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Devamı 4. Sayfada

Devamı 12. Sayfada

İSMAİL KONCUK;
Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK, seçim kapısında ve gecikmeli de olsa
4-B’li çalışanların kadroya alınmasının memnuniyet verici
bir gelişme olduğunu belirterek şunları ifade etti:
“Sendika olarak, AKP Hükümeti tarafından uygulamaya
konulduğu günden itibaren sözleşmeli köleliğe karşı mücadele verdik. Yüzlerce yazışma yaparak konuyu kurumların
ve ilgililerin gündemine taşıdık. Onlarca dava açarak sözleşmelilerin yeni haklar kazanmasına vesile olduk. 13 Mart
2010 ve 16 Nisan 2011 tarihlerinde Ankara’da geniş katılımlı mitingler düzenleyerek; 25 Kasım 2009 tarihinde ülke
genelinde İş Bırakma eylemi gerçekleştirerek ve nihayet
MEB önünde, 8 Kasım 2011 tarihinde, yani verilen kadro
sözünün 502. gününde etkili bir eylem yaparak sözleşmeli
çalışanların feryadına ses olduk. İşte tüm bu gayret ve etkinliklerimizin sayesi ve neticesinde; Hükümet bile ‘Sözleşmeli Köleliğin’ ucube bir uygulama olduğunun farkına
vardı. Ve nihayet, 4-B’li çalışanlar kadro hakkını elde ettiler.
Diliyoruz ki, başta 4-C statüsünde çalışan arkadaşlarımız
olmak üzere kadro bekleyen bütün çalışanlar da en kısa
sürede bu hakka sahip olurlar. Sendikamızın bu konudaki
mücadelesinin kesintisiz süreceğinin kamuoyu tarafından
bilinmesini istiyoruz.”
        
Devamı 9. Sayfada

     

  
Devamı 16. Sayfada
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Güvencesiz Sözleşmeli Personel Uygu- releriyle sınırlı olarak çalışanlar” şeklindelamasının Mucidi Olanlar; Hata Yaptık- ki istisnalar, sadece 4/b’nin istisnalarıdır.
larını Kabul Ettiler.
Görünen o dur ki; bu KHK kapsamına
Türkiye Kamu-Sen’in yılları kapsayan birçok sözleşmeli personel dahil edilmesözleşmeli memurların kadroya geçirilmesi miştir. Bunların başında Sözleşmeli permücadelesi, sözleşmelileri kadroya geçiren sonel, “esneklik” adı altında, her türlü gükanun hükmünde kararnamenin yayınlan- venceden mahrum, tayin hakkı olmayan,
masının ardından kısmen de olsa başarı ile aile bütünlüğünün korunmadığı, her türlü
sonuçlandı. Konfederasyonumuz ve bağlı istismara açık şekilde, bir zorlama ile karşı
sendikalarımızın başlattığı kampanyalar, karşıya kalmıştır. Siyasi iktidarın, kamuda
yaptığı eylemler, yapılan başvurular ve açı- özel kesime benzer yapı oluşturma hedefi,
lan davalar sonunda, haklılığımız kanıtlan- son 9 yılda sözleşmeli personel sayısının 10
dı ve şu anda 657 sayılı kanunun 4/b mad- binler dolayından 300 bine çıkmasına nedesi ve 4924 sayılı kanun uyarınca sözleş- den olmuştur.
meli olarak görev yapan personel kadroya
Bugün gelinen süreçte, sözleşmeli pergeçirildi.
sonel çalıştırılması uygulamasının mucidi
Bu süreçte bağlı sendikalarımız kadro- olan hükümetin, yıllardır kamuya doldurmu istiyorum kampanyası başlatmış, 15 duğu sözleşmeli personeli kadroya geçirbin sözleşmeli personelin kadro talebini mesi, yaptığı hatayı kabul ettiğinin en açık
TBMM’ye sunmuştu. Sözleşmelilerin kad- göstergesidir. Ancak bu noktada, siyasi
roya geçirilmesi için ilgili kurumlara baş- iradenin büyük bir ikilem içinde olduğuvuru yapmıştı. 24 Mayıs 2008’de sözleşme- nu görüyoruz. Geçtiğimiz yıl içerisinde
liler için ilk mitingi biz gerçekleştirmiştik. hükümet tarafından kamuoyuna açıklaSözleşmelilerle anketler gerçekleştirerek nan istihdam stratejisinin, esnek istihdam
sorunlarını gündeme taşıdık. 2008 yılı top- modeli üzerine oturtulması ve yayımlanan
lu görüşmelerinde eş durumu, becayiş ve KHK’nin sözleşmeli personel uygulamasıaskerlik dönüşü işe başlama haklarını al- na son vermemesi, yapılanların, seçim önmalarını sağladık. Son olarak 16 Nisan’da cesinde, sözleşmeli çalışanlarımızın gönlüAnkara’da yaptığımız büyük miting ile söz- nü almak amacı güden bir girişim olduğuleşmelilere kadro verilmesi talebimizi tüm nu ortaya koyuyor. Çıkarılan kararname,
kamuoyuna haykırdık. Tüm bu çalışmala- kamuda sözleşmeli personel uygulamasını
rımızın sonucunda sözleşmeli personelin sona erdirmemekte, yalnızca mevcut sözkadroya geçirilmesi yolunda hazırlanan leşmeli personelin bir kısmını kadroya geçirmektedir.
KHK yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre 657 sayılı Kanunun 4 üncü
maddenin (B) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli
ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük
Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel
pozisyonlarında bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihte çalışmakta olan ve 48 inci
maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar,” kadroya geçirilecektir.
Yani KHK sadece 4/B ve 4924 sayılı kanuna tabi olarak çalışanları kapsama almıştır. Düzenlemenin ilk fıkrasında yer
alan “ayın veya haftanın bazı günleri ya da
günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı
çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının
araştırma-geliştirme projelerinde proje sü-

Ayrıca çıkarılan KHK’de güvencesiz,
düşük ücretli, imkânları kısıtlı, esnek istihdam modelinin en kötü uygulamalarından
olan 4/c’li personelin, belediyelerde çalıştırılan sözleşmeli personelin, vekil ebe,

imam ve ücretli öğretmenlerin görmezden
gelinmiş olması, son derece büyük bir eksiklik ve on binlerce çalışana yapılmış büyük bir haksızlık olmuştur.
Bu şekilde, kamuda sözleşmeli sorunu
çözülmemektedir. Ağustos ayı ile birlikte,
kamuya personel alımları yeniden başlayacaktır. Kamuya yapılacak bu alımların
büyük çoğunluğu, yine 657 sayılı kanunun
4/b maddesi uyarınca gerçekleştirilecektir.
Dolayısı ile sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, yalnızca mevcut sözleşmeli personel açısından bir anlam ifade etmektedir.
Kamuda sözleşmeli, geçici ve güvencesiz
istihdam uygulaması, aynı şekilde devam
etmekte ve mantık değişmemektedir.
Türkiye Kamu-Sen olarak mücadelemiz,
kamu kesimi başta olmak üzere, tüm ülkede istihdam mantığının güvenceli, sürekli
ve uluslar arası sözleşmelerde tanımlanan
“düzgün iş” kavramına uygun hale getirilmesidir. Günübirlik uygulamalarla yapılan
iyileştirmeler, sorunun geneline yönelik bir
çözüm getirmeyecektir. Bu noktada hükümet, yaptığı hatayı kabul etmesine rağmen,
sözleşmeli personel uygulamasına son vermeyerek bir büyük yanlışa daha imza atmıştır.
Türkiye Kamu-Sen olarak, sözleşmeli
personelin bir kısmının kadroya geçirilmesini, olumlu bir gelişme olarak görmekle
birlikte, sorunun tam anlamıyla çözülmediğini kamuoyuna bildirmeyi bir gereklilik
olarak görmekteyiz. Bu alandaki mücadelemiz, kamuda güvencesiz, sözleşmeli, geçici, vekil ve kısmi zamanlı personel çalıştırılması uygulaması son buluncaya kadar
sürecektir.
İsmail KONCUK
Genel Başkan
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Bu olay sonrasında başta Sayın Başbakan olmak üzere, çeşitli bakanlar birbiriyle
çelişen açıklamalar yapmıştır.Hatta, Sayın
Başbakan STV’de 2 gün içinde sözleşmelilerin kadroya alınacağını açıklamış, 2 gün
sonra ise TRT’de sözleşmeliye kadro işinin
ancak seçimden sonra mümkün olacağını
açıklamıştır. Aynı akşam sendikamız sitesinde BAŞBAKAN’IN SÖZLEŞMELİYE
KADRO VERECEĞİZ SÖZÜ FOS ÇIKTI
şeklinde bir alıntı haber yapılmıştır.Haber
kaynağı da belirtilmiştir. Başbakan’ın açıklamasından 1 gün sonra Genel Başkanımız
İsmail KONCUK yeni bir açıklama yaparak;” Başbakan’ın iki gün önce bu sorunu
seçimden önce çözeceğini, iki gün sonra
ise sorunun çözümünün seçim sonrasına kaldığını söylemesi şık olmamıştır. Bir
Başbakan’ın iki gün arayla farklı açıklamalar yapması ve sözleşmelilerin kadro umudunu seçim sonrasına ertelemesi son derece düşündürücüdür.

Bir sözde sendika internet sitesinde Türk
Eğitim Sen’e çamur atmaya ve yılların mücadelesi sonucu elde ettiğimiz sözleşmeliye kadro hakkını sahiplenmeye çalışmaktadır. “BAŞBAKAN’IN SÖZLEŞMELİYE
KADRO VERECEĞİZ SÖZÜ FOS ÇIKTI”
haberimizi eleştiren ve yaptığı habere ekleyen bu emek hırsızları, eğitim çalışanlarını
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen
aldatmak adına her boyaya boyanmaktadır. olarak talebimiz; sözleşmelileri istismar etTüm sözleşmelilerin yakından takip etti- meden, onları seçim malzemesi olarak görği üzere Sayın Başbakan 16 Nisan tarihin- meden bu konunun en kısa sürede çözülde, yani Türkiye Kamu Sen’in “kuralsız ve mesidir. Bugün 250 bin 4/B’li, 45 bin 4/C’li
güvencesiz çalışmaya hayır” mitingi esna- çalışan bulunmaktadır. 4/B ve 4/C’lilerin
sında sözleşmelilere kadro vereceğiz sözü- tamamı hiçbir kritere bağlı olmaksızın senü söylemiştir. Ancak, akabinde Çalışma çimlerden önce kadroya alınmalıdır. Şayet
ve Sosyal Güvelik Bakanı Ömer Dinçer, hükümet bu konuda samimiyse elinde buböyle bir çalışmaları olmadığını, bunun lunan Kanun Hükmünde Kararname yetancak seçimden sonra bir kanun değişik- kisini kullanır ve 4/B ile 4/C’lileri kadroya
liği ile mümkün olduğunu açıklamıştır. Bu geçirir. Bunu seçim sonrasına bırakmak
esnada, Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim siyasi etikle bağdaşmadığı gibi tüm sözleşSen Genel Başkanı Sayın İsmail KON- melileri aldatmak anlamına gelmektedir.”
CUK, seçimden sonra kanun çıkarmaya demiştir.
gerek olmadığını, TBMM’de alınan yetki
ile bir KHK çıkarılarak tüm sözleşmelilerin kadroya geçirilebileceğini açıklamış
ve Başbakan’ın sözünü tutması gerektiğini
açıklamıştır.

 

diye açıklama yapmıştır. Bu sözün yerine
getirilmemesi halinde Türkiye Kamu Sen,
tutulmayan sözü en net şekilde, ülke genelinde protesto eylemine hazırdık.Ancak,
bugün bu eyleme gerek kalmaması sevindiricidir.
Kıymetli, 4 B liler, Türkiye Kamu Sen ve
Türk Eğitim Sen sözleşmelilerin kadroya
geçirilmesi konusunda söylenmedik söz,
yapmadık eylem bırakmamıştır. Bu eylem
ve etkinliklerin neler olduğunu sizler çok
yakından takip ettiniz. 16 Nisan tarihinde,
Başbakan’ın sözünü defalarca Başbakan’a
hatırlatan ve unutturmayan da Türkiye
Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk olmuştur ve geldiğimiz noktada seçim öncesinde Hükümetin,
verdiği sözden kaçış noktaları tutulmuştur.
Seçim öncesinde iyice sıkışan Sayın Başbakan ve Hükümet’e verdiği sözü tutmaktan
başka bir yol kalmamıştır.
Bizler bu mücadeleyi sergilerken, parmaklarını kıpırdatmayan, Başbakan’ın çelişkili açıklamalarına basın yoluyla da olsa
bir göndermede bulunmayan, bu çelişkili
açıklamaları kınamaktan bile korkan bir
sözde sendika, her zaman yaptığı gibi yine
emek, alınteri hırsızlığı yapmaya ve sözleşmelileri aldatmaya, kafaları karıştırmaya
çalışmaktadır.

Sözleşmelilik ayıbını sürekli gündemde
tutan sendikamız, bugün mutlu sona ulaşmıştır.Seçime yönelik bir gelişme de olsa,
bizim için önemli olan tüm 4 B lilerin bugün kadroya geçme hakkını elde etmesidir.
Genel Başkanımız İsmail Koncuk’un Bundan sonra da, sözleşmelilerin kadroya
yaptığı, gazete ve televizyonlarda yer alan
alınmaları esnasında gerekli takibimiz debu açıklamalar, Hükümeti köşeye sıkıştırvam edecektir.
mış ve Başbakan Isparta mitinginde, 2 gün
sonra sözleşmeliye kadro işini çözeceğiz
TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ
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Valilikler tarafından okul ve kurum yöneticilerinin zorunlu
yer değişikliğine dair yönetmelik maddesi uyarınca yaz aylarında yaptığı yer değişikliklerinde iptal kararları gelmeye devam ediyor. Ordu ilinde görev yapmakta olan Türk Eğitim Sen
üyesi tarafından açılan bireysel davada; üyemizin atamasının
yapıldığı ilköğretim okulunun eski görev yeri olan Rehberlik
ve Araştırma Merkezinin niteliğine uygun olmadığından dolayı Ordu İdare Mahkemesi tarafından iptal kararı verilmiştir.

76. MADDE
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76. madde atamaları yargıdan dönmeye devam ediyor. İstanbul 2. İdare Mahkemesi İstanbul Ataşehir İçerenköy Hasan Leyli İlköğretim Okuluna müdür olarak atanan Abdulhalik Baş’ın
atamasını iptal etmiştir.
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1 Haziran 2011 tarihi itibariyle Bakanlık
tarafından 30.000 kadrolu öğretmen ataması gerçekleştirilmiştir. Kadroya geçen
bu öğretmenlerin çok büyük bir kısmını da
657 sayılı Yasanın 4/b maddesi kapsamında görev yapmakta iken kadroya geçenler
teşkil etmektedir.
Bugün yürürlüğe giren kararnamede 4
Haziran 2011 tarihi itibariyle sözleşmeli
personel kadrolarında çalışmakta olanların, otuz gün içinde memuriyet kadrolarına geçirilmek üzere kurumlarına yazılı
olarak müracaat edecekleri ve başvuru
yapanların çalıştıkları yerlere atanmasının



kurumlarınca altmış gün içinde yapılacağı
belirtilmiştir.
1 Haziran’da sözleşmeli öğretmen iken
kadrolu öğretmenliğe atananların sözleşmeleri 1 Eylül tarihi itibariyle feshedileceğinden, bu tarihe kadar sözleşmeli
öğretmenlik statüleri devam edecektir. 1
Haziranda kadroya geçen ve atandıkları
yere gitmek isteyen sözleşmeli öğretmenler
açısından bir çekince bulunmamaktadır.
Ancak 1 Haziran tarihinde kadroya geçirilen ve yer değiştirmek istemeyen sözleşmeli öğretmenlere; talepleri doğrultusunda,
bulundukları kurumlarda kadrolu olarak,

yayımlanan kararname kapsamında görev yapma imkanı verilmesi ve bu şekilde
boşalacak olan kadrolara da ivedilikle yeniden ilk atama yoluyla kadrolu öğretmen
alımı yapılması hususunda Bakanlığa resmi bir başvuruda bulunduk.

 

Sözleşmeli çalışanların kadroya alınması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararname
Resmi Gazete’nin 04.06.2011 tarihli mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir. 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine
göre görev yapan başta öğretmenler olmak
üzere, tüm sözleşmeli personel, hiçbir şart
aranmaksızın kadroya geçirilecektir.

yerlere atanması kurumlarınca yürürlük
tarihinden itibaren altmış gün içinde yapılacaktır.

Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce askerlik, doğum, milletvekili ve
mahalli idareler genel ve ara seçimleri ile
ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinden
ayrılanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hüKararname’nin yürürlüğe girdiği 4 kümleri uygulanacak ve bunlar için birinci
Haziran 2011 tarihi itibariyle sözleşmeli fıkrada belirtilen süreler yeniden hizmete
personel kadrolarında çalışmakta olanlar, alındıkları tarihten itibaren başlayacak.
otuz gün içinde kadroya geçirilmek üzere
Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen
kurumlarına yazılı olarak müracaat ede- Turizm Eğitim Merkezleri’nde eğitici-öğceklerdir. Başvuru yapanların çalıştıkları retici olarak görev yapan 4/B’li sözleşmeli

personel de, bu kararname kapsamında
kadroya geçirilecektir. Bu kararnamenin
kapsamına 657 sayılı Yasanın 4/c maddesi
kapsamında çalıştırılan personel ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı
olarak çalışanlar dahil değildir.

      
      
 
Türk Eğitim Sen olarak 2009 yılı Toplu
görüşme taleplerimiz arasında Üniversitelerde görev yapan idari personelin talep
eden her üniversite için ayrı tarihlerde uygulanan görevde yükselme sınavları, 2011
yılından itibaren birleştirilerek yılda bir
kez uygulanması yer almaktaydı.

Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme
ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin
17. maddesi uyarınca, talep eden her
üniversite için ayrı tarihlerde uygulanan görevde yükselme sınavları, 2011
yılından itibaren birleştirilerek yılda
ÖSYM tarafından bugün yapılan duyu- bir kez uygulanacağı ve 2011-ÜGYS, 16
ru ile bu talebimizin karşılandığını görmüş Ekim 2011 Pazar günü yapılacağı belirbulunmaktayız. Duyuruda; Yükseköğretim tilmiştir.
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk EğitimSen bugüne kadar sözleşmelilerin kadroya alınması için yoğun mücadele vermiş,
sözleşmeli personel istihdamının kölelik
uygulaması olduğunu her platformda dile
getirmişti.

18. Milli Eğitim Şurasında, tüm eğitim
çalışanlarının ve öğretmenlerin kademeli
olarak sözleşmeli statüye geçirilmesi şeklinde alınmak istenen karara en sert tepkiyi
yine biz gösterdik ve bu ihanet kararının
alınmasını engelledik.

Sözleşmeli personelin hakları için saTürkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen
yısız
dava açtık ve kazandık. 4/C kısmi zaolarak; sözleşmelilerin kadroya alınması
manlı
sözleşmeli öğreticilik uygulamasını
için sayısız miting ve eylem yaptık.
iptal ettirdik, 4/C’li öğretmenlerin 4/B’li
13 Mart 2010 ve 16 Nisan 2011 tarih- olarak istihdam edilmesini sağladık.
lerinde düzenlediğimiz mitinglerde sözGörüldüğü üzere Türkiye Kamu-Sen ve
leşmelilere verilen kadro sözünü hatırlatTürkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikalar, söztık. 25 Kasım 2009 tarihinde yaptığımız iş
leşmeli personelin kadroya alınması nokbırakma eyleminde sözleşmeli personelin tasında ciddi gayretler ortaya koymuştur.
kadroya alınmamasını protesto ettik.
Etkin sendikacılık yapan KonfederasyoSözleşmeli öğretmenlere verilen ancak
bir türlü tutulmayan sözün 502. gününde
yani 8 Kasım 2010 tarihinde Milli Eğitim
Bakanlığı önünde siyah bir yaş pasta keserek, hükümeti ve Bakan Nimet Çubukçu’yu
protesto ettik.
Sözleşmeli personelin her zaman yanında olduk, onların feryadını hükümete duyurduk, hak arama mücadelelerine destek
olduk.
Sözleşmeli personel istihdamının yanlışlıklarını basın açıklamalarıyla, basın
toplantılarıyla sürekli gündeme taşıdık,
sözleşmelileri ‘ha bugün, ha yarın’ diyerek
oyalayanların maskelerini düşürdük.
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lamasının ardından Temmuz ayında 15 bin
sözleşmeli öğretmen alımı yapılacağını belirtmişti. Bir yanda sözleşmeliler kadroya
alınırken, diğer yanda Bakan Çubukçu’nun
sözleşmeli öğretmen istihdam edileceğini
açıklaması büyük bir çelişkidir. Bu durum
“Bakan Çubukçu ile Başbakan ya da kabinenin diğer bakanları arasında koordinasyon bulunmamakta mıdır?” sorusunu akıllara getirmektedir. Herkesin bilmesi gerekir ki; bundan sonraki süreçte sözleşmeli
personel istihdam edilmesi hukuka aykırı
olacaktır. Çünkü iktidar, sözleşmeli personeli kadroya alarak, sözleşmeliliğin hukuka
uygun olmadığını kabul etmiştir.

Bizim bu noktada talebimiz, 4/B’li sözleşmeli personel uygulamasının tamamen
tarihe gömülmesidir. Sözleşmeli istihdam
modeline hemen son verilmeli, bundan
sonraki tüm alımlar kadrolu olarak yapılmalıdır. Şayet sözleşmeli personel alımı
numuz bugün yaptığı çalışmaların, verdiği devam ederse, her türlü eylemi meşru gömücadelelerin meyvesini toplamaktadır. receğimizden kimse kuşku duymamalıdır.
Çünkü sözleşmeli personelin kadroya alın4/C’LİLER DE KADROYA GEÇİRİLmasına ilişkin düzenleme sonunda Resmi
MELİDİR
Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu sevindirici bir
Öte yandan hükümet 4/B’lileri kadrogelişmedir. Sözleşmeli personel derin bir
ya alırken, 4/C’lileri unutmuştur. Kamuda
nefes almıştır ve artık geleceğe daha güistihdam edilen 45 bin 4/C’li personel buvenle, umutla bakmaktadır. Ancak bundan
lunmaktadır. Seçimlerden önce 4/C’liler de
sonraki süreç ile ilgili ciddi endişelerimiz
kadroya alınmalıdır ve insanlık ayıbı olan
bulunmaktadır.
4/C’li istihdam modeline son verilmelidir.
4/B’Lİ İSTİHDAM MODELİNE SON Türkiye Kamu-Sen olarak; 4/C uygulamasını icat eden hükümetin yaptığı yanlıştan
VERİLMELİDİR
dönmesini istiyor, 4/C’liler ve onların aileHatırlanacağı üzere Milli Eğitim Baka- lerine müjde vermesini bekliyoruz.
nı Nimet Çubukçu, Başbakan’ın sözleşmeli
personelin kadroya alınacağına ilişkin açıkKamuoyuna saygıyla duyurulur.

4        
Türk Eğitim Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığına gönderdiğimiz yazımızda, Eğitim Kurumları Müdür ve Müdür Yardımcılığı Seçme Sınav
puanlarının yargı kararı gereği yeniden değerlendirilmesi sebebiyle, yönetici adaylarına daha önce sınav puanlarını kullanıp kullanmadıklarına
bakılmaksızın değerlendirilen puanları ile yeniden başvuru hakkı verilmesine ilişkin talepte bulunmuştuk.
Bakanlığın 24.05.2011 tarih ve 35114 sayılı cevabi yazısında, Yönetmelik gereği bir sınav sonucuna dayalı olarak ancak bir kere atama yapılabileceği, bu sebeple daha önce atananlara yeni duyurularda tekrar başvuru hakkı verilmeyeceği, ancak, sınav sonucuna göre müdür ve müdür
yardımcılığına atananların başvurmaları durumunda, yeni puan durumları ve önceki tercihleri arasında yapılacak değerlendirme neticesinde
atandıkları kurumlar açısından bir farklılık oluştuğu takdirde yeni atama
işleminin değerlendirilmesi hususunda 81 il valiliğine yazı gönderildiği
bildirilmiştir.
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179.315!
Evet, YÜZYETMİŞDOKUZBİNÜÇYÜZONBEŞ cesur yürek.
Onurlu, şahsiyetli ve mücadeleci…
Hem de mangal gibi yürekli!
İlkesizliğe ve ucuzluğa prim vermeyen, geçici ikballer uğruna değerlerinin ve
inandıklarının pazarlanması tekliflerine
hayır diyen yiğit yürekli eğitim çalışanları,
bu dönemde de adam gibi sendikaya omuz
verdi.
Türk Eğitim-Sen teşkilatının emektarları, 15 Mayıs 2010 tarihinden itibaren bir
yıl içerisinde tam 44.707 adet üye kaydı
yaparak büyük bir başarıya imza attılar. Bu
sürece emek veren bütün arkadaşlarımızı
yürekten kutluyorum.
Eğitim ve çalışma hayatıyla şöyle ya da
böyle ilgili olan herkes şundan emin olsun
ki; gerçek sendikacılığın adresi olan Türk
Eğitim-Sen, emin adımlarla ve korkusuzca
yürüyüşünü sürdürüyor. Saldırılara, iftiralara, baskı ve ahlaksız yönlendirmelere
rağmen her geçen zaman daha da büyüyerek yoluna devam ediyor.
Sendikamız, dostlarımızı sevindirmeye,
sevmeyenlerimizi ürkütmeye devam ediyor.

Bir Başarı Hikayesi
Türk Eğitim-Sen, kurulduğu günden bu
yana istikrarlı ve sürekli bir büyümeyi sürdürmekte.
Sadece son üç yılın verileri bile bu istikrarın göstergesidir sanırım: 2008 yılında
146.127, 2009 yılında 155.021, 2010 yılında 155.738 ve nihayet 2011 yılında 179.315
eğitim çalışanı milli ve mesleki bir direnç
merkezi olan sendikamız çatısı altında saf
tutmuştur.
Özellikle son dönemde ortaya konulan

başarı her türlü övgüye layıktır. Teşkilatlarımızın bir yıl içerisinde sergiledikleri
performans her baba yiğidin harcı değildir. Sendikal mücadeleyle ilgili olan herkes
bilir ki; sendika üyeleri, kahır ekseriyetle
saha mücadelesiyle yapılır (Tabi bu dediğimiz gerçek sendikalar için geçerlidir).
Kendiliğinden sendikaya gelerek üye olan
çalışan sayısı, sanırım her şube için iki elin
parmağını geçmez. Bundan dolayı Türk
Eğitim-Sen’in son bir yıldaki üye artışının
önemini vurguluyorum. Çünkü 44.707
yeni üye kaydı göstermektedir ki; şube ve
ilçe yöneticilerimiz ve işyeri temsilcilerimiz, bir yıl boyunca aslanlar gibi sahada
mücadele etmişlerdir. Devletin gücünü
ölçüsüzce ve cüretkarca kullanan iktidar
erkinin aleni baskısına; adalet ve sorumluluk duygusunu yitirerek makam itibarını
ahlaksızca bir yönlendirme vasıtası kılan
ve bir sendikanın tetikçiliğini yapmayı vazife kabul eden bürokratlara; ve hepsinden
vahimi, eğitim çalışanlarının şahsiyetiyle
oynayarak teklif ve tehdit stratejisiyle tahakküm oluşturmaya gayret eden sendikamsılara rağmen, Türk Eğitim-Sen adına sahada mücadele etmek ancak onurlu
ve cesur insanların marifetidir. İşte, adam
gibi sendikanın, bu adam gibi neferleri her
türlü takdirin üzerindedir.
Peki bu takdire mazhar başarının
sebeb-i hikmeti nedir?
Pek tabii ki, ortaya konulan müthiş sendikal mücadele bahse konu başarı hikayesini oluşturmuştur.
Kamuoyumuz çok iyi bilmektedir ki;
Türk Eğitim-Sen, bütün unsurlarıyla birlikte, bir sendikanın yapması gereken her
şeyi ortaya koymuştur. Tek bir örnek gösterilemez ki, eğitimi ya da eğitim çalışanlarını ilgilendiren bir gelişme olduğunda
Türk Eğitim-Sen sürece müdahil olmamış
olsun. Sendikamız, her durumda üzerine
düşeni her zaman yerine getirmiştir.
Yazışmalar ve görüşmelerle eğitim çalışanlarının sorun ve taleplerini ilgililerin
gündemine taşımaya gayret eden sendikamız, bunlardan sonuç alamadığında da
alanlara inmekten, eylem ve protestolar
ortaya koymaktan hiçbir zaman çekinmemiştir. Ki, eylem ve etkinlik konusunda
Türk Eğitim-Sen’in gücü ve etkisi kamuoyu tarafından takdirle karşılanmaktadır.

Talip GEYLAN

       

Sendikamız, tüm bu girişimlerle hedefine
ulaşamadığında ise hukuk mücadelesini
başarıyla yürütmüştür (Sadece bir kongre
döneminde kurumlar nezdinde açtığımız
dava sayısı 158’dir. Bu sayıya şubelerimizin ve üyelerimizin bireysel davaları dahil
değildir). Ayrıca medya faaliyetleriyle de
eğitim çalışanlarının meselelerini toplumun gündemine de dahil ettiğimizi söylememiz doğru olur (Sadece 2010 yılında
ulusal ölçekte yayın yapan televizyonlarda
yayınlanan haber sayımız 1.128 adettir).
Evet, bu konuda tevazu göstermeyeceğiz. Sendikal mücadele adına çok şey yaptık. Bununla da gurur duyuyoruz, övünüyoruz.
Sevinçliyiz, müsterihiz.
Bundan sonraki dönemde daha çok çalışacağız, daha fazla emek vereceğiz, yılmayacağız.
Büyüyeceğiz, inatla büyüyeceğiz.., daha
da büyüyeceğiz!
Birgün ülkemizdeki memur sendikacılığının tarihi yazıldığında inanıyorum ki,
bugün hak mücadelesine emek veren Türk
Eğitim-Sen’liler minnetle ve imrenerek
yad edilecekler.
Çocuklarımız bizleri, gurur ve övünçle
hatırlayacak, onlara bıraktığımız mirası en
büyük hazineleri olarak kabul edecekler.
Peki, bu övünç, başkalarının çocuklarının yüreğinde de hayat bulacak mıdır?(!)

Türk Eğitim-Sen Neleri Yapmadı Ve
Bundan Sonra da Asla Yapmayacakları
Nelerdir?
Teşkilatımız ve hiçbir mensubumuz;
Sözde sendikal rekabet adına eğitim çalışanlarının şahsiyetiyle oynamadı. “Bize
gelirsen seni müdür yaparız, amir yaparız, memur yaparız, tayin ederiz, ahiret ve
dünya menfaati sağlarız… yeter ki GÖM-
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LEĞİNİ ÇIKAR GEL.., yaparız” gibi ahlaksız tekliflerle çalışanları inandıklarıyla
gelecekleri arasında tercihe zorlamadı.
Amansız hastalığa yakalanmış ve uzun
süreli tedavi görmek durumunda olan bir
4-C’li meslektaşına bile “Bize gelirsen izin
sorunu yaşamazsın” gibi insaf ve vicdan
ölçülerini aşan ahlaksız teklifleri asla kitabına sokmadı.
Bütün sendikalar, çalışanların hak mücadelesi için 25 Kasım 2009 tarihinde iş
bırakma eylemi gerçekleştirirken; sendikal
mücadele tarihinde eşi benzeri görülmemiş “Grev kırıcı sendika” sıfatını alnının
ortasına yapıştıracak tutumları sergilemedi.
Bir yandan sözleşmeli köleliği icat eden
Hükümetin borazanlığını yaparken, diğer
yandan 4-B statüsündeki sözleşmeli öğretmenleri tetikçi bürokratlar eliyle örtülü
tehditlerle üye yapmadı.
4-C statüsündeki özelleştirme mağdurları için yapılan eylemleri sabote ederek ve
Hükümetle birlikte kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırma propagandasını yaparken;
diğer taraftan siyasi ve bürokratik tazyiklerle bu çalışanları korkutarak üye kaydetmedi.
11 yıl boyunca sadece 9 üye sahibi olabildiği bir üniversitede; hiçbir sendikal
mücadele ortaya koymadan, sadece iki ay
önce göreve getirilen rektörün diyet ödemesiyle 295 üye kaydetme başarısını(!)
göstermedi.
Emek mücadelesi ve çalışanların sorunları adına tek bir ciddi eylem ortaya
koymadığı halde, siyasi iktidarın projeleri
için mali kaynaklarını hoyratça seferber
etmedi.
Üniversite idarecilerini, Mili Eğitim
Müdürlerini, Şube Müdürlerini siyasi iktidarın gücüyle tasnif ederek ve yöneterek
sendikal amaçları için kullanmadı. Kamu
yöneticilerini, haysiyetleriyle makamları
arasında ikileme sokmadı. Kamu idarecilerinin şahsiyetlerini rencide edecek teklif
ve tehditleri yöntem olarak kabul etmedi.
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Aldığı eylem kararlarını siyasi erkin
talimatlarıyla iptal etmedi. İcazetli sendikacılığı her zaman ahlak dışı onursuz bir
davranış olarak kabul etti.
Diyarbakır’da farklı İzmir’de farklı konuşmadı. Yozgat’ta milliyetçi ve muhafazakar bir söylem kullanırken, Şanlıurfa’da
Kürtçe eğitimi ve Öğrenci Andı’nın kaldırılmasını savunmadı.
Ankara’da İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışması düzenlerken, Diyarbakır’da
“Öğrencilerin okullardaki törenlere zorunlu katılımı olmamalıdır” demedi.
1,7 Milyon öğrenci YGS travması yaşarken, sırf Hükümete yağdanlık yapma adına ÖSYM Başkanına sahip çıkmadı. KPSS
Hırsızlığını, muhatapları savcılıkta itiraf
etmiş olmasına rağmen, arkadan dolanarak görmezden gelmedi.
“Benim iktidarım” saplantısıyla -yapılan onca yanlışa rağmen- iktidara yönelik
olarak bırakın eylem/protesto gerçekleştirmeyi ve hukuk mücadelesi vermeyi, tek
bir karşı söylem dahi geliştirmeden sendikacılık(!) yapmayı tercih etmedi.
Bir yandan, “Sendikacılık, haksızlıklara
ve adaletsizliklere karşı ‘hayır’ diyebilmek
ve mücadele etmektir.” gibi esasen üzerine
birkaç numara büyük gelen ekabir sözler
ederken, diğer yandan “sarı sendikacılığı”
uluslar arası kuruluşlarca da tescillenen bir
sendika olmadı.
“Ölçümüz ve kırmızı çizgimiz yoktur.
Yeter ki üye yapın. Şu kadar üye yapana
kravat gömlek veririm; bu kadar üye yapana 10 TL 20 TL ve hatta bilgisayar veririm”
diyerek omurgasız bir sendikacılık anlayışını benimsemedi.
Velhasıl…
Bu anlatılanlar, kimi okuyucularımız tarafından mübalağa gibi algılanabilir. Lakin
etrafımızda olup bitenler –özellikle son
dokuz yıldır- biraz dikkatlice seyredilirse,
söylenenlerin az bile kaldığına şahit olunacaktır.

Müdürlük, müdür yardımcılığı, şube
müdürlüğü gibi kurum idareciliği makamlarını geçici görevlendirmelerle işgal
ederek, eğitim çalışanları üzerinde tetikçilik yaptırmadı.

Sanal Yetki Ya Da Omurgalı Sendikacılık

Müdürlük, şube müdürlüğü ve ARGE
görevlendirmeleri sayesinde; devletin imkan, itibar ve maaşıyla sendikacılık(!) yapma düşüklüğünü tercih etmedi.

Sendikamız, üye sayısını 180 bine dayandırmasına rağmen yetkiyi kaybetmiştir.

Değerli okuyucular; bilindiği üzere, bu
sene Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri
Kolu’nda yetki el değiştirmiştir.

Fakat şu gerçek herkes tarafından kabul görmektedir ki; Türk Eğitim-Sen’in
gücü, ciddiyeti ve etkinliği tartışılmazdır.
Eğitimle ilgili tüm kişi ve kurumlar tarafından muteber görülen, duruşu ve söylemi ciddiyetle değerlendirilen tek sendika
Türk Eğitim-Sen’dir.
Sendikamız gücünü üyelerinden ve tavizsiz mücadelesinden almaktadır. İşte bu
gerçek de her kesim ve kuruluş tarafından
bilinmektedir. Ki, zaten bundan dolayı
Türk Eğitim-Sen’in etkinliği ve itibarı kalıcı ve süreklidir.
Siyasi ve bürokratik lojistiğin ve türlü
ayak oyunlarının sağladığı yetki, aynı paralelde etki ve itibarı asla getirmeyecektir. Mücadele ruhundan yoksun, sendikal
emekten mahrum sanal başarı ve yalancı
bahar elbet son bulacaktır. Her baharın bir
kışı gelecektir. İşte o zaman, onurlu sendikal mücadelenin ve emeğin önemi daha iyi
anlaşılacaktır.
Türk Eğitim-Sen ise bugünlerde en çetin kış şartlarını yaşamaktadır. Tek başına
güçlü bir Hükümetin, devletin gücünü
ölçüsüzce bazılarına seferber ettiği böylesi bir dönemde sendikamız 180 binlere
yükselmiş; olabileceği en olumsuz ortamda bile tarihinin en güçlü seviyesine ulaşmıştır.
Siyasi konjönktür ve iktidarların tutumu Türk Eğitim-Sen’in gücünü, etkinliğini, yükselişini ve duruşunu etkilememiştir;
bundan sonra da asla değiştiremeyecektir.
Biliyoruz ki, her kışın akabinde olduğu
gibi baharı yaşayacağız. İşte o zamanlar;
emeğin, ilkeli duruşun, omurgalı sendikacılığın ve onurlu şahsiyet mücadelesinin
baharı olacaktır.
Herkesin ama inanın ki herkesin övgüsüne mazhar olan; sevmeyenlerimizin bile
imrenerek takdirini kazanan bu başarı tamamen teşkilatımızın emeğidir.
Merkez Yönetim Kurulu olarak; bütün
Şube Yönetim Kurulu Üyelerimize, İlçe
Temsilciliklerimizde emek veren yönetici
arkadaşlarımıza, İşyeri Temsilcilerimize
ve dirayet timsali üyelerimize gönülden
teşekkür ediyoruz. İlkeli sendikacılığın
adresi ve milli sivil toplum kuruluşu olarak dimdik ayakta duran bu kale onların
eseridir.
Biz hepsinden razıyız, Allah da onlardan razı olsun.
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Türk Eğitim-Sen Genel Mali Sekreteri Seyit Ali KAPLAN ve Kütahya Şube
Başkanı Mehmet KARABEKİR deprem
bölgesi Simav’ı ziyaret etti. Deprem mağdurlarını çadırlarında ziyaret eden Seyit
Ali KAPLAN, depremin 5,9’luk şiddetinin
Ankara’dan görüldüğünden çok daha şiddetli olduğu yönünde izlenimler edindiğini
bildirdi.
Gezisi esnasında Simav halkının
Ankara’dan görüldüğünden daha mağdur
olduğunu, Simav depreminin gerek ulusal
basında gerekse yöneticiler bazında değerlendirilmediği yönünde tespitlerde bulunduğunu anlatan Kaplan, “Birkaç okulu
gördük. Hakikaten durumları içler acısı.
Gerektiği kadar önemsenmediğini gördük.
Edindiğimiz bilgiler ve izlenimlerimiz ile
gördüklerimizi Ankara dönüşü gerek ulusal basında gerekse sendikamız vasıtasıyla
parlamento, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı makamlarına taşıyacağız. Bizim
görevimiz bu. Bu ülke ve Simav halkının
bunu hak etmediğini düşünüyoruz. Sanki
seçimlerin Simav’ın bu depremin büyüklüğünü unutturduğu kanaati oluştu bizde.
Simav halkını inanın seçim falan ilgilendirmiyor. Can derdine düşmüş” şeklinde
konuştu.

4 
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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 bulunmuştuk.
Bakanlıktan gönderilen cevabi yazıda usta öğreticilerin eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında görev yapmadığından özlük haklarının eğitim öğretim hizmetleri sınıfında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı
ve MEB Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile belirlenen şartları taşımaları halinde usta
öğreticilerinde öğretmenliğe atanmalarının mümkün
olduğu belirtilmiştir.

    
   
İzmir ili Tire Öğretmen Melahat Aksoy Anadolu Öğretmen Lisesi müdür yardımcılığı kadrosuna Gülten Sürücü isimli şahsın atanmasına
dair işlemin yürütmesi durdurulmuştur. Adı geçen okulun münhal bulunan müdür yardımcılığı kadrosuna ilişkin her hangi bir duyuru yapılmadan atama yapıldığından dolayı yürütmeyi
durdurma kararı verilmiştir.
MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin
18/5. maddesinde yatılı kız öğrencisi bulunan
eğitim kurumlarının müdür yardımcılığı norm
kadrosundan en az birinin kadın adaylara ayrılması ve kadın adaylar üzerinden atama yapılması hususu belirtilmiştir. Eğer kadın aday başvuru yapmaz ise bu kadronun boş kalması yine
aynı madde hükmünde yer almıştır. Milli Eğitim
Bakanlığı duyuruya çıkarmadan ve hiçbir kadın
adaydan başvuru almadan atama yaparak hukuka aykırı hareket etmiştir.
İzmir 1. İdare Mahkemesinde Türk Eğitim
Sen üyesi tarafından açılan ilgili davada da sadece takdir yetkisi kullanılarak duyuru yapılmadan atama yapılamayacağı vurgulanmıştır.
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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail celeme sonucunda konfederasyonumuzun
Koncuk’un enflasyon artışlarıyla ilgili yaptı- görüşlerine uygun olarak, %4 + %4’lük arğı basın açıklamasıdır.
tışa ilaveten, taban aylığa 2011 yılının ilk 6
Yılın İlk 5 Ayında Memur Maaşları Or- ayı için 16 TL, ikinci 6 ayı için ise 22 TL
daha zam yapılması gerektiğini ortaya koytalama 14,4 TL Eridi
muştu.
Mayıs ayı enflasyonu açıklandı. TÜİK’in
Ancak bu sırada toplu görüşme masabelirlediği rakamlara göre TÜFE Mayıs
ayında %2,42 oranında arttı. Böylece 2011 sında memurları temsil eden diğer konyılının ilk 5 ayında enflasyon %4,93 ola- federasyon ısrarla hükümetin zam teklirak belirlendi. Hatırlanacağı gibi memur finin yeterli olduğunu savunmuş ve artış
sendikaları ile Kamu İşveren Kurulu ara- teklifini kabul ederek, toplu görüşmelerin
sında yapılan toplu görüşmelerde, Türkiye mutabakatla sonuçlandığını iddia etmişti.
Kamu-Sen’in bütün itirazlarına rağmen Ne yazık ki, bu konfederasyon, Uzlaştırma
memur maaşlarına 2011 yılının ilk 6 ayı Kurulu’nun memur maaşlarına yapılmasını
için %4 oranında artış yapılması öngörül- önerdiği seyyanen zammın uygulanmamamüştü. Buna göre memur maaşları yılın ilk sı için adeta kampanya başlatarak, maaşla5 ayında %0,93 oranında erimiş oldu.
rın artmasını istemeyen ilk konfederasyon
Oysa toplu görüşmeler sırasında Türki- olarak, dünya sendikacılık literatüründeki
ye Kamu-Sen %4 + %4’lük maaş artışını yerini almıştı.
yetersiz bulmuş, enflasyonun her halükarGelinen noktada Türkiye Kamu-Sen’in
da belirlenen rakamın üzerinde gerçek- ekonomik kaygılarının ne denli yerinde olleşeceğini vurgulamıştı. Memurlarımızın duğu ortaya çıktı.
ve emeklilerimizin enflasyon karşısında
Siyasi kaygıları, memurlarımızın kazamağdur olmaması için de yüzdelik artışlara ilave olarak, taban aylığın mutlak surette nımlarına tercih edenlerin maskeleri düştü; bu vesile ile bu kimselerin gerçek yüzleartırılması gerektiğini belirtmişti.
ri bir kez daha göründü.
Türkiye Kamu-Sen, bugün herkesin şaAçıklanan son enflasyon rakamlarıyla
hit olduğu, haklı gerekçelerle öneriyi kabul
etmeyerek Uzlaştırma Kurulu’na başvur- birlikte memur maaşları, enflasyon karşımuştu. Uzlaştırma Kurulu ise yaptığı in- sında %0,93 oranında eridi.

2011 yılının ilk 5 ayında hizmetli maaşı
11,3 TL, lise mezunu bir memurun maaşı
11,8 TL, öğretmen maaşı, 15,2 TL, pratisyen hekimin maaşı 19,3 TL, mühendis maaşı ise 22,1 TL eridi. Memur maaşlarındaki
erime ortalama aylık 14,4 TL oldu.
Haziran ayı enflasyonunun da memur
maaşlarındaki erimeyi artıracağı düşünüldüğünde, memurlarımızın yaşadığı
mağduriyetin baş müsebbibinin, Türkiye
Kamu-Sen’in çekincelerini görmezden gelen, “mutabakat imzaladık” gerekçesiyle
Uzlaştırma Kurulu kararını uygulatmamak
için her türlü çabayı gösteren ve kamu çalışanlarını masada satan, sözde konfederasyon olduğu açıkça görülüyor.

19 !   !   
     8
12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak
olan genel seçimlerin ertesi günü olan 13
Haziran 2011 Pazartesi günü okullar tatil
olacağı için eğitim çalışanları ek ders ücretlerini alamayarak mağdur olacaklardır.
Aynı sorun 30 Mart 2009 tarihinde yapılan
yerel seçimlerde de yaşanmış, Türk Eğitim
Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıyla öğretmenlerin 30 Mart 2009 tarihinde görevli izinli sayılmasını istemiştik. Bu
başvurumuz neticesinde konuyla ilgili Bakanlar Kurulu Kararı 1 Nisan 2009 tarih ve
27187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış
ve 30 Mart tarihiyle ilgili ders ücreti sorunu çözülmüştü.
Bu kez de Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıyla 12 Haziran 2011
tarihinde yapılacak olan genel seçimlerde
yaşanacak mağduriyetlerin önlenmesi için
şimdiden bu konu hakkında bir Bakanlar
Kurulu Kararının çıkarılmasını talep ettik.
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Atama bekleyen öğretmenlerin sayısı
her geçen yıl artıyor. Şu anda ülkemizde
tam 350 bin öğretmen atanmak için beklerken, öğretmen ihtiyacı da Milli Eğitim
Bakanı Nimet Çubukçu’nun açıklamasına
göre 146 bin 194. Milli Eğitim Bakanlığı
öğretmen açığını ne yazık ki ücretli öğretmenlerle gidermeye çalışıyor.
Atanamayan öğretmenler içinde Bilişim Teknolojileri öğretmenleri önemli
bir yer tutuyor. Ataması yapılmayan BT
öğretmenleri sendikamızı ziyaret ederek,
Genel Sekreterimiz Musa Akkaş ile görüştü. Yaşadıkları mağduriyetleri dile getiren
BT öğretmenleri, 1 Haziran’da sadece 366
BT öğretmeninin atanacak olmasına tepki
gösterdi.
Yine bir BT öğretmeni de sendikamıza
mektup göndererek çalışma koşullarını ve
içinde bulunduğu sıkıntılı durumu anlattı. BT öğretmeni mektubunda şöyle yazdı:
“Merhaba, Lütfen okuyun. Bilişim Teknolojileri Öğretmeniyim. Aralık atamalarında kadrolu olarak atandım. Atandığımda
okulumda 4 saat dersim vardı sadece. Bana
bu dersleri ve ilaveten formatörlük görevi
verdiler. Formatörlük görevini zorla verdiler. Formatörlük denen ne olduğu belirsiz
uygulama yüzünden sayısız sorun yaşadım.
08:00-17:00 saatleri arasında çalışmam
isteniyor. Çalıştığım yer bir ilçe. Merkezde ailem var. İl merkezine araçlar çok az.
Bayanım. Bir bayanın bütün iş arkadaşları
evindeyken okulda beklemesi o kadar zor
ki. Yeni atandım ama çektiğim sıkıntılar
yüzünden psikolojim bozulma noktasına
geldi. Diğer öğretmenler gittikten sonra
okulda iki idareci, bir temizlikçi, bir kantinci bir de ben kalıyoruz. Bir de memur
var tabi ama o okula bile uğramıyor doğru
düzgün. Kantinci temizlikçi işleri bitince
ceketlerini alıp çıkıyor. Ben ise okulu bekliyorum. Okula öyle internetten yararlanmak için gelen öğrenci falan da yok. Niye
beklediğimi bilmeden bekliyorum. Koca
binada tek bayan olmaktan dolayı tedirgin
oluyorum. İdarecilerle aynı saatte çıkıyorum. Fakat çıkarken izin almam gerekiyor.
Kendimi bütün görevlilerden bile daha
aşağı hissediyorum. İdarecilerden daha az
ücret alıyorum ve okul nöbetçisi muamelesi görüyorum. Okulumda laboratuar sürekli diğer öğretmenler tarafından kullanılıyor ve ben ortalıkta akşama kadar yersiz
yurtsuz dolaşıyorum. Tamircilik yapıyorum. Yeni atandım genç bir bayanım. Bize
stajyerlik eğitimi verirlerken, öğretmenin

çiçek gibi giyinmesi gerektiğini söylüyorlar
ama benim kıyafetlerim toz içinde kalıyor.
Öğretmen olarak atandım ama kendimi
öğretmen gibi hissedemiyorum bu şartlar
altında. Çiçek kim, biz bilişimciler kim? En
son aldığım haberse beni tamamen yıktı.
Daha 5 ay önce atandığım okulda norm
fazlasıymışım. İlçeden çağırdılar. ‘Tercih
yap’ dediler. Önüme de seçenek olarak köy
okullarını sunuyorlar. 90 puanla atanmıştım. Şimdi köye gitmem isteniyor. Ben bu
kadar puan aldım, yıllarca okudum, devletimizin istediği bütün şartları sağladım
da buraya atandım. Beni nasıl köy okuluna
yollarlar. Üstelik gitsem de orada da norm
fazlası olacağım. ‘Seneye dersinizi seçmeyeceğiz’ diyorlar. Yukarıdaki olumsuzlukların
tamamına hatta bazıları daha da fazlasına
bütün Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri
maruz kalıyor. Hepimiz norm fazlasıyız.
Formatörlük denen bizi sabah akşam okulda tutan uygulama, norm fazlası olmamızı
engellemiyor. Ben bu okulda fazlalıksam
eğer neden tüm öğretmenlerden fazla çalışmak zorundayım? Şuan norm fazlası olmayan öğretmenlerde idarecilerinin iyi niyeti
ile şişirme ders saatleriyle kendi okulunda
kalıyor. Bu duruma bir düzenleme getirilmeyecek mi? Bu Laboratuarlar çürüyecek
mi? Biz bilişim öğretmenleri hangi sıfatla
öğretmenlik yapmaya devam edeceğiz? Yerimiz nere olacak? Normumuz yok sürekli
sürgün mü yaşayacağız? Normumuz yok
tayin isteme hakkımız da mı olmayacak?
Biz neyiz? Biz kime ne kötülük ettik? Bizi

neden kimse duymuyor? Hepimiz mağduruz. Sesimizi duyun duyurun artık lütfen.
Saygılarımla....”
Peki BT öğretmenleri ne istiyor?
1 Haziran tarihinde atanacak BT öğretmeni sayısı sadece 366. BT öğretmenleri bu
sayının artırılmasını istiyor.
4 .ve 5. sınıflarda BT dersleri kaldırıldı.
BT öğretmenleri, 4. ve 5. sınıflardaki BT
dersinin zorunlu ders olarak geri verilmesini istiyorlar.
BT öğretmenleri norm kadro sorununun çözülmesini, görev tanımlarının yapılmasını istiyor.
BT öğretmenleri, “Öğretim Teknoloğu”
ya da “BT Rehber Öğretmeni” adı altında yeni bir branş oluşturulmasını istiyor,
gönüllülük esasına göre sadece Bilişim
Teknolojileri öğretmenlerini yani gerçek
bilgisayar mezunlarının bu kadrolara geçirilmesini istiyor.
BT öğretmenleri çalışma saatlerinin
09:00-15:00 olacak şekilde belirlenmesini
istiyor.
Türk Eğitim-Sen olarak BT öğretmenlerinin sorunlarının takipçisiyiz. BT öğretmenlerinin mağduriyetlerine ilişkin girişimlerde bulunan sendikamız, BT öğretmenlerinin sesi olmaya devam edecektir.
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk, 27 Mayıs’ta
Türk Eğitim-Sen Malatya Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen “Gönül Birliği
Gecesi ve Emekli Üyelere Plaket Takdimi
Programı”na katıldı. Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, Genel Eğitim ve
Sosyal İşler Sekreteri Cengiz Kocakaplan,
Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların şube
başkanları, il temsilcileri, Türk Eğitim-Sen
Adıyaman Şube Başkanı Şemsettin Ağar ve
yönetim kurulu üyeleri ile ilçe temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantıya 3 bin
kişi katıldı.
Toplantı Türk Eğitim-Sen Malatya Şube
Başkanı Ekrem Şenol’un açılış konuşmasıyla başladı. Daha sonra kürsüye gelen Genel
Başkan Koncuk, fetih haftasını kutlayarak
başladığı konuşmasında Türkiye’nin iyi yönetilmediğini söyleyerek, şunları kaydetti:
“Ülkemizin 9 yıldır iyi yönetilmediğini bi-

liyoruz. Kamusal alanda kamu çalışanları
ciddi problemler yaşıyor. Kamu çalışanlarını son 9 yılda alım gücü yüzde 23 oranında
azalmış. Emeklilerimiz perişan. Bu ülkeye
20-25 yıl emek vermiş insanlarımıza değer
vermiyoruz. Kamu çalışanlarımızın, emeklilerimizin, tüm çalışanlarımızın çalışma
hayatıyla ilgili problemlere mutlaka dikkat
etmesi lazım. Türkiye’de ekonominin iyiye
gittiği söyleniyor. Sayın Başbakan “dünyanın en büyük 16. ekonomisi olduk” diyor.
Ancak, BM İnsanı Gelişmişlik Endeksi
incelendiğinde Türkiye dünyada 83’üncü.
Demek ki hükümet gelişmişlikten payı
vatandaşına yansıtamıyor. Çalışanlar milli
gelirin sadece yüzde 6’sını alıyor ama ödedikleri vergi toplam verginin yüzde 53’ü.
Milli gelirin yüzde 94’ünü alan kesimin
ödediği vergi ise yüzde 47. Bu nasıl adalet? Türkiye’de kamu çalışanlarının son 10
yılda milli gelirden aldığı pay yüzde 3,2

11
oranında azaldı. 1999 yılında milli gelirden
aldığımız pay yüzde 8,83 iken bugün yüzde
5,6. İşte tüm bu nedenlerden dolayı kamu
çalışanlarının ve tüm çalışanların geleceğine uygun tavırlar sergileyecek siyasi partilerimizin siyasi iktidar oluşturmasını istiyoruz. Bakın Türkiye bir bölünme tehlikesi
ile karşı karşıyadır. Bölücü başı, İmralı’da
tehditler savuruyor. Bu ülkeyi yönetenler
‘sen kimsin, sus otur yerine’ demiyor. Bölücü başının Türkiye’yi tehdit etmesi hakkı da değildir, haddi de değildir. Ama bu
ülkeyi yöneten insanların bu fırsatı vermemesi lazım. Onun için ülke insanının,
bugüne kadar hangi siyasi anlayışta olursa
olsun, Türkiye’nin geleceğine, Türkiye’nin
bölünmez bütünlüğüne, milli birlik ve beraberliğimize oy vermesi artık bir mecburiyettir. Bu mecburiyeti insanlarımızın yerine getirmesi lazım” diye konuştu.
KPSS ve YGS’de yaşanan rezaletlere değinen Koncuk şunları söyledi: “Bu ülkede
iş bulmak için gençlerimiz KPSS’ye giriyor.
Geçen sene yapılan KPSS’ye 835 bin üniversite mezunu, 600 bin meslek yüksekokulu
mezunu, 2 milyon 255 bin lise mezunu girdi. Bu gençlerimiz yaşayabilmek için, pastadan pay alabilmek için iş bulmak istiyor.
Ancak geçen yıl Temmuz ayında yapılan
KPSS’de çocuklarımızın alın terini çaldılar. 10 bin kişiye soruların cevapları verildi.
Suçlular, sorumlular bulunamadı. Benzeri
olayları YGS’de yaşadık. Bunları düzeltmek
adına ne yazık ki kimse parmağını kımıldatmıyor aksine yanlışlıkları, hırsızlıkları
dile getirenler suçlu ilan ediliyor. ÖSYM
Başkanı LYS’yi de yapacak. Bu; bizlerle dalga geçmektir, milyonlarca gencimizle alay
etmektir. Bakınız, 80 bin öğrenci YGS sonuçlarına itiraz etti. Ancak bir adayın bile
cevap anahtarı yeniden değerlendirilmedi.
Herkes susuyor. Türkiye’de böylesine rezaletleri ne yazık ki sineye çeker hale geldik.”
Genel Başkan İsmail Koncuk’un konuşmasının ardından plaket takdim törenine
geçildi. Genel Başkan Koncuk ve programa
katılan misafirler tarafından Türk EğitimSen Malatya Şubesi tarafından hazırlanan
plaketler emekli olan üyelere takdim edildi.
Genel Başkan İsmail KONCUK, Genel Sekreter Musa Akkaş, Genel Eğitim ve
Sosyal İşler Sekreteri Cengiz Kocakaplan
ile birlikte Adıyaman Şubesi Gölbaşı İlçe
Temsilciliğini de ziyaret etti. Ziyarette Adıyaman Şube Başkanı Şemsettin Ağar, yönetim kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri hazır
bulundu. Genel Başkan üyelerimizle sohbet ederek, yetki döneminde yaşananlar ve
gündemdeki konular ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk, Bingöl’de
1993 yılında şehit olan Mehmet Tura’nın
annesi Zübeyde Tura’yı ziyaret ederek Anneler Gününü kutladı.
Koncuk, Anneler Günü nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde oturan şehit
annesi Zübeyde Tura’yı ziyaret etti. Koncuk, şehit analarının yüreğinin kan ağladığını ifade ederek, “İnşallah bundan sonra
başka analarımızın yüreği yanmaz” dedi.
Koncuk, bir kesimin tehditle iş yürütme-

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmeler başlıklı
25. maddesinde “(Değişik birinci fıkra:30.7.2010/27657 RG) (1) Öğretmenlerin
il içi ve iller arası isteğe ve zorunlu çalışma
yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerine
ilişkin duyuru, Personel Genel Müdürlüğünce il içi yer değiştirmeler için en geç
ilgili yılın 15 Mayıs, il dışı yer değiştirmeler için en geç 25 Mayıs tarihine kadar
Bakanlığın internet sayfasında yapılır. Duyuruda; kimlerin yer değiştirme isteğinde
bulunabileceği, başvuru yeri, şekli ve süresi
ile yer değiştirmeye ilişkin diğer hususlara
yer verilir.” Denilmektedir. Bu düzenleme
uyarınca il içi yer değiştirmeler için en geç
ilgili yılın 15 Mayıs, il dışı yer değiştirmeler
için en geç 25 Mayıs tarihine kadar Bakanlığın internet sayfasında duyuru yapılacağından söz edilmektedir.

ye çalıştığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Kendini bilmez bir rezil ‘Ya bizi tanıyacaksınız ya da tanıtmasını biliriz’ gibi
tehditvari sözler söylüyor. Bunları kabul
etmememiz lazım, bunları reddetmemiz
lazım, millet olarak reddetmemiz lazım.
Bunlar siyaset değil, bunlar her türlü siyasi anlayışın üzerinde değerlerdir. Ama her
siyasi anlayışın da Türkiye’nin birliğine,
bütünlüğüne mutlaka sahip çıkması lazım.
Bu son derece önemli. Milletimizin de bu
konuda duyarlılığını kaybetmemesi lazım.
Şehitlerimizin haberleri sadece gazete kö-

şelerinde, internet sitelerinde küçük bir haber olarak kalmamalı. Bunları yüreğimizde
hissetmeliyiz. Millet olarak tepkisiz kaldığımız sürece, millet olarak şehitlerimizi
unuttuğumuz sürece, o zaman vatanın bölünmezliği gerçekten tehlikeye girer.”
Bu ülkeyi bölmeye kimsenin gücünün
yetmeyeceğini anlatan Koncuk, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Türk milletinin Anadolu
coğrafyasındaki yaşam hakkını kimse elinden alamayacaktır. Buna millet olarak müsaade etmeyiz. Anadolu’nun coğrafyasında
yaşayan menşei ne olursa olsun, etnik kökeni ne olursa olsun, bütün insanların bu
toprağa, ülkenin birliğine ve beraberliğine
dikkat etmek zorundadır. Bu çocuklarımızın geleceği açısından bir mecburiyettir. Bu
coğrafyaya sahip çıkacağız. Etnik kökenimiz ne olursa olsun, bu ülkenin huzuru,
çocuklarımızın geleceği demektir. Bizim
varlığımızın bu coğrafyada devam etmesi
demektir. Onun için birliğimizi bozmayalım. İnşallah bu şer odakları da bu birlik
karşısında eriyip giderler.”
Şehitler için yapılan duanın ardından
şehit annesi Zübeyde ile babası Ahmet
Tura’ya hediyeler verildi. Hediye takdimi
esnasında kendisinin de şehit kardeşi olduğunu belirten sendika üyesi Zahide Kılınç,
anne Zübeyde Tura’ya sarılarak ağladı. Anneye Türk Bayrağı ve Kur’an-ı Kerim verildi.

   !
    
 
ataması yapılacaktır. İl 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 yapılarak
yer değişikliği yapmak isteyen öğretmelerin mağduriyetinin giderilmesi hususunda
Milli Eğitim Bakanlığına 30/04/2011 tarih
ve 1459 sayılı yazı ile başvuruda bulunulmuş olmasına rağmen Bakanlıkça yazımıza
cevap verilmemiştir. Bakanlık yine eğitim
çalışanlarının sesini duymamıştır. Yapılacak atamalarda zorunlu hizmet bölgelerinde uzun süre görev yapan personelin mağdur olmalarına göz yummaktadır.

içi ve iller arası isteğe ve zorunlu çalışma
yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler ile
aynı dönemlere denk gelmesi, bakanlıkça
istenildiği takdir de engellenebilecek bir
durumdur. Bakanlık yer değiştirme işlemleri için duyuru ve başvuru sürelerinde yönetmelikte belirtilen azami sürelerin hepsi
kullanmayarak en kısa zamanda sonuçlandırabilecekken bunu yapmamakta ısrar etmektedir.

Başta Genel Başkanımız İsmail KONCUK olmak üzere Türk Eğitim Sen olarak
konunun sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz. Genel Başkanımız bu
konu ile yakından ilgilenmekte olup, en
Haziran başında yapılacak olan öğret- kısa zamanda çözüm yolu bulmayı umut
Haziran ayının başında 30.000 öğretmen men atamaları yukarıda belirtildiği üzere il ediyoruz.
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Milli Eğitim Bakanlığı, yabancı dil öğretiminde yurtdışından öğretmen istihdam
etme projesini gündeme getirmiş, her yıl
10 bin olmak üzere toplam 40 bin yabancı İngilizce öğretmeni istihdam edeceğini
açıklamıştı.
Kamuoyunda büyük tartışmalara ve tepkiye neden olan bu proje ile ilgili son dönemde Milli Eğitim Bakanlığı’ndan tek bir
açıklama gelmedi. Bakanlık birdenbire sessizliğe gömüldü. Sendikamız, bu sessizliğin
nedenini yaklaşan seçimlere bağlamaktadır. 12 Haziran seçimleri öncesinde bu
projenin hayata geçirilmesi AKP iktidarını
büyük ölçüde yıpratacaktı. Bunun farkında
olan Bakanlığın projeyi seçimlerden sonraya ertelediğini düşünüyoruz. Çünkü bu
proje en başta atama bekleyen 350 bin öğretmen adayı ve onların aileleri için büyük
yıkım anlamına gelmektedir. Ülkemizde
yüz binlerce işsiz öğretmen var iken, gençlerimiz kahve köşelerine terk edilmişken,
öğretmenler umutsuzluğun girdabında sürüklenirken, yurtdışından ithal öğretmen
istihdam edilmesi hem bu ülkenin gençlerine hakarettir, hem de büyük bir ihanettir. Bu projenin uygulanması Bakanlığın
kendi öğretmenine güven duymadığını da
net olarak ortaya koymaktadır. İşte tüm bu
nedenlerden dolayı Bakanlığın, bu projeyi
atanamayan öğretmenlerin ve ailelerinin
tepkisinden çekindiği için ertelediğine inanıyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu
ithal öğretmen projesiyle ilgili artık sessizliğini bozmalı ve bir açıklama yapmalıdır. Bakan Çubukçu’nun bu proje hiç varolmamış gibi davranması kafalarda soru
işaretleri oluşturmaktadır. Milli Eğitim
Bakanlığı ithal öğretmen projesini bizim
düşündüğümüz gibi seçim sonrasına mı
ertelemiştir, yoksa projeden vazgeçmiş
midir? Öğretmenlerimiz ve aileleri Bakan
Çubukçu’dan konuyla ilgili net bir açıklama beklemektedir. Şayet bu projeden vazgeçildiyse, Bakan Çubukçu bunu seçimlerden önce mutlaka açıklamalıdır.
Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı
Ağustos ayında 55 bin öğretmen ataması
yapacaktı. Ancak Bakanlık bu 55 bin atamanın 30 bin’ini Haziran ayında yapmaya
karar verdi. Türk Eğitim-Sen’in MEB yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Ağustos
ayında yapılacak öğretmen ataması sadece
10 bin civarında olacaktır. Böylece Haziran
ve Ağustos ayında yapılacak atama sayısı
toplam 40 bin olacaktır. 2011 yılında başka öğretmen ataması yapılıp, yapılmayacağı ise henüz belli değildir. MEB yetkilileri
Maliye Bakanlığı kadro verirse atama yapabileceklerini söylemiştir. Durum böyle
olunca kendi öğretmenlerini atamak için
kaynak ve kadro bulamayan MEB’in, ithal
öğretmen istihdam etmek için 1,5 milyar
TL ayırması şaşırtıcıdır. Bakanlık ithal öğretmen projesine ayırmayı planladığı 1,5

13
milyar TL ile öğretmen atamalarını rahatlıkla yapabilir. Yabancı öğretmen istihdam
etmeyi planlayan Bakanlık, öğretmen atamaları konusunda ‘kaynak yok’ yalanının
arkasına sığınmamalıdır.
Bundan bir süre önce ithal öğretmen
projesini uygulamak için oldukça iştahlı
görünen MEB’in, bugün ne düşündüğünü,
yarın ne yapmayı planladığını öğretmenlerimizin bilmeye hakkı vardır. Bakan Çubukçu başını kumdan çıkararak, ithal öğretmen projesinin akıbeti ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmelidir. Öğretmenlerimiz
Bakanlığın bu proje ile ilgili aldığı kararı
bir an önce öğrenmek istemektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    
 8  
 
İl içinde kadrosunun bulunduğu
eğitim kurumu dışında görevlendirilen öğretmenlerin süre hesabında bu
görevlendirilen sürenin iki yıllık süre
içerisinde sayılması gerekmekte iken,
görevlendirildikleri tarihten önce
bulundukları eğitim kurumunda çalışılması gereken süreyi tamamlamış
olmaları gerektiği yönündeki düzenlemenin isabetli olmadığından dolayı
mağduriyetlerin yaşanmaması adına kılavuzda gereken düzenlemenin
ivedilikle yapılması hususunda Türk
Eğitim Sen olarak Bakanlığa resmi
bir yazı ile başvuruda bulunduk.

"# 4        
Türk Eğitim Sen olarak Maliye Bakanlığına gönderdiğimiz
15.03.2011 tarih ve 1095 sayılı yazımız ile 4/C’li sendika üyelerinin toplu sözleşme primi tahakkuklarında yaşanan teknik aksaklıkların giderilerek, toplu sözleşme primlerini almalarının
sağlanmasını talep etmiştik.
Maliye Bakanlığınca Sendikamıza gönderilen 29.04.2011 tarih ve 5309 sayılı cevabi yazıda, 4/C’li personelin maaş ve ikramiye ödemelerine ilişkin ödeme emri belgelerinin manuel
olarak hazırlanıp sisteme girildiği, yapılan incelemelerde ilgili
harcama birimlerince hazırlanan ödeme emri belgesinde hatalı
detay ekonomik kodu yazıldığı, Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber’in takip edilmediğinin tespit edildiği, 4/C’li
personele ödenecek toplu sözleşme priminin “01.4.1.04-657
Sayılı Kanun’un 4/C Kapsamında Çalışanlara Yapılacak Ödemeler” detay ekonomik kodu girilmek suretiyle ödenmesinde
sistemde herhangi bir engel bulunmadığı bildirilmiştir.
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Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi’nin
hazırladığı ankette 18-25 yaş grubundan 2
bin 359 gence gelecek planları ve Türkiye’ye
bakışları soruldu.
Ankete göre, Türkiye’de gençlerin yüzde 56,2’si başka bir ülkede yaşamayı tercih
ediyor, yüzde 48,5’i “iş için torpil şart” diyor.
Ankete göre gençlerin;
Yüzde 56,8’i gelecekten umutsuz
Yüzde 56,2’si başka bir ülkede yaşamak istiyor
Yüzde 46’sı işsizlikten korkuyor
Yüzde 48,5’i iyi bir işin kapısını etkili
tanıdıkların açtığına inanıyor.
Ülkemizde her geçen gün gençlerimiz,
karamsarlığa sürükleniyor. Yapılan araştırma bu gerçeği ortaya koydu. Siyasi irade
tarafından izlenen sosyal ve ekonomik politikalar gençlerimizin gelecekten duyduğu
kaygının artmasına neden oluyor.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk’un konuyla ilgili açıklaması şöyle:
“Özellikle son iki yıldır hem üniversite
giriş sınavlarında hem de KPSS’de yaşanan YGS rezaleti bu oranı yükseltti. Bir
zamanlar ülkenin en güvenilir kurumları
arasında gösterilen ÖSYM’de üst üste yaşanan skandallar, gençlerimizin geleceğe
kuşkuyla bakmasına neden oldu. Öyle ki
geleceklerini belirlemek için bir meslek sahibi olmayı hayal eden gençlerimiz, artık
sadece sınav stresiyle baş etmiyorlar; bir
de karşılarına engel olarak şifre ve kopya
skandalları çıktı.
Bütün bunların yanı sıra Türkiye’nin her
köşesinde hala kanayan bir yara olan iş-

   85  
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sizlik sorunu da gençlerimizin karşısında.
Bütün engelleri aşıp da üniversiteye giren
öğrencilerimiz bile mezun olduktan sonra
iş kaygısıyla yıllarca ya evlerinde beklemek
zorunda kalıyorlar ya da kendi meslekleri
dışında “ne iş olursa yaparım” mantığıyla
hareket etmek zorunda kalıyorlar. Günümüz şartlarında üniversite mezunu olmanın yanı sıra birçok alanda da kendini
yetiştirmek gerekiyor. Bu ekonomik koşullarda gençlerimiz kendini yetiştirmek için
yeterli maddi imkanları bulamıyor. Kendini güveni olmayan, kendini yeterince yetiştirememiş bir nesil karşımıza çıkıyor.
İş konusunda da tanıdık olmadan bir
yere girilemeyeceği kanısı gittikçe yaygınlaşıyor. Nesnel ortamda iş alımları yapıldığı konusunda kuşku giderek artıyor.
Ekonomik ve siyasi kaygının kol gezdiği
ülkemizde gençlerimiz, ailelerinde yaşanan
huzursuzluğu da üstlerinde taşıyorlar. Türkiye’deki belirsizlik imkanı olanları yurtdışına yönlendiriyor. “Beyin Göçü” giderek

artıyor. Özellikle bilime verilen önemin ülkemizde giderek azalması ülkemizin genç
beyinlerin kaçmasına neden oluyor. Daha
sonra bizler de onların yurtdışındaki başarılarını gazetelerden duymak zorunda
kalıyoruz.
İşte bu karamsar tablo karşısında 19
Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın hangi havada kutlanacağı aşikardır. Türkiye
Kamu-Sen olarak bütün bu sıkıntılara rağmen gençlerimizi ayakları yerde, geleceğe
umutla tutunmuş görmek istiyoruz. Ülkemizin bu zor koşularda milletine, devletine bağlı Türk gençlerine ihtiyacı olduğunu
belirtmek istiyoruz. Atalarının bu ülkeyi
ne pahasına kurtardıklarını asla unutmamalarını temenni ediyoruz. Geçmişini bilmeyen, tanımayan ya da tarihi gerçekleri
unutturulan bir nesilin ülkesine de faydası
olmaz. Bu gerçekten hareket ederek, bir kez
daha gençlerimizi tarihine, milletine, ülkesine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Gençlerimiz, bayramınız kutlu olsun”…

       8 
   
Türk Eğitim Sen olarak 31.10.2009 tarihli Eğitim Kurumları Müdür Yardımcılığı Sınavında
hatalı olduğunu düşündüğümüz, A Kitapçığı 12. (B kitapçığı 14.) Soru ile A Kitapçığı 100.
(B kitapçığı 41.) Sorularının yeniden değerlendirilmesi için yaptığımız itirazın reddine ilişkin
işlemin iptali istemiyle Ankara 3. İdare Mahkemesinin 2009/1702 E. Sayılı dosyası ile dava
açmıştık. Davamız halen devam etmektedir.
Aynı soruların iptali istemiyle bir başkası tarafından Ankara 8. İdare Mahkemesinde açılan
davada, tarafımızca da iptali istenen 2009 Müdür Yardımcılığı Sınavı A Kitapçığı 12. ve 100.
Sorularının yürütmesi durdurulmuştur. Sınav Kılavuzunun 10/e maddesinde, hatalı olduğu
tespit edilen soruların doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirileceği düzenlenmiştir. Bu bağlamda, 2009 Müdür Yardımcılığı Sınav Sonuçları yeniden değerlendirilerek, yeni
sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının resmi web sitesinde duyurulmuştur. Bu durumda,
yürütmesi durdurulan sorular açısından, daha önceki cevap anahtarında doğru kabul edilen
şıkları işaretleyenlerin sınav puanlarında herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacak, ancak
soruyu boş bırakan ya da yanlış işaretleyenlerin sınav puanlarında artış meydana gelecektir.
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk, YGS ile ilgili Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin kararını
değerlendirdi.

maları alevlendirecektir. Bu karardan kimse tatmin olmamıştır, olmayacaktır. Aksine
soru işaretleri daha da artmış, kuşkular
daha da derinleşmiştir. Bu kararın kabul
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının edilebilir hiçbir yanı yoktur. Karara itirazYGS ile ilgili takipsizlik kararı vermesinin lar mutlaka olacaktır.
ardından Ankara 7’inci İdare MahkemeSavcılık soruşturmasında şifrelemenin
si de sınavın yürütmesinin durdurulması varlığının kabul edilmesi ancak kopya ya
istemini reddetti. Kimsenin güven duy- da usulsüzlük tespit edilememesi de ilginçmadığı bu sınavla ilgili Ankara 7. İdare tir. Savcı şifrenin birilerine verilip, verilmeMahkemesi’nin aldığı bu karar gençleri- diğini nasıl tespit etmiştir? Savcı kitapçıkmizin, onların ailelerinin ve kamuoyunun larda “şifreleme yöntemini biliyorum” şekbeklentilerini karşılamamıştır.
linde not mu aramıştır? Şifrelemenin varlıGerek Savcılığın takipsizlik kararı, ge- ğı bile sınavın iptalini gerektirmektedir.
rekse Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin kararı toplumun beklediği bir karar değildi.
YGS SONUÇLARINA İTİRAZ EDENAncak bu karar sürpriz de olmamıştır.
LERİN SAYISI 74 BİN’E ULAŞTI
Zira soruşturma aşamasında Savcının
YGS sonuçlarına itiraz edenlerin sayıÖSYM Başkanı ile görüşmesi ardından da
ÖSYM’nin YGS sonuçlarını açıklaması ka- sı bugün 74 bin’e ulaşmıştır. Bu kadar çok
sayıda itiraz olması, öğrencilerin ÖSYM’ye
rar konusunda ipuçları veriyordu.
güven duymadığını ortaya koymaktadır.
YGS milletin vicdanında mahkûm olYGS sonuçlarına 74 bin itiraz bir rekordur
muş bir sınavdır. Tepeden tırnağa şaibelerve bu rekor YGS’nin iptali için yeterlidir.
le dolu bu sınavla ilgili verilen kararın ne
Türk Eğitim-Sen olarak bu noktada ilk
anlama geldiğini birileri kamuoyuna açıklamalıdır. Yargının bu kararı tartışmaların yapılması gerekenin cevap anahtarlarının
bitmesine neden olmayacak, aksine tartış- yeniden değerlendirilmesi olduğunu dü-

şünüyoruz. Standart sapmalar değişmiştir,
buna bağlı olarak öğrencilerin başarı sırası ve puanları da değişmiştir. Dolayısıyla
cevap anahtarlarının optik okuyucularla
yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. ÖSYM’nin yazılım programının hatalı
olma ihtimali de kuvvetlidir. Bu nedenle
sendikamız, ÖSYM’nin yazılım programını gözden geçirmesini ve 1 milyon 700 bin
cevap anahtarının yeniden değerlendirilmesini talep etmektedir.
ÖSYM Başkanı Ali Demir’in arkasında
duranlar artık hatalarının farkına varmalıdır. Bu süreçten sonra ÖSYM Başkanı
Ali Demir’in bu makamı daha fazla işgal
etmemesi gerekir. Önümüzdeki sınavların
sağlıklı bir şekilde yapılması için Demir
inadından vazgeçmeli ve derhal istifa etmelidir. Ali Demir’in bu makamda daha
fazla kalması toplumda büyük infiale neden olacaktır.
Saygılarımızla.

       4
Genel Mali Sekreter Seyit Ali Kaplan ve Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami Özdemir, Mersin’deydi.
Genel Merkez yöneticileri, 14 Mayıs tarihinde Mersin 1 No’lu Şubenin düzenlediği Anneler
Günü programına ve Hıdırellez şenliğine katıldı. Kuyuluk mevkiinde düzenlenen Hıdırellez şenliğe yoğun katılım vardı. Burada açılış
konuşması yapan Mersin 1 No’lu Şube Başkanı Tevabil Akıncı, Türk Eğitim-Sen’i Mersin’de
yetkili sendika yapan üyelerimize teşekkür etti.
Daha sonra Genel Mali Sekreterimiz Seyit Ali
Kaplan ve Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreterimiz Sami Özdemir birer konuşma yaparak, genel merkezin çalışmaları hakkında bilgi verdi,
gündemi değerlendirdi. Yemek ikramı yapılan
etkinlikte, dualar okundu, müzik eşliğinde eğlenceler düzenlendi. Genel Merkez yöneticileri
ve şube yönetim kurulu, şenliğe katılan eğitim
çalışanlarını teker teker masalarında ziyarette
ederek, onlarla sohbet etti.
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Türk Eğitim Sen Genel Merkezinin istişare toplantılarıi devam ediyor.Bu kapsamda Türk Eğitim Sen Genel Sekreteri Musa
AKKAŞ ve Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri M.Yaşar ŞAHİNDOĞAN
Konya-Ereğli’de istişare toplantısına katıldılar.
İlçe temsilcisi, ilçe yönetim kurulu üyeleri ile işyeri temsilcileri ve üyelerin katıldığı istişare toplantısında,Ereğli ilçe temsilcisi Yakup KOCADAĞ ve Konya 1 no’lu
Şube Başkanı Tanfer ATA ’nın açış konuşmasının ardından Genel Mevzuat ve Toplu
Sözleşme Sekreteri M.Yaşar ŞAHİNDOĞAN bir konuşma yaptı.ŞAHİNDOĞAN
konuşmasında Türk Eğitim Sen’in hem
bir sendika,hem de bir sivil toplum örgütü olarak örnek bir mücadele yürüttüğü-

nü, Türkiye’nin neresinde olursa olsun her
türlü hukuksuzluğun karşısında dimdik
ve onurlu bir duruş sergilediğini ve hukuk
mücadelesi verdiğini ,ülke meseleleri ile ilgili olarak da gerekli olan konulara müdahil
olunduğunu 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 tartış-

tıran ancak Türk Eğitim Sen engelini 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 sendikasına avantaj sağlamaya hem de yaklaşan seçimlerde sözleşmelilerin umutlarını
sömürmeye yönelik bir hareket olduğunu
ifade etti.AKKAŞ, daha sonra YGS skandalı konusuna değinerek,hergün yeni bir rezaletin ortaya çıktığını bu nedenle ÖSYM
başkanı Ali DEMİR’in vakit geçirmeden
istifa etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Daha sonra katılımcıların yönelttiği sorular cevaplandırılarak toplantı bitirildi.

     
Kamuoyunun ve eğitim çalışanlarının,
çok iyi bildiği ve yakınen takip ettiği üzere; Türk Eğitim-Sen, yıllardır “Sözleşmeli
Kölelik” olarak nitelendirdiği 4-B’li Sözleşmeli Öğretmenlerin kadroya alınması
mücadelesini vermektedir. Sendikamız tarafından, bugüne kadar bu mücadele çerçevesinde yapılmadık neredeyse hiçbir şey
kalmadı.
Ve nihayet seçim arefesinde Hükümet
yayınladığı KHK ile tüm 4-B’li çalışanların kadroya alınacağını ilan etti. Kadro
kararının, 4 Haziran 2011 tarihli Resmî
Gazete’nin 27954 (Mükerrer) sayısında
yayımlanmasıyla birlikte, aynı gün MEB
Personel Genel Müdürü Necmettin Yalçın’ı
arayan Genel Başkan İsmail KONCUK,
uygulamaya dönük bir takım tereddütleri
kendisiyle paylaşarak tedbir alınmasını talep etmişti.
Genel Başkan; özellikle 1 Haziran’da
kadrolu olarak atanan yaklaşık 15 bin sözleşmeli öğretmenin mağdur olmaması için,

isteğe bağlı olarak, bu arkadaşlarımızın
bulundukları ya da yeni atandıkları yerde
kadroya geçirilmelerinin doğru olacağını
belirtmişti. Ayrıca bu son karar ile Hükümetin yanlışını kabul ederek sözleşmelileri
kadroya geçirdiğini ve bunun anlamının
da artık bundan sonra sözleşmeli öğretmen alınmayacağı olduğunu vurgulayarak,
aksi bir tutumun tutarsızlık olacağını ifade
etmişti.
İşte, Genel Başkanımızın ilk gün dile
getirdiği bu hususlar, Bakanlık tarafından
da kabul edilmiş görünmektedir. Bugün
(06.06.2011) Milli Eğitim Bakanlığı Basın
ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nden yapılan
açıklamayla, bundan sonraki uygulamalara
yönelik işaretler verilmiş durumdadır.
Açıklamada; “… KHK doğrultusunda
mevcut sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi işlemi tesis edildikten sonra
Bakanlığımızda sözleşmeli (4/B) olarak görev yapan öğretmen kalmayacağı için bundan sonra atamaların tamamının kadrolu

  

(4/A) olarak yapılması planlanmıştır. 2011
Yaz Dönemi kadrolu öğretmen atamasına
ilişkin takvim ise hukuki süreçler tamamlandıktan sonra ileriki tarihlerde kamuoyuna duyurulacaktır.
Ayrıca, 01.06.2011 tarihinde kadrolu
olarak ataması yapılan 14.277 sözleşmeli
öğretmen için söz konusu KHK ile birlikte
yeni bir hukuki durum doğmuştur. Bu öğretmenlerimizin mağdur olmaması için şu
an görev yaptığı yerde veya atandığı yeni
kurumda kadrolu olarak görev yapabilmesine yönelik tercih hakkının olacağı yeni
bir işlem tesis edilecektir.” Denilerek yeni
kadroya geçirilen ve bundan sonra alınacak öğretmenlerimize ümit verilmiştir.
Dileriz Milli Eğitim Bakanlığı bugün kamuoyuna ilan ettiği doğrultuda uygulamaları hayata geçirir. Türk Eğitim-Sen olarak
MEB’in uygulamalarının takipçisi olacağımızı duyurur, eğitim çalışanlarına hayırlı
olmasını dileriz.
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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Kırıkkale’de Türkiye KamuSen’in istişare toplantısına katıldı. Toplantıda Türk İmar-Sen Genel Başkanı Necati
Alsancak, Türk Yerel Hizmet-Sen Genel
Başkanı İlhan Koyuncu, Türk Eğitim-Sen
Genel Sekreteri Musa Akkaş ve Genel Mali
Sekreter Seyit Ali Kaplan da hazır bulundu.
Toplantıda bir konuşma yapan Türkiye
Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk,
kamu çalışanlarının Türkiye’nin en aydın
kesimi olduğunu belirterek, şunları söyledi: “ 9 yıldır yaşanan olayları en iyi tahlil
eden kesim kamu çalışanlarıdır. Biz bu ülkeyi karşılıksız sevdik. Burada bulunanların tamamı ülke sevdalısıdır. Ülkemizin
bölünmez bütünlüğü denilince yüreği titreyen insanlar buradadır. Her devlet, ülkenin birlik ve bütünlüğünün sağlanması
için böyle insanlara değer verir. Bizim ülkemizde ise bunun tam tersidir. Biliyorsu-

nuz Habur’da bir rezalet yaşandı. Türkiye
Kamu-Sen bu rezalete en sert tepkiyi gösterdi, toplumu bilgilendirdi. Bu nedenle
birileri Türkiye Kamu-Sen’den rahatsız.
Türkiye Kamu-Sen’i yok ederlerse istedikleri gibi at oynatacaklar, iki dil, iki bayrak
gibi ideallerini gerçekleştirecekler. 9 yıldır
bizi yok etmek için çalıştılar ancak bunu
başaramadılar. Türkiye Kamu-Sen olarak
her türlü ayak oyununa rağmen üye sayımızı 400 bin’e ulaştırdık. Hükümet kendine
yandaş sendika oluşturmak istiyordu, bunu
başardılar. Ancak bizi yok etmeye güçleri
yetmedi. Türkiye Kamu-Sen büyüdükçe
milli olmayan unsurlar korkmaya, ürkmeye başladı. Bu harekete destek olanları
kutluyorum. Çocuklarımızın geleceği için
şartlar ne olursa olsun ülkemize sahip çıkacağız. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü
korumak ve çalışanların daha iyi bir hayat
sürmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz.”
Milli olan ne kadar çok değer varsa hepsinin yok edilmek istendiğini de belirten
Koncuk, “Bölücü başı İmralı’dan meydan
okuyor, hükümet susuyor. Bölücü başının
Türkiye’yi tehdit etmesi hakkı da değildir,
haddi de değildir. Bu ülkeyi yöneten insanların bu fırsatı vermemesi lazım. Bu nedenle ülke insanının, bugüne kadar hangi
siyasi anlayışta olursa olsun, Türkiye’nin

geleceğine, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğüne, milli birlik ve beraberliğimize oy
vermesi artık bir mecburiyettir.”
Başbakan’ın sözleşmelilere kadro sözünü hatırlatan Genel Başkan Koncuk,
“Bugün 250 bin 4/B’li, 45 bin 4/C’li çalışan bulunmaktadır. Taşeron çalışanların
sayısı 430 bin’e ulaşmıştır. Güvencesiz çalıştırma zihniyeti kölelik uygulamasıdır.
Bunu kabul etmiyoruz. Başbakan yandaş
bir konfederasyonun toplantısında sözleşmelilerin kadroya geçirileceğinin sözünü
verdi. Bizim sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusundaki kararlı mücadelemiz sonucunda Başbakan geri adım atmış
ve sözleşmelilere kadro sözünü sonunda
vermiştir. Bu sözün tulup, tutulmadığını
takip edeceğiz. Öte yandan Başbakan iki
gün önce bir televizyon programında yaptığı konuşmada sözleşmelilerin seçimden
önce kadroya geçirileceğinin sözünü vermiş, dün katıldığı televizyon programında
ise sözleşmelilerin kadroya geçirilmesinin
seçimden sonraya kaldığını söylemiştir. Bu
da Başbakan’ın iki gün içinde ‘sözleşmeliye
kadro sözünü seçimden önce çözeceğiz’ sözünü unutmuş olduğunu göstermektedir.
Kölelik uygulaması sona erene kadar mücadelemiz devam edecektir” diye konuştu.
Türkiye’nin ekonomik yapısına da değinen Koncuk, vergi adaletinin olmadığını,
zenginin daha da zenginleştiğini, fakirin
daha da fakirleştiğini, kamu çalışanlarının
alım gücünün düştüğünü söyledi. Türkiye Kamu-Sen’in gençler üzerinde yaptığı ankete göre gençlerin yüzde 56.2’sinin
Türkiye’de yaşamak istemediğini de kaydeden Koncuk, gençlerimizin geleceğinin
yok edildiğini ifade etti.
Koncuk sözlerini şöyle tamamladı: “Bize
‘Ya teslim olun ya da sizi yok ederiz’ deniliyor. Size teslim olmayacağız. Bizi yok
edemeyeceksiniz. Bu ülke bizim. Hepimiz
cesur, azimli, kararlı olmak zorundayız.”
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Türkiye Kamu-Sen, 26 Mayıs 2011 tarihinde Gaziantep’te istişare toplantısı
gerçekleştirdi. Toplantı; Türkiye KamuSen ve Türk Eğitim- Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türk İmar-Sen Genel
Başkanı Necati Alsancak, Türk Eğitim-Sen
Genel Sekreteri Musa Akkaş, Genel Eğitim
ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz Kocakaplan, Türkiye Kamu-Sen Gaziantep İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı
Bekir Avan, Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı
Kemal Kazak, Türk Büro-Sen Şube Başkanı
Nusret Çakır, Türk Ulaşım-Sen Şube Başkanı Adem Akkuş, Türk Haber-Sen Şube
Başkanı Talip Parlak, Türk Tarım OrmanSen Şube Başkanı Hanifi Demir, Türk
Kültür Sanat-Sen İl Temsilcisi Abdulkadir
Bozbaş, Türk Diyanet Vakıf-Sen İl Temsilcisi Mehmet Akşahin, Türk Yerel HizmetSen İl Temsilcisi Ahmet Koç ve çok sayıda
üyenin katılımı ile yapıldı. İstişare toplantısı, Türkiye Kamu-Sen Gaziantep İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Bekir
Avan’ın açılış konuşması ile başladı.
Bir konuşma yapan Türkiye Kamu-Sen
ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk; Türkiye Kamu-Sen’in üye sayısının 400 bin’e ulaştığını kaydederek, tüm
teşkilatlarımıza teşekkür etti.
“8.5 yılda neler yaşamadık?” diye soran
Genel Başkan Koncuk, şunları kaydetti:
“Esamesi okunmayacak insanların ne derece değer gördüklerini biliyoruz. Eğer bir takım makamlara sadece nefsini düşünmekten başka bir özelliği olmayan insanları il
müdürü, kurum müdürü, hastane müdürü
yaparsanız bu ülkenin geleceği kalmaz. Ben
yüreklerini ortaya koyan Türkiye KamuSen mensuplarını tebrik ediyorum. Hiçbir
makam bozulmamızı gerektirecek değerde
değildir. Bizler teslim olursak emin olun ne
evlatlarımızın, ne de torunlarımızın geleceği kalmaz. Bu nedenle bizi teslim almak
gibi birtakım hedefleri olanların aklını başına alması gerekir.”
Genel Başkan İsmail Koncuk, 28 Mayıs 2011 tarihinde de Türkiye Kamu-Sen
Elazığ İl Temsilciliği istişare toplantısına
katıldı. Toplantıda; Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, Genel Eğitim ve
Sosyal İşler Sekreteri Cengiz Kocakaplan,
Türk Eğitim-Sen Malatya Şube Başkanı
Ekrem Şenol, Türkiye Kamu-Sen Elazığ İl
Temsilcisi ve Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı
Reşit Kılıç, Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı
Talat Efe, Türk Büro-Sen Şube Başkanı Yunus Aydoğdu, Türk Enerji-Sen Şube Başkanı A.Kerim Eflatun, Türk Yerel Hizmet-Sen
İl Temsilcisi Yılmaz Aydoğdu, Türk İmar-
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Sen İl Temsilcisi Yüksel Kartal, Türk Tarım
Orman-Sen İl Temsilcisi Kemal Canbay,
Türk Ulaşım-Sen İl Temsilcisi Resul Korkmaz, Türk Haber- Sen İl Temsilcisi Mithat
Uzun, Türk Diyanet Vakıf-Sen İl Temsilcisi Bilal Dal, sendikaların yönetim kurulu
üyeleri ve çok sayıda üye hazır bulundu.
Elazığ İl Temsilcisi Reşit Kılıç’ın açılış konuşmasından sonra katılımcılara Genel
Başkan İsmail Koncuk hitap etti.
Konuşmasında farklı türde istihdam
modellerine dikkat çeken Genel Başkan İsmail Koncuk, “4/B’li çalışan sayısı 250 bin,
4/C’li çalışan sayısı 45 bin. AKP iktidar olduğunda taşeron firma elemanı olarak çalışanların sayısı sadece 10 bin idi, bugün 430
bin. Başbakan sözleşmelilerin mümkünse
seçimden önce, mümkün değilse seçimden
sonra kadroya geçirileceğini söyledi. Hem
9 yıldır bu garabet uygulamanın mucidi
olacaksınız, Türkiye Kamu-Sen’nin feryatlarını duymayacaksınız, hem de seçimlere
beş kala sözleşmelileri kadroya geçireceğinizi söyleyeceksiniz. Bu yaklaşım samimi
değildir. Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi başka bahara kalmıştır. Öte yandan
Türkiye Kamu-Sen’in yaptığı ankete göre,
gençlerin yüzde 56,2’si Türkiye’de yaşamak istemediğini söylüyor. Gençlerimizin
kendi öz vatanında yaşamak istemediğini
belirtmesi ne kadar acı. Bunu herkesin değerlendirmesi gerekir. Ancak bu olumsuzlukları gören göz lazım” dedi.
Genel Başkan İsmail Koncuk, 29
Mayıs’ta ise Türkiye Kamu-Sen Mersin İl
Temsilciliği istişare toplantısına katıldı.
Toplantıda Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, Genel Eğitim ve Sosyal
İşler Sekreteri Cengiz Kocakaplan, Türk
Enerji-Sen Genel Mevzuat Sekreteri Mustafa Tümer, Adana Türkiye Kamu-Sen İl
Temsilcisi Kamil Köse, Türk Eğitim-Sen

Adana 1 No’lu Şube Başkanı İbrahim Sezer, Türkiye Kamu-Sen Mersin İl Temsilcisi ve Türk Tarım Orman-Sen Şube Başkanı
Hüseyin Ateş, Türk Eğitim-Sen Mersin 1
No’lu Şube Başkanı Tevabil Akıncı, Türk
Eğitim-Sen Mersin 2 No’lu Şube Başkanı
Necmettin Ellibin, Türk Sağlık-Sen Şube
Başkanı Ümit Turan, Türk Diyanet VakıfSen Şube Başkanı Salih Özbay, Türk Yerel
Hizmet-Sen Şube Başkanı Nihat Aşcı, Türk
İmar-Sen Şube Başkanı Hüseyin Çankaya,
Türk Haber-Sen Şube Başkanı Eftal Tokta,
Türk Enerji-Sen Çukurova Şube Başkanı
Mehmet Yeğen, Türk Kültür Sanat-Sen İl
Temsilcisi Doğukan Alpe, Türk EmekliSen Şube Başkanı Ahmet Emiroğlu, sendikaların yönetim kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri, iş yeri temsilcileri ve çok sayıda
üye hazır bulundu. Toplantının açılış konuşmasını Türk Eğitim-Sen Mersin 1 No’lu
Şube Başkanı Tevabil Akıncı ve Türkiye
Kamu-Sen Mersin İl Temsilcisi ve Türk
Tarım Orman-Sen Şube Başkanı Hüseyin
Ateş yaptı.
Burada bir konuşma yapan Türkiye
Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, “Ülkemizin hangi
koşullarda olduğunu söylemek amacıyla
ziyaretlerde bulunuyoruz. Kamu’da 430 bin
taşeron firma elemanı var. Çocuklarımızın
geleceği tehdit altında. İş güvencesi olmayan çalışma hayatıyla çocuklarımız karşı
karşıya kalıyor. Taşeron firmalar eliyle çocuklarımızın kanı emiliyor. Bu ülkeyi yönetenler bunu seyrediyor. Bunlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Doğruları söyleme
cesaretini gösteren güçlü bir sendikacılığın
güçlü kılınması gerekiyor. Türkiye KamuSen, yiğit bir sestir, mücadelece bir sendikadır. Tüm kamu çalışanlarını Türkiye’nin
geleceğine sahip çıkmaya davet ediyorum”
diye konuştu.
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Genel Başkan İsmail Koncuk, Türkiye
Kamu Sen Konya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen istişare toplantısına katıldı.1200 kamu çalışanının katıldığı toplantıda büyük bir coşku vardı. Toplantıya Türk
Büro Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş,
Türk Haber Sen Genel Başkanı İsmail Karadavut, Türk İmar Sen Genel Başkanı Necati Alsancak, Türk Enerji Sen Genel Başkanı Celal Karapınar ve Türk Kültür Sanat
Sen Genel Başkanı Hasan Hüseyin Yılmaz
da katıldı.
Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendika şube
başkan ve yönetim kurulu üyelerinin de
hazır bulunduğu toplantının açılış konuşması İl Temsilcisi Sadi Eriş tarafından yapıldı. Toplantıda ikinci konuşmayı Türkav
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Topalgökçeli yaptı. Daha sonra kürsüye gelen
Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, kamu çalışanlarının alım gücünün son 9 yılda yüzde 23
azaldığını belirterek, işsizliğin dayanılmaz
boyutlara ulaştığını ifade etti. Genel Başkan Koncuk, İktidarın bir yandaş sendika
oluşturma gayretinin son hızla devam ettiğini söyleyerek, ‘Böyle bir sendikacılık
anlayışı ne ülkeye ne de kamu çalışanlarına
bir fayda sağlamayacak. Rengi sarı olduktan sonra üye sayısı 1 milyon olsa ne yazar”
dedi.
Koncuk, kamuda istihdam çeşitliliğinin
son hızla devam ettiğini ifade ederek, bir
yanda sözleşmelilerin kadroya alınacağı
sözü verilirken, diğer yanda İller Bankası
çalışanlarının sözleşmeli yapıldığını, bunun da siyasi etikle bağdaşmadığını kaydetti. Sözleşmeli memur uygulamasının
mucidi olanların genel seçimlere beş kala
kadro sözünün de inandırıcı olmadığını

belirten Koncuk, ‘Samimiyseler bu sözü
seçimden önce herhangi bir şarta bağlı olmaksızın tutsunlar. Tüm 4/B ve 4/C’liler
kadrolu hale getirilmelidir’ diye konuştu.
Ülkemizde sendikacılığa ihtiyaç bulunduğunun altını çizen Genel Başkan Koncuk, ancak iktidarlara teslim olmuş bir
sendikacılığa ne kamu çalışanlarının ne
de ülkemizin ihtiyacı olduğunu vurguladı.
‘Kamu çalışanları böyle giderse en önemli
kazanımları olan iş güvencesini kaybeder’
diyen Koncuk, tüm kamu çalışanlarını Türkiye Kamu Sen’e destek vermeye çağırdı.
Bu iktidar döneminde 250 bin 4/B, 45
bin 4/C’li çalışan oluşturulduğunu söyleyen Genel Başkan, 2002 de 10 bin olan taşeron firma çalışan sayısının 400 bine ulaştığını belirterek, ‘Çocuklarımız iş güvencesiz kuralsız bir çalışma hayatına zorlanıyor.
Tüm anne babalarımız çocuklarının geleceğine sahip çıkmalı, geleceklerinden emin
olan nesiller hedeflenmelidir’ dedi.
Anayasanın değiştirilmesi teklif edile-

meyecek ilk dört maddesinin bile değiştirilmek istendiğine dikkat çeken Genel
Başkan Koncuk, Anayasa’da ifade edilen
Türk tanımından rahatsızlık duyulduğunu, Türkçe dışındaki dillerle eğitim yapmanın kapısının aralanmak istendiğini,
Resmi dilin Türkçe olmasının bile birtakım
çevreleri rahatsız ettiğini kaydederek, ‘İki
bayraklı, iki dilli, iki başbakanlı bir toplum
oluşturulmak isteniyor. Kamu çalışanları
ülkenin en aydın kesimi olarak milletimizi
uyarmalıdır’ diye konuştu.
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk; Samsun,
Ordu ve Amasya’da bir dizi istişare toplantısında bulundu. Genel Başkan Koncuk’a
Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı
Ahmet Demirci, Türk Tarım Orman-Sen
Genel Merkez Yöneticisi Erhan Seyhan,
Türk Eğitim-Sen Genel Eğitim ve Sosyal
İşler Sekreteri Cengiz Kocakaplan ve Türk
Eğitim-Sen Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami Özdemir eşlik etti.
Genel Başkan Koncuk, 21 Mayıs tarihinde Samsun’da sendika başkanlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya
Türkiye Kamu-Sen Samsun İl Temsilcisi
Ahmet Keskin, Türk Eğitim-Sen Samsun 1
No’lu Şube Başkanı Levent Kuruoğlu, Türk
Yerel Hizmet-Sen Samsun Şube Başkanı
Cemal Kasap, Türk İmar-Sen Samsun Şube
Başkanı Mustafa Çakır, Türk Tarım OrmanSen Samsun Şube Başkanı Rafet Akbulut,
Türk Enerji-Sen Samsun Şube Başkanı Şuayip Demir, Türk Sağlık-Sen Samsun Şube
Başkanı Yusuf Alan ve Türk Haber-Sen
Samsun Şube Başkanı Mehmet Tanrıkulu
katıldı. Genel Başkan Koncuk 22 Mayıs tarihinde ise Ordu ve Amasya’da da istişare toplantısı düzenledi. Ordu’da yapılan toplantıya
Türk Tarım Orman-Sen Ordu-Giresun Şube
Başkanı Hasan Ali Yılmaz, Türk Diyanet
Vakıf-Sen Ordu Şube Başkanı Bekir Karakış,
Türk Büro-Sen Ordu Şube Başkanı Ahmet
Fuat Çebi, Türk Haber-Sen Ordu-Giresun
Şube Başkanı Yaşar Ur, Türk Eğitim-Sen
Giresun Şube Başkanı Arif Çetinkaya, Türk
Sağlık-Sen Giresun Şube Başkanı İbrahim
Ekiz, Türk Büro-Sen Giresun Şube Başkanı
Ali Kara, Türk Yerel Hizmet-Sen Giresun
Temsilcisi Saffet Genç, Türk Tarım OrmanSen Giresun Temsilcisi Mehmet Demirkılıç, Türk Enerji-Sen Ordu Temsilcisi Üzeyir
Keskin ve Türk İmar-Sen Ordu Temsilcisi
Engin Çelenk katıldı. Amasya’da yapılan
istişare toplantısına da Türk Eğitim-Sen
Amasya Şube Başkanı Kamil Terzi ve Şube
Yönetimi Kurulu hazır bulundu.
Genel Başkan Koncuk istişare toplantılarında birer konuşma yaptı. Bazı ‘sarı sendikaların’ iktidar desteğiyle üye sayısını artırdığını söyleyen Koncuk şunları kaydetti:
“Kamu çalışanlarının nasıl bir sendikacılık
anlayışı istediği önemli. Kamu çalışanları
ekonomik ve sosyal hakların mücadelesini yapan bir sendikacılık mı istiyor, yoksa
siyasi iktidarlara teslim olan, ekonomik ve
sosyal kazanımların kaybedilmesine sessiz

kalan bir sendikacılık anlayışı mı istiyor?
Kamu çalışanlarının buna karar vermesi
lazım. Türkiye Kamu-Sen asla sinmeyecek.
İktidarın eteklerine tutunan bir sendikacılık anlayışı Türkiye Kamu-Sen’in lügatinde
yok. Bu yüzden hep doğruları dile getireceğiz. Sendikacılığı Kanarya Sevenler Derneği
olarak algılamak ve böyle bir sendikacılık
anlayışının Türkiye’de kök salmasına izin
vermek yanlıştır. Böyle bir sendikacılık anlayışı desteklenirse Cumhuriyet tarihi boyuca elde ettiğimiz kazanımlarımızı kaybederiz. Kamu çalışanlarının 2002-2010 yılları arasında alım gücü yüzde 23 oranında
azaldı. Türkiye’de kamu çalışanlarının milli
gelirdeki payı 2002 yılından bugüne yüzde
2 oranında düştü. İşte bu nedenle ülkemizde
‘adam gibi sendikacılık’ yapılması gerekmektedir. 15 Ağustos’ta toplu görüşme mi, toplu
sözleşme mi yapacağımızı hala bilmiyoruz.
Bununla ilgili kanun ve yönetmeliklerin yayınlanması lazım. Toplu sözleşme anayasal
hak olmasına rağmen bu yıl kullanıp kullanmama konusunda tereddütlerimiz var.
Devlet Personel Başkanlığının gönderdiği
yazıda toplu görüşme havası sezdik.”
Açlık ve yoksulluk sınırı üzerinde maaş
alanların oranının yüzde 18 olduğunu kaydeden Koncuk, “ Kamu çalışanların yüzde
82’si açlık ya da yoksulluk sınırı altında gelire sahip. Ekonomik ve sosyal sorunların
devam ettiğini görüyoruz. Tüm kurumlara
vekâletle yönetici atanıyor. Yandaş memur
oluşturulmak için her türlü gayret sarfediliyor. Kamu çalışanlarına aba altından sopa
gösteriliyor. Bilhassa sözleşmeli personel
üzerinde baskı oluşturuluyor, sözleşmeli
personel birtakım sendikalara yönlendiriliyor. Biz mücadele etmezsek iş güvencemiz
tehlikeye girecek. Türkiye Kamu-Sen 16
Nisan’da miting yaptı. Aynı gün Başbakan
bir yandaş sendikanın genel kurulunda sözleşmelilik konusunda çalışma yapacaklarını,
sözleşmelileri eğer mümkünse seçimden
önce, mümkün değilse seçimden sonra kad-

roya geçireceklerini söyledi. 9 yıldır sözleşmelilik garabetinin uygulayıcısı olacaksınız,
9 yıl sonra seçimlere kısa bir süre kala ‘sözleşmelileri kadroya geçireceğiz’ diyeceksiniz. Buradan Başbakana sesleniyorum:
Bunun seçimden önce olması mümkün.
TBMM’den aldığınız yetki size tüm sözleşmelileri kadrolu yapma imkanı veriyor. Eğer
sözünüzün eriyseniz, tüm sözleşmelileri ve
4/C’lileri kadrolu yapın. Ancak bu konuda
hükümeti samimi bulmuyoruz. Başbakan
bir yandan sözleşmelileri kadrolu yapacağına dair söz veriyor diğer yanda İller Bankası
çalışanları sözleşmeli hale getiriliyor. Bu siyasi etikle bağdaşmaz” dedi.
Genel Başkan Koncuk, 12 Haziran seçimlerinden sonra kurulacak hükümetin kamu
çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesi yönünde ciddi çalışmalar
yapması ve bu konuda sivil toplum örgütlerinin taleplerini göz önünde bulundurması
gerektiğini belirtti. Anayasa değişikliğine
ilişkin de açıklama yapan Genel Başkan
İsmail Koncuk, şunları söyledi: “Türkiye
Kamu-Sen olarak Anayasanın ilk 4 maddesinin tartışılmasına asla müsaade etmeyiz. Bu
çerçevede kalmak şartıyla Anayasa maddeleri değiştirilemez metinler değildir. Milletimizin ihtiyaçları doğrultusunda değişiklik
yapılabilir ama Anayasa değişikliğini açılım
politikalarıyla ilişkilendiren, Anayasada ifadesini bulan ‘Türk’ tanımından, resmi dilin
ve eğitim dilinin Türkçe olmasından rahatsızlık duyan Anayasa değişikliğini de doğru
bulmayız, böyle bir Anayasa değişikliğine
asla destek olmayız. Bu maddelere sadık
kalmak suretiyle Anayasada diğer maddeler
tartışılabilir. Türkiye Kamu-Sen’de üzerine
düşen sorumluluğu yerine getirir. Ancak
birtakım merkezlerce ülkemizi parçalayacak, bölücü örgütün taleplerini dile getirecek şekilde yapılacak Anayasa değişikliğini
desteklemeyeceğimizin ve bu konuda her
türlü tepkiyi ortaya koyacağımızın bilinmesi
gerekmektedir.”

7h5.ø<(.$086(1

7h5.(öø7ø06(1

  ! 4
!    

0D\ÕV

21
Türk Eğitim-Sen Kadın Kolları Başkanı
ve üyeleri, Anneler günü nedeniyle şehit
ailelerini evlerinde ziyaret etti.
Kadın kollarımız; 13 Ağustos 2010 tarihinde Tunceli’de teröristlerle girdiği çatışma sonucu şehit olan Uzman Çavuş Yasin
Mergen, 10 Haziran 2010 tarihinde Tokat
kırsalında teröristlerle girilen çatışmadan
birliğine dönerken helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan J. Pilot Ütğm. Murat
Saraç, 1992 tarihinde Mardin Dargeçit kırsalında teröristlerle girilen çatışma sonucu
şehit olan P.Er Yurdal Sayın Kasım ve 3 Nisan 1994 tarihinde Diyarbakır kırsalında
teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit
olan P.Uzm Çvş. Ahmet Öztürk’ün ailelerine ziyaret gerçekleştirdiler.
Kadın kollarımız ziyaretlerde, şehit annelerinin Anneler Günü’nü kutlayarak,
üzüntü içinde gözyaşları döken şehit annelerinin üzüntüsünü paylaştılar. Başka annelerin ağlamaması temennisinde bulunan
heyet, ailelerin acısını paylaştı.
Şehit babası Ayhan Mergen, ziyaretin
kendisini çok duygulandırdığını belirterek,
bu anlamlı davranışından dolayı heyete teşekkür etti.

25.04.2011 tarihinde başlayan Türk
Eğitim-Sen Afyonkarahisar Şubesi 7. Bahar
Voleybol Turnuvası sona erdi.
Afyon Lisesi Spor Salonunda üç hafta
boyunca büyük bir coşku içinde geçen turnuvaya merkez ve ilçelerden 29 takım katıldı.
Müsabakalar yoğun rekabete sahne olurken, zaman zaman tartışmaların yaşandığı
görüldü.
Final karşılaşması Afyonkarahisar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile Sinanpaşa
Akören İlköğretim Okulu takımları arasında oynandı. 3-1 Afyonkarahisar Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi’nin kazandığı final
maçı sonunda birincilik kupasını Afyonkarahisar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi,
ikincilik kupasını ise Sinanpaşa Akören İlköğretim Okulu aldı.
Kupa töreninde konuşan Türk EğitimSen Şube Başkanı Erol ÖZSOY “ Bu tür
etkinliklerimiz devam edecek. Görüyorsunuz coşku doruğa çıktı, büyük bir ilgi var.
Dostluk ve dayanışma ön planda. Zaten
amacımız bu. Biz bu işi geleneksel hale getirdik. İyi de ettik. Bu geleneği devam ettireceğiz” dedi.
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Türk Eğitim Sen Bolu Şubesi 07.05.2011
tarihinde Ortaklar Otel’de bayan üyelerimizin ve yönetim kurulu üyelerimizin katılımı ile bir kahvaltı düzenlendi. Programda
Kadın Kolları Başkanı Hayriye YAVUZ bir
konuşma yaptı. Daha sonra Şube Başkanı
Hüsnü YAMAN ‘ın konuşmasının ardından anneler günü nedeniyle bayan üyelerimize ay-yıldız kolye dağıtıldı. Şube Başkanı
Hüsnü YAMAN tarafından da temsili olarak eşine hediyesi takdim edildi.

! 1  4 4    !
 

Türk Eğitim-Sen Hatay 1 No’lu Şube, “Anneler Günü” nü Karlısu Beldesi’nde bulunan Ağanın Yerinde kahvaltı eşliğinde kutladı. Anneler
Günü dolayısıyla yapılan kahvaltı etkinliğinde,
Şube Başkanı ve yönetim kurulu tarafından bayan üyelere çiçek takdim edildi.

    4     
!   $      
Düzce Şubemiz tarafından düzenlenen, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mustafa
KESKİN’in konuşmacı olarak katıldığı “Anadolunun
Birden Fazla Devlete Tahammülü Var mıdır?” konulu konferans12.05.2011 tarihinde Düzce Müftülüğü
salonunda yapıldı.
Konferansa; Türk Eğitim-Sen üyeleri, üniversite
öğrencileri ve Düzceliler büyük ilgi gösterdi. Konferans Türk Eğitim-Sen Düzce Şube Başkanı Osman
ÇAKMAK’ın açılış konuşması ile başladı.
Minik bir öğrencinin okuduğu Sakarya Türküsü adlı şiir katılımcılar tarafından büyük alkış aldı.
Daha sonra Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Mustafa KESKİN konferans verdi. Konferansın
ardından Kamu-Sen İl Temsilcimiz Prof. Dr. Mustafa KESKİN’e katılımından dolayı hediye takdim etti.
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Türk Eğitim-Sen Kırşehir Şubesi Anneler Günü dolayısıyla geleneksel şehit ailesi ziyaretini gerçekleştirdi. Ziyarete Şehit
Aileleri Derneği Başkanı Kadir Yıldırım,
Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk
Eğitim-Sen Şube Başkanı Bilal TÜRK ve
yönetim kurulu üyeleri, Türk Eğitim-Sen
Kadınlar Komisyonu temsilcileri katılmışlardır. Duygulu anların yaşandığı ziyarette

anaların kutsal mevkileri ne kadar hak ettikleri bir kez daha vurgulandı. Bilal Türk
yaptığı konuşma ile annelerimizin bir gün
değil, her gün yüreğimizin baş konuğu
olduğunu ifade etti. Türk, özellikle şehit
annelerinin hepimizin annesi olduğunu
söyledi.
Türk Eğitim-Sen Kırşehir Şubesi Ka-

dın Komisyonu tarafından bayan üyelere
yönelik olarak “Anneler Günü” programı
düzenlendi. Programa ilgi yoğun oldu. Yapılan konuşmalarda kadınlara ve annelere
dinimiz ve milletimizin verdiği önem vurgulandı. Özellikle çalışan annelere yönelik
olarak, devletin çeşitli düzenlemeler yapması istendi.

  0      :
  :    
bir öğrencinin 40 dakikalık süre içinde
dikkati ancak 15 dakikadır. Bu dikkatlerini
daha ileri süreye çekmek için kendim bir
yöntem geliştirdim. Malzemelerinin bir
kısmını İzmir Bit Pazarından atık malzemeler ve suntalemle robotun şeklini hazırladım. Her ders için robotu kullanıyorum.
Öğrencilerimin dikkatlerinin 35 dakikaya
çıkardığını gördüm’’ dedi.
Boyat, kendi imkânlarıyla ortaya koyduğu teknik sayesinde öğrencilerinin kendilerini derslere verdiğini belirterek şöyle
konuştu: ‘’Robot-Geo ile derslerin belli bölümlerini işliyorum. Geri kalan kısımları
kendim ve öğrencilerimle işliyorum. Robot
her türlü derslerde öğretme metodu olarak
kullanılmakta. Uzaktan kumandalı MP3,
analog saat, dijital saat, dijital sıcaklık göstergesi, pergel, gönye, iletki, cetvel gibi materyaller bulunmakta.’’
Sarıgöl Bağlıca Köyü Halil Duran İlköğretim Okulu 5. Sınıf Öğretmeni ve Türk
Eğitim-Sen üyesi Süleyman Boyat’ın ilk
buluşu ‘Robot-Geo’ isimli ders aracı robot,
Ankara’da yapılan Eğitim Metotları Proje
Yarışması’nda Jüri Özel Ödülü kazandı.

Süleyman Boyat, ilk buluşu olduğunu
belirterek “Yarışmada birçok eser arasından ödülle okuluma dönmem beni mutlu
etti. Bundan sonra daha güzel icatlar yapmak istiyorum. Amacım öğrencilerime
daha iyi bir eğitim vermek. İlköğretimde

Ankara’da yapılan yarışma için Türkiye
genelinde 2200 eser arasından sınıf öğretmenleri bazında 5 eser, toplam 95 eserin
yarıştığını ifade eden öğretmen Süleyman
Boyat, şöyle konuştu: “Yarışma sonunda
benim eserim olan Robot-Geo, jüri özel
ödülü aldı. Mutluyum” diye konuştu.
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Milli Eğitim Bakanlığı’nda defalarca
mahkemelik olan açıktan atama bu defa
Gaziantep’te karşımıza çıktı. Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Aday Adayı olan ve milletvekili sıralamasına giremeyen Şerafettin
Kandemir, Gaziantep Şahinbey Turgut
Özal İlköğretim Okulu’na müdür yardımcısı olarak atandı. ‘Bu ülkeye vekil olarak
hizmet edeceğim’ diye yola çıkıp ardından
bu ülkenin, ilim insanları arasında yüzlerce müdür yardımcısı olmak için bekleyen
eğitimcilerimiz varken onların hak gaspına
sebep olan ve bu hak gaspını bizatihi gerçekleştiren zihniyetin, bu ülkeye ne kadar
faydası dokunur, bu ülkeye ne kadar hizmet eder tartışılması gerekir.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın açmış olduğu sınavı kazanmış ve atama bekleyen
yüzlerce müdür yardımcısı olabilecek kişi
varken, tek vasfı Ak Parti’den milletvekili
aday adayı olmak olan bir kişinin adı geçen
okula müdür yardımcısı olarak atanması,
siyasi kadrolaşmanın ve yandaş kayırmanın apaçık bir ifadesidir. Siyasete sadece ve
sadece malzeme veya günü birlik avuntu
olabilecek bu tür bireylerin eğitim camiasında olması ayrıca düşünülmesi gereken
bir durumdur.
76. madde atamaları Türk mahkemeleri tarafından birer birer iptal olurken
seçim öncesi listeye giremeyen kişilere
“sen milletvekili adayı olamadın ama
bari müdür yardımcısı ol” dercesine yapı-

lan bu atama eğitim camiası tarafından
nefretle ve kızgınlıkla karşılanmaktadır.
Personel Genel Müdürlüğü Merkez Atama Şube Müdürü Sayın İlyas Sonar’ın
da bu atamada adının geçtiği ve hemşericilik oynandığı şeklinde ortaya çıkan
söylentilerin varlığı da işin boyutunu çok
daha vahim duruma düşürmektedir.
Müdür yardımcısı olarak atanan İngilizce öğretmeni Şerafettin Kandemir’in
özgeçmişine bakıldığında da eğitimle ne
kadar alakalı (!) birisi olduğu ortaya çıkmaktadır. Şerafettin Kandemir Şanlıurfa
ili Halfeti ilçesi Saylakkaya (Cibin) doğumlu… İlkokulu köyünde bitirdikten
sonra Balıkesir’de eğitimine devam eden
Kandemir, lise eğitiminin 2. ve 3. sınıflarını Diyarbakır’da tamamladı. Ortadoğu
Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olan Kandemir bir süre
özel sektörde çalıştıktan sonra İngilizce
öğretmeni olarak göreve başladı. İngilizce öğretmeni Kandemir’in eğitim camiasına girdiği günden beri çeşitli okullarda
yapmış olduğu vekil yöneticilikler dışında,
ne yeterli sınav puanı ne de Milli Eğitim
Bakanlığı Yönetici Atama, yönetmelik ve
genelgelerindeki özelliklere sahip değildir.
Okullarda çalışan eğitimcilerin bu şekilde
siyasetin payandası haline getiren zihniyetin de ayrıca sorgulanması gerekirken,
Şanlıurfa’dan Ak Parti milletvekili aday
adayı olması dışında artı bir özelliği olmayan Şerafettin Kandemir’in, Gaziantep
Şahinbey Turgut Özal ilköğretim Okulu’na

müdür yardımcısı kadrosu ile atanması,
tamamen siyasi, şaibeli, yanlı ve taraflı bir
atamadır.
Gaziantep ilinden milletvekili adayı olarak
Gaziantep’te bulunan Milli Eğitim Eski Bakanı Sayın Hüseyin Çelik’in bakanlığının
son dönemleri içerisinde giderayak yapmış
olduğu 76. Madde atamaları, birer birer
mahkemelerden dönerken Gaziantep İlinde böyle bir atamanın olması Gaziantep’te
görev yapan eğitimcilere yapılan bir hakaret olarak değerlendirilmektedir.
Yandaş ve kayırmacı zihniyetin bir ürünü şeklinde tanımlanabilecek bu duruma
Gaziantep eğitim camiasından da aşırı şekilde tepkiler gelmektedir. Gaziantep Milli
Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapanların
bu durumu bir an önce açıklığa kavuşturması ve o okulumuza hakkıyla hukukuyla, sınav puanıyla atanması gerekenlerin, MEB Yönetici Atama Yönetmeliği
ve Genelgelerine uygun bir şekilde atamalarının yapılacağını umuyoruz. Aksi
durumda müdür yardımcısı olmak için
atama inhası bekleyen yüzlerce eğitimciye
yapılmış bu haksızlığı, bu yandaş ve kayırmacı atamayı kimselerin göz ardı etmeyeceğini bilmelerini isteriz.
Bununla ilgili yasal sürecin başlayacağından, yanlı ve yandaş atamaların sorumlularının Türk adaleti karşısında hesap vereceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Bugüne kadar yapılan tüm haksız hukuksuz
atamalar karşısında dimdik duran ve bunlara engel olan kişiler her daim var olacak
ve bu yanlış hesapları tersine çevirecektir.

  3  4     
diyor... Bunun vebali hepimizin... Yarın torunlarının yüzüne nasıl bakacaksın? Ahirette atalarının huzuruna nasıl çıkacaksın?
Damarlarındaki asil kan kurumadı ise hangi düşünceye mensup olursan ol bu yaşananlara sessiz kalma… Bulunduğun şehrin
meydanında bu yaşanan onursuz sürece
karşı onurlu duruşunu göster... Bu sessiz
eyleme destek ver... Demokratik hakkını
kullan… Bu kahpelikler son bulana kadar
her gün mesai bitimi 18.00- 18.30 arası
elinde Ay Yıldızlı Al Bayrakla SESSİZ ÇIĞÖztürk konuşmasına şu şekilde devam LIĞA ses ver… Eş, Dost ve Akrabalarınla
etti: “Vatan ayağımızın altından kayıp gi- birlikte bekliyoruz...
Türk Eğitim- Sen Yönetim Kurulu Üyeleri Kayseri Cumhuriyet Meydanında “Bu
vatan bizim! Daha ne kadar sessiz kalacağız?” adı altında oturma eylemi başlattı.
Eylemle ilgili bilgiler veren Ali İhsan Öztürk, bu eylemin her gün mesai bitiminde Kayseri Cumhuriyet Meydanında saat;
18.00- 18.30 arası devam edeceğini belirtti.
Öztürk, ayrıca bütün illerde ve ilçelerde bu
eyleme destek verilmesini isteyerek kendisini Türk hisseden herkesi bu sessiz çığlığa
ses vermeye davet ediyoruz.” dedi.

Bu toprakları ne Cumhurbaşkanı, ne
Başbakan, ne İçişleri Bakanı, ne Genelkurmay Başkanı, ne Emniyet Genel Müdürü, ne siyasi partilerin genel başkanları
ve yöneticileri vatan yaptı… Bu toprakları
topyekûn Türk Milleti bedelini canları ile
ödeyerek vatan yaptı. Yine sahip çıkacak
olan Türk Milletinin ta kendisidir. Bu kahpelikler son bulana kadar her gün mesai bitimi 18.00- 18.30 arası elinde Ay Yıldızlı Al
Bayrakla SESSİZ ÇIĞLIĞA ses ver…” dedi.
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Türk Eğitim Sen İstanbul 7 No’lu Şubemizin de sosyal ortağı olduğu; Zeytinburnu Teknik ve Endüstri Meslek lisesi Avrupa
Birliği Leonardo Da Vinci-PLM Hareketlilik Projesi tamamlandı.
Zeytinburnu Teknik ve Endüstri Meslek
tarafından hazırlanan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Hayatboyu Öğrenme Leonardo da
Vinci Programı kapsamındaki “Avrupa’da
ve Türkiye’de Ferforje ve Rölyef Sanatı” adlı
projenin yurt dışındaki değişim uygulaması tamamlanmıştır. 13.02.2011 – 05.03.2011
tarihleri arasında Almanya’da, Endüstri
Meslek Lisesi Elektrik-Elektronik ve Metal
İşleri Alanlarından mezun 15 katılımcı ile
düzenlenen hareketlilik faaliyeti ile ferforje
ve rölyef sanatlarındaki sanat tarihi anlayışını zenginleştiren, tarihi eserlerin ve binaların aydınlatılmasındaki yeni teknolojiler
hakkında bilgi ve becerilerin arttırılması
sağlayan faaliyetler geçekleştirilmiştir.

Türkiye’de ve Avrupa’da tarihi metal süsleme alanında katılımcılarımızın öncesine
göre daha çok ilgilerini ve bilgilerini arttırmak ve tarihi (Barok, Rokoko, Gotik ve Rönesans) bina ve eserlerin aydınlatılması ve
yeni aydınlatma teknikleri ile ilgili mesleki
eğitimi yerinde görerek kavramaları amaçlanmıştır.

Projemize katılımcı olmak isteyen adaylar ile ilgili duyurular yapılmış, başvuruları
alınmış ve katılımcı kriterlerine sahip olanlar arasından yapılan mülakat sonucunda,
Metal İşleri Alanından on, Elektrik – Elektronik Alanından beş kişi katılımcı olarak
tespit edilmiştir.

 <  4 
  
Türk Eğitim-Sen İstanbul 7 No’lu Şubemiz tarafından, 30 Mayıs –
01 Haziran 2011 tarihlerinde geliri İstanbul ‘daki ihtiyaç sahibi üniversite öğrencileri ile Van ve Bitlis illerindeki ilk ve ortaöğrenim öğrencilere verilmek üzere kermes düzenlenmiştir. Kermesimiz büyük
ilgi görmüştür.

    4 
   
Türk Eğitim-Sen Kars Şube Başkanı
Fahrettin Şimşekler, Selim Lisesi’ne yapılan baskının gençler arasında basit bir
tartışma ve kavga olmadığını söyledi. Şimşekler yaptığı açıklamada, Selim Lisesi’ne
yapılan saldırının planlı ve çirkin bir
saldırı olduğunu, tutuklanan kişilerin de
öğrenci olmadıklarını kaydetti. Şimşekler
şöyle dedi: “28 Nisan 2011 Perşembe günü
Selim Lisesi’ne yapılan baskının gençler
arasında basit bir tartışma ve kavga olmadığı, planlı bir çirkin saldırı olduğu
orada bulunan insanlarla görüştüğümüzde
ortaya çıkmıştır. Bu tutuklanan kişilerin
de öğrenci olmadıkları bizim görüşümüzü

teyit etmektedir. Olay aşağıdaki şekilde
cereyan etmiş; öğretmen arkadaşlarımız
kendi çocukları gibi korudukları öğrencileri müdafaa etmek isterken kendilerini
olayın içinde bulmuşlardır. Olay sırasında
okul bahçesine girilerek okul binasına zarar verilmesi ve sloganların atılması, milli
değerlere hakaret edilmesi söz konusu
saldırganların niyetlerini açıkça ortaya
koymaktadır. Olayın çıkış nedeni bir kız
öğrencinin iki sivil vatandaş tarafından
taciz edilmesi ve okul idaresinin bu duruma müdahale etmesi gibi görünse de kısa
sürede 30-40 kişilik sivil grubun olay yerine toplanarak devletin öğretmenine, po-

lisine fiili
saldırıda
bulunması,
darp edilmesi, olayın planlı
ve organize
olduğunu
göstermektedir. Olay sonucunda öğretmenlerimizi yalnız bırakmayan, onların yanında
olan İlçe Kaymakamına, İlçe Milli Eğitim
Müdürüne ve emniyet teşkilatına Türk
Eğitim-Sen Camiası olarak teşekkür ederiz.”
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İzmir 1 No’lu Şube teşkilat alanı içerisindeki Selçuk Temsilciliği tarafından
bahar pikniği düzenlendi. Selçuk Çamlık
köyü Çamlık Tren İstasyonu piknik alanında düzenlenen pikniğe Şube Başkanı Merih Eyyup DEMİR, Şube Teşkilatlandırma
Sekreteri Sami Egemen DURGUN, Şube
Mevzuat Sekreteri Hanifi BAŞKAN, Şube
Sosyal İşler Sekreteri Ferit KÖROĞLU,
Şube Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Ahmet
Sertan ŞİRİN, Selçuk İlçe Temsilciliği Yönetim Kurulu ve üyeleri katıldılar.
Selçuk İlçe Temsilcisi Mehmet
KAYA tarafından yapılan açılış konuşmasında, Selçuk ilçesinde yapılan sendikal
çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Yakın
zamanda imzalanan promosyon anlaşmasında eğitim çalışanlarının kazançlarını
anlatan KAYA, bu mücadelelerin üye sayımızın artışıyla birlikte çok daha güçlü bir
yapı altında sürerek devam edeceğini belirtti. Daha sonra söz Şube Başkanı Merih
Eyyup DEMİR, 15 Mayıs itibariyle ilçelerde

mutabakat metinlerinin imzalandığını, ancak birçok ilçede sorunlar yaşandığını, bu
sorunların Türk Eğitim-Sen’den kaynaklanmadığını, yetki mücadelesi adı altında
sürdürülen mücadelenin başka bir sendika
tarafından şaibeli bir şekilde değerlendirildiğini ve bu sürecin memurların yürek
ferahlığıyla kabul edecekleri bir dönem
olmayacağını söyledi. DEMİR, sendikacılığın sadece yetki kavramı altında basitleştirilmemesi gerektiğini, temel sendikal mücadelemizin grevli toplu sözleşme hakkı
olduğunu belirtti, hangi şart altında olursa
olsun bu mücadelemizin devam edeceğini
anlattı. Milli Eğitim sistemimizin nerede
olduğunun ve nereye götürüldüğünün yönetenler tarafından dahi anlaşılamadığı bir
dönemden geçildiğini belirten DEMİR, bu
süreçte tüm yapılanlara rağmen üye sayısında sağlanan artışının eğitim sendikacılığının temel faaliyet alanı olan öğretmenler
odası ve eylem alanlarında ayakta kalan
tek sendika olmalarından kaynaklandığını
anlattı. DEMİR, şube teşkilat alanı içerisin-

de bulunan Bayındır ilçesinde düzenlenen
Çiçek festivali kapsamında sendikamız
tarafından düzenlenen etkinliğin, Selçuk
İlçe Temsilciliğimiz tarafından düzenlenen
bahar pikniği gibi faaliyetlerin artarak devam edeceğini, bu gibi sosyal faaliyetlerin
sendikamızın çok büyük bir aile olmasından ve sendikacılığın sosyal yönünün de
daha iyi kavranması açısından önemli olduğunu belirtti. DEMİR, şube başkanlığı
tarafından yakın zamanda yapılacak olan
bir başka sosyal faaliyet içerisinde birlikte
olma dilekleriyle Selçuk İlçe Temsilciliği
yönetim kurulu üyeleri Mehmet KAYA,
Turan ÜYE, Ali CAN ve Kemal GÜNEY’e
teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.
Bahar pikniği, uçurtma şenliği ve çeşitli aktivitelerle devam etti. Günün sonunda
Türk Eğitim-Sen ailesi olarak birlikte olmanın mutluluğu paylaşıldı ve piknik en
yakın zamanda tekrar biraraya gelme dilekleriyle sona erdi.

    
 8 4 8
Türk Eğitim-Sen İzmir 3 No’lu Şube delegesi Kemal
Namlı’nın kendi adını taşıyan “Kemal Namlı Sanat Evi”
30 Nisan’da İzmir Balçova’da açıldı. Açılışa sanatseverler
büyük ilgi gösterdi. Sanatçıyı dostları yalnız bırakmadı.
Kemal Namlı, çalışmalarını bundan sonra Balçova’da
sürdüreceğini söyledi.
25 yıldır yaptığı resim çalışmalarının yanında, birkaç
yıldır sürdürdüğü ebrû çalışmalarını da sanatseverlerle
paylaşan sanatçının, ebrû çalışmalarının üzerine uyguladığı figüratif çalışmalar büyük beğeni topladı. Açılışa
gösterilen ilgiden çok memnun olan sanatçı İzmir’e bir
Sanat Evi kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Kemal Namlı, ‘Resim ve Ebrû sanatına gönül veren
herkesi Sanat Evi’mize bekliyoruz’ dedi.
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bir çalışmanın eseridir. Türk Eğitim-Sen
Kars Şubesi Yönetim Kurulu olarak Kars
adına gerçekleşen bu başarının mimarlarını gönülden kutluyoruz. Bu öğrencilerinin gösterdikleri başarı asla tesadüf değildir. Özverili bir çalışmanın, emeğin ve
Şube Başkanı Fahrettin ŞİMŞEKLER, fedakârlığın bir sonucu olsa gerek. Ayrıca
“Yarışmada gösterilen başarı; öğrencisiy- diğer bütün okullarımızı da yarışmada gösle, öğretmeniyle ve idarecisiyle topyekün terdikleri çaba ve başarı için kutlarız” dedi.
Türk Eğitim-Sen Kars Şubesi Yönetim
Kurulu Üyeleri Kars Liselerarası Bilgi Yarışmasında birinci olan Hüsnü M. Özyeğin
Anadolu Lisesi öğrenci, öğretmen ve idarecilerini tebrik etmek üzere Hüsnü M. Özyeğin Anadolu Lisesi’ni ziyaret ettiler.

ŞİMŞEKLER ayrıca Hüsnü M. Özyeğin
Anadolu Lisesi öğrencilerinden Miyase
AĞAÇ’ın geçtiğimiz günlerde yapılan YGS
de göstermiş olduğu başarının, yani altı
dalda il birinciliği ve Türkiye 542.’liği ile bu
okulumuzun başarılarına yeni bir sayfa açtığını belirtti. ŞİMŞEKLER, “Bu başarıların
okulumuzun ve öğrencilerinin alışık olduğu ve yıllardır süren çalışma ve gayretin eksilmeden devam eden bir çabanın sonucudur. Öğrencimizi bu başarısından dolayı da
ayrıca kutluyor elde ettiği şampiyonluğun
Kars adına önemli bir başarı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve herkesin göğsünü kabartması gerektiğini ifade etmek istiyorum” diye konuştu.
Okul Müdürü Fatma KAYA da Türk
Eğitim-Sen Kars Şubesi Yönetim Kurulu
Üyelerine bu nazik ziyaretlerinden ve verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

 4   

Türk Eğitim-Sen Ordu Şubesi, Anneler
Günü dolayısıyla 7 Mayıs tarihinde Ordu
Öğretmenevi’nde bayan üyelerimiz biraraya geldi. Burada bir açıklama yapan Ordu
Şube Başkanı Ömer Okumuş şunları söyledi: “Dünyaya geldiğimiz andan itibaren;
sevgi dolu yüzü, merhameti ve eşsiz şefkatiyle karşılaştığımız annelerin, bu anlamlı
günde bir kez daha hatırlanılması ve her
gün sevgi, saygı ve minnetle hatırlanması
gerekir.
Cömertliğin, karşılık beklemeden vermenin ve sabrın sembolü olan annelerin
gelecek nesillerin hazırlayıcısı olduklarından; aile ve toplum hayatımızda çok önemli bir yeri bulunmaktır.
Çocuklarımızın yetişme çağında aldığı
eğitimin; olgunluk çağındaki davranış ve
tutumlarını yakından etkilediği göz önüne
alındığında, annelerimizin manevi sorumluluklarının büyüklüğü daha iyi anlaşılabilecektir.

Bilinmelidir ki; kendine güvenen, milli
ve manevi değerlere sahip, kişisel bütünlük içinde hayatına yön veren, zorluklar
karşısında yılmayan, ahlak değerlerini tam
olarak özümsemiş nesillerin yetişebilmesi
annelerimizin özverili ve her türlü takdirin
üzerideki gayretleriyle mümkün olacaktır.
Milletimizin geleceği, karşılaştığı zorlukları aşma kabiliyeti, bulunduğu coğrafyada güçlü ve sözü dinlenir olmasının
temelde annelerimizin davranış ve yaklaşımlarına bağlı olacağını da gözden uzak
tutmamak gerekmektedir.
Elbette sevgi ve merhametin, şefkat ve
ilginin yeri doldurulamaz temsilcileri olan
annelerin haklarını ödemenin kolay olmadığı da herkesçe bilinmelidir.
Tarihin her döneminde, milletimizin
bağımsız olabilmesi ve varlığını devam
ettirebilmesi için canından vazgeçen aziz
kahramanların da anneleri olduğu gerçeği
de asla unutulmamalıdır.

 

Vatanımızın selameti için gözünü kırpmadan şehit olan evlatlarımızın annelerinin de asla yalnız olmadığını, her zaman
onların yanında olduğumuzu bilmelerinin
bu vesileyle bir kez daha belirtmek istiyorum.
Karşılıksız sevginin, emsalsiz hoşgörünün müstesna temsilcileri olan annelerimizin bu anlamlı günle sınırlı kalmadan; her
zaman hatırlanılması, anılması ve layık oldukları manevi ilgiyi görmeleri en samimi
dileğimdir.
Türk Eğitim-Sen Ordu Şubesi olarak
tecrübeleriyle geleceğimizi şekillendiren;
bize sevgiyi ve sevmeyi öğreten, geleceğe
umutla ve güvenle bakmamızı sağlayan,
bizleri güçlü kılan, imrenilecek bir tahammülle yetişmemizi sağlayarak dünyanın
en yüce görevini yerine getiren muhterem
annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor
esenlikler diliyoruz.”
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'(0ø5VQQHWROPXúWXU
VH\LQ72681HYOHQPLúWLU
 0HUVLQ1R¶OXùXEH\HOHULQGHQ=H
 0HUVLQ  1ROX ùXEH \HOHULQGHQ
 %XUVD  1R¶OX ùXEH \HOHULQGHQ /H OLKD%$+$5LOH0XUDW%$+$5HYOHQPLú
1HUPLQ$GHP =h1%(5¶LQ R÷OX VQ
YHQW$<',1YH%HWO$<',1HYOHQPLúWLU WLU
QHWROPXúWXU
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 (OD]Õ÷ùXEHVL\HOHULQGHQ$OL
6(=(1¶LQEDEDVÕYHIDWHWPLúWLU

 $GDQD1R¶OXùXEH\HOHULQGHQ<D
NXS(5.2d¶XQD÷DEH\LYHIDWHWPLúWLU

 (OD]Õ÷ùXEHVL\HOHULQGHQ7DPHU
g=6(9(1¶LQEDEDVÕYHIDWHWPLúWLU

 $GDQD1R¶OXùXEH\HOHULQGHQ6H
UDS7h5.6(9(1 d(/(1 ¶LQEDEDVÕ
YHIDWHWPLúWLU

 (OD]Õ÷ùXEHVL\HOHULQGHQ$EEDV
'(0ø5¶LQHQLúWHVLYHIDWHWPLúWLU

%øù.ø1¶LQD÷DEH\LYHIDWHWPLúWLU
 .ÕUúHKLUùXEHVL\HOHULQGHQ6HYLP
7$986¶XQDQQHVLYHIDWHWPLúWLU
 .RQ\D1R¶OXùXEH\HOHULQGHQ2V
PDQ*g.$/3¶LQDQQHVLYHIDWHWPLúWLU

 .RQ\D1R¶OXùXEH\HOHULQGHQ
 øVWDQEXO1R¶OXùXEH\HOHULQGHQ$OL +DYD.DGÕQù$+ø1¶LQEDEDVÕYHIDWHW
 $GDQD1R¶OXùXEH\HOHULQGHQ+DOLW g1(0¶LQDQQHVLYHIDWHWPLúWLU
PLúWLU
d,3/$.¶ÕQEDEDVÕYHIDWHWPLúWLU
 .RQ\D1R¶OXùXEH\HOHULQGHQ6DE
 øVWDQEXO1R¶OXùXEH\HOHULQGHQ
 $I\RQNDUDKLVDUùXEHVL\HOHULQGHQ
UL*h=(/¶LQND\ÕQYDOLGHVLYHIDWHWPLúWLU
øQFL&(0¶LQHQLúWHVLYHIDWHWPLúWLU
1XULù$+ø1¶LQND\ÕQYDOLGHVLYHIDWHWPLú
 .RQ\D1R¶OXùXEH\HOHULQGHQ
 ø]PLU1R¶OXùXEH\HOHULQGHQ$\úH
WLU
.$+5$0$1¶QÕQDQQHVLYHEDEDVÕYHIDW 1XUHWWLQ+h1(5¶LQND\ÕQSHGHULYHIDW
 $I\RQNDUDKLVDUùXEHVL\HOHULQGHQ
HWPLúWLU
HWPLúWLU
%HQDQù$+ø1¶LQDQQHVLYHIDWHWPLúWLU
 0HUVLQ1R¶OXùXEH\HOHULQGHQ)DW
 ø]PLU1R¶OXùXEH\HOHULQGHQ)LU
 $QNDUD1R¶OXùXEH\HOHULQGHQ6D GHYVd$7$//$5¶ÕQND\ÕQSHGHULYHIDW
PD7$ù3,1$5¶ÕQEDEDVÕYHIDWHWPLúWLU
EDKDW'2ö$1¶ÕQEDEDVÕYHIDWHWPLúWLU
HWPLúWLU
 0HUVLQ  1R¶OX ùXEH \HOHULQGHQ
 $QNDUD1R¶OXùXEH\HOHULQGHQ
0=DIHU7$ù3,1$5¶ÕQND\ÕQEDEDVÕYHIDW
 ø]PLU1R¶OXùXEH\HOHULQGHQ$OL
%HK]DW7(.ø1¶LQDEODVÕYHIDWHWPLúWLU
HWPLúWLU
$/781¶XQND\ÕQYDOLGHVLYHIDWHWPLúWLU
 $QNDUD1R¶OXùXEH\HOHULQGHQ
+DNNÕ<$/d,1¶ÕQEDEDVÕYHIDWHWPLúWLU

 ø]PLU1R¶OXùXEH\HOHULQGHQ5D
KLOH$56/$1¶ÕQNDUGHúLYH\H÷HQLYHIDW
 $QNDUD1R¶OXùXEH\HOHULQGHQ$E HWPLúWLU
GONDGLU8/8d¶XQEDEDVÕYHIDWHWPLúWLU
 ø]PLU1R¶OXùXEH%DúNDQÕ1HFGHW
%$/3,1$5¶ÕQEDEDVÕYHIDWHWPLúWLU
 $QWDO\D1R¶OXùXEH\HOHULQGHQøVD
'g10(=¶LQDQQHVLYHIDWHWPLúWLU

 $QWDO\D1R¶OXùXEH\HOHULQGHQ
$OLP.$+<$¶QÕQND\ÕQYDOLGHVLYHIDW
HWPLúWLU

 .D\VHUL1R¶OXùXEH\HOHULQGHQ
0XWOXg1(5¶LQEDEDVÕYHIDWHWPLúWLU
 .D\VHUL1R¶OXùXEH\HOHULQGHQ
)DKUL\H&ø+$1¶ÕQEDEDVÕYHIDWHWPLúWLU

 0HUVLQ1R¶OXùXEH\HOHULQGHQ<X
VXId(/ø.¶LQNDUGHúLYHIDWHWPLúWLU
 0HUVLQ  1R¶OX ùXEH \HOHULQGHQ
0HKPHWh67h1¶QNDUGHúLYHIDWHWPLúWLU
 1HYúHKLUùXEHVL\HOHULQGHQøEUDKLP
3(.(5¶LQEDEDVÕYHIDWHWPLúWLU
 1HYúHKLUùXEHVL\HOHULQGHQ6H\LW
'(0ø5&ø¶QLQDQQHVLYHIDWHWPLúWLU

 1HYúHKLUùXEHVL\HOHULQGHQ5DPD]DQ
h16$/¶ÕQDPFDR÷OXYHIDWHWPLúWLU
 .D\VHUL1R¶OXùXEH\HOHULQGHQ
øEUDKLP<,/0$=¶ÕQDQQHVLYHIDWHWPLúWLU
 1HYúHKLUùXEHVL\HOHULQGHQ)LNUHW
 $QWDO\D1R¶OXùXEH\HOHULQGHQ
6$5,¶QÕQGHGHVLYHIDWHWPLúWLU
 .D\VHUL1R¶OXùXEH\HOHULQGHQ
6HYLP$&$5¶ÕQNÕ]NDUGHúLYHIDWHWPLúWLU %LURO$56/$1¶ÕQDEODVÕYHIDWHWPLúWLU
 1HYúHKLUùXEHVL\HOHULQGHQ$GHP
 $QWDO\D1R¶OXùXEH\HOHULQGHQ$OL
%$7,¶QÕQDQQHVLYHIDWHWPLúWLU
 .D\VHUL1R¶OXùXEH\HOHULQGHQ
$&$5¶ÕQEDOGÕ]ÕYHIDWHWPLúWLU
)XDWd$7$/.$<$¶QÕQND\ÕQYDOLGHVLYH
 1HYúHKLUùXEHVL\HOHULQGHQ<XVXI
IDWHWPLúWLU
 $QWDO\D1R¶OXùXEH\HOHULQGHQ
<,/0$=¶ÕQDQQHVLYHIDWHWPLúWLU
+LOPL7$1(5¶LQGHGHVLYHIDWHWPLúWLU
 .ÕUúHKLUùXEHVL7HúNLODWODQGÕUPD6HN
 6LQRSùXEHVL\HOHULQGHQ$KPHW
UHWHULhQDO6(<)ø¶QLQND\ÕQYDOLGHVLYHIDW
 $QWDO\D1R¶OXùXEH\HOHULQGHQ
.(6¶LQDQQHVLYHIDWHWPLúWLU
HWPLúWLU
0HWLQ*h/(d¶LQEDEDVÕYHIDWHWPLúWLU
 6LQRSùXEHVL\HOHULQGHQ$KPHW
 .ÕUúHKLUùXEHVL6HNUHWHUL<DúDU
 $QWDO\D1R¶OXùXEH\HOHULQGHQ
ù(17h5.¶QDQQHVLYHIDWHWPLúWLU
0LWKDW%(ùø.dø2ö/8¶QXQEDEDVÕYHIDW &ø9$1¶ÕQEDEDVÕYHIDWHWPLúWLU
 6LQRSùXEHVL\HOHULQGHQ0HGLKD
HWPLúWLU
 .ÕUúHKLUùXEHVL\HOHULQGHQ$KPHW
(56(1¶LQNX]HQLYHIDWHWPLúWLU
 %XUVD1R¶OXùXEH\HOHULQGHQ*O .(1'ø5/ø¶QLQDQQHVLYHIDWHWPLúWLU
 6LQRSùXEHVL\HOHULQGHQ+DVDQ
úDKø6/$0¶ÕQDQQHDQQHVLYHIDWHWPLúWLU
 .ÕUúHKLUùXEHVL\HOHULQGHQøEUDKLP
d,5$&,¶QÕQD÷DEH\LYHIDWHWPLúWLU
 %XUVD1R¶OXùXEH\HOHULQGHQøVODP 6$ö',d¶ÕQDQQHVLYHIDWHWPLúWLU

 <R]JDWùXEHVL\HOHULQGHQ9DKLW
d$ö/$<$1¶ÕQDQQHVLYHIDWHWPLúWLU
 .ÕUúHKLUùXEHVL\HOHULQGHQ$OL
$7(ù¶LQEDEDVÕYHIDWHWPLúWLU
*HQHO0HY]XDWYH7RSOX*|UúPH
 %XUVD1R¶OXùXEH\HOHULQGHQ)DW ø/+$1¶ÕQEDEDVÕYHIDWHWPLúWLU
6HNUHWHULPL]
PD$5$%8/$1¶ÕQEDEDVÕYHIDWHWPLúWLU
 .ÕUúHKLUùXEHVL\HOHULQGHQdHOHEL
<DúDUù$+ø1'2ö$1¶ÕQ
 %XUVD1R¶OXùXEH\HOHULQGHQ5HP 9$5,ù¶ÕQD÷DEH\LYHIDWHWPLúWLU
EDEDVÕYHIDWHWPLúWLU
 $QWDO\D1R¶OXùXEH\HOHULQGHQ
6HIHU$5,&$¶QÕQDQQHVLYHIDWHWPLúWLU

]L<$/,1¶ÕQDQQHVLYHIDWHWPLúWLU

 ']FHùXEHVL\HOHULQGHQ+DVDQ
<(ùø/<857¶XQEDEDVÕYHIDWHWPLúWLU

 .ÕUúHKLUùXEHVL\HOHULQGHQ0XVWDID
7$6$1¶ÕQEDEDVÕYHIDWHWPLúWLU

 .ÕUúHKLUùXEHVL\HOHULQGHQ$EGXOODK

0HUKXPODUD$OODK¶WDQUDKPHW
NÕ\PHWOLDUNDGDúODUÕPÕ]DYH
VHYHQOHULQHEDúVD÷OÕ÷ÕQL\D]HGHUL]
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1968 yılında Kadirli’de doğdu. İlk ve orta
öğrenimini Kadirli’de, lise öğrenimini Adana’da
tamamladı. Devamında Gazi Üniversitesi Makina Bölümünü bitirdi. Göreve Tekirdağ’da
başladı. Sonrasında Kayseri Yeşilyurt, Sivas Şarkışla ve Hatay Payas Endüstri Meslek Lisesinde
öğretmen ve idareci olarak çalıştı. 2010 yılının
Eylül ayında Hatay-Kırıkhan Tek ve End. Meslek Lisesine okul müdürü olarak atandı. Harun
Türkmenoğlu evli ve 3 çocuk babasıdır.7 Mayıs
2011 de görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

 
#$

Denizli

19 Nisan 1969 tarihinde Tavas’ın Nikfer kasabasında dünyaya geldi.
6 yaşına kadar Almanya’da kaldı. İlk ve ortaokulu Nikfer’de okudu. Lise
öğrenimini Denizli Anafartalar Lisesinde tamamladı. Üniversite öğrenimini ise Burdur Eğitim Fakültesinde yaptı. 1990 yılında Diyarbakır
Kulp ilçesinde ilk görevine başladı. Görev yaptığı okullarda okul müdürlüğü de yapan Ömer Etçi 08 Şubat 1998 tarihinde eşi Sultan Hanım
ile evlendi.
Daha sonra 2004 Eylül ayında Kütahya Gediz-Fatih İlköğretim
Okuluna atandı. 2005 Haziran ayında Acıpayam ilçesine atanan kardeşimiz, Osman Manisalı İlköğretim Okulunda görevine devam ederken
19.04.2011 tarihinde hakka yürüdü.
1999 doğumlu Sadık Berke ve 2002 doğumlu Hasan Buğra adında
Düzce
iki çocuk babası kardeşimize Allah (cc)’’dan rahmet ve mekanının
cennet olmasını niyaz ediyoruz.
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02.02.1954 tarihinde Konya ili Ereğli ilçesi
Büyükdoğan Köyünde doğmuştur. 1975 yılında Konya Ereğli İvriz İlköğretmen Okulu’ndan
mezun olarak Erzincan ili Kemah ilçesi Tandırbaşı Köyü İlkokulunda 17.09.1975 tarihinde
Öğretmenlik hayatına başlamıştır. 03.10.1994
tarihinde Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri bölümünden mezun
olmuştur.
Sırasıyla görev yaptığı yerler şöyledir:
26.8.1977–28.12.1979 tarihleri arasında Konya Ereğli Büyükkoraş
Köyü İlkokulu, 28.12.1979-02.01.1987 tarihleri arasında Konya Ereğli
Çakıllar Köyü İlkokulu, 02.01.1987-27.10.1994 tarihleri arasında Konya Ereğli Namık Kemal İlkokulu.
Unvan değişikliği nedeniyle, 31.10.1994 tarihinde Çorum İl Milli
Eğitim Müdürlüğünde İlköğretim Müfettiş Yardımcısı olarak görevine
başladı. 17.08.1998 tarihine kadar burada İlköğretim Müfettişi olarak
görev yaptı.
Daha sonra Konya’ya tayini çıktığından, 28.08.1998–14.06.2010
tarihleri arasında Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde İlköğretim
Müfettişi, yönetmelik değişikliği sebebiyle de 14.06.2010-20.05.2011
tarihleri arasında da Eğitim Müfettişi olarak görev yaptı.
Kalp rahatsızlığı sebebiyle 19 Mayıs 2011 Perşembe günü ameliyata alınmış, maalesef ameliyatı iyi geçmemiş ve 20 Mayıs 2011 Cuma
günü 01.30’da Hakkın Rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin,
mekânı cennet olsun.
Eğitim Müfettişi Hasan SATI, Evli ve 1 erkek ve 1 kız çocuk babasıydı.

7UN(÷LWLP6HQFDPLDVÕRODUDNYHIDWHGHQ\HOHULPL]H\H\DNÕQODUÕQD$OODK¶WDQ5DKPHW\DNÕQODUÕQD%DúVD÷OÕ÷ÕGLOL\RUX]
I
\
]  \ \
\
ú

(÷LWLPdDOÕúDQODUUÕQÕQ&HVXU6HVL
ZZWXUNHJLWLLPVHQRUJWU
ZZ

7h5.ø<(.$086(1

7h5.(öø7ø06(1

0D\ÕV

31

