Türk Eğitim-Sen; YGS’deki skandalları, YGS’nin iptal edilmemesini, YGS’de yaşanan rezaleti ÖSYM çalışanlarına fatura
edenleri ve ÖSYM Başkanı Ali Demir’i protesto etmek amacıyla ÖSYM binası önüne siyah çelenk bıraktı.

Basın Açıklamasında Genel Başkan İsmail KONCUK;
“YGS ile ilgili şaibelerin, hataların sorumlusu ÖSYM
Başkanı Ali Demir ve Yönetim Kuruludur. Bunların dışında başka suçlu, sorumlu aranmamalıdır.” dedi.
Devamı 4. Sayfada
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Genel Başkan İsmail KONCUK: “Sırça köşklerde oturarak, kanunlar hazırlayıp,
çalışanların iş güvencesini ellerinden alanlardan hesap sorulmalıdır.”
Devamı 10 Sayfada
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nedenledir ki 1 Mayıs’ın; emeğinden başka sermayesi olmayan çalışan, işsiz, yoksul,
esnaf ve ev hanımlarının bir araya gelerek,
haksızlıklar karşısında seslerini yükselttiği
İsmail Koncuk açıklamasında, “Çalışan- ve güç birliği yaptığı gün olması gerektiğiların tüm haklarını elde ettiği, tüm çalışan- ne inanırız.
larımızın güç birliği yaptığı, ayrılıkların bir
Gelinen süreçte, uygulanmakta olan
tarafa bırakıldığı, adalet, dostluk, kardeşlik sosyal ve ekonomik politikalar, işsizliği,
ve barışın tesis esildiği 1 Mayıslarda buluş- güvencesiz, esnek ve kuralsız çalışmayı
mak dileğiyle, tüm çalışanlarımızın Emek körüklemekte; taşeronlaşmayı yaygınlaşve Dayanışma Gününü kutluyorum.” dedi. tırmaktadır. Artan işsizlik nedeniyle çalıİsmail Koncuk’un 1 Mayıs Emek ve Da- şanlarımızın ve iş arayan vatandaşlarımıyanışma Günü Dolayısıyla Yayınladığı zın sesi kısılmakta, her iki çalışandan bir
tanesi, sosyal güvenceden ve sosyal koruKutlama Mesajı
madan faydalanamadan, kayıtdışı olarak
Değerli Çalışanlar;
istihdam edilmektedir. Sendikal örgütlenTürkiye Kamu-Sen ailesi olarak bizler, menin önündeki yasal engeller kaldırılhak aramanın, haksızlığa karşı mücadele mamakta, memurların grev hakkı yok saetmenin, ekmek kavgasının kutsallığına yılmakta, Anayasada yer almasına rağmen
inanırız. Alın teri akıtarak, helal yoldan toplu sözleşme ile ilgili yasal düzenlemeler
rızıklanmanın ve hak ederek kazanılan az yapılmamaktadır. İş kazaları ve meslek
malın değeri yanında, haksız yollardan ka- hastalıkları her geçen gün artmakta ancak;
zanılan dünyanın tüm nimetleri değersiz bu olumsuzlukların önlenmesi için hiçbir
kalır. Helal kazanç sağlarken hayatını kay- tedbir alınmamaktadır. Bütün bunlar yetbedenlerin şehitlik mertebesinde değer- miyormuş gibi bir de çıkarılan kanunlarla,
lendirilmesi de emeğin mübarek bir değer torba yasalarla çalışanların hakları sürekli
olduğunu ortaya koyar. Bu nedenle, alın geriletilmek istenmektedir. İçinde bulunterini akıtıp, evine ekmek götürme telaşın- duğumuz durum, dünyanın her yerinde,
da olan çalışanlarımızın, hak ettiği saygıyı çalışanlara karşı topyekün bir saldırı içinde
görmesi ve emeğinin karşılığını alması da bulunulduğunu göstermektedir. En azınbir gerekliliktir. Çalışanın hakkını alma- dan yılda bir gün, tüm çalışan örgütleri,
sı için verdiğimiz mücadelede, sesimizin aralarındaki rekabeti, anlaşmazlıkları ve
daha gür çıkması, sorunlarımızın günde- görüş ayrılıklarını bir kenara koyup, başka
me getirilmesi ve çözüm yollarının bulun- amaçlar peşinde koşmaktan vazgeçip, yalması konusunda 1 Mayıs’ın bizler için taşı- nızca çalışanların sesi olmayı denemelidirdığı anlam ve değer, son derece büyüktür. ler. Herkesin; toplumun tüm bireylerinin
Mal veya hizmet üretiminde ortaya çı- insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesi
kan toplam gelirden, herkesin adil miktar- için çaba sarf etme, ülkemizde adaletin teda pay alamaması, paylaşım sırasında belli sis edilmesi için yaşanan olumsuzluklara
grup ya da kişilerin kollanması, gelir dağı- karşı koyma, daima daha iyiyi, daha güzelımının bozulmasına, haksızlığa ve yersiz li arama zorunluluğu vardır. Bu davranış,
zenginleşmeye neden olmaktadır. Haksız bizim inancımızın da temel bir değeri olakazanç ve yersiz zenginleşmenin sonucun- rak karşımıza çıkmaktadır. İşçisiyle, meda; açlık ve yoksulluk tehlikesiyle baş başa muruyla, işsizi ve emeklisiyle hep birlikte
kalan ve emeğinin karşılığında geçimini büyümesine katkıda bulunduğumuz milli
sağlamakta güçlük çeken bir toplum or- gelirin hakça paylaşılması, sosyal devlet
taya çıkar. Hiç birimiz çalıştığı, çabaladığı ilkesinin hayata geçirilmesi, ancak adalethalde yoksul olmak istemeyiz. Kimsenin sizliğe “dur” diyen bireyler ve kurumların
emeğinin sömürülmesine göz yumamayız. çoğalmasıyla mümkün olacaktır.
Bu noktada ortak çıkarlarımızı korumak
Türkiye Kamu-Sen olarak, 1 Mayıs’ta
için bir araya gelerek, güç birliği yapmamız
bizler,
zorunlu hale gelir. Biz; sendikacılığı maaş
Memurlarımız adına, huzurlu ve insan
pazarlığından çok, haksızlığa karşı verilen
mücadelenin bir aracı olarak görürüz. Bu onuruna yaraşır bir yaşam istiyoruz.
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk, Çalışanların
Emek ve Dayanışma Gününü Yayınladığı
Mesajla Kutladı

Yıllardır ihmal edilmiş, haksızlığa uğramış memurlarımıza, haklarının iade edilmesini istiyoruz.
Nimette de külfette de adalet istiyoruz.
Büyümeden pay istiyoruz. Adil bir gelir dağılımı istiyoruz.
Memurun da vatandaş olduğunun; demokratik, siyasi ve ekonomik hakları olduğunun unutulmamasını istiyoruz.
Artık, memurlarımızın yüzünün gülmesini, geleceğe umutla bakmasını istiyoruz.
Güçlünün haklı olduğu değil; haklının
güçlü olduğu bir ülke istiyoruz.
Cumhuriyetimizin bizlere kazandırdığı
değerlere saygı duyulan bir ülke istiyoruz.
Özgürlükler alanının genişletildiği,
kamu görevlileri ile birlikte tüm çalışanların örgütlenme, toplu sözleşme ve grev
haklarını özgürce kullanabildiği bir ülke
istiyoruz.
Değerlerimize saygılı, dünya standartlarında bir yaşam tarzı istiyoruz.
Kendisi ve ailesinin, insanca yaşamasına
yetecek düzeyde ücret alan kamu çalışanı
görmek istiyoruz.
Şeffaf ve adil bir yönetim istiyoruz.
Baskılardan kurtulmuş, çalışma barışını
sağlamış, yönetime katılma hakkı olan çalışanlar görmek istiyoruz.
Geleceğe güvenle bakan, birbirine saygılı, mutlu, müreffeh bir toplum istiyoruz.
Tüm çalışanlarımızın güç birliği yaptığı, çalışanların tüm haklarını elde ettiği,
ayrılıkların bir tarafa bırakıldığı, adalet,
dostluk, kardeşlik ve barışın tesis esildiği
1 Mayıslarda buluşmak dileğiyle, tüm çalışanlarımızın Emek ve Dayanışma Gününü
kutluyorum.
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söyledi. Gönüllü üyeliğe aklı başında hiç
kimsenin karşı çıkmayacağını söyleyen
Koncuk, “ortaöğretim öğretmenlerinin de
İLKSAN’a gönüllü üye olmasının yolunu
açalım” dedi.
Genel Kurulda yapılan seçimlerde İLKSAN Başkanı Tuncer Yılmaz güven tazeledi. Yönetim Kurulu üyeliklerine; Tuncer
Yılmaz, Hüseyin Torun, Resul Demirbaş
Türk Eğitim-Sen delegeleri arasından, Bekir Erdoğan, H. Osman Çelik, Nurettin
Konaklı, Yusuf Büyük MEB listesinden seçildi.
Denetleme Kurulu Üyeliklerine ise; Bülent Tunçel Türk Eğitim-Sen delegeleri arasından, Adem Yaman ve Sinan Çakır MEB
listesinden seçildi.

İLKSAN’ın 6. Dönem 3. Olağan Genel
Kurulu 28-29 Nisan 2011 tarihleri arasında
Antalya’da yapıldı. Toplantıya Milli Eğitim
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Recep Işık,
Van Vali Yardımcısı Nurullah Ertaş, Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk, Genel Mali Sekreter Seyit Ali Kaplan, Genel Dış İlişkiler ve
Basın Sekreteri Sami Özdemir ve delegeler
katıldı. İLKSAN Başkanı Tuncer Yılmaz’ın
açılış konuşmasını yaptığı genel kurulda,
diğer sendikaların temsilcileri de birer konuşma yaptı.

kim verecek? MEB, TBMM, AKP Hükümeti verecek, verecek ki bunlar da yönetecek. Korkmadan, başına ne gelecek endişesi duymadan yönetecek. Riskleri göze alacak. İLKSAN tarihinde olmayan, inkılâp
denilebilecek şeyler yapıldı. Bunu bir gör.
Öğretmenler bu kadar mı beceriksiz? ‘İLKSAN kapatılsın ve kapatılmasın’ tartışmalarını yaşıyoruz. İLKSAN kapatılabilir. Ama
‘250 bin üyenin hakkını hukukunu sağlayarak kapatalım’ diyoruz. Küçük bir bakkal
dükkânını kapatmanın bile bir sürü yolu
var. Geçenlerde bir hesap yapıldı. Şu anda
300 milyon TL parası var ve 1 milyar TL civarında mal varlığı var. Kapattığınız zaman
üyelere mevzuat gereği vermeniz gereken
parayı ödemek için 1 milyar TL daha üzerine koymanız lazım. Bunu söyleyen arkadaşlarımızın, hükümetle kol kola olduğunu
biliyorum. O ağababalarına söyleseler de
1 milyar TL’yi versinler ve İLKSAN’ı kapatalım. Parayı bulun, İLKSAN’ı kapatmayan
namussuzdur.”

Bazı sendika temsilcilerinin suçlamalarına cevap vermek üzere kürsüye gelen
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk İLKSAN’ın Koç
ya da Sabancı grubuna bağlı bir kuruluş olmadığını belirterek şunları söyledi: “Kendi
dar dünyalarında uçuk kaçık fikirlerle gelip
konuşuyorlar. Burada konuşurken ‘bekâra
avrat boşamak kolay’ gelir. İLKSAN’ın yaptıklarına hayalin yetmez. ‘İLKSAN’ı yönet
“İLKSAN’ı beraberce bir yere getirelim”
ama riske atma, bu parayı batırma. Parayı
batırırsan anandan emdiğini burnundan diyen Koncuk, zorunlu üyeliğin kalkması
getiririz’ diyoruz. Yetkili değilsiniz. Yetkiyi ile ilgili önergeye de destek vereceklerini

Türk Eğitim-Sen olarak İLKSAN Genel
Kurulunun tüm İLKSAN üyelerine hayırlı
olmasını diliyoruz. Bugüne kadar birçok
başarılı çalışmaya imza atan İLKSAN yönetiminin yükselttikleri çıtayı daha da yukarılara çıkaracaklarına inanıyoruz. İLKSAN ile ilgili karalama kampanyası yapan
kuruluşlar, art niyetli kişiler öğretmenlerimizin kamuoyunda küçük düşmesine neden olmaktadır. Oysa bu kişi ve kuruluşlar
İLKSAN’ı karalayacaklarına, İLKSAN ile
ilgili projeler üretmelidir. Türk Eğitim-Sen,
genel kurulda İLKSAN’ı daha iyi günlere
taşımanın yollarını beraberce aramayı teklif etmiştir. Ancak bunların derdi İLKSAN
değil, İLKSAN üzerinden Türk EğitimSen’e zarar vermektir. Türk Eğitim-Sen’i
düşman olarak görenlerin, İLKSAN’ın
elde ettiği başarıları görmesini beklemiyoruz. Biz bundan sonra da İLKSAN’ın 250
bin üyesinin hak ve hukukunu korumaya
ve İLKSAN’ın başarısını artırmaya devam
edeceğiz.
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Türk Eğitim-Sen olarak il içi, iller arası
isteğe bağlı ve zorunlu yer değiştirmeler
kapsamında yapılacak yer değişiklikleri
için tüm açık olan yerlerin duyurulması
ve başvuru sürelerinin Mayıs ayı içerisinde, Haziran başında yapılacak olduğu
söylenen 30.000 ilk atamadan önce yapılması ve mevcut öğretmenlerden yer
değiştirmek isteyenlerin mağdur edilememeleri için Milli Eğitim Bakanlığına
yazı yazdık.
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Türk Eğitim-Sen; YGS’deki skandalları,
YGS’nin iptal edilmemesini, YGS’de yaşanan rezaleti ÖSYM çalışanlarına fatura
edenleri ve ÖSYM Başkanı Ali Demir’i
protesto etmek amacıyla ÖSYM binası
önüne siyah çelenk bıraktı.
Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder
Kahveci, Türk Eğitim-Sen Genel Merkez
Yönetim Kurulu, Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Ali Yazıcı, Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Şakir Kaptan Karslı, Ankara 4 No’lu
Şube Başkanı Ahmet Akkoca, Ankara 5
No’lu Şube Başkanı Sevgi Yalav, Ankara 6
No’lu Şube Başkanı Veli Keskin ve ÖSYM
çalışanlarının da hazır bulunduğu basın
açıklamasında sık sık “Yandaş Memur İstemiyoruz”, “Hırsızlar Bulunsun, Hesap Sorulsun”, “Beceriksiz Yönetim, YGS’de Rezalet”, “YGS İptal Edilsin, Hırsızlardan Hesap
Sorulsun” şeklinde sloganlar atıldı. “Yandaş Giriş Sınavı”, “Biz Tatmin Olmadık,
İkna da”, “Önce Polis Sınavı, KPSS Sonra;
YGS Şimdi Sırada Ne Var?” pankartları da
dikkat çekti.

Kanunu değişmiş, bu kanunla birlikte
ÖSYM siyasi bir kurum haline gelmiş ve
ÖSYM’de kadrolaşma başlamıştır. Tecrübeli kadrolar elimine edilmiş ve yerlerine iş
bilmez kişiler atanmıştır.

yedek kitapçık verilirken, yedek kitapçıklar artık sadece il sınav yöneticilerine gönderilmektedir. Bu talimatı veren de yine
ÖSYM Başkanı Ali Demir ve ÖSYM yönetimidir.

Bugün geldiğimiz noktada üzülerek
görüyoruz ki; YGS’deki rezaletin faturası
ÖSYM çalışanlarına kesilmek istenmektedir. YGS şaibesini ÖSYM personeline
yıkmaya çalışanlar birtakım iddialar ortaya atmaktadır. Ancak ÖSYM personeline
yönelik iddialar gerçek dışıdır ve tamamen
cahilliğin ürünüdür. Çünkü;

Cezaevlerinde hatalı kitapçık nedeniyle
sınavın yenilenmesi puanları, sıralamaları
tamamen değiştirmiştir. Bu durum sınav
bütünlüğünü bozmuş, eşitliği ortadan kaldırmıştır. Bunun da sorumlusu yine ÖSYM
Başkanı Ali Demir’dir.

ÖSYM’de kilit noktalardaki 19 yönetici
değişmiştir. Alt kadroların ise sınavlarla
ilgili süreçte yetki ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

ÖSYM çalışanları görevini layıkıyla yerine getiren, ehil kişilerden oluşmaktadır.
ÖSYM personeli ile ilgili asılsız, tamamen
hayal ürünü olan iddialar ortaya atan ve
komplo teorileri üretenlerin amacını çok
iyi biliyoruz. Bu cenah, ÖSYM’de tamamen kadrolaşmayı hedeflemektedir. Yaşanan rezaletlerin, hataların, aksaklıkların
nedeninin yeni yönetimden rahatsız olan
eski kadrolarmış, çalışanlarmış gibi lanse edilmesi hem iktidarı hem de ÖSYM
Başkanı Ali Demir’i AKLAMA çabasıdır.
Sınavlarda yaşanan skandallar ÖSYM’nin
yönetim anlayışından, tecrübesizliğinden
ve beceriksizliğinden kaynaklanmaktadır.
Dolayısıyla YGS İLE İLGİLİ ŞAİBELERİN,
HATALARIN SORUMLUSU ÖSYM BAŞKANI ALİ DEMİR VE YÖNETİM KURULUDUR. BUNLARIN DIŞINDA BAŞKA
SUÇLU, SORUMLU ARANMAMALIDIR.
Bu anlayış aynı zamanda AKP’nin toplumun geleceğine ipotek koyma gayretidir.

ÖSYM çalışanlarında uzmanlıklar için
özel şartlar istenirken, ÖSYM Başkanı için
hiçbir kriter getirilmemiştir. ÖSYM Başkanının Ölçme Değerlendirme konusunda
uzman olmaması, tekstil mühendisliği alanında eğitim alması bunun en canlı kanıTürkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen tıdır.
Genel Başkanı İsmail Koncuk, yaptığı açıkÖSYM’de başkan Ali Demir’in bilgisi
lamada şunları söyledi: “ÖSYM Başkanı Ali olmadan kuş dahi uçmamaktadır. ÖSYM
Demir ile yönetim kurulu YGS’de yaşanan personelinin ÖSYM Başkanı ya da ÖSYM
skandalların müsebbibi kendileri değilmiş
yönetiminden izin almadan herhangi bir iş
gibi büyük bir pişkinlik ve arsızlıkla görevyapması mümkün değildir.
lerinin başında.
Dijital baskıya geçen ve adaya özgü kiBu süreçte bazı kişi ve kuruluşlar ÖSYM
tapçık uygulamasının getiren Ali Demir’dir.
Başkanı Ali Demir’i temize çıkarmaya çaYGS’deki şaibede adaya özgü kitapçık uyTürk Eğitim-Sen ÖSYM personelini
balamakta ve YGS ile ilgili şaibelerin, hatagulamasından kaynaklanmıştır.
karalayanlara geçit vermeyecek, ÖSYM’de
ların ÖSYM çalışanlarından kaynaklandıSınavlarda daha önceden tüm okullara canla başla çalışan, sınav skandalları ile
ğını ileri sürmektedir. Bilindiği gibi ÖSYM
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uzaktan yakından ilgisi bulunmayan personeli sonuna kadar savunacaktır. Kadrolaşmanın alabildiğine hızlandığı ÖSYM’de
skandalların bedelini ödeyecek olan ÖSYM
personeli değil, ÖSYM Başkanı Ali Demir
ve yeni yönetimdir.

istendiğini düşünüyoruz.

Her iki soruşturmanın ucu kime dokunursa dokunsun sorumlular, hırsızlar, kopyacılar ortaya çıkarılmalıdır. Bu, Türkiye’de
sınavlara yeniden güven duyulabilmesi için
çok önemlidir. Umuyoruz ki, KPSS ve YGS
Öte yandan YGS’deki şifre iddiaları için ile ilgili soruşturmada failler bulunur, cezagörevlendirilen emniyet uzmanlarının, landırılır ve kamuoyu vicdanı bir nebze de
cevap kodlamalarında şifre olduğunu tes- olsa rahatlar.
pit ettiği ancak kopya işleminin gerçekleşŞu anda ÖSYM toplumun güven duytirilmediği kanaatine varmasıyla ÖSYM
Başkanı YGS sonuçlarını açıkladı. Oysa madığı bir kurum haline gelmiştir. Bu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla durum, iktidarın ve ÖSYM Başkanı Ali
ilgili soruşturmasını henüz tamamlama- Demir’in eseridir. Bugün siyasi erk dışında
mıştı. Böyle bir ortamda alelacele sonuç- kimse ÖSYM Başkanını sahiplenmemekteların açıklanması ne anlama gelmektedir? dir. Başbakan da bu kadar rezaletten sonBu tablonun tek bir açıklaması vardır: ra Ali Demir’in süreci iyi yönetemediğini
YGS’deki şaibe örtbas edilmek istenmekte- söyleyebilmiştir. Bu itiraf beceriksizlikledir.
rini kabul ettikleri anlamına gelmektedir.
Türk Eğitim-Sen’in belgeleriyle ortaya Ancak Başbakan’ın süreci iyi yönetemediçıkardığı KPSS hırsızlığıyla ilgili soruş- ğini söylediği ÖSYM Başkanının o koltukta
turmada belirsizlik hala sürerken, YGS ile hala oturuyor olması ayrı bir tartışma koilgili soruşturmada bu kadar kısa süre içe- nusudur. YÖK bu konuda derhal harekete
risinde ciddi bir ilerleme sağlanması da şa- geçmelidir. Öte yandan ÖSYM Başkanının
şırtıcıdır. Türk Eğitim-Sen olarak YGS’nin süreci iyi yönetemediğinden dem vuran
akıbetinin KPSS gibi olmasından endişe Başbakan’ın son açıklamalardan tatmin
duyuyoruz. Her iki olayın da hasıraltı edil- olduğunu söylemesi ise hem manidardır,
mek ve birilerinin korunmak, kollanmak hem de inandırıcı değildir.”

5
Genel Başkan Koncuk, cezaevlerinde
130 adayın Fen Bilimleri Testinin yenilenmesi dolayısıyla ÖSYM’ye açılan yeni bir
davayı da kamuoyuna duyurdu. Turgay
Karakuş isimli YGS mağdurunun YGS’nin
iptali için dava açtığını söyleyen Koncuk
şunları kaydetti: “ÖSYM’nin rezaletlerine
her geçen gün yenileri eklenmektedir. Şifre
skandalı ile başlayan süreç hatalı kitapçık
dağıtılması, puanların yanlış hesaplanması,
cezaevlerinde Fen Bilimleri testinin yenilenmesine kadar uzanmıştır. Cezaevlerinde 130 adayın Fen Bilimleri Testinin yenilenmesi dolayısıyla ÖSYM’ye yeni bir dava
açılmıştır. YGS mağduru Turgay Karakuş,
130 kişilik zümre için tahsis edilen 30 Nisan 2011 tarihli “Fen Bilimleri Sınavı”nın
anayasanın amir hükümlerine aykırılık
teşkil ettiği ve sınav bütünlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle 27.03.2011 tarihli YGS ile
ilgili yürütmenin durdurulması ve sınavın
iptali için Ankara İdare Mahkemesine dava
açtı. Görüldüğü üzere gençlerimiz şaibeli
YGS nedeniyle LYS’ye adapte olamamakta
ve mahkemelerde hakkını aramaya çalışmaktadır. Eşitliğe ve sınav bütünlüğüne
tamamen aykırı olan bu olay ÖSYM’nin
beceriksizliklerinden biri olarak tarihe
geçmiştir. Bu koşullarda YGS’nin iptali zorunludur. Hepimiz mahkemeden çıkacak
kararı sabırsızlıkla bekliyoruz.
Böylesi beceriksiz, ehil olmayan ellerde
yönetilen ÖSYM, gençlerin geleceklerini
dinamitlemektedir. Bilindiği gibi önümüzde birçok sınav vardır. Aynı ÖSYM Başkanı ve yönetimi ile bu sınavların sağlıklı bir
şekilde yapılması düşünülemez. Bu nedenle ÖSYM Başkanı Ali Demir’den sorumlu
davranmasını ve gereğini yerine getirmesini istiyoruz.”
Konuşması sık sık alkış ve sloganlarla
kesilen Genel Başkan İsmail Koncuk, daha
sonra Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Ali
Yazıcı ile birlikte ÖSYM’nin önüne “Türk
Eğitim-Sen” yazılı siyah çelenk bıraktı.
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Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan
2011 Yılı Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru
Kılavuzu’nda sınav başvurularının 02-13
Mayıs 2011 tarihleri arasında alınacağı ve
sınavın 14 Ağustos 2011 tarihinde yapılacağı düzenlenmiştir.

Türk Eğitim Sen olarak üyelerimizden
gelen talepler doğrultusunda, sınavda tekniker ve teknisyen unvanları için alınacak
başvuruların, mesleki teknik okulların
teknisyen, tekniker yetiştiren tüm bölüm
mezunlarını kapsayacak şekilde düzenlenmesi, ortaöğrenimini meslek lisesinde
tamamlayan ve daha sonra üst öğrenim

olarak meslek yüksek okulunu bitirenlerin
teknisyen kadrosuna başvurularının kabul
edilmesi, Haziran ayında mezun olacak
olanlara başvuru hakkı tanınması, sınav
başvuru ücretinin makul bir rakama düşürülmesi, Kılavuz’da sınavda hangi konulardan soru çıkacağına dair bilgilere yer verilmesi hususlarında talepte bulunduk.
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Emeğin Coşkusu ve Bayram
1 Mayıs tarihi, uzun yıllar, ülkemiz hafızasında bir travmanın izi olarak varlığını
korudu. Fakat bilindiği üzere; 5892 sayılı
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun’un, 22 Nisan 2009 tarihinde
TBMM’de kabul edilmesinden itibaren, bu
tarih Emek ve Dayanışma Günü olarak bir
bayram havasında kutlanmaktadır.
Ancak, bir takım yobaz çevrelerin, bu
bayramı, ideolojik saplantılarının bir mekanizması olarak istismar etme girişimleri
hala devam ediyor. Nitekim, bu sene de
kutlama komitesini istekleri doğrultusunda yönlendiren bu çevreler, yine 1 Mayıs’ı
köhnemiş siyasetin çığırtkanı yapmaya kararlılar.
Bunun karşılığında ise Türkiye KamuSen, yine onurlu ve milli duruşun öncüsü
olarak bu çirkinliğe alet olmamıştır. Kamu
çalışanlarının hissiyat ve gücünün, bölücü
ideolojik manevralara meze yapılmasına
müsaade etmeyen Konfederasyonumuz, 1
Mayıs Kutlama Komitesi’nden ayrıldığını
bugün (29 Nisan 2011) kamuoyuna duyurdu. Türkiye Kamu-Sen, tüm yurt genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü
anlamına en uygun şekilde kutlayacağını;
bu günü, çalışma hayatının ve çalışanların
problemlerinin gündeme getirildiği bir zemin olarak değerlendireceğini ilan etti.

Diğer yandan; Kutlama Komitesi içerisinde yer alan, fakat hazırlanan bildirgedeki bir takım görüşleri benimsemediği
halde dirayet gösteremeyerek tavır koyamayan bazı kuruluşlar, temsil ettikleri kesimlerin tercümanı olamamışlardır. Türkiye Kamu-Sen, her zaman olduğu gibi dışarıda başka içeride başka konuşmamış; ikili
görüşmelerde ne söylemişse, komite toplantılarında da aynı iddialarını cesaretle
dile getirmiştir. İnanıyorum ki; önümüzdeki süreçte; sadece kamu çalışanları değil,
toplumun tüm kesimleri Türkiye KamuSen’in işaret ettiği istikametin doğruluğunu paylaşacak ve 1 Mayıs Emek Bayramını
layık olduğu şekilde kutlayacaktır.
Artık 1 Mayıslar; bölücülerin, köhnemiş ideolojilerin ve devletle hesaplaşma
arzularının malzemesi olmamalı; alın terini kutsal kabul eden bir anlayışın ön plana çıkarıldığı, çalışanların meselelerinin
konuşulduğu ve taleplerin ciddiye alındığı
ciddi bir zemin olmalıdır.
Evet, 1 Mayıs, emeğin coşkusu ve kutsal alın terinin onuruyla bir bayram havasında toplumun tüm kesimleriyle birlikte
kutlanmalıdır.
Milletimiz ve çalışanlar bunu fazlasıyla
hak ediyor.
Sendikamsılar
Öte yandan, özellikle kamu çalışan-

Talip GEYLAN
       

larının, şu hususu da değerlendirmeleri gerektiği tartışılmaz bir gerçektir: Bir
sendikamsı yapı var ki, orda farklı burada
farklı konuşur. Diyarbakır’da konuştuğunu Yozgat’ta dillendiremez, Sakarya’da
söylediğini Van’da seslendiremez. Alenen
Hükümetin taşeronluğunu yapar, kamu
çalışanlarının hak mücadelesi sözkonusu
olduğunda sürekli minderden kaçar. İcazet almadan, bırakın eylem yapmayı ya da
protesto ortaya koymayı; söylem dahi geliştiremez. Bu ucube tutumlarını da “soylu
mücadele” olarak nitelendirmekten de çekinmezler.
Hangi sözlüğü açarsanız açın, “sendikanın” tanımı aşağı yukarı aynıdır. En
kaba tanımıyla sendika, üyelerinin hak ve
menfaatlerini işverene karşı korumakla
mükellef yapıdır. Bu mücadele de; görüşmeler, yazışmalar, eylemler, protestolar ve
nihayetinde hukuksal mücadeleyle yapılır.
Kamu çalışanlarının işvereni de Devleti
idare eden icraa makamı, yani Hükümettir. Fakat ne gariptir ki, bu sendikamsı yapının bugüne kadar işverenimize karşı or-
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taya ne bir eylem, ne de bir protesto ortaya
koyduğunu göremedik. Hatta bir karşı söylem dahi geliştirdiklerine şahit olmadık.
Bunun iki anlamı vardır: Ya Hükümetimiz,
örneğin Milli Eğitim Bakanı Sayın Çubukçu çok çok başarılı bir icraat sergiliyor,
onun döneminde ne eğitimin ne de eğitim
çalışanların en ufak bir eksiği ve sorunu
sözkonusu değil; ya da bu sendikamsı yapı
Hükümetin taşeronu, yani sarı sendika!
Tabii ki, bu kanaat sadece ülkemiz çalışanlarının tespiti değildir. Uluslar arası
kuruluşlar da bu sendikamsıların gerçek
hüviyetini bir nevi tescillemiş bulunmakta.
Basından öğrendiğimize göre; 2006 yılında
üyelik başvurusunda bulundukları Uluslararası Hür Sendikalar Konfederasyonu
(ITUC) tarafından Memur-Sen’e gönderilen 11 Mart tarihli yazıda aynen şöyle deniyor; “…2006’dan bu yana örgütünüzün yaşadığı gelişmeler, istişare sürecinin olumsuz sonuçları ve Memur-Sen’in bağımsız
karakterinin tartışılabilir olması durumu
göz önüne alınarak, başvurunuzun dikkate
alınmamasına kadar verilmiştir.”

Çok enteresan değil mi? Yani ITUC diyor ki; siz genel kabuller ve evrensel ölçütler baz alındığında “Sendika” statüsünde
değerlendirilmiyorsunuz.
Nitekim, bu sendikamsı yapının ortaya
koyduğu tutumlar da ITUC’un tespitini
destekliyor. Hatırlanacağı üzere, 25 Kasım
2009 tarihinde bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirilmişti. Eylem öncesinde üç
konfederasyon toplanmış prensip kararı almış; nihayi karar için bir hafta sonra tekrar
bir araya gelinmesi kararlaştırılmıştı. Fakat
daha sonraki süreçte Memur Sen eyleme
iştirak etmeyeceğini beyan etmişti. Sendikanın bu kararı tabi ki kendilerini bağlar.
Eleştirilebilir fakat saygı duymak gerekir.
Bir sendika, kendi koşulları doğrultusunda strateji belirleyerek ortak eyleme dahil
olmayabilir. Fakat bu süreçte garip olan,
Memur Sen’in iş bırakma eylemine dahil olmaması değildi. Anlaşılmaz olan, iki
konfederasyona bağlı binlerce memur grev
yaparken; adına sendika denen bir yapının
bu eylemi eleştirmesi ve hatta bürokratların talimatıyla “Grev Kırıcılığı” yapma-

saydı. Örneğin, Türk Ulaşım-Sen’e bağlı
makinistler grev kararına uyarak trenleri
durdururken, bir başka sendika üyelerinin aldıkları talimatlarla trenleri hareket
ettirmelerinin sendikal izahı yoktur. Emek
mücadelesi tarihinde ve sendikal literatürde “Grev Kırıcılığı” kavramı vardır. Fakat
dünyada ikinci bir örneği yoktur ki, bir
sendika grev kırıcılığı yapsın. İşte, 25 Kasım 2009 tarihinde, dünya sendikal mücadele tarihine bunun tek örneğini Türkiye
vermiştir. Bu mazi, Türk sendikal hareketi
için bir utanç örneğidir.
İşte böylesi bir utanca vesile olanların; 1
Mayıs Emek Bayramı’nı hangi yüzle kutladıklarını anlamakta zorlanıyoruz. Acaba, muhataplarına, Emek ve Dayanışma
Günü’nde; “emek mücadelesi” adına hangi
onurlu mücadeleyi verdiklerini, işverene
karşı hangi tutarlı ve onurlu duruşu sergilediklerini anlatabilecekler; ya da emek
mücadelesine omuz veren çalışan temsilcileriyle hangi anlamda “dayanışma” içerisinde olduklarını gururla anlatacaklardır?
Şaşırmamak elde değil…
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Anayasa Mahkemesi İlköğretim Müfettişlerinin Eğitim ve
Öğretim Hizmetleri Sınıfında
görev yapması ile ilgili itirazı değerlendirerek, İlköğretim
Müfettişlerinin Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfında değerlendirilmesine ilişkin 657
Sayılı DMK’nın ekli I SAYILI

CETVEL’in 3.4.1998 günlü,
4359 Sayılı Kanun 3. Maddesiyle değiştirilen “IV- EĞİTİM VE
ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI” başlıklı bölümün (a) bendinde yer alan İlköğretim Müfettişleri” ibaresinin Anayasa’ya
aykırı olmadığına karar verdi.
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Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz 28.03.2011
tarih ve 1231 sayılı yazımızda, 01.11.2009 tarihli Eğitim Kurumları Müdürlüğü Sınavının 3. sorusunun yargı kararıyla iptal edilmesi dolayısıyla, sınava katılanların sınav sonuçlarının yeniden
değerlendirilmesini talep etmiştik. Bu girişimimiz neticesinde
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav sonuçları yargı kararı
doğrultusunda yeniden değerlendirilmiş ve değerlendirme sonuçları Bakanlığın resmi web sitesinde yayınlanmıştır.
SORU İPTAL EDİLEN MÜDÜRLÜK SINAVI PUANLARI
YENİDEN HESAPLANMALIDIR
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Öte yandan ÖSYM hatalar zincirine bir
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk’un, ÖSYM yenisini eklemiştir. Dün yapılan ALES’te
yaşanan kitapçık krizi yine gençleri mağile ilgili yaptığı basın açıklamasıdır.
dur etti. Gece gündüz demeden çalışan,
ÖSYM, soruşturma tamamlanınca YGS
büyük emekler vererek, ALES’e hazırlanan
sonuçlarının açıklanacağını ve LYS başvuöğrencilerin yaşadığı hüsran, ÖSYM’nin
rularının da YGS sonuçlarının açıklandıişini ne denli baştan savma yaptığını ve hağı andan itibaren başlayacağını duyurdu.
talarından hiç ders çıkarmadığını bir kez
YGS’deki şifre skandalı dolayısıyla gündaha gösterdi. ÖSYM’nin tüm bu olanlara
lerdir uykusuz geceler geçiren, motivasrağmen, ısrarla Meteksan firmasıyla çalışyonları bozulan ve LYS’ye hazırlanamayan
masını da manidar buluyoruz.
öğrenciler artık bu kâbustan uyanmak
‘Türkiye’nin artık bir sınav skandaistemektedir. ÖSYM yetkilileri belki farlını
daha kaldıracak gücü yok’ derken,
kında değildir ancak öğrencilerimiz için
süre giderek azalmaktadır. ÖSYM’nin bu- ÖSYM’nin yeni skandallar yaratması olagüne kadar takındığı tavır ise öğrencileri yın vahametini gözler önüne sermektedir.
ve ailelerini rahatlatmak yerine, daha da ÖSYM, gençlere ALES’te çektirdiği bu ezigermektedir. ÖSYM Başkanı istifa etmek yetin hesabını vermek zorundadır. Hata
ve YGS’nin iptal edildiğini açıklamak için yapma lüksü olmayan bir kurumun önce
daha ne beklemektedir? ÖSYM Başkanının KPSS, ardından YGS, şimdi de ALES’te
soruşturmanın tamamlanmasını bekleme- yaptığı bu kepazeliklere iktidarın hiçbir
den, YGS’yi çoktan iptal etmesi gerekirdi. mensubu ‘dur’ dememektedir. Bu noktada
Şifre olduğunu kabul eden ÖSYM Başka- ÖSYM Başkanının siyasi erk tarafından
nının YGS’yi iptal etmemesinin ve ısrarla sürekli korunup, kollanmasının nedenikoltuğunu bırakmamasının ardında hangi ni merak ediyoruz. ÖSYM Başkanı Ali
Demir acaba ne tür meziyetlere sahiptir
gerçekler yatmaktadır?
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(İSTANBUL-181) Türk Eğitim Sen üyesi Derviş PARALI
tarafından İstanbul İli Beşiktaş
Cumhuriyet İlköğretim Okuluna Tarık ER adlı kişinin 657 Sayılı Yasa’nın 76. maddesine göre
yapılan atama işleminin iptali
istemiyle dava açılmıştır. Bu davada, İstanbul 7. İdare Mahkemesinin 2010/843 E., 2011/646
K. Sayılı ve 31.03.2011 tarihli
kararıyla kariyer ve liyakat ilkesine uyulmadan tesis edilen
atama işleminin iptaline karar
verilmiştir.

(İSTANBUL-180) Türk Eğitim Sen üyesi Dilaver ŞAHİN
tarafından İstanbul İli Bağcılar Yavuz Sultan Selim Lisesi
müdürlük kadrosuna Muhsin
METİN adlı kişinin 657 Sayılı
Yasa’nın 76. maddesine göre yapılan atama işleminin iptali istemiyle dava açılmıştır. Bu davada, İstanbul 8. İdare Mahkemesinin 2010/1176 E., 2011/181
K. Sayılı ve 28.02.2011 tarihli
kararıyla kariyer ve liyakat ilkesine uyulmadan tesis edilen
atama işleminin iptaline karar
verilmiştir.
(İSTANBUL-179)
İstanbul Küçükçekmece Mustafa
Eravutmuş İlköğretim Okulu müdürlüğüne atanan İlyas
Ödemişli’nin atanmasına ilişkin atama kararnamesi; Türk
Eğitim Sen üyemiz tarafından
açılan idari davada iptal edilmiştir.

ki, hala görevinin başındadır? Siyasilerin
görevi; bütünleştirmekten ve çözümden
uzak, tehditkâr sözler sarfetmek, hataların
ve haksızlıkların üzerini örtmek değil, toplumun sesine kulak vermektir. Dolayısıyla
iktidar artık ÖSYM’yi temize çıkarmaktan
vazgeçmeli, ÖSYM’yi temize çekmelidir.
YGS’yi, ALES’i eline, yüzüne bulaştıran
ÖSYM Başkanı Ali Demir yaşanan bu kaosun, toplumsal infialin en büyük sorumlusudur. İşinin ehli olmadığı çok açık olan
Ali Demir, anlaşılan o ki, istifa etmek için
yeni bir rezalete daha imza atmayı beklemektedir.
ÖSYM’nin adı beceriksiz yöneticiler yüzünden hataların, hırsızlığın, yolsuzluğun,
hüllenin merkezi olarak anılmaktadır. Gelecekleri çalınan, haksızlığa uğrayan gençlerimiz artık sınavların temiz eller tarafından yapılmasını istemektedir. Herkesin
bilmesi gerekir ki, şaibe bulaşmış sınavlar
toplum vicdanında hiçbir şekilde kabul
görmeyecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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Türk Eğitim Sen olarak
Başbakanlığa yazdığımız 12
Nisan 2011 tarih ve 1309 sayılı yazımızla, Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında 657 sayılı Yasanın
4/b maddesi kapsamında görev yapan personelin bankalar
ile imzalanan promosyon anlaşmalarının kapsamı dışında tutularak sözleşmeli görev
yapan personele promosyon
dağıtılmadığı konusunda sendikamıza şikayetler iletildiğini belirterek, mağduriyetlerin
giderilmesini talep etmiştik.
Yazımıza Başbakanlıktan
gelen cevabi yazıda, memur,
işçi ve sözleşmeli gibi statü
ayrımı yapılmaksızın tüm

kamu görevlilerinin banka
promosyonlarından yararlanabildikleri belirtilmiştir. Bu
çerçevede yazımız Milli Eğitim Bakanlığına gönderilerek,
Bakanlıktan bilgi verilmesi talep edilmiştir.
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Çeşit çeşit hırsızlık var.
KPSS’ de yaşanan alçak bir organizasyonun şokunu atlatmadan, istemediğimiz ve asla tasvip etmeyeceğimiz şifreli
işler patlak verdi. Aslında bazıları için ne
ilk ne son deneyimdi ama geçen seferki
kokuşmuşluğu yutan millet bunu mu görecek mantığındaki bütün devlet erkânı
tatmin oldu. Ancak onlar tatmin olurken;
Gençlerimizin hayalleri yıkıldı,
Çocuklarımızın umutları söndü.

olarak katıldı. Şed kuşandı. Bu durum;
meslek ahlakından ve doğruluktan her ne
olursa olsun şaşmamayı öğütleyen Ahilik
kurumunun kurucusu başta Ahi Evren
olmak üzere, eşsiz şahsiyetlerin kemiklerini sızlatmıştır zannımca.
Tilkiye sormuşlar: Kümese bekçilik
yapar mısın?
Tilki: Gülmekten cevap veremiyorum,
demiş.
Ülke de durum tam bu hesap

Perşembenin gelişi çarşambadan
bellidir.
“Zimmet, kamu taşıma biletlerinde
kalpazanlık, resmi evrak ve kayıtlarda
sahtecilik ile cürüm işlemek için teşekkül
oluşturmak” iddiası ile Cumhuriyet Savcıları tarafından düzenlenen ve Adalet
Bakanlığı kararıyla TBMM’ye gönderilen
ve dokunulmazlığının kaldırılıp, yargılanması istenen bir Başbakan iş başında.
ÖSYM’nin başına acar bir Başkan getiriyorsun, ayını doldurmadan onun da
bir makale aşırdığı ortaya çıkıyor.
En büyük ahlaksızlıklardan bir tanesi
olan bilgi hırsızlığı, intihal suçu işlediği
mahkeme kararı ile tescillenmiş bir şahıs,
Başbakan tarafından önce Müsteşar, arkasından da Çalışma Bakanı yapılıyorsa
bu ülkede, artık tuz kokmuştur.

Hangi Bahçedensin?
Yazımın başında çeşit çeşit hırsızlık
var demiştim.
Artık sendikal terminoloji içinde sarı
sendika olan, siyasi alanda ise arka bahçe
tanımlamasını altüst edip ön bahçe, sağ
bahçe, sol bahçe olmak üzere bilinen bütün bahçeleri sahiplenen bir yapı oluştu
Türkiye’de.
Bunlar da emek hırsızı.
Çalışmadan, üretmeden başarıyı arzuluyorlar.
Başarı onlar için tabanın sorunlarını
çözmeyle değil, sahiplerinden alacakları
“aferin” payesiyle sınırlıdır.
Yalandan ve riyadan korkmazlar. Sanırlar ki hiç yatsı olmayacak, mumları
sönmeyecek.
Bunlar için şahsiyetinizin kıymeti
yoktur.
Şahsiyet hırsızıdırlar.
Size sormadan, danışılmadan, onayınız alınmadan; velhasıl, sizi adam yerine
koymadan, adınıza üye formu doldurulabilir, işleme sokulabilir.
Bu zihniyet eğitim çalışanları arasına
sokulan Truva atıdır. Eğitim çalışanlarına

“Onur Konuğu!”
İşin en dramatik olanı ise Ahilik
Haftası’nda yaşandı. İntihalci Bakan, Fatih Belediyesi ve Esnaf Sanatkârlar Odası tarafından İstanbul’da Sultanahmet
Meydanı’nda Ahilik Haftası münasebetiyle düzenlenen törene “Onur!” konuğu

Cengiz KOCAKAPLAN
    

düşen, oyunlara tezgâhlara karşı uyanık
olmaktır. Truva atındaki hileyi sezmek,
yanında bırakılan yalancı askerin maskesini düşürmektir.
Çin Malı
Çin malı ürünler ile ilgili ülkemizde
şu genellemeler yapılabilir:
Kalitesizdir,
Yerli üreticiye darbe vurmaktadır,
Haksız rekabet oluşturmaktadır,
Birçok üründe insan sağlığını tehdit
eden etkenler, uluslararası kabul görmüş
değerlerden çok fazla olduğu için insan
sağlığını bozar. Ama yine de kalitesizliğinden mi ucuzluğundan mı bilinmez,
neden rağbet gördüğü…
Türk Eğitim-Sen yüzde yüz yerli, yüzde yüz milli bir sendikadır.Ancak; sendikal mücadele içinde “Çin Malı” bunlar
diyebileceğimiz yapılar var.
Kalitesiz,
Haksız rekabetten beslenen,
Kopyacı, taklitçi…
Kendinize ve çocuklarınızın geleceğine kıymayın.
Onurluca mücadele edenlere omuz
verin, unutmayın son pişmanlık fayda
vermez.
Hala seçiminizi yapmadınız ise yarın
çok geç olabilir.

723/86g=/(û0(35ú0ú1'(
(.6ú.g'(0(<('$9$$d7,.
Bilindiği üzere 25.02.2011 tarih ve
27857 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 6111 Sayılı Kanunla, kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya
ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu
görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim
aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte 45
Türk Lirası toplu sözleşme primi ödeneceği düzenlenmiştir. Kanun, 01.01.2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. An-

cak sendikalara Ocak ve Şubat
2011 aylarında üye olan kamu
personeline üç ayı doldurmadıkları gerekçesiyle toplu sözleşme primi ödenmemiştir.
Türk Eğitim Sen olarak,
Bakanlığa gönderdiğimiz 08.03.2011 tarih
ve 1026 sayılı yazıda, üyelik tarihine bakılmaksızın sendika üyesi kamu personeline hak ettikleri toplu sözleşme priminin

ödenmesini talep etmiştik. Bu yazımıza gelen cevabi yazı ile olumsuz işlem tesis edilmiş olup, bu olumsuz işlemin iptal edilmesi
talebiyle Ankara İdare Mahkemesinde dava
açtık.
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7h5.ú<(.$086(1úû*h9(1&(6ú Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, sözleşmeli personel
çalıştırılmasının asıl istihdam biçimi haúdú1$/$1/$5'$<',
Mitingde

konuşma

yapan

Türkiye

line geldiğini belirterek, “Kamuda aynı işi
yapan, aynı özelliklere sahip ama farklı
farklı statülerde çalıştırılan personel vardır.
Bu çalışanlarımızın hiçbirinin sahip olduğu haklar, bir diğeri ile aynı değildir. İdarecisi aynı, işvereni aynı, görevi aynı, yaptığı
işi aynı ama hakları, maaşları, izinleri, bağlı oldukları kanunları farklı olan bir sistem
olur mu? Olmuyorsa, bunun adına hukuk
devleti denir mi? Kamu çalışanlarını bile
ayırarak, farklı hukuki normlara tabi tutarak, ben adilim, haktan yanayım, bu ülkeyi
iyi yönetiyorum diyebilir misiniz? Bütün
gerçekler ortadayken, yüzleri kızarmadan
bunları diyebilenlere, ‘devlet adamı’ denilebilir mi?” dedi.

Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal,
Türk İmar-Sen Genel Başkanı Necati Alsancak, Türk Haber-Sen Genel Başkanı
İsmail Karadavut, Türk Tarım Orman-Sen
Genel Başkanı Ahmet Demirci, Türk Yerel
Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu, Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Nazmi
Güzel, Türk Enerji-Sen Genel Başkanı Celal Karapınar, Türk Kültür Sanat-Sen Genel
Başkanı H. Hüseyin Yılmaz, Türk EmekliSen Genel Başkanı Osman Özdemir ve
Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların genel merkez yönetim kurulları da katıldı.
Mitingde kamu çalışanları; iş güvencesine sahip çıkmak, 4/B’li, 4/C’li köleliğe
ve taşeronlaşmaya dur demek, KPSS ve
YGS’de yaşanan rezaleti protesto etmek, işsiz, umutsuz, çaresiz bırakılan gençlerimizin sesi olmak için tek ses, tek yürek oldu.

Türkiye Kamu-Sen iş güvencesi için
alanlara indi. Binlerce kamu çalışanı Türkiye Kamu-Sen önünde biraraya geldi, alkış
ve sloganlarla Abdi İpekçi Parkı’na yürüdü.
Mitinge; Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk
başta olmak üzere Türkiye Kamu-Sen Eski
Genel Başkanı Bircan Akyıldız, İlksan Başkanı Tuncer Yılmaz, Türk Sağlık-Sen Genel
Başkanı Önder Kahveci, Türk Büro-Sen

“Ak Perde Tiyatroları: Hüseyin Ç. Bir
Ankara Komedisi, Nimet Ç. Bir Ankara Trajedisi”, “YGS=Yandaş Giriş Sınavı”
yazılı pankartların dikkat çektiği mitingde; “Ekmeğe Uzanan Eller Kırılsın”, “Gün
Gelecek Devran Dönecek, AKP Bize Hesap Verecek”, “Hükümet Şaşırdı, Sabrımızı
Taşırdı”, “Sözleşmeli Köle Olmayacağız”,
“Hükümet Duy Sesimizi, Bu Gelen Memurun Ayak Sesleri”, “Başbakan Memura
Fransız Kalma”, “Güvence Bizimdir, Bizim
Kalacak”, “Yandaş Sendika İstemiyoruz”,
“Beceriksiz Siyaset, YGS’de Rezalet”, “Hırsızlar Bulunsun, Hesap Sorulsun” şeklinde
sloganlar atıldı.

Çalışanların farklı istihdam modellerine
tabi tutulmasının adının ‘kamuda kargaşa
ve kaos’ olduğunu belirten Koncuk, bu uygulamaların amacının kamudaki istihdam
güvencesini yok etmek ve çalışanlarımızı
köleleştirmek olduğunu kaydetti. Herkesi
iş güvencesine sahip çıkmaya çağıran Koncuk, 4/C’li istihdam modelini de eleştirdi.
Koncuk; “Son yıllarda, sayısı hızla artan
4/C’li geçici personelin yaşadığı dram, yetkililer tarafından nasıl görülmez? Siz yılın
tamamında çalışma imkânına dahi sahip
değilsiniz. Yılın 11 ayı çalışıp, bir ayı işsiz
bırakılıyorsunuz. Düşük ücrete mahkûm
edilmişsiniz. Özelleştirme mağduru olarak işinizden olmuş, bir dayatmaya maruz
kalmışsınız. Hastalanmanız durumunda, maaşınız kesiliyor. Aynı kanunun,
aynı maddesine göre çalışmanıza rağmen
TBMM’de çalışanla, Sağlık Bakanlığı’nda
çalışan; TÜİK’te çalışanla, Milli Eğitim
Bakanlığı’nda çalışan; özelleştirme mağduru ile özelleştirmeden gelmeyenler arasında dahi farklı uygulamalar var. Son olarak
Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karar, tartışmaya açık bir karar olmuştur. Sonra da
çıkıp, buna adalet diyenler var. Size reva
görülen haksızlığı, kalkınmanın temeli olarak görenler var” diye konuştu.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
bugün bir sarı sendikanın genel kuruluna katıldığını söyleyen Koncuk, “Sayın
Başbakan’ı biz de Türkiye Kamu-Sen Genel
Kurulu’na davet ettik, ama ne Başbakan ne
de hükümetten tek bir temsilci gelmedi.
Neden gelmedi? Başbakan Türkiye KamuSen Genel Kurulu’na gelseydi, delegelerimize 8.5 yıldır yapamadıklarını nasıl anlatacaktı? YGS ile ilgili ‘tatmin oldum’ ifade-
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sini nasıl açıklayacaktı? KPSS hırsızlığının
9 aydır çözülemediğini, bir tek hırsızın dahi
yakalanmadığını, KPSS ile ilgili TBMM’de
Araştırma Komisyonu kurulması teklifine
AKP milletvekillerinin ‘hayır’ demesini
nasıl izah edecekti? Ataması yapılmayan
öğretmenler çaresiz bir halde gezerken,
ithal öğretmen getireceğini nasıl açıklayacaktı? Türkiye Kamu-Sen delegeleri; genel
kurula Başbakan da gelse, Cumhurbaşkanı
da gelse şakşakçılık yapmayacaktı.”
Milli Eğitim Bakanlığı’nın, 1 Haziran tarihinde 30 bin öğretmen ataması yapacağına dikkat çeken Koncuk, 30 bin atamanın
ek atama olmadığını, Ağustos ayında yapılacağı söylenen 55 bin atamanın 30 bin’inin
Haziran ayında kullanılacağını söyledi.
Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle görüştüğünü ifade eden Koncuk, “Bu 30 bin atama, seçimlerden önce ataması yapılmayan
öğretmenleri ve onların ailelerini kandırmak içindir. Ağustos ayında 55 bin değil,
sadece 10 bin öğretmen ataması yapılacaktır. 350 bin ataması yapılmayan öğretmene,
onların anne babalarına sesleniyorum: Size
atılan bu kazığı unutmayın” diye konuştu.
KPSS ve YGS’de yaşanan skandallara değinen Koncuk, “Çocuklarımız Türkiye’nin
her ilinde sokaklara döküldü. Anne babalarımızın yüreği kan ağlıyor. 630 TL kazanmasına rağmen, üniversite sınavında
başarılı olması için borçla harçla çocuğunu
dershaneye gönderen annelerin hakkının

hesabını kim soracak? Türkiye’de yer yerinden oynarken, bu ülkeyi yönetenler ne
yapıyor? Bırakınız bu tatmin kelimesinin
içini boşaltmayı, milleti ikna edin. YGS’yi
eline, yüzüne bulaştıran, becerisi hiç olmayan Ali Demir ÖSYM’nin başında olduğu
sürece, ÖSYM daha çok rezalet görür” diye
konuştu.
Ülkemizin en büyük sorununun işsizlik
olduğunu söyleyen Koncuk, iktidarın, yaşanan işsizliği kendileri için avantaja çevirerek, işsizlik tehdidi ile çalışan haklarını
her geçen gün gerilettiğini belirtti. Koncuk,
sırça köşklerde oturarak, kanunlar hazırlayıp, çalışanların iş güvencesini ellerinden
alanlardan hesap sorulması gerektiğini
kaydederek, şunları söyledi: “Bugün, özellikle sözleşmeli çalışanlarımızın birçoğu
ailesinden, çocuklarından, memleketinden
ayrı; tam anlamıyla gurbet hayatı yaşıyor.
Aileler parçalanıyor. Çocuklar anne, baba
hasretiyle büyüyor. Gidişat, karanlık bir geleceği işaret ediyor. İş güvencemiz elimizden alınmak isteniyor. 4/C’li geçici statüde
çalışanların sayısı 45 bini buldu. İş güvencesinden mahrum, dönemlik sözleşmelerle, temel çalışan haklarından mahrum
bırakılmış, sözleşmeli personel sayısı her
geçen gün artıyor. Taşeron şirketler, düşük
ücretlerle, güvencesiz, sendikasız elemanlarla kamuya yerleşmiş durumda. Bu gidişle, gelecekte hepimizin çocukları, taşeron
şirketlerin kölesi olacak. Türkiye Kamu-

11

Sen olarak, bu gerçeği görüyor ve herkesi
geleceğine sahip çıkmaya davet ediyoruz.
Sırça köşklerde oturup, gerçekleri görmezden gelerek, kanunlar hazırlayıp, iş
güvencemizi elimizden alanlardan, aileleri
parçalayanlardan, çocuklarımızı taşeron
şirketlerin kölesi yapmak isteyenlerden,
mutlaka hesap sorulmalıdır, değerli arkadaşlarım. Çalışanlarımızı bu açmazlardan
kurtarmanın bir tek yolu vardır. O da iş
güvencesidir; kadro verilmesidir. Lafı dolaştırmanın, eveleyip gevelemenin anlamı
yoktur. Sorun ortada; çözüm bellidir. Artık
hükümet bu meydandan yükselen haykırışa kulak vermelidir. İktidar bu sesi duyup,
bir kere de hayırlı bir işe imza atmalıdır.
Türkiye Kamu-Sen olarak, yolu açın, Çalışana hizmet edin, Zulme son verin, Hakkı
teslim edin diyoruz.”
Atama bekleyen öğretmenlerin atamasının yapılmasını isteyen Koncuk, “Adam
gibi bir öğretmen atama politikası ortaya
koyun ya da ‘ben devleti iyi yönetiyorum’
diye ortada gezmeyin” dedi. Koncuk sözlerini “Bu aymazlık devam ederse, yüzbinleri
biraraya getirir, Ankara’yı başınıza yıkarız”
şeklinde tamamladı.
Eylemde, çocuklar geleceklerine sahip
çıktıkları için Türkiye Kamu-Sen’e bağlı
sendikaların genel başkanlarına çiçek verdi.
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk ve Genel
Mali Sekreter Seyit Ali Kaplan, Eskişehir
1 No’lu Şubenin düzenlediği İstişare Toplantısına katıldı. Toplantıda, Türk EğitimSen Eskişehir 1 No’lu Şube Başkanı Şükrü
Erkoca, Türk Eğitim-Sen Eskişehir 2 No’lu
Şube Başkanı Nuri Kavak, Türk Sağlık-Sen
Eskişehir Şube Başkanı Mustafa Özsoy,
Türk Yerel Hizmet-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Uygun, Türk Büro-Sen
Eskişehir Şube Başkanı İbrahim Dursun, il,
ilçe ve işyeri temsilcileri ile okul müdürleri
ve çok sayıda üye hazır bulundu.
Toplantıda bir konuşma yapan Türkiye
Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, toplumsal tepkinin ve
toplumsal düşünmenin hızla azaldığı bir
dönemden geçtiğimizi söyleyerek, “sinir
uçlarımız yok ediliyor” dedi. Bu anlayışın
toplumun tüm kesimlerini sardığını kaydeden Koncuk, şunları söyledi: “Bu anlayış, Türkiye’nin en entelektüel kesimi olan
kamu çalışanlarını, eğim çalışanlarını bir
mikrop gibi etkisi altına alıyor. Bu ortam
içerisinde hala dinamik kalabilen, toplumsal refleksleri ortaya koyabilen insanların
olması toplumun geleceği açısından büyük
öneme sahiptir. Türkiye Kamu-Sen ve Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların ciddi
başarılar elde ettiğini düşünüyorum. Üyelerimiz bu mücadeleyi tüm yürekliliği ile
ortaya koyuyorlar.”
Menfaatine odaklanmış insanların yürekli insanlar karşısında durabilme, ‘ha-

yır’ diyebilme imkânı olmadığını belirten
Koncuk, “Tehditleri önemsemiyorum. Kimin yüreği bizi tehdit etmeye yeter? Kimsenin yüreği yetmez. Bu tür insanların hiçbir alanda bizimle yarışabilmesi mümkün
değil” dedi. Korkuları ile hareket edenleri
de eleştiren Koncuk, “Onlar her zaman
korkarlar. Ama biz korkmayız. Bizim makamlarımızı koruma, kollama derdimiz
yok. Bizim mücadelemiz hep çoğunluğun
anlayışına hitap eder. Bu nedenle sizlerin
varlığı son derece önemlidir” diye konuştu.
Türkiye Kamu-Sen’in 16 Nisan’da iş
güvencesi için eylem yaptığını hatırlatan
Genel Başkan İsmail Koncuk, Başbakan’ın
sözleşmelilerin kadroya alınması ile ilgili
sözlerine de değindi. Koncuk, “Kuralsız ve
güvencesiz çalışma hayatına karşı olduğumuzu çok net ifade ediyoruz. Başbakan bu
sistemin mucidi kendileri değilmiş gibi, bir
sendikanın genel kurulunda ‘sözleşmeliliği
getirdik ama geldiğimiz noktada problemlerin de oluştuğunu görüyoruz. Hazırlığı
yapıp bitirdikten sonra Kanun Hükmünde
Kararname’ye yetiştirilmeye çalışıyorlar.
Girebilirse orada aksi takdirde 12 Haziran sonrasında sözleşmelilerle ilgili kadro
yolunu açmış olacağız’ diyor. Bu sorunu
çözmeye niyetiniz varsa, KHK ile çözebilirsiniz. Ama çok açık söyleyeyim, böyle
bir niyetleri yok. Samimi olsalardı, askerliği bile sözleşmeli hale getirmezlerdi. Bizim
talebimiz, sözleşmelilerin tamamının hiçbir şarta bağlı kalmadan kadroya alınmasıdır” dedi.

Sarı sendikanın Türkiye Kamu-Sen’in
16 Nisan mitingi öncesi çalışanlara ‘eyleme
gitmeyin’ çağrısı yaptığını ifade eden Koncuk, “Bir sendika eylem kırıcılık yapmaz.
Bunların yaptığına soytarılık bile denmez.
Bunlar geldikleri gibi giderler. Biz yerimizdeyiz. Bu çekirdek yapı demir leblebi
gibidir. Kırmak, bükmek mümkün değildir. Öte yandan her önümüze gelene yanak
uzatmanın sonu yok. Adam gibi, yiğitçe yaşamak lazım” diye konuştu.
Yetkili sendika ve konfederasyon olmanın 4688 sayılı Kanununda yapılan değişikliklerle önümüzdeki günlerde daha anlamlı
hale geleceğini belirten Koncuk, şöyle konuştu: “Toplu sözleşme hakkımız olacak.
Bu hakkı kullanmak önemli. Bu nedenle
konfederasyon olarak yetkili olmamız gerekiyor. Pazarlama azmindeki sendikaların
yetkili olması Türkiye Kamu-Sen için bir
kayıp değildir, ancak kamu çalışanları için
büyük bir kayıptır. Şayet sarı sendikalar
yetkili olursa, Cumhuriyet tarihi boyunca
elde ettiğimiz kazanımları bir bir kaybederiz. Yetkili konfederasyon olmak üç yıl öncesinden daha önemli hale geldi. Ya kaybedeceğiz, ya da mücadele edip, kazanacağız.
Ya siyah, ya beyaz olacak. Beyazı Türkiye
Kamu-Sen temsil ediyor. Beraberce başaracağız.” Genel Başkan Koncuk, yetkiye yakın
olduğumuz bir dönemde, sarı sendikaların
yapacağı her türlü hileye ve hukuksuzluğa
karşı kamu çalışanlarını da uyardı.
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Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan çok önemli bir araçtır.Bir topluluğu
meydana getiren insanlar arasında gözle
görülmeyen bir bağı seslerle örerek gerçekleştirir.Bu yönüyle dil milli bütünlüğü sağlayan ve devam ettiren en önemli
unsurlardan biridir.Dilin toplumsal dokuyu bir arada tutan bu özelliği ülkelerin
en önemli güç kaynaklarından birisidir.
Bu özelliğinden dolayı dil önemli bir güç
kaynağı iken dil üzerinden yapılan saldırılar da toplumsal dokuya verdiği tahribat açısından çok ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.
Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne yönelik saldırılar her alanda artarak devam
ederken ,ülkemizi ve insanımızı ayrıştırmayı amaçlayan güçler dil birliğimize
yönelik saldırılarını da yoğunlaştırmışlardır.Türkçeyi yozlaştırma , yabancı dil
ve marka hayranlığı ile başlayan saldırılar
Türkçenin tek eğitim dili olma özelliğini
ortadan kaldırma gayretleri ile devam
ediyor.
Önceleri PKK yandaşı çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ve bazı sendikaların
tüzüklerine kadar koyarak gündeme getirdikleri, bu, ana dilde eğitim talebi, AKP
hükümetinin işbaşına gelmesi ve açılım
adı altında yürütülen hükümet projesi
ile büyük ivme kazanmıştır.Hükümetin
AB ve ABD’ nin bu konudaki baskıları
karşısında direnç gösteremeyen ve tam
tersine olayı zamana yayarak bu talepleri
gerçekleştirme anlayışı ile yeni bir sürece
gelinmiş,İkinci eğitim dili talepleri yüksek sesle ve büyük bir pervasızlıkla dile
getirilmeye başlanmıştır.Anayasamız eğitim dilinin Türkçe olduğunu hüküm altına aldığı halde ortaya konulan bu talepler,
fiili durum yaratılarak gerçekleştirilmeye
çalışılmakta ama siyasi iktidar bazı bölgelerde oy kaybedebileceği endişesiyle bu
fiili durum yaratma teşebbüslerini sadece
seyretmektedir.Etnik dilde tv yayını yapılmasına izin verilmesi ve bu yayınların
devlet televizyonu tarafından da yapılmasından güç alan bölücü odaklar, yerel
yönetimleri de kullanarak yer adlarını ve
tabelalarını değiştirme furyası başlattılar.
Ülkemizin ayrılmaz bir parçası olan bir
bölgemizi sanki farklı bir bölgeymiş gibi
göstererek bizden ayırma niyetlerini artık saklamadan ve gizleme ihtiyacı duy-

madan ortaya koyan bu bölücü odaklara
‘’açılımcı’’AKP hükümetinin,milli konulardaki hassasiyetlerini dile getirenlere
anında cevap veren hazırcevap yöneticilerince hiçbir cevap verilmemiştir.Ülkeyi
yöneten ve ülkenin birlik ve beraberliğini
muhafaza etmekten birinci derecede sorumlu olanların aymazlığı bölücü odakları daha da azgınlaştırmıştır.
Hükümetin açılımcı ve tavizkar politikalarından güç alan bölücü odakların fiili
durum oluşturma ve bu durumu Türkiye
Cumhuriyeti Devletine kabul ettirme
çabaları 2010-2011 öğretim yılı başında
sözde Kürt Dili ve Eğitim Hareketi (TZPKurdi) ‘nin başlattığı ve Barış ve Demokrasi Partisi’nin destek verdiği, anadilde
eğitim için okulları boykot çağrısı, üzerine yapılan boykot denemesi kısmen başarılı olmuş ve güneydoğudaki pek çok
şehirde bu talep kitleselleştirilmeye çalışılmıştır.
Bu teşebbüsle birlikte önümüzdeki
dönemde bölücü odakların stratejilerinin
en önemli ayağının anadilde eğitim olacağı net olarak ortaya çıkmıştır.Anadilde
eğitim bu dönemde özellikle yandaş medyada yoğun bir tartışma konusu yapılmış ,
bu tartışmalarda özellikle anadilde eğitim
taraftarlarının çoğunlukta olduğu katılımcı kompozisyonları kurularak bu bir
bilimsel gereklilikmiş gibi gösterilerek,
toplumsal bir ihtiyacın olduğu ve bu ihtiyacın giderilmesi zorunluluğu bulunduğu gibi bir algı yaratılmaya çalışılmıştır.
Bu faaliyetlerin önümüzdeki süreçte daha
da yoğunlaşacağı ve seçim sonrasında
oluşabilecek siyasi tabloya göre hızlanacağı şimdiden rahatlıkla öngörülebilir.
Özellikle CHP ‘nin de yaklaşan seçimler öncesi AKP’ nin açılım politikalarına
paralel bir çizgideki politikaların sinyallerini vermesi de bu konudaki toplumsal karamsarlığı artırmaktadır.CHP bu
politikasıyla güneydoğuda AKP ve BDP
oylarından pay almayı hedeflerken Batı
ve güney bölgelerde oy kaybetme riskini
ve milli direnç ile karşılaşma ihtimalini
artırmaktadır.
Dil bir milletin çimentosudur.Bu çimentoyu ortadan kaldırarak ,birbirini
anlamayan ve farklı konuşan,farklı eğitim
gören,farklı düşünen insanlardan oluşan
bir yapının birlik ve bütünlüğe hizmet
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edeceğini düşünmek; saflık ve dünya gerçeklerinden bihaber olmaktır.Dünya literatüründen kopuk,etnik bir dilde eğitim
yapılması bu bölgede yaşayan insanlarımıza da büyük haksızlıktır.O insanları
bilimden ve dünyadan kopararak yöresel
bir dille eğitim yapmaya ve dünyadaki
bilimsel gelişmelerin dışına itmek bölge
insanına da yapılabilecek en büyük kötülüktür.Bu nedenle bir kısım insanımızın
yerel dillerini öğrenme taleplerinin bir kısım bölücü çevrelerce o yerel dillerle eğitim görme talebi imiş gibi manüple edilerek kamuoyuna yansıtıldığı,böylelikle
bilinçli bir kavram kargaşası meydana
getirildiği de bir gerçektir.Yürütülen tartışmalar bu kavram kargaşası içerisinde
cereyan etmektedir.Bu kavram kargaşası içerisinde olayı bir demokratikleşme
meselesi gibi lanse etmek isteyenlerin
bu çabaları zaman zaman siyasi iktidar
üzerinde de etkili olmaktadır.İktidar bu
etkiyle bu taleplerin yüksek sesle dile getirilmesine göz yummakta ve sonucunun
nereye varacağını bilmesi gereken bölücü
çabaları izlemekle yetinmektedir.Resmi ve eğitim dilinin yanına ikinci bir dil
koymaya çalışmak,bu yöndeki gayretlere
izin vermek,eğer hıyanet değilse büyük
gaflettir.İkinci bir dilde eğitim yapılması
demek ülkenin bölünüp parçalanmasına
kadar gidebilecek bir sürecin ilk adımlarını atmak ve ülke bütünlüğü aleyhindeki
gelişmelerin geri dönülmez bir yola girmesi demektir ki bu ülkenin birlik ve bütünlüğünü her şeyin üzerinde tutan Türk
Eğitim Sen tarafından kabul edilebilecek
bir durum değildir. Türk Eğitim Sen,
T.C. Anayasasının ‘’Türkçeden başka
hiçbir dil,eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak
okutulamaz ve öğretilemez.’’ şeklindeki
42.maddesinin lafzına ve ruhuna sahip
çıkmaya devam edecektir.
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Sözleşmeli personel istihdamındaki
esas meselenin Doğu ve Güneydoğu’daki
hizmetlerin aksamaması olduğunu vurgulayan Dinçer, ‘’Sözleşmeli personel, sabit
bir kadroyla görevlendirildiği için hizmetini orada veriyor ama eğer kadroya alırsanız
hastalık, eş durumu ve benzeri sebeplerle o
bölgeden bu tarafa bir geçiş sözkonusu ola- li ebe, hemşire, sözleşmeli tüm çalışanlar
cak diye endişemiz var. Acaba bu sorunu hem iktidar hem de bunların yandaşı senaşabilir miyiz diye araştırılmak üzere bir dika tarafından bir kere daha aldatılmıştır.
Başbakanın bu konuşması gerek bu hütalimat verildi ama biz henüz o konuya eğikümet sendikası gerekse hükümete yakın
Hükümetin, gerçekten istemesi halinde
lemedik’’ diye konuştu.
basın yayın kuruluşları tarafından “sözleşTBMM’den aldığı yetki çerçevesinde, çıKamuda toplam sözleşmeli personel sa- karacağı bir KHK ile tüm sözleşmeli permelilere müjde” olarak haber yapılmıştı.
Bizim Türkiye Kamu Sen olarak yaptığı- yısının 226 bin olduğunu dile getiren Dinsoneli tek kalemde, hiçbir şarta bağlı kalmız araştırmada da, KHK ile tüm sözleş- çer, bu konuda henüz hiçbir çalışma yapılmelilerin kadroya geçirilmesinin mümkün madığını kaydetti. Dinçer, ‘’Bu konu seçim maksızın kadroya geçirmesi mümkündür.
olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, Çalışma ve sonrasına kalacak herhalde’’ sorusuna kar- Başbakan’ın verdiği bu söz üzerine sünger
Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer Din- şılık, ‘’Hele hele kanun gerekiyorsa zaten çekilmeksizin yerine getirilmesi ve bir beklenti içine sokulan sözleşmelilerin daha
çer, 23 Nisan resepsiyonunda yaptığı açık- başka yapacak bir şey yok’’ dedi.
lamada, KHK ile sözleşmelilerin kadroya
Bu durumda sözleşmelilerin kadroya çok mağdur edilmemesi Türkiye Kamu Sen
alınmasının mümkünolmadığını belirtti.
geçirilmesi seçimden önce mümkün görül- olarak temel isteğimizdir. Verilen sözlerin
İşte Ömer Dinçer’in açıklaması;
memektedir. Seçim bittikten sonra da, AKP en yakın takipçisi olacağımızdan kimsenin
“Hükümete tanınan kanun hükmünde nin İktidar olması halinde, sözleşmelilere şüphesi olmamalıdır. Yalan, dolan ve aldatkararname çıkarma yetkisinde, sözleşmeli kadro verilmesinin mümkün olmayacağı, ma üzerine siyaset yapmak köhne bir anlapersonelle ilgili bir hüküm olmadığını dile tam tersine sözleşmeli personel alımının yıştır. Böyle bir anlayışın sahibine de hiçbir
getiren Dinçer, bunun başka bir kanun ko- tam gaz devam edeceği açıktır. Bütün bu
fayda sağlamayacağı açıktır.
nusu olduğunu, bu konuda bir gelişme bu- yaşananlardan sonra şu tespit yanlış olmayacaktır. Sözleşmeli öğretmen, sözleşmelunmadığını ifade etti.
Başbakan R.Tayyip ERDOĞAN hükümete yakınlığı ile bilinen bir sendikanın
genel kurulunda, “Sözleşmelilerin kadroya
geçirilmesi konusunda çalıştıklarını, bunun KHK ile yapılmasının mümkün olması halinde 12 Haziran Genel Seçiminden
önce, KHK ile mümkün olmaması durumunda ise seçimden sonra yapılabileceğini” söylemişti.

<$=,./$52/681<$=,./$52/681
Milli Eğitim Bakanlığı 12 Haziran Genel
Seçimleri öncesinde 30 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Tam “iyi oldu,
ek atama yapılacak” diye sevinirken, 30 bin
öğretmen atamasının tam bir kandırmaca
olduğunu anladık.
İşin detaylarını MEB yetkilileri ile görüştük.Onlara 1 Haziran’da yapılacak 30
bin öğretmen atamasının, daha önce yapılacağı açıklanan Ağustos 2011 tarihindeki
atamalardan ayrı mı düşünüldüğünü, bu
30 bin atama sonrasında Ağustos ayında 55
bin öğretmen ataması yapılıp yapılmayacağını sorduk. Bunun üzerine MEB yetkilileri
şöyle dedi: “1 Haziran’da 30 bin öğretmen
atayacağız. Ağustos ayında da 10 bin öğretmen atayacağız, daha sonra ise Maliye
Bakanlığı kadro verirse atama yapacağız.
Maliye Bakanlığının kadro verip vermeyeceğini bilmiyoruz.”

da, Ağustos ayında yapılacağı söylenen
55 bin rakamına bile ulaşamayacak, Haziran+Ağustos öğretmen atamaları toplam 40 bin olacaktır. Anladığımız odur ki;
AKP seçim öncesinde ataması yapılmayan
öğretmenlerin ve ailelerin tepkilerinden
korkarak, atamaları seçim öncesine çekmektedir.Ancak, böyle bir uygulamanın
350 bin ataması yapılmayan öğretmeni ve
aileleri daha da üzeceği ve gereceği düşünülmemiştir. Mantık, “Şu seçimleri kazasız
belasız bir atlatalım, gerisi Allah Kerim”
mantığıdır.
Bu mantık, ataması yapılmayan öğretmen ve ailelerini aldatma mantığıdır. Aylardır ortaya konulan tepkilerin sonucu bu
olmamalıydı. 350 bin öğretmen ve aileleri
büyük bir beklentiye sokulmuş, ancak tam
anlamıyla kandırılmışlardır.

Türk Eğitim Sen olarak, bu uygulaTüyler ürpertici bir cevap.Bu durum- mayı kabul etmiyoruz. Türk Eğitim Sen

Haziran’da yapılacağı açıklanan 30 bin
öğretmen atamasının yapılmasını ancak
Ağustos ayında yapılacağı açıklanan 55
bin atamanın mutlaka yapılmasını istiyoruz.Sözleşmeli öğretmenlere verdiği
sözü tutmayan Milli Eğitim Bakanı Nimet
ÇUBUKÇU’nun, ikinci sözünün de altında
kaldığını görüyor, bu sözü de yerine gelmezse “öğretmenleri defalarca aldatan bir
Milli Eğitim Bakanı olarak tarihe geçeceğini” bilmesini istiyoruz.
TÜRK EĞİTİM SEN OLARAK SORUYORUZ, İTHAL ÖĞRETMEN PROJENİZLE, HANS’A, GEORGE’YE, ÖĞRETMENLİK
VAR’DA,
AHMET’E,
MEHMET’E VE AYŞE’YE Mİ YOK?
Yazıklar olsun diyoruz, Hükümetin ve
MEB’in ataması yapılmayan öğretmenlere
attığı bu kazığı unutmayacak, unutturmayacağız. 16 Nisan’da yapacağımız eylemde
de, bu ayak oyununu gündeme taşıyacağız.
Yazıklar olsun.
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Türkiye Kamu-Sen her zaman 4/C’lilerin
yanında...
HANGİ YÜZLE 4/C’LİLERİN HAKLARINI KORUDUKLARINI İDDİA EDİYORLAR.
Milletimiz yalanlarla, iftiralarla geçinen,
sözde sendikaların oyunlarına mı gelecek?
Şimdi de 4/C’lileri dolamışlar dillerine,
sanki onlar için mücadele etmişler gibi…
Türkiye Kamu-Sen olarak bir kez daha
belirtiyoruz…
4/C’lilerin bugüne kadar haklarını savunan hep TÜRKİYE KAMU-SEN
2002 yılında toplu görüşme masasında
ilk defa özelleştirme mağdurlarını masaya
taşıyan TÜRKİYE KAMU-SEN
Her eyleminde “sözleşmeli ve geçici personel çalıştırmaya hayır” diyen TÜRKİYE
KAMU-SEN
4/C’lilerin sendikal haklarını mahkemeye taşıyarak kazanan, TÜRKİYE KAMUSEN
4/C’lilerin en büyük eylemi olarak bilinen ve direnişleriyle takdir toplayan TEKEL çalışanlarına destek veren ve 4/C’li
personelin bugüne kadarki en büyük kazanımlarına imza atan TÜRKİYE KAMUSEN
Torba Kanun çalışmaları sırasında siyasi
parti gruplarına gönderdiği önerge teklifleriyle ve yaptığı eylemlerle 4C’lilerin sorunlarını meclis gündemine taşıyan TÜRKİYE
KAMU-SEN
Toplu görüşme priminden 4/C’lilerin
de faydalanmasını sağlayan TÜRKİYE
KAMU-SEN
4/C’lilerden sözleşme ücreti alınmamasını sağlayan TÜRKİYE KAMU-SEN

4/C’lilerin aile yardımından faydalanması için konuyu meclis gündemine taşıyan TÜRKİYE KAMU-SEN
Devlet Personel Başkanlığına, Maliye
Bakanlığı’na ve Başbakanlığa doğrudan
yazdığı mektuplarla ve yaptığı görüşmelerle 4/C’lilerin haklarıyla ilgili talepleri dile
getiren TÜRKİYE KAMU-SEN
Peki bu süre zarfında diğer sözde sendikalar ne yaptı?
İktidarın koltuğu altına saklanarak, semirip, üye sayısını arttırmaya çalışan bazı
sözde sendikalar, daha 16 Nisan 2011’de
Türkiye Kamu-Sen tarafından 4/C li ve
4/B’li sözleşmeli personelin sorunlarının
çözülmesi için düzenlenen eylemi kışkırtma olarak gösteriyorlar, sözleşmelilerin
hakları için yaptığımız onurlu mücadeleyi iktidara şikâyet ediyorlardı. 25 Kasım
2009’da iş güvencemiz, toplu sözleşme ve
grev hakkımız yaptığımız bir günlük iş
bırakma eyleminde, idarecilere muhbirlik
yapıyorlardı.
Bugün Türkiye Kamu-Sen’in alanlarda,
toplu görüşme masasında, mecliste, mahkemelerde, soğukta sıcakta söke söke aldığı
hakları, sıcak koltuklarında oturup çay yudumlayarak açıklayanlar, 4/C’lilerin haklarını aldıklarını hangi hakla iddia ediyorlar!
Çıkıp 4/C’liler için yaptıkları bir eylemi,
bir yazıyı, bir faaliyeti ortaya koyamayanlar,
yüzleri kızarmadan, utanmadan 4/C’lilerin
haklarını aldıklarını nasıl iddia ediyorlar;
doğrusu anlamış değiliz.
Son olarak, Torba Kanun çalışmaları sırasında kayıtsız şartsız, tasarıyı destekleyen
bu sendika, Türkiye Kamu-Sen’in memurlarımız ve sözleşmeli personelimizin hakları için yaptığı eylemleri ve verdiği mücadeleyi nasıl görmez. 29 Aralık 2010 tari-
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“yönetim hizmetleri grubu”na dahil edilmesi ve şube müdürü kadrosuna atanabilmek için gerekli şartlar içinde isimlerinin
geçmesi istemiyle Bakanlığa başvuruda
bulunmuş ve gelen olumsuz cevap üzerine
Danıştay nezdinde dava açmıştık.

Danıştay 2. Dairesi 2010/3939 E. Sayılı
ve 17.01.2011 tarihli kararıyla, 04.03.2006
Türk Eğitim Sen olarak 31.08.2009 ta- tarih ve 26098 sayılı Resmi Gazetede yarihli yazımızla Milli Eğitim Bakanlığı’nda yımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Perso“sayman” unvanıyla çalışan memurların neli Görevde Yükselme ve Unvan Deği-

hinde, Torba Kanun TBMM gündeminde
görüşülürken, Sayın Başbakan’a gönderdiğimiz mektupla 4/C’li çalışanlarımızın
sorunlarını dile getirdiğimizi ve konuyu
meclis gündemine taşıdığımızı bilmiyorlar
mı? Hazırladığımız 70 önergeyi muhalefet
ve iktidar partileri aracılığıyla TBMM’ye
taşıdığımızdan haberleri yok mu?
Aslında bal gibi biliyorlar; yaptığımız
her eylemi “takkemiz düşecek, kelimiz görünecek” korkusuyla dehşet içinde takip
ediyorlar. Hakkın sıcak köşelerde, deri
koltuklarda, çay içilerek, sohbet edilerek
alınamayacağını da ağababaları izin vermeden hiçbir meydana inemeyeceklerini
de herkes gibi bunlar da biliyor. Bu nedenle
bu kimseler, ağızlarından köpükler saçarak
yalanlarla, iftiralarla, sürekli konfederasyonumuza saldırıyorlar.
Aslında bu hakları Türkiye Kamu-Sen’in
söke söke aldığını iktidar da biliyor. Bu
nedenle sarı sendikalarını palazlandırmak
için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar.
Ama bunların ruhunda hırsızlık, şifrecilik ve kopyacılık var. Bunların ruhunda
yalan var; muhbirlik var; grev kırıcılığı var.
Türkiye Kamu-Sen olarak biz, işimize
bakıyoruz. Bizler, kimseden değil; üyelerimizden ve Türk milletinden aldığımız
güçle ve yalnızca kamu görevlilerimizin
menfaatleri için yolumuza emin adımlarla
yürüyoruz.
4/C’li kardeşlerimiz; aile yardımınız hayırlı olsun.
şikliği Yönetmeliğinin 12.12.2008 tarih ve
27078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Yönetmelikle değişik 5. maddesinin 1/a
maddesinde yer alan “yönetim hizmetleri
grubu”na Milli Eğitim Bakanlığı’nda “sayman” unvanıyla görev yapan personelin
dahil edilmemesi ve aynı Yönetmeliğin
7/a maddesinde şube müdürü kadrosuna
atanabilecekler arasında saymanlara yer
verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin
yürütmesini durdurmuştur.
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Türk Eğitim Sen Genel Merkezinin
şube ziyaretleri devam ediyor.Bu kapsamda Türk Eğitim Sen Genel Sekreteri Musa
AKKAŞ ve Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri M.Yaşar ŞAHİNDOĞAN
Vezirköprü’de bulunan Türk Eğitim Sen
Samsun 2 No’lu Şubeyi ziyaret ettiler.
Vezirköprü Taşhan tesislerinde düzenlenen ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri, ilçe
temsilcileri ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile işyeri temsilcileri ve kadın kolları
temsilcilerinin katıldığı istişare toplantısında Şube Başkanı Hasan BUDAK’ın açış
konuşmasının ardından Genel Mevzuat
ve Toplu Sözleşme Sekreteri M.Yaşar ŞAHİNDOĞAN
bir konuşma yaptı.ŞAHİNDOĞAN konuşmasında Türk Eğitim
Sen’in örnek bir sendikal mücadele yürüttüğünü, Türkiye’nin neresinde olursa
olsun her türlü hukuksuzluğun karşısında
dimdik ve onurlu bir duruş sergilediğini ve hukuk mücadelesi verdiğini söyledi.
ŞAHİNDOĞAN,daha sonra Türk Eğitim
Sen’in hukuk alanındaki mücadele ve başarılarından örnekler verdi.
Daha sonra söz alan Genel Sekreter Musa AKKAŞ ise geçtiğimiz günlerde bir memur sendikasının kongresinde
Başbakan’ın sözleşmelileri kadroya geçirmek için çalışma yapacaklarını söylediğini
hatırlatarak Başbakanın eğer samimi ise
bu sözünü seçimden önce yerine getirmesi gerektiğini söyledi. AKKAŞ, 18.Milli
Eğitim Şurasında tüm eğitim çalışanlarını
sözleşmeli statüye geçirme teklifini tartıştıran ancak Türk Eğitim Sen barikatını
aşamadığı için bu emelini gerçekleştiremeyen Hükümetin,şimdi sözleşmelilere kadro
vermekten söz etmesinin çok büyük bir
çelişki olduğunu,bu yüzden bu kadro vaadinin gayrı samimi ve hem o memur sen-
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Daha sonra katılımcıların yönelttiği sodikasına avantaj sağlamaya hem de yaklaşan seçimlerde sözleşmelilerin umutlarını rular cevaplandırılarak toplantı bitirildi.
sömürmeye yönelik bir hareket olduğunu
sözlerine ekledi.

kararı kaldırmıştır. Bölge idare mahkemesi Türk Eğitim Sen üyesi tarafından açılan
davada üyemizin atandığı okulun türünün
atanmasına uygun olmadığından iptal kaEDİRNE BÖLGE İDARE’DEN RO- rarı verilmiştir.
TASYON KARARI
KASTAMONU İDARE MAHKEMEValilikler tarafından okul ve kurum yö- SİNDEN YENİ ROTASYON İPTAL KAneticilerinin zorunlu yer değişikliğine dair RARI

verilen cevabın 2. cümlesi ve 15/05/2010
tarihinden sonra Güzel Sanatlar ve Spor
Liseleri ile her türdeki Anadolu Liseleri
yöneticiliklerine ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen olarak atanıp görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev
yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim
kurumlarına sınavsız atanabilecek nitelikte
olanlar arasından yapılmayan atamaların,
Danıştay 12. Dairesinin 2010/3883 E. Sayılı
ve 03.11.2010 tarihli kararı ile yürütmesi
durdurulmuştur.

yönetmelik maddesi uyarınca yaptığı yer
Bilindiği üzere; Milli Eğitim Bakanlığı
değişikliklerinde iptal ve yürütmeyi dur- Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama
durmaya dair yargı kararları gelmeye de- ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelivam ediyor.
ğin, 8. maddesinin 2. fıkrası, Milli Eğitim
Edirne İdare Mahkemesi üyemizin aç- Bakanlığı Eğitim Kurumları YöneticileriDanıştay’ın bu kararını emsal alan Kasmış olduğu davada “Yürütmeyi Durdur- nin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin tamonu idare mahkemesi Ahmet YOLCU
ma” talebini reddetmiştir. Ancak; Edirne Yönetmeliğin 21. maddesi Kapsamında isimli üyemize uygulanan rotasyona işleBölge İdare Mahkemesi yapılan itiraz neti- Yapılacak Atamalara İlişkin Uygulama mini iptal emiştir.
cesinde Edirne idare mahkemesinin bu red Kılavuzunun 3. bölümündeki 17. soruya
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Türk Eğitim Sen Genel Merkezinin il
ziyaretleri devam ediyor.Genel Sekreter
Musa AKKAŞ ve Genel Mevzuat ve Toplu
Görüşme Sekreteri M.Yaşar ŞAHİNDOĞAN Gümüşhane ve Tokat’ta düzenlenen
istişare toplantılarına katıldılar.
Gümüşhane’de sendika binasında ve
Tokat’ta da TESOB salonunda düzenlenen
istişare toplantılarına Şube yönetim kurullarının yanı sıra ilçe ve işyeri temsilcileri katıldı.Toplantılarda Gümüşhane Şube
BaşkanıMustafa Fevzi AKÇAY ve Tokat
Şube Başkanı Hakan AKKAYA’nın açış konuşmalarının ardından Genel Merkez yöneticileri bilgilendirme ve değerlendirme
konuşmaları yaptılar.Daha sonra da üyeler
ve yöneticilerden gelen sorular cevaplandırıldı.
Genel Mevzuat ve Toplu Gorüşme
Sekreteri M.Yaşar ŞAHİNDOĞAN yapmış olduğu konuşmalarda ‘’Türk Eğitim
Sen’in bir sendika olarak üyelerin hak ve
çıkarlarını koruma ve geliştirme görevini
en iyi şekilde yapmaya çalıştığını ancak
bir sivil toplum örgütü olarak da ülke sorunları konusunda duyarsız kalmadığını
ve en net tepkilerini,görüşlerini ortaya
koyduğunu,bundan sonra da bu müdahilliğini devam ettireceğini söyledi..ŞAHİNDOĞAN daha sonra sendikanın mevzuat
ve hukuk mücadelesinden bahsederek elde
edilen kazanımları anlattı.
Genel Sekreter Musa AKKAŞ ise konuşmasında Türk Eğitim Senin eğitim iş
kolunda yetkili olmaya devam etmesinin
ne kadar önemli olduğuna vurgu yaparak,
bunun ülkemizin içinde bulunduğu ve artık bir beka sorunu haline gelen gelişmeler
karşısında daha da elzem olduğunu söyledi..AKKAŞ daha sonra yaşanan YGS deki
şifre skandalına konusunda hükümetin sınıfta kaldığını ve YGS sınavının artık şaibeli hale geldiği için iptal edilmesi gerektiğini
söyledi.AKKAŞ , Hükümetin seçim öncesi
30.000 ek öğretmen ataması yapacağını
açıkladığını ancak bunun bir ek atama değil de daha önceden Ağustos’ta yapılacağı
açıklanan 55.000 atamanın bir bölümünün
gerçekleştirilmesi olduğunu ve MEB’de alınan bilgilere göre 30.000 atamaya ilaveten
Ağustos’ta 10.000 atama daha yapılacağını
böylece 2011 yılı için sadece 40.000 atama atama yapmayacağının anlaşıldığını,bunun sundaki taahhütlerni yerine getirmesi için
yapılmış olacağını söyleyerek ,Hüküme- bir kurnazlık örneği olduğunu söyledi.AK- Türk Eğitim Sen olarak konunun takipçisi
tin taahhüt ettiği gibi 2011 yılında 55.000 KAŞ, Hükümetin ve MEB’in atama konu- olacaklarını sözlerine ekledi.
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Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Talip GEYLAN ile Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami
ÖZDEMİR 23 Nisan 2011 tarihinde Kahramanmaraş 2 No’lu Şubeye bağlı olan Göksun, Elbistan
ve Afşin ilçelerinde ziyaretlerde bulundular.
Ziyaretlerde, Şube ve İlçe Yönetim Yönetim Kurulu Üyeleri ve işyeri temsilcileriyle bir araya gelen
Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri istişarelerde bulundular.
İlk olarak Göksun Öğretmenevi’nde düzenlenen toplantıya katılan Geylan ve Özdemir, üyeleri
bilgilendiren konuşmalar yaptıktan sonra görüş
ve önerileri aldılar. Daha sonra Elbistan İlçesine geçen Talip Geylan ve Sami Özdemir, sendika
binasında teşkilat yöneticileri ve işyeri temsilcileriyle bir araya geldiler. Görevi yeni devralan İlçe
Temsilciliği Yönetim Kurulunu tebrik eden Genel Merkez yöneticileri önümüzdeki dönemde
yapılacak çalışmalar hususunda da bir takım kararlar aldıktan sonra Afşin’e hareket ettiler. Afşin
Öğretmenevi’nde tertiplenen İstişare toplantısına
Şube Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeleri ve işyeri temsilcilerinden oluşan yaklaşık yüz
üyemiz iştirak etti. Oldukça verimli geçen toplantı, Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin konuşmalarından ardından, soru cevap şeklindeki görüşmelerle tamamlandı.

<$/$1/$5$9(.$1',50$/$5$'ú..$7
Torba Kanun olarak bilenen yasa düzenlemelerinde yer alan aynı anda iki sendikaya üye olunabileceğine ilişkin düzenleme sadece işçi sendikaları için geçerli olup
kamu görevlileri sendikası açısından bu
kuralın uygulama imkanı bulunmamaktadır. 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları
kanununun 14. maddesi de aynı anda iki
sendika üyeliğini “Birden çok sendikaya
üye olunamaz. Birden çok sendikaya üyelik
halinde sonraki üyelikler geçersizdir.” Ve
“Aynı tarihli birden fazla üyeliğe ilişkin bildirimler dikkate alınmaz ve bu husus kamu
işvereni tarafından ilgiliye ve sendikalara

yazılı olarak bildirilir.” Hükümleriyle ya- sayılı yazısıyla kamu görevlileri sendikalarında aynı anda iki sendika üyeliğinin olsaklamıştır.
mayacağını belirtmiştir.
Sendikaların yetkilerinin belirlendiği şu
Birden çok sendika üyeliği ancak işçi
dönemde bir takım sendikalarca Türk Eğitim Sen üyelerinin ve Türk Eğitim Sen’e üye sendikaları için geçerli olup, kamu görevolmak isteyen kamu çalışanlarının akılları lileri için, memurlar için gerçerli değiltorba yasadaki bu hükümle bulandırılmak dir. Bu nedenle birden çok sendikaya üye
istenmektedir. Yukarıda izah edildiği üzere olunabileceği iddiasıyla kendilerini başka
gerek Bakanlığın ilgili yazısı gerekse 4688 sendikalara da üye yapmaya zorlayarak,
sayılı yasa hükümleri aynı anda iki sendika kandırmaya çalışan art niyetli kişilere karşı
tüm üyelerimizi ve sendika yöneticilerimiüyeliğini yasaklamaktadır.
zi dikkatli olmaya ve bu kişilere itibar etMilli Eğitim Bakanlığı Personel Genel
memeye çağırıyoruz.
Müdürlüğü 01.04.2011 tarih ve 1256/22204
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Kayseri İl İstişare Toplantısı 22 Nisan
2011 Cuma günü Genel Teşkilatlandırma
Sekreteri Talip GEYLAN ile Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami ÖZDEMİR’in
katılımıyla yapıldı.
Toplantıya Kayseri 1 ve 2 No’lu Şube
Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu
üyelerinin yanı sıra İlçe Temsilcileri iştirak
ettiler. Şube Başkanları Ali BENLİ ve Ali
İhsan ÖZTÜRK’ün çalışmaları ve sorumluluk alanlarında sendikamızın durumuyla
ilgili bilgilendirme konuşmalarından sonra Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri de birer
konuşma yaptılar.
İlk olarak Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Talip GEYLAN kürsüye gelerek
sendikal gelişmeler hususunda bilgilendir-

melerde bulundu. Bu yıl ilk olarak Toplu
Sözleşme yapılacağını ifade eden Geylan,
Türk Eğitim-Sen’in bu sene de yetkili sendika olarak masaya oturacağını ve bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitim
çalışanlarını hakkıyla temsil edeceğini belirtti. 4688 Sayılı sendika kanununda yapılacak değişikliklerle ilgili olarak da bilgiler
veren Geylan, 15 Mayıs’a kadar sürecek üye
çalışmalarının önemine değindi. Bütün
yurt genelinde olduğu gibi Kayseri’de de
teşkilatın önemli bir başarı ortaya koyduğunu belirten Geylan, Türk Eğitim-Sen’in
sürekli yükselişinin dostları sevindirdiğini,
sevmeyenleri ürkütmeye devam ettiğini
ifade etti.
Daha sonra katılımcılara hitap eden
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami

ÖZDEMİR, Türk Eğitim-Sen’in cesurca
mücadele eden bir tek eğitim sendikası
olduğunu belirterek 18. Milli Eğitim Şurasında yaşananları anlattı. Şurada sendikamızın duruşu sayesinde bütün eğitim çalışanlarının sözleşmeli statüye geçirilmesi
doğrultusunda getirilen teklifin geri çekildiğini belirtti. Bazı sendikaların utanmadan gerçekleri perdelediğin ve hükümetle
aleni bir işbirliği içerisinde eğitim çalışanlarını pazarladığını ifade eden Özdemir,
eğitim çalışanlarının uyanık olmasını ve
doğru yerde saf tutmaları gerektiğini vurguladı.
Sunumların ardından Merkez Yönetim
Kurulu Üyeleri katılımcıların sorularını
cevaplayarak, görüşlerini aldılar.
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Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Talip
GEYLAN ile Genel Dış İlişkiler ve Basın
Sekreteri Sami ÖZDEMİR 21 Nisan 2011
Perşembe günü Nevşehir Şubesini ziyaret
ettiler.
Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen
İstişare Toplantısına katılan Merkez Yönetim Kurulu üyeleri; Şube Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyelerinin yanı

zenlemelerle ilgili bilgiler verildi. Toplantının son bölümünde ise katılımcıların istek
ve önerilerini alan Merkez Yönetim Kurulu
üyeleri, kendilerine yöneltilen soruları da
sıra İlçe Temsilcileri ile bir araya geldiler.
Toplantıda Şube Başkanı Mustafa cevaplayarak, başarılı çalışmalarından doUğur’un açış konuşmasından sonra Genel layı Şube Yönetim Kuruluna teşekkür edeMerkez yöneticileri tarafından katılımcıla- rek programı tamamladılar.
rı bilgilendirici konuşmalar yapıldı. SendiToplantı sonrasında Şube başkanı Muskal gelişmeler, yetki sürecinde yapılan çalışmalar ve Türk Eğitim-Sen’in faaliyetleri tafa Uğur tarafından ziyaret anısına Merhakkında aydınlatıcı konuşmaların yanı kez Yönetim Kurulu Üyelerine hediye taksıra sendika kanununda yapılacak yeni dü- dimi yapıldı.

0D\ÕV

7h5.ø<(.$086(1

7h5.(öø7ø06(1

20
Türk Eğitim Sen Genel Merkezinin il
ziyaretleri devam ediyor.Genel Sekreter
Musa AKKAŞ ve Genel Mevzuat ve Toplu
Görüşme Sekreteri M.Yaşar ŞAHİNDOĞAN Erzincan ve Bayburt’ta düzenlenen
istişare toplantılarına katıldılar.
Erzincan Öğretmenevi ve Bayburt şube
binalarında düzenlenen istişare toplantılarına Şube yönetim kurullarının yanı
sıra ilçe temsilcileri üyeler katıldı.Toplantılarda Erzincan Şube Başkanı Rahmi
ÖZDEN ve Bayburt Şube Başkanı Volkan
GÜNEŞ’in açış konuşmalarının ardından
Genel Merkez yöneticileri bilgilendirme ve
değerlendirme konuşmaları yaptılar.Daha
sonra da üyeler ve yöneticilerden gelen sorular cevaplandırıldı.
Genel Mevzuat ve Toplu Gorüşme Sekreteri M.Yaşar ŞAHİNDOĞAN yapmış
olduğu konuşmalarda ‘’Türk Eğitim Sen’in
güçlü ve mücadeleci bir sendika olduğunu
bu nedenle örnek bir sendikacılık ortaya
koyduğunu bu yönüyle de sadece üyelerinin değil ,üyesi olmayan eğitim çalışanlarının da takdirini kazandığını belirtti.ŞAHİNDOĞAN daha sonra sendikanın mevzuat ve hukuk mücadelesinden bahsederek
elde edilen kazanımları anlattı.
Genel Sekreter Musa AKKAŞ ise konuşmasında Türk Eğitim Sen’in eğitim iş
kolunda yetkili olmaya devam etmesinin
ne kadar önemli olduğuna vurgu yaparak,
bunun ülkemizin içinde bulunduğu ve artık bir beka sorunu haline gelen gelişmeler
karşısında daha da elzem olduğunu söyledi..AKKAŞ daha sonra yaşanan YGS deki
şifre skandalına konusunda hükümetin sınıfta kaldığını ve YGS sınavının artık şaibeli hale geldiği için iptal edilmesi gerektiğini
söyledi.AKKAŞ , Başbakanın şifre iddiaları
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karşısında daha konu araştırılmadan ‘’tatmin oldum’’ dediğini ama ÖSYM başkanı
Ali DEMİR tarafından sonradan şifrelemenin kabul edildiğini belirterek,yaşanan sü-

reçte Başbakanın YGS deki şifreleme olayını protesto eden gençlerin karşısına başka
gençleri koymakla tehdit eden konuşmasını eleştirdi.
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Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim
kurumlarında 657 sayılı Yasanın 4/b ve 4/c
maddesi kapsamında görev yapan personelin bankalar ile imzalanan promosyon
anlaşmalarının kapsamı dışında tutularak,
sözleşmeli görev yapan personele promosyon dağıtılmadığı konusunda sendikamıza
şikayetler iletilmiştir. Sözleşmeli istihdam
edilen personelin promosyon anlaşmaları kapsamı dışında tutulması hakkaniyete
aykırıdır. Emsali kadrolarda görev yapan
personel ile çalışma şartları açısından hiçbir fark olmayan ve maaşlarını bankalar
aracılığı ile alan personelin promosyon

hakkından mahrum edilmesi tarafımızca
anlaşılamamıştır. Banka promosyonlarının kamu çalışanlarına ödenmesi ile ilgili
2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesinde
de sözleşmeli personelin banka promosyonu alamayacağına dair herhangi bir hüküm

söz konusu olmadığından dolayı yaşanan
mağduriyetlerin giderilmesi adına çalışma
yapılması için Başbakanlık ve BDDK’ya
resmi yazılar ile Türk Eğitim Sen olarak
başvuruda bulunduk.
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Türk Eğitim Sen Genel Merkezinin il ziyaretleri sürüyor.Genel Sekreter Musa AKKAŞ ve Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme
Sekreteri M.Yaşar ŞAHİNDOĞAN Yozgat
ve Sivas’ta düzenlenen istişare toplantılarına katıldılar.
Yozgat ve Sivas şube binalarında düzenlenen istişare toplantılarına Şube yönetim
kurullarının yanı sıra ilçe temsilcileri çok
sayıda üye katıldı.Toplantılarda Yozgat
Şube Başkanı Seyfi BAYRAK ve Sivas Şube
Başkanı Muzaffer KARADAĞ’ın açış konuşmalarının ardından Genel Merkez yöneticileri bilgilendirme ve değerlendirme
konuşmaları yaptılar.Daha sonra da üyeler
ve yöneticilerden gelen sorular cevaplandırıldı.
Genel Mevzuat ve Toplu Gorüşme Sekreteri M.Yaşar ŞAHİNDOĞAN yapmış
olduğu konuşmalarda ‘’Türk Eğitim Sen’in
bir sendika olmanın yanı sıra etkili bir sivil toplum örgütü olduğunu,bu özelliğini

de andımız’a yönelik girişimler karşısındaki tutumu ve özellikle KPSS
hırsızlığının ortaya çıkarılmasında net bir şekilde
gösterdiğini’’söyledi.ŞAHİNDOĞAN daha sonra
sendikanın mevzuat ve
hukuk mücadelesinden
bahsederek elde edilen
kazanımları anlattı.
Genel Sekreter Musa
AKKAŞ ise konuşmasında Türk Eğitim
Senin eğitim iş kolunda yetkili olmaya devam etmesinin ne kadar önemli olduğuna
vurgu yaparak,18.Milli Eğitim Şurasında
yaşananları ve Şurada yetkili sendika olarak Türk Eğitim Senin bulunmaması halinde tüm eğitim çalışanlarının sözleşmeli
hale getirilmesi,andımızın kaldırılması ve
İstiklal Marşı törenleri gibi törenlere katılma zorunluluğunun kaldırılması gibi girişimlerin karşısında durabilecek bir güç bu-

lunmayacağını söyledi.AKKAŞ daha sonra
yaşanan YGS skandalına dikkat çekti ve
Başbakanın şifre iddiaları karşısında daha
konu araştırılmadan ‘’tatmin oldum’’ dediğini ama ÖSYM başkanı Ali DEMİR tarafından sonradan şifrelemenin kabul edildiğini belirterek,yaşanan süreçte Başbakanın
YGS deki şifreleme olayını protesto eden
gençlerin karşısına başka gençleri koymakla tehdit eden konuşmasını eleştirdi.
AKKAŞ Başbakanın bu üslubunun ve düşünce tarzının son derece yanlış olduğunu
sözlerine ekledi.
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Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları kanunu’nun 36. maddesinin (A) fıkrasının 5. bendinde “Dört yıl ve daha fazla
süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip,
diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan
sağlığı dahil) Biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak
derece ve kademelerden hizmete alınırlar.”
Hükmüne yer verilmiş olup, madde hükmünde yer alan “…benzeri sağlık bilimleri
lisansiyerleri” ibaresinin kimleri kapsadığı
hususunda netlik bulunmaması ve bu hususta görüş bildirme yetkisinin YÖK’te bulunması sebebiyle, Türk Eğitim Sen olarak
MEB ve YÖK’e yazdığımız yazılarda, kimlerin sağlık bilimleri lisansiyeri sayılacağı
hususunda tarafımıza bilgi verilmesini istemiştik.
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel
Müdürlüğü 19.01.2011 tarih ve 3383 sayılı “Sağlık Bilimleri Lisansiyerleri” konulu
yazısında, kimlerin sağlık lisansiyeri sayı-

lacağı konusunda Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığından görüş sorulması üzerine,
Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunları, Selçuk Üniversitesi Mesleki
Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği Bölümü ile Hacettepe
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi bölümünün denk olduğuna,
Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi
Çocuk Gelişimi ve Okulöncesi Eğitimi Bölümü mezunlarının sağlık bilimleri lisansiyeri sayıldığına karar verildiğinden anılan
fıkra hükümlerinden yararlanmaları gerektiği, ayrıca Yükseköğretim Genel Kurul
Toplantısında, Sağlık Yönetimi ile Sağlık
Eğitimi Programlarından mezun olanların,
sağlık bilimleri lisansiyeri olarak değerlendirileceğine karar verildiğinden bu haktan
yararlanabilecekleri yönünde görüş bildirildiği belirtilmiş ve konuya ilişkin haber
sitemizde yer almıştı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen “sağlık bilimleri lisansi-
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Türkiye Kamu – Sen’den üyelerine bir
dev hizmet daha… Konfederasyon üyelerimiz Anadolu Ulaşım ile yapılan antlaşma
sonucunda Türkiye’nin birçok iline indirimli yolculuk yapma imkanı bulacak.
Anadolu Ulaşım, konukları ile paylaştığı bu keyfi yaptığı işbirlikleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşu üyeleriyle de paylaşıyor.

keyifli yolculuklarla buluşturmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren
Anadolu Ulaşım Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Halil Erdoğmuş: “Konuklarımız için
daima en iyisini hedefliyoruz. Bu doğrultuda oluşturduğumuz işbirlikleri ile yolculuğun keyfini kamu kuruluşu üyelerimizle
paylaşıyoruz. Artık TÜRKİYE KAMU–
SEN üyeleri de ‘Anadolu Ulaşım ile Keyifli
Yolculuk Ailesi’nin birer üyesi. Bu konuda
başta TÜRKİYE KAMU–SEN başkanımız Sayın İsmail Koncuk’a ve TÜRKİYE
KAMU–SEN üyelerine teşekkürlerimi sunuyor, şahsım ve ekibim adına Anadolu
Ulaşım ile keyifli yolculuklara hoş geldiniz
diyorum.” dedi.

Sektöründeki ilkler ile adından sıkça
söz ettiren Anadolu Ulaşım, kurum ve kuruluşlarla oluşturduğu işbirlikleriyle başarılara imza atıyor. En son TRT ile kurumsal
bir anlaşmaya imza atan Anadolu Ulaşım
şimdi de TÜRKİYE KAMU–SEN ile kurumsal bir anlaşmaya imza attı. Anlaşmaya göre TÜRKİYE KAMU–SEN üyeleri
Anadolu Ulaşım Hizmetleri:
, Anadolu Ulaşım ile % 15 indirimli bilet
Trafik kuralları ve güvenliği ön planda
satın alabilecek, her biletlerinde puan kazanabilecek ve kazandıkları puanlar ile üc- tutarak, zamanında kalkış ve zamanında
varış ilkesiyle konuklarının zaman planretsiz yolculuk hakkı kazanabilecekler.
lamasına önem veren Anadolu Ulaşım,
TÜRKİYE KAMU–SEN üyelerini de
bu yaklaşımı ile sektörün öncülüğünü

yerleri” konulu yazıda ise; bu konudaki tereddütlerin halen giderilememesi üzerine
YÖK’ten tekrar görüş sorulduğu, YÖK’ün
11.03.2011 tarih ve 11099 sayılı cevabi yazısına göre, 2547 Sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 43/b maddesi dikkate
alınarak, yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan; Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi,
Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi,
Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı
ve Eğitimi lisans programlarından mezun
olanların sağlık bilimleri lisansiyeri sayıldığına karar verildiği belirtildiğinden, anılan
fıkra hükmünden sayılan programlardan
mezun olanların da yararlandırılması gerektiği belirtilmiştir.
yapmaktadır. Anadolu Ulaşım tarafından
Türkiye’de ilk kez uygulanan; koltuk arkası
LCD ekran, Araç İçi Kütüphane, Netbook
Kiralama, Bebek Koltuğu gibi alternatiflerin yanı sıra özellikle gece seyahatlerinde
en çok tercih edilen ‘Yataklı Koltuk’ seçeneği ile konuklarımızın hem eğlenceli hem de
rahat bir yolculuk geçirmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca www.yolcumuizliyorum.com
internet sitesinden yolcu yakınları aracın
nerede olduğunu an be an izleyebilir, 7–12
yaş arasındaki çocuklar da refakatsiz olarak
güvenli bir şekilde yolculuk yapabilirler.
Anadolu Ulaşım otobüslerinde Türkiye’de
ilk kez ve bedelsiz olarak Türk Kahvesi ikramı yapılmaktadır.
Ulaşım Ağı (Şehirler)
İzmir-İstanbul-Ankara-Eskişehir-Bursa
Kütahya-Afyon-Denizli-Aydın-Manisa
Muğla-Antalya-Uşak-İzmit-Adapazarı
Ulaşım Ağı (Sahiller)
Altınoluk-Akçay-Ayvalık-Burhaniye
Bergama-Çandarlı-Çeşme-Didim
Dikili-Edremit-Fethiye-Havran
Kuşadası-Küçükkuyu-Marmaris
Salihleraltı-Sarımsaklı-Urla
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk, Unvan Değişikliği Sınavı için adaylardan 120 TL sınav
ücreti istenmesi ile ilgili daha önce EĞİTEK Genel Müdürlüğü ile görüşmüş, sınav
ücretinin düşürüleceği sözünü almıştı. Ancak bugün sınav başvuruları başladığında,
sınav ücreti olarak 120 TL istendiği görülmüştür. Bunun üzerine Genel Başkanımız

İsmail Koncuk, EĞİTEK nezdinde tekrar
girişimde bulunmuştur. EĞİTEK, Genel
Başkanımıza sınav ücretinin 90 TL’ye düşürüleceğini ve 120 TL yatıran adaylara 30
TL’sinin iade edileceğini açıkladı. EĞİTEK
Genel Müdürlüğüne bu konuda gösterdiği
hassasiyet dolayısıyla Türk Eğitim-Sen olarak teşekkür ediyoruz.
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm kurumlarında, mesleki eğitimdeki öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla usta öğreticiler
çalıştırılmaktadır. 1739 Sayılı Milli Eğitim
Temel Kanunu uyarınca usta öğretici olarak atanan, fiilen eğitim-öğretim görevi
yapan, öğretmenlerin görev ve sorumluluğu ile çalışan, buna karşılık, genel idari hizmetler sınıfında değerlendirilerek, eğitim-

öğretim tazminatı, tatil, derece ilerlemesi
gibi haklardan mahrum bırakılan usta öğreticilerin özlük haklarının eğitim-öğretim
hizmetleri sınıfı dahilinde değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bu anlamda, Türk Eğitim Sen olarak
gereken çalışmaların yapılması ve mağduriyetlerin giderilmesi için Bakanlığa resmi
bir yazı ile başvuruda bulunduk.
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ları incelendiğinde, “Toplumsal Çatışma
ve Başkaldırı” dersi Yüzüncü Yıl Antropoloji bölümünden başka hiçbir üniversite
ve bağlı programda yer almamaktadır. Bu
ders ismi ancak ilgili disiplin alanındaki
“Siyasal Antropoloji” adlı derse bağlı bir
konu başlığı ya da söz konusu alanda bir
doktora programı dersi ya da spesifik bir
Yazıda, söz konusu dersin, ülkemizin
uzmanlık/ çalışma düzeyinde ele alınabilir.
hassas yapısı nedeniyle lisans programında
yer almasından duyulan endişe dile getirilVan Şubesi’nin Yüzüncü Yıl Üniverdi ve bu dersin Türkiye’de, hatta Avrupa’da sitesi’ne yazdığı yazıda, Sosyal Antropoloji
ve Ame-rika’da emsal isimli bir karşılığı Lisans Eğitimi programlarına ilişkin karşıolmadığı belirtildi. Zira Türk üniversite- laştırmalı incelemeye de yer verildi.
lerinin ilgili bölüme bağlı lisans programTürk Eğitim-Sen Van Şubesi, Yüzüncü
Yıl Üniversitesi Rektörlüğü’ne bir yazı yazarak, Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü lisans programında yer alan 5. Yarı
Yıla ait “Toplumsal Çatışma ve Başkaldırı”
isimli dersin kaldırılmasını ya da yeniden
değerlendirilmesini istedi.
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk EğitimSen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Unvan Değişikliği Sınavı için adaylardan
120 TL sınav ücreti istenmesi ile ilgili
daha önce EĞİTEK Genel Müdürlüğü
ile görüşmüş, sınav ücretinin düşürüleceği sözünü almıştı. Ancak 2 Mayıs 2011
pazartesi günü sınav başvuruları başladığında, sınav ücreti olarak 120 TL istendiği görülmüştür. Bunun üzerine Genel
Başkanımız İsmail Koncuk, EĞİTEK
nezdinde tekrar girişimde bulunmuştur.
EĞİTEK, Genel Başkanımıza sınav ücretinin 90 TL’ye düşürüleceğini ve 120 TL
yatıran adaylara 30 TL’sinin iade edileceğini açıkladı. EĞİTEK Genel Müdürlüğüne bu konuda gösterdiği hassasiyet
dolayısıyla Türk Eğitim-Sen olarak teşekkür ediyoruz.
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Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi
Enstitüsü, günümüzde kamu yönetiminin önemli sorunlarından olan teftiş ve iç
denetim sistemine yönelik olarak, “Türk
Kamu Yönetiminde Teftiş Hizmeti ve İç
denetim” adlı bir araştırma proje yürütmektedir. Bu proje kapsamında “Teftiş ve
İç Denetim” adı verilen bir anket hazırlanmıştır. Anket çalışması, teftiş ve iç denetim uygulamasına yönelik olarak, hem
denetleyen hem de denetlenen bakımından, değer, tutum-davranış, algı temelinde Türk denetim sisteminin genel görünümünü ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Sendikamız üyeleri anket sorularına,
01 Haziran 2011 tarihine kadar www.todaie.gov.tr ya da http//anket.todaie.gov.tr
adresinden doğrudan ulaşılabilir.
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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk’un sözleşmeli personel anketinin
değerlendirilmesiyle ilgili yaptığı basın
açıklamasıdır.
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ayrılmak zorunda kalmıştır. Yaşadığı şe- rumunda gelecekle ilgili kaygılarının gidehirden ayrılanların oranı erkeklerde %55,5 rileceğini belirtiyor.
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KORKULU
iken kadınlarda %46,1’dir.
RÜYASI;İŞİNİ KAYBETMEK
Ankete katılan sözleşmeli personel, gelecek kaygısını en aza indirmenin iş güven%55,5’i
eşinden
ve
çocuklarından
ayrı.
Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştircesine sahip olmaktan geçtiğini belirtmişme Merkezi’nin yaptığı ankete göre, söz- Kadınlar daha çok aile hasreti çekiyor.
tir. Kadınlar %79,4 ile iş güvencesine daha
leşmeli personelin %42’si her gün işten
Sözleşmeli personelin %55,5’i çalışmak
fazla önem verirken, erkeklerin %71,1’i iş
çıkarılma korkusuyla yaşıyor. İşini kay- için ailesinden ayrılmıştır. Kadınların
güvenceleri olması durumunda gelecek
betme korkusu kadınlarda daha fazla… %57,6’sı, erkeklerin ise %54,6’sı ailesinden
kaygılarının azalacağını belirtmiştir. AyrıSözleşmeli personel, üzerindeki baskılar ayrı çalışmaktadır.
ca erkelerin %22,4’ü de daha yüksek maaş
nedeniyle huzursuzluk yaşıyor. Özellikle
%63,3’ü yüksek maaş ve iyi bir kariyer almaları durumunda gelecek kaygılarının
baskıya maruz kalıyorum diyen kadınların
yerine iş güvencesi istiyor. Kadınlar daha azalacağını belirtmiştir.
oranı %63.
çok iş güvencesi isterken, erkekler daha
%42,9’u sendikaya üye olması duruTürkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştir- yüksek maaş da istiyor.
munda sözleşmesinin yenilenmemesinden
me Merkezi, 7 coğrafi bölgeden toplam
Sözleşmeli personelin iş hayatındaki en korkuyor.
1838 sözleşmeli kamu çalışanı üzerinde bir
önemli
unsur, iş güvencesi ve aile birliğinin
anket çalışması gerçekleştirmiştir. Ankette
Sendika üyesi olmayan sözleşmeli persağlanmasıdır.
Kadınlar iş güvencesi ve aile sonelin %42,9’u sendika üyesi olması dubirebir görüşme yöntemi kullanılmış, deneklerin soruları diledikleri şekilde cevap- birliğine daha fazla önem verirken, erkek- rumunda işyerindeki geleceğinden endişe
ler iş güvencesi başta olmak üzere maaş duyduğunu beyan etmiştir. Bu durum,
lamaları istenmiştir.
seviyesi ile aile birlikteliğine aynı önemi sendikal baskı noktasında gelinen aşamayı
Ankete 657 sayılı Kanunun 4/b madde- vermektedir.
göstermesi açısından son derece anlamlısi ve 4924 sayılı kanun uyarınca sözleşmeli
dır. Kadınların sendikal baskılardan daha
%79’u
geçinemiyor.
Kadınlar,
erkeklere
olarak çalışan 1344; 657 sayılı kanunun 4/c
fazla korktuğu ve üyelikten kaçındığı gözmaddesi çerçevesinde geçici olarak çalışan göre daha iktisatlı.
lenmiştir.
494 personel katılmıştır. Ankete katılanlaSözleşmeli personelin %20,8’i aldıkları
rın %73,1’i 657 sayılı Devlet Memurları Ka- maaşla zorunlu harcamalarını karşılaya%25,3’ü işyerindeki geleceğini garanti
nununun 4/b maddesi ve 4924 sayılı kanu- bilirken, %79,2’si ise yoksulluk sınırının altına almak için iktidara yakın olduğunu
na tabi olarak çalışan sözleşmeli personel, altında kaldığını beyan etmişlerdir. Kadın- düşündüğü sendikaya istemeden üye oldu%26,9’u ise 657 sayılı Devlet Memurları ların %25,5’i aylık kazancı ile zorunlu har- ğunu belirtiyor. Kadınlar daha çok korkuKanununun 4/c maddesi uyarınca çalıştırı- camalarını temin edebildiğini beyan eder- yor.
lan geçici personeldir. Ankete katılanların ken; erkelerde bu oran %18,8’de kalmıştır.
Her 4 sendika üyesi sözleşmeli personel404’ü sözleşmeli, 134’ü geçici personel olden
bir tanesi iş güvencesine sahip olması
%89,8’i geleceğinden endişe duyuyor.
mak üzere 538’i (%29,3) kadın; 940’ı sözdurumunda sendikasını değiştireceğini beleşmeli, 360’ı geçici personel olmak üzere
Sözleşmeli personelin %89,8’inin gele- yan etmiştir. Buna göre sendikasını iktida1300’ü (%70,7) erkektir.
cek kaygısı taşıdığı görülmektedir.
ra yakın görenlerin neredeyse tamamı senAnketin amacı, kamuda geçici ve söz%42’si her gün işten çıkarılma korkusuy- dikasını değiştirmek istemektedir. Sendika
leşmeli statüde görev yapmakta olan per- la yaşıyor. Kadınlar işini kaybetme korku- değiştirme eğilimi kadınlarda %28,5 ile ersonelin işyerinde iş güvencesinden dolayı sunu erkeklerden daha fazla yaşıyor.
keklerden daha yüksek olarak ölçülmüştür.
sorun yaşayıp yaşamadığı, iş yaşamında
%58,9’u çalışması sırasında baskıyla karSözleşmeli personelin %42’si işini kayöncelediği konular, ekonomik durumları,
şılaştığını ifade ediyor. İşyerinde daha çok
çalışanların işleri gereği ailelerinden ve ya- betme korkusuyla yaşamaktadır. İşini kaykadın personele baskı yapılıyor.
şadıkları şehirden ayrılıp ayrılmadığı, sen- betme korkusu kadınlarda %45,7 ile %40,5
Ankete katılan sözleşmeli personelin
dikal tercihleri ve sendika algılarının tespit olan erkeklere oranla daha yüksekken; erkekler
çocuklarına
iyi
bir
gelecek
hazırla%58,9’u çalışmaları esnasında baskıya maedilmesi olmuştur.
yamama ve ekonomik olarak geçinememe ruz kaldığını beyan etmiştir. Baskıya maBu amaçlar çerçevesinde gerçekleştirilen kaygısını kadınlara oranla daha fazla yaşaruz kalıyorum diyenlerin oranı kadınlarda
anketten aşağıdaki çarpıcı sonuçlara ulaşıl- maktadır. Sözleşmeli personelin işini kay%62,8 ile erkeklere (57,2) oranla 5,6 puan
mıştır.
betmenin dışındaki en büyük korkusu ise daha fazladır.
baskı, dayatma, sürgün ve soruşturmalara
Sözleşmeli personelin;
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail
maruz kalmaktır. Buna göre her 5 sözleş%53’ü çalışmak için yaşadığı şehri terk
Koncuk: “Sözleşmeli personelin arkasındameli çalışandan biri sürgün ve baskı korkuetmek zorunda kalmış ve gurbet hayatı yayız. Yaşanan mağduriyetleri gidermek için
su ile çalışmaktadır.
şıyor. Erkekler, kadınlara oranla daha fazla
eylem yapacağız”
%21,5’i
baskı,
sürgün
ve
soruşturmaya
çalışmak için yaşadığı şehirden ayrılıyor.
Anket sonuçlarını değerlendiren İsuğramaktan korkuyor.
Ankete katılan sözleşmeli personelin
mail Koncuk; sözleşmeli personel uygu%52,8’i çalışmak için, yaşadığı şehirden
%73,5’i iş güvencesine sahip olması du- lamasının özellikle son yıllarda yoğunluk
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kazandığına dikkat çekerek, kamuda iş
güvencesinin, sözleşmeli istihdam yoluyla yok edilmek istendiğini belirtti. İsmail
Koncuk, “kamuda 4/b’li ve 4/c’li istihdamının %84,5’i son 10 yılda gerçekleştirildi.
Hükümet, sözleşmeli istihdamını, memur
istihdamının yerine kullanıyor. Sözleşmeli
çalışanlarımız, geleceğinden umutsuz ve

mutsuz. Birçok çalışan ailesinden ayrı şehirlere gönderiliyor. Bu çileye artık son verilmeli. Kamu hizmetleri memurlar eliyle
gördürülmeli. Sözleşmeli personelin tamamı kadroya geçirilmeli. Türkiye Kamu-Sen
4/b-4/c gibi statülerde çalıştırılan sözleşmeli personelin yaşadığı sıkıntılara dikkat
çekmek ve yaşanan drama son verilmesi
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için 16 Nisan’da Abdi İpekçi Parkı’nda meydana inecek. Biz de tüm kamu çalışanlarını
sorunlarını dile getirmek için eylemimize
davet ediyoruz. Türkiye Kamu-Sen, hangi
statüde olursa olsun kamu çalışanlarının
sorunlarını çözmek için mücadele ediyor.
Bu noktada sözleşmeli çalışanlarımızın da
daima yanında olacağız” dedi.

İlkokul sıralarında öğrendiğimiz
bir şiir, hatıralarımız arasında yer
almaktadır. Türk Eğitim-Sen Afyonkarahisar Şubesi Kadın Kolları bu şiirden esinlenerek, Merkez Belkaracaören İlköğretim Okulu’nu ziyaret etti.
Ülkü Şahin başkanlığındaki kadın
kollarımız, birleştirilmiş sınıflarında
bulunduğu köy okulundaki eğitimöğretim şartlarını yerinde gördü.
Okulun eğitim durumu ve fiziki şartları ile ilgili gözlem yapan kadın kollarımız, öğrencilere okuma setleri ve
kaynak kitaplar hediye etti.
Köy okullarının içinde bulunduğu
sorunlar ve imkânsızlıklara rağmen,
gelecek nesillerin yetiştirilmesinde
fedakârca görev yapan öğretmenleriTürk Eğitim-Sen Afyonkarahisar
Şubesi 7. Bahar Voleybol Turnuvası
dün Afyon Lisesi Spor Salonu’nda yapılan ilk müsabaka ile başladı.
Bu yıl 7’incisi düzenlenen voleybol turnuvasının ilk müsabakasında Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulu
ve M. Akif Ersoy İlköğretim Okulu
karşılaştı. Açılış maçında konuşma
yapan Türk Eğitim-Sen Afyonkarahisar Şube Sekreteri Feyzullah Demirkale “Geleneksel olarak düzenlemiş
olduğumuz 7. Voleybol turnuvası
bugünden itibaren başladı. Turnuva-

mizi takdir ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; “Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır” ilkesiyle görev yapan tüm köy
öğretmenlerine teşekkür ediyoruz.
lar 13.05.2011 tarihinde final müsabakasıyla sona erecektir. Bu turnuva,
29 takımın katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Turnuvanın amacı dostluk
ve kardeşlik duygularının pekişmesi
ve sendika üyelerimizin boş zamanını değerlendirmesidir. Üyelerimizin
bu tür etkinliklere katılımının fazla
olmasından dolayı büyük mutluluk
duyuyoruz” dedi.
Okullarda görevli öğretmenlerden oluşan takımların müsabakaları
iki hafta boyunca devam edecek.
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Bolu-Gerede Temsilciliği birlik ve beraberlik etkinliği düzenledi. Etkinliğe, Tük Eğitim-Sen Bolu Şube Başkanı Hüsnü YAMAN, Şube Mali Sekreteri
Ahmet ÖZBAŞ, Şube Teşkilatlandırma Sekreteri Bahattin ŞANLI, Şube Eğitim Sosyal İşler Sekreteri Eylül DEMİRTAŞ, İlçe Temsilcimiz Fevzi DOĞANCI, Gerede İlçe Yönetimi ile çok sayıda üye katıldı.
Etkinlikte bir teşekkür konuşması yapan Şube Başkanı Hüsnü YAMAN;
Türk Eğitim-Sen’in doğru bildiği yolda hız kesmeden devam edeceğini, lider
sendikanın önceden olduğu gibi, bundan böyle de memurun ve haklının yanında olmaya devam edeceğini belirtti.
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Türk Eğitim-Sen Karaman Şube Yönetim Kurulu, saha çalışması kapsamında
Başyayla ilçesinde bir dizi temaslarda bulundu. Yönetim Kurulu, Başyayla ilçe merkezi ve köylerindeki eğitim kurumlarını
ziyaret ederek, eğitime dair sorunlar üzerinde değerlendirmelerde bulundu.
Başyayla’da eğitim çalışanları ile biraraya gelen Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz,
İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim
ATLI’yı da makamında ziyaret etti. Ziyarette, eğitimle ilgili sorun ve sıkıntılar değerlendirildi, çözüm noktasında yapılabilecek
çalışmalar üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Türk Eğitim-Sen Karaman Şube
Yönetim Kurulu olarak, Başyayla’da görev
yapan en üst kademeden en alt kademeye
kadar tüm eğitim çalışanlarını gayretli ve
fedakârca çalışmalarından dolayı tebrik
ediyor, hepsine bu kutsi görevlerinde başarılar diliyoruz.
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Türk Eğitim-Sen Amasya Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını
Amasya’nın Göynücek İlçesine Bağlı Alan
Köyü İlköğretim Okulunda kutladı.
Öğrencilere Türk Bayrağı, oyuncak ve
kırtasiye malzemesi hediye eden Türk
Eğitim-Sen Amasya Şubesi, tören sonrası
okul personeli ile sohbet etti. Burada konuşan Türk Eğitim-Sen Amasya Şube Başkanı

Kamil Terzi, “ Göynücek Alan Köyü 1200
Metre rakımda kurulu 3 Bin 500 nüfuslu
gelenek ve göreneklerini korumuş fazla
göç vermemiş nadir köylerimizden birisi. 350 öğrenci, 18 öğretmen, 2 yardımcı
hizmetli personelle taşıma yapılmayan ve
öğretmenlerin tamamının köyde kaldığı
Amasya’ya 75, Göynücek’e 30 km. uzakta
bir Anadolu Köyü. Amasya’nın en uzak ve
en zor şartlarında eğitim-öğretim vermeye gayret eden, 23 Nisan coşkusunu, Türk
olmanın gururunu yaşayan ve yaşatan
Alan Köyünün çok değerli öğretmenleri,
öğrencileri ve köy sakinleri ile birlikte olmaktan son derece mutluyuz” dedi. Terzi,
“TBMM’nin açılışının 91’inci yıldönümünü kutladığımız bu özel günde, her birimiz
bağımsız, demokratik, çağdaş bir ülkede
yaşamanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Bu
noktada Atamızın 23 Nisan’ı çocuklarımıza armağan etmesi çok anlamlıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Atamızın bıraktığı en büyük miraslardan
birisidir. Dünyada kutlanan tek çocuk bayramına sahip olan Türk çocuklarının, 23
Nisan’a sahip çıkması, 23 Nisan ruhunu yaşatması büyük önem taşımaktadır. Türkiye

Cumhuriyeti Devletini koruyacak, yüceltecek ve Atamızın mirasına sahip çıkacak
olanlar çocuklarımız ve gençlerimizdir.
Çocuklar ülkemizin teminatı, Cumhuriyetimizin koruyucusu, Ulu Önder Atatürk’ün
gösterdiği aydınlık yolda emin adımlarla
ilerleyen meşalelerimizdir. Onlara açlığın,
yoksulluğun olmadığı, herkesin barış ve
kardeşlik içinde yaşadığı, şiddet, taciz ve
istismardan uzak, tüm çocukların eğitimöğretim hakkından yararlanabildiği, çocuk
haklarının tam olarak uygulandığı bir dünya bırakmak hepimizin görevidir” dedi.
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TES Kocaeli 1 No’lu Şube, 26.03.2011 tarihinde
TEKSİF-İŞ Sendikası salonunda “Sendikacılık Nedir?
Nasıl Yapılmalıdır?” konulu bir seminer düzenledi. Seminere, Kocaeli 1 No’lu Şube ve tüm ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı. Sunuculuğunu ve açılış konuşmasını
Şube Sekreteri Yaşar Şanlı’nın yaptığı seminerde, ilk
konuşmacı Denetleme Kurulu Üyelerimizden Murat
Pala’ydı. Murat Pala, “İletişim ve Sunum” konulu konuşmasında okul ziyaretleri esnasında nasıl davranılacağı, neler konuşulacağı konusunda bilgi verdi.

Seminerde ikinci konuşmacı olan
TES Kocaeli 1 No’lu Şube Teşkilatlanma Sekreteri Ahmet Baykuş ise
dinleyicilere sendikamızın hukuki
kazanımlarından bahsetti. Birçok
kamu çalışanının haklı ve onurlu
mücadelemiz doğrultusunda sendikamızın kazandığı davaları ve kamu
çalışanları adına elde ettiği kazanımları bilmediğin e dikkat çeken Baykuş, “Okul ziyaretlerimiz sırasında
bu kazanımlardan mutlaka bahsetmeliyiz. Sosyal bir aileye mensubiyetin gücünü hissettiren bu kazanımlar,
üyelerimiz için bir gurur vesilesi, üye
olmayanlar için ise niçin bizi tercih
etmeleri gerektiğinin bir göstergesidir” dedi. Ayrıca hazırladıkları “Kazanımlarımız Dosyası”nı da tanıtan
Baykuş, her ilçeye bu dosyalardan
birer tane dağıttı.
Seminerde son konuşmacı olarak
kürsüye TES Kocaeli 1 No’lu Şube
Başkanı Süleyman Pekin geldi. “Sendika ve Ülke Gündemi” konulu sunumunu yapan Pekin, gündeme dair
çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kısa
bir Doğu ve Batı tahlili yapan Süleyman Pekin şunları söyledi: “Türk
Eğitim-Sen’in bu ülkede var olması
hâlâ sönmemiş olan çoban ateşleridir. Bu noktada biz, bu ülkenin beka

davasının birer neferiyiz. İnsanın
mutluluğunun devletin bekasından
daha önemli bir hâle geldiği bugünlerde, var olduğumuz her yerde milli
duruşumuzu göstermekle mükellefiz. Özellikle iki şeye dikkat çekmek
istiyorum: Birincisi, İslam algılayışımız. İkincisi müesseseleşme. Ortada
İslam’ın adı var; ruhu yok. Arapçası
var; meali yok. Tam bir Emevi İslam
anlayışı. Bir an evvel İmam-ı Azam’ın
ve İmam Maturidi’nin İslam algılamasına dönmeli ve taklidi Müslümanlıktan ruh boyutuna çıkabilmeliyiz. İkinci önemli mesele ise müesseseleşmek dedik. Çivisi çıkmış bir
eğitim sistemini bir an evvel 160 bin
kişiyle ve eğitimde müesseseleşerek
yapmak zorundayız. Küreselleşmenin saldırılarından öncelikle kendimizi ve sonra da ülkemizi ancak bu
şekilde koruyabilir ve kurtarabiliriz.
Sözlerimi bir Alman şairin şu özdeyişiyle bitirmek istiyorum: İnandığı
gibi yaşayan insanların enerjisi hiç
bitmez” dedi.
Seminerin son bölümünde, sendikamızın avukatı Resul Elmas en
çok sorulan konular hakkında bilgi
verdi. Bazı davaların sonuçlarından
bahsetti ve dinleyicilerin sorularını
cevaplandırdı.
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Ancak bu taleplerimize ve tüm ısrarlarımıza rağmen bugüne kadar somut bir
adım atılmamış ve promosyon ihalesi ile
ilgili herhangi bir çalışma başlatılmamıştır.

İlimiz Çamardı İlçesinde bugüne kadar promosyon antlaşması yapılmadığı ve
eğitim çalışanlarının promosyon alamadığı bilgisi üzerine Türk Eğitim-Sen Niğde
Şubesi iki kez Çamardı İlçe Milli Eğitim
Müdür Vekili Sayın Hacı ERDOĞAN ile
görüşme yapmış ve Çamardı İlçemizde
eğitim hizmet kolunda çalışanlar adına
bugüne kadar yapılmayan promosyon antlaşmasının yapılmasını ve eğitim çalışanlarının hakkı olan promosyonları almasını
talep etmişti.

kalara teklif mektupları verilmeli ve bankaların teklifleri yine komisyon huzurunda
açılarak değerlendirilmelidir” diyen UĞRAŞ, “Ancak bugüne kadar sendika olarak
yaptığımız girişimlere rağmen, İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü somut bir adım atmamıştır. Türk Eğitim-Sen olarak Çamardı
İlçemizde görev yapan eğitim çalışanları
promosyonlarını alana kadar Türk EğitimSen olarak gereken her türlü girişimde bulunacağız. En son çare olarak bu durumu
gerekirse yargıya kadar götüreceğiz” dedi.

“Çalışanların maaşları dolayısıyla elde
edilecek gelir, çalışanların hakkıdır. Sosyal hukuk devleti olmanın gereği olarak
da bu promosyonlar çalışanlara ödenmelidir” ilkesinden yola çıkan Türk Eğitim-Sen
Niğde Şube Başkanı İhsan UĞRAŞ ve Şube
Mevzuat Sekreteri Abdülkerim HAZIR,
Çamardı Kaymakamı Sayın Mehmet Fevzi DÖNMEZ’i makamında ziyaret ederek
Çamardı Kaymakamı Sayın Mehmet
konu ile ilgili görüş ve düşüncelerini pay- Fevzi DÖNMEZ’e gösterdiği ilgiden dolayı
laşarak taleplerini ilettiler.
teşekkür eden UĞRAŞ, “Zaten kıt-kanaat
Görüşmede; “Banka promosyonu çalı- geçinen kamu çalışanlarının hakları için
şanların hakkıdır. Konu ile ilgili yasal ola- sonuna kadar mücadeleye devam edecekrak kurulacak komisyon marifetiyle ban- lerini” belirtti.
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t İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden Musa-Hatice TEKŞAN’ın çocuğu olmuştur.
t İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden Yeşimt Adana 1 No’lu Şube Basın ve Dış İlişkiler
Ümit DURAK’ın çocuğu olmuştur.
Sekreteri Murat İNCE’nin çocuğu olmuştur.
t Karaman Şubesi üyelerinden Neslihan
t Adana 1 No’lu Şube Yumurtalık İlçe TemEbru AYAŞ’ın çocuğu olmuştur.
silcisi Yalçın BÜLBÜL’ün çocuğu olmuştur.
t Karaman Şubesi üyelerinden Bahadır
t Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Mehmet
DEV’in çocuğu olmuştur.
ŞANVERDİ’nin çocuğu olmuştur.
t Karaman Şubesi üyelerinden Sibel
t Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Samet
ÇATAV’ın çocuğu olmuştur.
BÜLBÜL’ün çocuğu olmuştur.
t Karaman Şubesi üyelerinden Zeynep-Hıt Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Mahir
dır İlyas ATALAY’ın çocuğu olmuştur.
DUMRUL’un çocuğu olmuştur.
t Karaman Şubesi üyelerinden Müberrat Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Mustafa
Bünyamin GÜLGÜL’ün çocuğu olmuştur.
BAL’ın çocuğu olmuştur.
t Karaman Şubesi üyelerinden Ali-Sevim
t Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Ülkü
SOYDAN’ın çocuğu olmuştur.
EKER’in çocuğu olmuştur.
t Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Habil
t Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Metin
TAŞPINAR’ın çocuğu olmuştur.
BAŞ’ın çocuğu olmuştur.
t Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Demet
t Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Ahmet
GÜNDOĞAN’ın çocuğu olmuştur.
YERDELEN’in çocuğu olmuştur.
t Kırşehir Şubesi üyelerinden Esin-Halit
t Afyonkarahisar Şubesi üyelerinden ŞerPEKCAN’ın çocuğu olmuştur.
min ÖZCAN’ın çocuğu olmuştur.
t Kütahya Şubesi üyelerinden Savaş
t Denizli Şubesi üyelerinden MuhammetKINAY’ın çocuğu olmuştur.
Naciye GÜLEÇ’in çocuğu olmuştur.
t Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Melih
t Denizli Şubesi üyelerinden Enes-Gökçe
ÇALIŞKAN’ın çocuğu olmuştur.
AYDIN’ın çocuğu olmuştur.
t Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Yusuf
t Hatay 1 No’lu Şube üyelerinden SerapÇELİK’in çocuğu olmuştur.
Nezih GÜVEN’in çocuğu olmuştur.
t Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Osman
t Hatay 1 No’lu Şube üyelerinden Hakan
KESKİN’in çocuğu olmuştur.
YÜREK’in çocuğu olmuştur.
t Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Şavkı
t İstanbul 3 No’lu Şube üyelerinden Ali
YILMAZ – Fazilet ÜNVER YILMAZ’ın çocuUZUN’un çocuğu olmuştur.
ğu olmuştur.
t İstanbul 3 No’lu Şube üyelerinden Mustat Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden İsmail
fa YALÇIN’ın çocuğu olmuştur.
Bahadır ÇETİN’in çocuğu olmuştur.
t İstanbul 3 No’lu Şube üyelerinden Engin
t Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden NihatAKA’nın çocuğu olmuştur.
Berrin BATIRAY’ın çocuğu olmuştur.
t İstanbul 6 No’lu Şube üyelerinden Çağlar
t Ordu Şubesi üyelerinden Barış-Sıdıka
POYRAZ’ın çocuğu olmuştur.
SET’in çocuğu olmuştur.
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t Adana 2 Nolu Şube üyelerinden Mehmet
YAVUZ - Aysel KAYA ile evlenmiştir.
t İstanbul 3 Nolu Şube üyelerinden Engin
KEÇE evlenmiştir.

t Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Adnan
ATEŞ’in ağabeyi vefat etmiştir.
t Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Ayşe
t Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Teslime
GEDİK’in babası vefat etmiştir.
DEMİRBAŞ’ın babası vefat etmiştir.
t Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Tahsin
t Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Can
ERGÜL’ün
babası vefat etmiştir.
DEMİRBAŞ’ın kayınbabası vefat etmiştir.
t Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Mustat Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Gülizar
fa
ÖZKAN’ın
babası vefat etmiştir.
ALAŞ’ın kayınvalidesi vefat etmiştir.
t Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Serkan
t Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Hacı
TİKER’in babası vefat etmiştir.
Ahmet BOZKURT’un babası vefat etmiştir.
t Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Mustat Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Murat
fa
TEMEL’in
kayınbabası vefat etmiştir.
ÖZTÜRK’ün babası vefat etmiştir.
t Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Nilgün
t Adana 1 No’lu Şube üyelerinden MünevERİŞ’in
ablası vefat etmiştir.
ver BAL’ın babası vefat etmiştir.
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t Ordu Şubesi üyelerinden Ferhat
AKYOL’un çocuğu olmuştur.
t Ordu Şubesi Çatalpınar İlçe Temsilcisi
Mutlu ARSLAN’ın çocuğu olmuştur.
t Ordu Şubesi üyelerinden Asiye
ARSLAN’ın çocuğu olmuştur.
t Ordu Şubesi üyelerinden Cemal
GÜZELKAYA’nın çocuğu olmuştur.
t Ordu Şubesi üyelerinden Fatih
CANDAN’ın çocuğu olmuştur.
t Ordu Şubesi üyelerinden Nevzat
ŞİŞMAN’ın çocuğu olmuştur.
t Ordu Şubesi üyelerinden Cemil ŞEKER’in
çocuğu olmuştur.
t Ordu Şubesi üyelerinden Harun
YAHŞİ’nin çocuğu olmuştur.
t Sakarya Şubesi üyelerinden Vedat GÖL’ün
çocuğu olmuştur.
t Sakarya Şubesi üyelerinden Erhan
YALÇIN’ın çocuğu olmuştur.
t Sakarya Şubesi üyelerinden Bülent
EKİCİ’nin çocuğu olmuştur.
t Sakarya Şubesi üyelerinden Nurgül
YAZAR’ın çocuğu olmuştur.
t Sakarya Şubesi üyelerinden Sadık
ADATEPE’nin çocuğu olmuştur.
t Sakarya Şubesi üyelerinden Sincar
ŞENGEZER’in çocuğu olmuştur.
t Sakarya Şubesi üyelerinden Ömer
ELTURAN’ın çocuğu olmuştur.
t Sakarya Şubesi Karasu İlçe Yönetim Kurulu üyesi Uğur DİDİNMEZ’in çocuğu olmuştur.
t Sinop Şubesi üyelerinden Özlem-Alper
ÖZTÜRK’ün çocuğu olmuştur.
t Sinop Şubesi üyelerinden Dilek-İbrahim
Selçuk AKYEL’in çocuğu olmuştur.

t Ordu Şubesi üyelerinden Yasemin
TEZCAN evlenmiştir.
t Ordu Şubesi üyelerinden Öznur
KURALAY evlenmiştir.
t Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Serap
GÜLER’in annesi vefat etmiştir.
t Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Lale
ONAY’ın annesi vefat etmiştir.
t Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Fatma
ŞAHİN’in halası vefat etmiştir.
t Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Ahmet
ATMACA’nın babası vefat etmiştir.
t Adana 1 No’lu Şube üyelerinden İclal
BİLEN’in babası vefat etmiştir.
t Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Sergülen BİLEN’in kayınbabası vefat etmiştir.
t Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Ethem
İLBARS’ın ablası vefat etmiştir.
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t Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Berna
AYKAN’ın annesi vefat etmiştir.
t Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Mustafa
USANMAZ’ın kayınvalidesi vefat etmiştir.
t Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Hürü
Cevahir CANOĞLU’nun annesi vefat etmiştir.
t Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Muammer KAYA’nın annesi vefat etmiştir.
t Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Birce
OĞUZ’un annesi vefat etmiştir.
t Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Gülay
TÜMENBATUR’un babası vefat etmiştir.
t Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Celal
APAK’ın kayınvalidesi vefat etmiştir.
t Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Murat
BOZKURT’un babası vefat etmiştir.
t Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Hatice
MERCANLI’nın amcası vefat etmiştir.
t Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Mehmet ŞANVERDİ’nin amcasının oğlu vefat
etmiştir.
t Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Ali
KÜÇÜKAYDIN’ın eniştesi vefat etmiştir.
t Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Nursel
DOLMUŞ’un annesi vefat etmiştir.
t Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Tuna
OĞUZ’un babası vefat etmiştir.
t Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Şule
CÜNEYİTOĞLU’nun annesi vefat etmiştir.
t Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Ayten
DEVECİOĞLU’nun kayınbabası vefat etmiştir.
t Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Mehmet AVCI’nın babası vefat etmiştir.
t Afyonkarahisar Şubesi Hocalar İlçe
Temsilcisi İbrahim SARIGÜL’ün annesi vefat
etmiştir.
t Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Mustafa BAHADIR’ın babası vefat etmiştir.
t Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Bedir
EREN’in babası vefat etmiştir.
t Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Nebahat DENİZ KOÇ’un halasının kızı vefat
etmiştir.
t Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Hacı
Osman DAŞTAN’ın babası vefat etmiştir.
t Bolu Şubesi üyelerinden Gürkan
DEMİRGEN’in anneannesi vefat etmiştir.
t Denizli Şubesi üyelerinden Cengiz
DAĞ’ın babası vefat etmiştir.
t Elazığ Şubesi üyelerinden Önder
GÜRBÜZ’ün babası vefat etmiştir.
t Elazığ Şubesi üyelerinden Nejdet
KÖKBURİ’nin dayısı vefat etmiştir.
t Elazığ Şubesi üyelerinden Mehmet Hanefi ARSLAN’ın annesi vefat etmiştir.
t Isparta Şubesi üyelerinden Doç Dr. İsmail BEKÇİ’nin annesi vefat etmiştir.
t Isparta Şubesi üyelerinden Ali
KARAER’in babası vefat etmiştir.
t Isparta Şubesi üyelerinden Mustafa
KILINÇ’ın annesi vefat etmiştir.

t Isparta Şubesi üyelerinden Yaşar
ÖZKAN’ın babası vefat etmiştir.
t Isparta Şubesi üyelerinden Bayram
KARA’nın oğlu vefat etmiştir.
t Isparta Şubesi üyelerinden Faruk
MENÇİ’nin kardeşi vefat etmiştir.
t Isparta Şubesi üyelerinden Dilaver
METİN’in annesi vefat etmiştir.
t İstanbul 5 No’lu Şube üyelerinden Halil
KESKİN’in babası vefat etmiştir.
t İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden Adnan
TAYLAN’ın babası vefat etmiştir.
t İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden Ahmet
ABİŞ’in annesi vefat etmiştir.
t İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden Yılmaz
KÖSTEN’nin annesi vefat etmiştir.
t İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden Sibel
ERALTINKÖSTEKLİLER’in kardeşi vefat etmiştir.
t İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden Filiz
KARAKURT’un babası vefat etmiştir.
t İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden AYTAÇ
KARAKURT’un kayınbabası vefat etmiştir.
t Karaman Şubesi üyelerinden Tülin-İbrahim MERCAN’ın dayıları vefat etmiştir.
t Karaman Şubesi üyelerinden Ahmet
ATALAY’ın annesi vefat etmiştir.
t Karaman Şubesi üyelerinden Hacer
-Memiş ÖZKAYA’nın babaları vefat etmiştir.
t Karaman Şubesi üyelerinden Yaşar
UYSAL’ın babası vefat etmiştir.
t Karaman Şubesi üyelerinden Abdülkadir
GÖK’ün kayınvalidesi vefat etmiştir.
t Karaman Şubesi üyelerinden Öznuriye
COŞKUN’un kayınvalidesi vefat etmiştir.
t Karaman Şubesi üyelerinden Düriye
GÖNEN KAYA’nın babası vefat etmiştir.
t Karaman Şubesi üyelerinden Mecit
KOZ’un babası vefat etmiştir.
t Kayseri 1 No’lu Şube Teşkilat Sekreteri
Birol EROĞLU’nun halası ve anneannesi vefat
etmiştir.
t Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Nevin
SAYAN’ın babası vefat etmiştir.
t Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Vasfiye ATEŞOĞLU’nun annesi vefat etmiştir.
t Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Lokman ATEŞOĞLU’nun kayınvalidesi vefat
etmiştir.
t Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Hacı
MARAŞLI’nın kayınbabası vefat etmiştir.
t Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Ömer
ASLANBOĞA’nın amcası vefat etmiştir.
t Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Ayhan
TOPÇU’nun dedesi vefat etmiştir.
t Kırşehir Şubesi Teşkilatlandırma Sekreteri Ünal SEYFİ’nin kayınbabası vefat etmiştir.
t Kırşehir Şubesi üyelerinden Hacı Mehmet ERGÜL’ün annesi vefat etmiştir.
t Kırşehir Şubesi üyelerinden Yaşar ŞAHİN ‘in babası vefat etmiştir.

t Kırşehir Şubesi üyelerinden Çelebi VARIŞ ‘ın kardeşi vefat etmiştir.
t Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Recep
ŞAHİN’in babası vefat etmiştir.
t Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Bahaddin DEMİRCİ’nin babası vefat etmiştir.
t Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Ümit
KORKMAZ’ın dayısı vefat etmiştir.
t Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Baki
GÖK’ün babası vefat etmiştir.
t Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Yasemin SARIOĞLAN’ın babası vefat etmiştir.
t Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Kadir
ÇEVİK’in babası vefat etmiştir.
t Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Osman
KAĞNICI’nın babası vefat etmiştir.
t Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Ali
BÜYÜKKÖROĞLU’nun annesi vefat etmiştir.
t Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Ahmet
ÖZ’ün babası vefat etmiştir.
t Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Rafet
ZENCİRKIRAN’ın babası vefat etmiştir.
t Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Derviş
YILDIZ’ın kayınvalidesi vefat etmiştir.
t Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Erdal
KAŞ’ın oğlu vefat etmiştir.
t Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Coşkun
DURMUŞ’un ağabeyi vefat etmiştir.
t Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Ali
BACAK’ın babası vefat etmiştir.
t Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Mehmet Emin KAHRAMAN’ın yengesi vefat
etmiştir.
t Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Ali
DAĞHAN’ın babası vefat etmiştir.
t Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Mutlu
CEYLAN’ın babası vefat etmiştir.
t Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Mehmet Akif ÇETİN’in babası vefat etmiştir.
t Kütahya Şubesi üyelerinden Hasan Ali
ULUTÜRK’ün babası vefat etmiştir.
t Kütahya Şubesi üyelerinden İsmail
DEMİRKOLU’nun halası vefat etmiştir.
t Kütahya Şubesi üyelerinden Sunay
DENİZ’in halası vefat etmiştir.
t Kütahya Şubesi üyelerinden Ahmet
DENİZ’in halası vefat etmiştir.
t Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Mustafa İNCE’nin annesi vefat etmiştir.
t Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Didem
İNCE’nin kayınvalidesi vefat etmiştir.
t Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Nurgül
KENDİRLİ’nin babası vefat etmiştir.
t Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Adem
KENDİRLİ’nin kayınbabası vefat etmiştir.
t Ordu Şubesi üyelerinden Turan
KÜNEY’in teyzesi vefat etmiştir.
t Ordu Şubesi üyelerinden Ahmet
AKSU’nun annesi vefat etmiştir.
t Ordu Şubesi üyelerinden Mehmet
GÜNEY’in dayısının hanımı vefat etmiştir.
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t Ordu Şubesi üyelerinden Bekir-Mine
EMLEK’in dedesi vefat etmiştir.
t Ordu Şubesi üyelerinden Ercan
SAYIN’ın annesi vefat etmiştir.
t Ordu Şubesi üyelerinden Sami
PEKŞEN’in ağabeyi vefat etmiştir.
t Ordu Şubesi üyelerinden Veyis
AKBAŞ’ın kayınvalidesi vefat etmiştir.
t Sakarya Şubesi üyelerinden Yasemin
ÜSTÜ’nün babası vefat etmiştir.
t Sakarya Şubesi üyelerinden Naci
KÖKSAL’ın kayınvalidesi vefat etmiştir.
t Sakarya Şubesi üyelerinden Ali
KARATAŞ’ın babaannesi vefat etmiştir.

t Sakarya Şubesi üyelerinden Ökkeş
ŞAHİN’in dayısı vefat etmiştir.
t Sakarya Şubesi Hendek Yönetim Kurulu
üyesi Ali HOTAMAN’ı n kayınpederi vefat
etmiştir.
t Sakarya Şubesi üyelerinden Mehmet Ali
ÇETİNKAYA’nın kayınpederi vefat etmiştir.
t Sakarya Şubesi üyelerinden Kerem
İŞİTEZ’in annesi vefat etmiştir.
t Sinop Şubesi üyelerinden Veli
ŞİMŞEK’in babası vefat etmiştir.
t Sinop Şubesi üyelerinden Turgut
MEHMETBEYOĞLU’nun amcası vefat etmiştir.
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10.03.1980 Antalya doğumlu olan Mustafa
şen 8 kardeşin en küçüğüdür. İlkokulu beşkonak yatılı ilköğretim bölge okulunda liseyi ise
Konya da tamamlamıştır.1997 yılında SDÜ
Burdur eğitim fak Türkçe öğretmenliğini kazanan öğretmenimiz 2001 yılında mezun olarak
Ağrı’nın aşağı Kupkıran iöo okuluna atanmıştır.30/01/2006 yılında B urdur Yeşilova merkez
iöo atanmıştır.
Evli ve EFE isminde 1 oğlu bulunmaktadır.
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12/10/1958 tarihinde Kayseri’nin Ebiç Köyünde doğdu. 16/04/1980 tarihinde Ankara
Üniversitesi Eğitim Enstitüsünden mezun olarak ilk görevine 06/01/1981 tarihinde Çorum
İli Osmancık İlçesi Gökdere İlköğretim Okulunda başladı. Daha sonra Kastamonu, Nevşehir ve Kayseri’de çeşitli okullarda görev yaptı.
En son Kayseri İli Melikgazi İlçesi 50. Yıl Dedeman İlköğretim Okulunda Sınıf Öğretmeni
olarak görev yapıyordu. Mesleğini seven, çalışkan ve fedakar bir eğitim neferi olan, evli ve 3
çocuk babası Mahmut KOÇYİĞİT, 17/04/2011 tarihinde vefat ederek
aramızdan ayrıldı.
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t Sinop Şubesi üyelerinden Mehmet Ali
YİĞİT’in annesi vefat etmiştir.
t Sinop Şubesi üyelerinden Kemalettin
ASİLTÜRK’ün babası vefat etmiştir.
t Sinop Şubesi üyelerinden Remzi
AKGÜN’ün annesi vefat etmiştir.
t Sinop Şubesi Gerze İlçesi eski temsilcilerinden Adnan ALBAYRAK’ın annesi vefat
etmiştir.
t Sinop Şubesi üyelerinden Zeki
DİKMEN’in babası vefat etmiştir.
t Sinop Şubesi üyelerinden İsmail
KABAKÇIOĞLU’nun babası vefat etmiştir.

!($5

Düzce Konuralp Üskübü İ.Ö.O. öğretmenlerinden Tevfik DUDAK yakalandığı amansız
hastalıktan kurtulamayarak vefat etti. Mesleki
başarılarından dolayı sayısız ödülü olan, örnek
kişiliği ile çevresinde çok sevilen arkadaşımıza
Allah’tan rahmet diliyoruz
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Cevdet Güçlüer İÖO üyemiz Ayla SAYAK
vefat etmiştir.
Merhumeye Allah’tan Rahmet, Yakınlarına
Baş Sağlığı Dileriz.
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Üyelerimizden Tarih Öğretmeni Vahit BAŞ
vefat etmiştir.
MerhumaAllah’tan Rahmet, Yakınlarına Baş
Sağlığı Dileriz.
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10.03.1980 Antalya doğumlu olan Mustafa ŞEN 8 kardeşin en küçüğüdür. İlkokulu Beşkonak Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda, liseyi
ise Konya da tamamlamıştır. 1997 yılında SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Türkçe öğretmenliğini kazanan öğretmenimiz 2001 yılında mezun
olarak Ağrı’nın Aşağı Kupkıran İlköğretim Okuluna, 30.01.2006 yılında ise Burdur Yeşilova Merkez İlköğretim Okuluna atanmıştır.
Evli ve EFE isminde 1 oğlu bulunmaktadır.
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