para-

sı olan öğrenci dershaneye giderek, ken-

dini daha iyi donatırken, parası olmayan 

öğrenci okulda aldığı bilgilerle sınavlara 

girmektedir. Bu da öğrencilerin eşit koşul-

larda yarışmasına engel ol-

maktadır. Dolayısıyla devlet 

okullarının başarısızlığının 

temelinde, Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın yıllardır sür-

dürdüğü yanlış politikalar 

vardır. Bunların üzerine bölgelerarası eği-

tim eşitsizliğini de koyduğumuzda içinde 

bulunulan olumsuzlukların boyutunun ne 

kadar büyük olduğu anlaşılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı siyasi yandaş 

kayırma anlayışından başka görevleri ol-

duğunu hatırlamalı, MEB tüm eğitim ça-

lışanlarını kucaklayan bir tavır sergileme-

lidir. Torpilli, beceriksiz yöneticilerin Türk 

milli eğitimini getirdiği nokta burasıdır. 

MEB tepeden tırnağa ehliyetli yöneticiler-

le yönetilmelidir. Eğitim-öğretimle ilgilisi 

olmayan müsteşarlar, eğitim-öğretim ve 

personelin derdinden bihaber genel mü-

dürler ve bütün bu yaşananlara kayıtsız 

kalan Milli Eğitim Bakanları bu tablonun 

sorumlularıdır.

Bu noktada devlet okullarına eski itiba-

rı mutlaka kazandırılmalıdır. Bunun için, 

devlet okulları başta kaynak olmak üzere 

her yönden desteklenmelidir. Ayrıca, dev-

let okullarının durumu 1-5 Kasım 2010 

tarihinde Ankara’da yapılacak 18. Milli 

Eğitim Şurası’nda ele alınmalı; Milli Eğitim 

Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, sendika-

lar, eğitimciler bir araya gelmeli, görüş alış-

verişinde bulunmalı ve devlet okullarının 

kaliteli, verimli hale getirilmesi için yapıl-

ması gerekenleri tespit ederek, bunları en 

kısa zamanda uygulamaya koymalıdır.

 

HİÇBİR SINAV ÇOCUKLARIMIZIN 

HAYATINDAN ÖNEMLİ DEĞİLDİR. BU 

NEDENLE SBS SONUÇLARI NEDENİY-

LE AİLELER ÇOCUKLARINA BASKI 

YAPMAMALI, ONLARIN TRAVMA YA-

ŞAMASINA NEDEN OLMAMALIDIR.

Ülkemizde sınav sistemi, öğrencileri 

büyük bir yarışın içine sürüklemiştir. Bu 

yarışta öğrenciler çocukluklarını yaşaya-

maz hale gelmiştir. Oyun oynaması gere-

ken yaşta, sınavdan sınava koşan öğrenci-

ler psikolojik olarak olumsuz etkilenmekte, 

hatta büyük travma yaşamaktadır. Son ola-

rak İzmir’in Buca ilçesinde 14 yaşındaki bir 

ilköğretim okulu öğrencisinin SBS’den dü-

şük puan aldığını öğrenince intihar etmesi 

bunun en somut kanıtıdır. Böylesine üzücü 

olaylarla karşılamak biz eğitimcileri derin-

den etkilemektedir. Bu noktada SBS’nin 

olumsuz sonuçlarının görülerek, bu sınav 

sisteminin kaldırılacak olması memnuni-

yet vericidir.  Ancak bu süreçte öğrenciler 

ve veliler hem maddi hem de manevi olarak 

mağdur edilmiştir. Öğrencileri dershanele-

re bağımlı yapan, öğrencilerin dershaneye 

gitme yaşını 10’a kadar düşüren, okulları 

ikinci plana atan, öğrencilerin çocukluk-

larını yaşamasına engel olan ve üç yıldır 

uygulanan SBS garabetinin kaldırılacak 

olması olumlu bir gelişme olmasına karşın, 

kayıpları telafi etmeyecektir.

SBS’de başarısız olan öğrenciler hiç-

bir şekilde kendilerini suçlamamalıdır. 

Türkiye’de eğitimle bu kadar sık oynanma-

sı, sonuçları iyi analiz edilmeden yeni bir 

sınav sisteminin uygulamaya konulması 

ve bu nedenle milyonlarca kişinin mağdur 

edilmesi alışılageldik bir durum olmuştur. 

Aynı iktidarın bakanları bile birbirinden 

farklı ve çelişkili uygulamalarıyla dikkat 

çekmektedir. Bu koşullarda öğrencilerin sı-

navlarda başarı sağlamasını beklemek doğ-

ru değildir. Burada asıl başarısızlık; böyle 

bir sınav sistemini uygulamaya koyan, 

eğitimi yaz-boz tahtasına dönüştüren, eği-

timde köklü reformlar yapamayan, doğru 

bir eğitim sistemi ortaya koyamayan Milli 

Eğitim Bakanlığı’nındır. Ailelerin bu nok-

tada SBS sonuçları sebebiyle çocuklarına 

baskı yapmaması, onları motive etmesi ve 

SBS’de aldığı puanın da bir başarı olduğunu 

anlatması gerekmektedir. Sınav her şey de-

mek değildir. Hiçbir sınav çocuklarımızın 

hayatından önemli de değildir. Bu nedenle 

ebeveynler çocuklarına destek olmalı, on-

ları yarış atı olarak görmemelidir.

            Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Devlet Okullarının 

Başarısızlığının Nedeni, 

MEB’in Yanlış Politikalarıdır

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen-

lerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yö-

netmeliğinin 18. maddesinde ilk ata-

ma, kurum içi ve kurumlar arası ilk 

atama yolu ile atanacak öğretmenlere 

%3 kontenjan ayrılmıştır. Ayrılan bu 

kontenjanın yetersiz kaldığına dair 

sendikamıza ulaşan şikayetler üzeri-

ne Bakanlığın yeni bir düzenleme ile 

kontenjanı yükselterek mağduriyetle-

rin giderilmesini talep ettik.

Kurum 

İçi Atama 

Kontenjanları 

Artırılmalıdır



Düşük faizle mortgage anlaşması yapan sendikamız, üyele-
rinin ev sahibi olabilmesi için önemli bir adım attı. Eğitim ça-
lışanlarının maaşlarının düşüklüğü ve ekonomik krizin etkileri 
göz önüne alındığında, ev sahibi olmanın hiç de kolay olmadığı 
günümüzde, bu anlaşma, üyelerimize önemli bir avantaj sağla-
yacaktır.

Anlaşmadan yararlanmak isteyen Türk Eğitim-Sen üyeleri; 
0-60 ay vadeye yüzde 0,83, 61-96 ay vadeye yüzde 0,87, 97-120 
ay vadeye yüzde 0,89, 121-180 ay vadeye yüzde 0,93, 181-240 
ay vadeye yüzde 0,95 faiz oranı, 500 TL ekspertiz ücreti ile hiç 
dosya masrafı ödemeden her hangi bir Garanti Bankası şube-
sinden mortgage kredisi çeke-
bilecektir.

Türk Eğitim-Sen Genel Mer-
kezi ile Garanti Bankası ara-
sında yapılan anlaşma tüm 
Garanti Bankası şubelerinde 
geçerlidir. Üyelerimiz, istedik-
leri Garanti Bankasına giderek,  
bu avantajdan yararlanabile-
cektir. Daha önce diğer banka-
lardan  kredi çekmiş olanlarda 
borçlarını yeniden bu oranlar 
üzerinden yapılandırabilecek-
tir. Ayrıca Ankara’da bulunan 
üyelerimizin Garanti Bankası 
Meşrutiyet şubesinden kredi 
işlemlerinde kolaylık sağlana-
caktır.

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi, 
Garanti Bankası ile 

bir anlaşma yaparak, üyelerinin 
düşük faizle  ev sahibi olmasının 

yolunu açtı.
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Emine Dağ ÇETİNKAYA  -  Antalya 1 No’lu Şube

Antalya İli Ulusal hakemlerimizden Emine Dağ 

ÇETİNKAYA (10832) elim bir trafik kazası sonucu 

vefat etmiştir.

32 yaşında, Evli 3 çocuk annesi olan Emine Dağ 

ÇETİNKAYA Antalya Akdeniz Üniversitesi BESYO 

bölümü mezunu olup 100. Yıl İlk Öğretim Okulun-

da Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapmak-

taydı.

Hakan SAYGI  -   Ordu Şubesi

Fatsa Atatürk Anadolu Denizcilik Meslek 

Lisesi’nde Teknisyen olarak görev yapan üye-

miz HAKAN SAYGI böbrek yetmezliği sonu-

cu vefaat etmiştir. 

Üyemiz HAKAN SAYGI, memleketi olan 

Kumru’da toprağa verilmiştir.

 Antalya 2 Nolu Şube üyelerinden Muhsin PINDIKLIOĞLU ve  Yozgat Şubesi üyelerinden Nurettin AKTAN vefat etmiştir.   
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