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MÜCADELE İLE GEÇEN 19 YIL !

18 Haziran 1992 Tarihinde bir avuç cesur eğitim çalışanının 
fedakar gayretleriyle kurulan Türk Eğitim-Sen, 

bugün ülkemizin en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi 
haline gelmiştir.

Eğitim çalışanlarının hak  mücadelesinin en önemli direnç 
merkezi olan sendikamız; eğitimi ve eğitim çalışanlarını ilgilendi-
ren her gelişmeye müdahil olan ve ortaya koyduğu onurlu müca-
dele ile toplumun her kesiminin takdirini kazanan bir meslek ku-
ruluşudur. Gerçek ve öncü sendikacılığın gereklerini her zaman 
yerine getiren Türk Eğitim-Sen, bu vasıfları itibariyle sevenlerini 
gururlandıran, sevmeyenlerini ise her zaman ürküten önemli ve 
güçlü bir yapıdır.

Öte yandan Türk Eğitim-Sen, salt ücret sendikacılığı yapma-
yan; bir parçası olduğu Türk milletine karşı sorumluluklarını da 
tavizsiz bir şekilde yerine getiren milli bir sivil toplum kuruluşu-
dur. Toplumu ilgilendiren bütün süreçlere toplum adına taraf olan 
sendikamız, bu niteliğiyle de yıkılmaz milli bir kaledir.

Sendikamızın kuruluşundan bugüne kadar  katkılarını  esirgemeyen  tüm emektarlarımıza, 
gecesini gündüzüne katarak yürekli mücadeleleriyle  teşkilatımızı en büyük kılan 

bütün yönetici arkadaşlarımıza ve her türlü dalavereye rağmen üye olarak 
sendikamıza güç veren üyelerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.

TÜRK EĞİTİM-SEN 19 YAŞINDA

İŞ BIRAKMA EYLEMİNE KATILANLARA 
CEZA VERİLEMEZ

ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM SENDİKALARI BİRLİĞİNİN TOPLANTISI 
PRİZREN’DE YAPILDI

4/C LİLERLE BAZI KURUMLARDA ÇALIŞAN 
SÖZLEŞMELİLER ÜVEY EVLAT MI?



Temmuz 2011

2 TÜRK EĞİTİM-SEN
TÜRKİYE KAMU-SEN

Kamu çalışanlarının sesi soluğu Türkiye 
Kamu-Sen, yürüttüğü onurlu mücadelede 
19. yılını kutladı.

Konfederasyonun 19. kuruluş yıldönü-
mü Dedeman Otel’de düzenlenen akşam 
yemeği ile kutlandı. Türkiye Kamu-Sen 
Genel Başkanı İsmail Koncuk, ‘’konfede-
rasyonun 19. kuruluş yıl dönümü’’ dolayı-
sıyla Dedeman Otel’de düzenlenen akşam 
yemeği öncesinde bir konuşma yaptı.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsma-
il Koncuk, Hükümetten, memurların grev, 
toplu sözleşme ve siyasete katılma hakkını 
göz ardı etmeden, demokratik, katılımcı ve 
özgürlükçü bir anayasa hazırlamasını bek-
lediklerini bildirdi.

Türkiye Kamu-Sen’in yalnızca ücret 
sendikacılığı yapmadığını, toplumun ve 
çalışanların bütün sıkıntılarıyla yakından 
ilgilendiğini belirten Koncuk, huzurlu ve 
insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlan-
ması, nimette de külfette de adaletin tesis 
edilmesi, toplumun tüm kesimlerine büyü-
meden pay verilmesi ve adil bir gelir dağılı-
mı sağlanması yolunda kutlu bir mücadele 
sergilediklerini ifade etti.

Denge tazminatı ile başlayan ve 2008 yı-

lında protokole bağlanan eşit işe eşit ücret 
uygulamasının amacının dışına çıktığını, 
aksaklığa uğradığını ve mağduriyetler ya-
rattığını belirten Koncuk, ‘’Bizler memu-
run da vatandaş olduğunun, demokratik, 
siyasi ve ekonomik hakları olduğunun 
unutulmadan memurlarımızın yüzünün 
gülmesini, geleceğe umutla bakması için 
öncelikle adil bir ücret sisteminin oluştu-
rulmasını ve kurumlar arasındaki ücret 
adaletsizliğinin bir an önce giderilmesini 
istiyoruz’’ dedi.

‘’Haksızlıklara, güvencesizliğe ve düşük 
ücrete neden olan taşeronlaşmanın’’ bir an 
önce son bulmasını ve kamuda devlet hiz-
metlerinin yalnızca iş güvencesine sahip 
memurlar tarafından verilmesini istedikle-
rini bildiren Koncuk, kamu görevlilerinin 
iş güvencesinin korunması ve geliştirilme-
si, iş güvencesinden mahrum çalışanların 
güvenceye kavuşturulması ve sözleşmeli 
personelin bir kısmının kadroya geçiril-
mesinde büyük bir aşama kaydettiklerini 
söyledi.

Koncuk, 300 bin civarındaki sözleşmeli 
ve geçici personelden yalnızca 192 bininin 
kadroya geçirilerek 110 bin personelin dış-
lanmasını doğru bulmadıklarını vurgula-

yarak, kamuya sözleşmeli personel alımı-
nın devam ettiğine dikkati çekti.

4-b’li ve belediyelerde, il özel idarelerin-
de kurumların özel kanunlarına göre çalış-
tırılan sözleşmeli personelin sorunlarının 
çözümsüz kaldığını kaydeden Koncuk, 
kadro hakkı elde edemeyen diğer sözleş-
meli personel ile 4-c’lilerin kadroya kavuş-
ması ve kamuda sözleşmeli istihdamına 
son verilmesi için girişimlerinin süreceğini 
bildirdi.

Yıllardır verdikleri mücadelenin so-
nunda toplu sözleşme hakkının anayasal 
güvence altına alınmış olmasını ‘’kamu 
görevlileri sendikacılığında atılmış büyük 
bir adım’’ olarak nitelendiren Koncuk, 
‘’Anayasa değişikliğinin üzerinden 10 aya 
yakın bir zaman geçmiş olmasına rağmen 
hala memurların toplu sözleşme hakkını 
kullanması ile ilgili yasal düzenlemenin 
yapılmamış olması, son derece büyük bir 
eksikliktir. İstediği anda Kanun Hükmün-
de Kararname yetkisini kullanarak, istedi-
ği değişikliği gerçekleştiren hükümetin bu 
düzenlemeyi de görüşlerimiz doğrultusun-
da yapması mümkünken, süreç sürünce-
mede bırakılarak toplu sözleşme hakkımız 
adeta bir belirsizlik ortamına sürüklenmek 
istenmektedir’’ diye konuştu.

Örgütlenme, grev ve toplu sözleşme 
hakkı ile siyasete katılma hakkının bir bü-
tün olarak kullanılmadığı bir yapının sen-
dikacılık anlayışıyla uyuşmadığının altını 
çizen Koncuk, yargı kararıyla evrensel söz-
leşmeler yoluyla ve fiili uygulamalarla sabit 
bir hak haline gelmiş olan grev hakkının 
kanunlarla yasaklanmasının kabul edile-
mez olduğunu söyledi.

Grev hakkının Anayasa değişikliğine 
konu edilmeyişinin mutlaka en kısa za-
manda düzeltilmesi gereken bir konu oldu-
ğunu ifade eden Türkiye Kamu-Sen Genel 
Başkanı İsmail Koncuk, sözlerini şöyle sür-
dürdü:

 ‘’Anayasa değişikliğinde memurların 
Kamu İşveren Kurulu ile anlaşması duru-
munda toplu sözleşme hükümlerinin ha-
yata geçirileceği öngörülmüştür, ancak bu-
güne kadar imzalanan mutabakat metinle-
rini yok sayan hükümetin, toplu sözleşme 
hükümlerini hayata geçireceği konusunda 
ciddi şüpheler oluşmaktadır. Bu şüpheleri 
ortadan kaldıracak olan uygulama, toplu 
sözleşme, uzlaştırma mekanizması, grev 
gibi konuların yasal mevzuatta nasıl ele alı-
nacağıyla yakından ilgilidir.

TÜRKİYE KAMU-SEN 19 YAŞINDA



Temmuz 2011

TÜRK EĞİTİM-SEN
TÜRKİYE KAMU-SEN 3

Yüksek bir oy oranı ile iktidarını sür-
düren hükümetin, önümüzdeki dönemde 
ortaya koyacağı uygulamalar bu anlamda 
bizler için son derece büyük önem arz et-
mektedir. İktidarın, milletimizden aldığı 
desteği kötüye kullanmadan, toplumsal 
bir mutabakatla çalışma hayatını gelişti-
ren, memurların grev, toplu sözleşme ve 
siyasete katılma hakkını göz ardı etmeden, 
demokratik katılımcı ve özgürlükçü bir 
anayasa hazırlamasını Türkiye Kamu-Sen 
olarak beklemekteyiz.’’

Koncuk, Anayasa değişikliğinde mille-
tin hassasiyetlerinin göz ardı edilmesine, 

devletin kuruluş felsefesinin yansıtıldığı 
anayasanın başlangıç metninin özünün de-
ğiştirilmesine, devletin temel niteliklerini, 
şeklini ve bütünlüğünü tanımlayan mad-
delere dokunulmasına asla müsaade etme-
yeceklerini söyledi.

Son günlerde içeride ve dışarıda yaşanan 
gelişmelerin Türkiye’nin büyük bir gerilim 
ve çatışma ortamına itildiğini gösterdiği-
ni kaydeden Koncuk, sorunların çözümü 
noktasında hukukun üstünlüğü ilkesine 
sıkı sıkıya bağlı kalınarak, hukuka duyulan 
güveni zedeleyecek söylem ve davranışlar-
dan kaçınılması gerektiğini vurguladı. 

Kuruluş yıldönümüne, Türk Sağlık-Sen 
Genel Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen Genel 
Sekreteri Önder Kahveci, Türkiye Kamu-
Sen Genel Mali Sekreteri ve Türk Diyanet 
Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Türk 
Büro-Sen Genel Başkanı ve Türkiye Kamu-
Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Fah-
rettin Yokuş, Türkiye Kamu-Sen Genel 
Eğitim Sekreteri ve Türk Ulaşım-Sen Genel 
Başkanı Nazmi Güzel, Türkiye Kamu-Sen 
Genel Toplu Görüşme Sekreteri ve Türk 
İmar-Sen Genel Başkanı Necati Alsancak, 
Türkiye Kamu-Sen Genel Mevzuat Sekre-
teri ve Türk Haber-Sen Genel Başkanı İs-
mail Karadavut, Türkiye Kamu-Sen Genel 
Basın Sekreteri ve Türk Enerji-Sen Genel 
Başkanı Celal Karapınar, Türkiye Kamu-
Sen Genel Dış İlişkiler Sekreteri ve Türk 
Tarım Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Demirci, Türkiye Kamu-Sen Genel Sosyal 
İşler Sekreteri ve Türk Yerel Hizmet-Sen 
Genel Başkanı İlhan Koyuncu , Türk Kül-
tür Sanat-Sen Genel Başkanı Hasan Hüse-
yin Yılmaz, Türk Emekli-Sen Genel Başka-
nı Osman Özdemir de katıldı. Kutlama ye-
meğine katılanlar arasında Türkiye Kamu-
Sen eski Genel Başkanı Bircan Akyıldız 
ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Hamit 
Ayanoğlu ile konfederasyonun temsilcile-
ri, sendika başkanları, basın temsilcileri ve 
çok sayıda davetlilerde vardı.

Eskişehir Türk Eğitim-Sen Üyemiz Uğur AYSUL tarafın-
dan hazırlanan Müdürlük ve Müdür Yardımcılığı Sınavına 
hazırlık notları Genel Merkezimizce incelenmiş olup üyeleri-
mize faydalı olacağı düşünülerek TES ana sayfa kampanyalar 
bölümünde tanıtımı yapılmıştır. 

Notlar oldukça kapsamlı olup incelemek isteyenler için 
içerik ekte sunulmuştur.

Torba yasa dâhil tüm kanun, yönetmelik, yönerge ve karar-
lar güncel olarak işlenmiştir.

Son 10 yılın çıkmış soruları dâhil edilen notlarda e-mail 
adresini bildiren tüm üyelere sanal destek verilerek kanun, 
yönetmelik, yönerge vb. değişiklik meydana gelmesi duru-
munda e-mail yoluyla haberdar edilerek değişikliklerin eki 
word veya pdf ortamında gönderileceği notların yazarı Uğur 
AYSUL tarafından taahhüt edilmektedir.

Notlarımızın,bu sınavlara hazırlanan üyelerimize yararlı 
olmasını ve sınavlardaki başarılarına katkı sağlamasını dili-
yoruz… 

İDARECİLİK SINAVINA 
HAZIRLANAN 

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE

İŞ BIRAKMA EYLEMİNE 
KATILANLARA CEZA 

VERİLEMEZ

Niğde İli Bor İlçesinde 25 Kasım 2009 tarihinde Türkiye 
Kamu Sen tarafından alınan bir günlük iş bırakma eylemine 
katıldığı için kınama cezası ile cezalandırılan üyelerimizden 
Gülçin KILIÇÇEKER ve Mustafa EMEGİL adına açılan dava-
lar neticesinde, Aksaray İdare Mahkemesinin 2010/1119 E., 
2011/620 K. Sayılı ve 17.05.2011 tarihli karar ve 2010/1177 E., 
2011/609 K. Sayılı ve 17.05.2011 tarihli kararları ile bir günlük 
iş bırakma eyleminin sendikal faaliyet kapsamında “mazeret” 
sayılacağı gerekçesiyle disiplin cezalarının iptaline hükmedil-
miştir. 
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Milli Eğitim Bakanlığı Diyarbakır Va-
liliğine gönderdiği resmi yazı ile; sevkli 
günlerde ek ders ücreti ödenecek sürenin 
hesabında, ayakta görülen tedavi süresine 
tedavi merkezine gidiş ve tedavi sonunda 
iş yerine dönüş için gerekli olan makul yol 
süreleri de eklenmek suretiyle bulunacak 

süre içindeki ders görevinin yapılmış sa-
yılmasının gerekmekte olduğu ancak aynı 
gün içinde bu sürenin dışında kalan süre-
lerdeki ders görevlerinin yapılmış sayılma-
yacağını belirtmiştir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu-
nun YD İtiraz No:2009/121 sayılı kararın-
da bir ayda dört günü geçmemek üzere il 
içinde veya dışında olduğuna bakılmaksı-
zın ayakta görülen tedavi nedeni ile ders 
görevini yerine getiremeyenler, yine bu 
günlerde üzerlerinde bulunan aylık kar-
şılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde 

yönetim ve hazırlık ve planlama görevleri-
ni yapmış sayılacakları vurgulanmaktadır. 
Ancak Bakanlık bu yazısında tedavi süresi 
hesabı yoluna giderek tedavi saati hesapla-
ması hususunda bir kaos oluşturmaktadır.

Daha öncede Türk Eğitim Sen olarak 
konuyu defalarca Bakanlık nezdinde dile 
getirdiğimiz halde uygulamada bir türlü 
Bakanlık tarafından net bir çözüm getirile-
memiştir. Son olarak Diyarbakır Valiliğine 
gönderilen yazıda ortaya çıkan sorunların 
giderilmesi adına ilgili yazının iptali için 
dava açmış bulunuyoruz.

AYDA 4 GÜN SEVKTE ÜCRET KESİLMESİ 
YARGI KARARINA AYKIRIDIR

Bilindiği üzere Bakanlığın 15/06/2011 
tarih ve 40105 sayılı yazısı ile Öğretmenlik 
Kariyer Basamakları Yükselme Sınavında 
60 ve üzeri puan alanlardan, Alanında veya 
Eğitim Bilimleri Alanında Tezli Yüksek 
Lisans Öğrenimini 30 Eylül 2005 tarihine 
kadar tamamlayanlardan kontenjan nede-
niyle uzman öğretmenlik sertifikası alama-
yanlara başvurmaları halinde başvuru tari-
hi itibari ile uzman öğretmenlik sertifikası 
verileceği, başvuruların ise 20 Haziran–8 
Temmuz 2011 tarihleri arasında elektronik 
ortamda alınacağı belirtilmişti.

Anayasa Mahkemesinin kararı ile Öğ-
retmenlik Kariyer Basamaklarında Yüksel-
me Yönetmeliğinin 9. maddesinde öngö-
rülen kıdem şartı da Anayasa Mahkemesi 
kararının yürürlüğe girdiği 18.03.2010 ta-
rihinden itibaren kendiliğinden hükümsüz 

kalmıştır.

Bakanlığın 15/06/2011 tarih ve 40105 
sayılı yazısında “Alanında Tezli Yüksek 
Lisans Öğrenimini 30 Eylül 2005 tarihine 
kadar tamamlayanlardan kontenjan nede-
niyle uzman öğretmenlik sertifikası alama-
yanlara” bu hakkın verileceği belirtilmiştir. 
Oysa ki Anayasa Mahkemesi kararı ile kı-
dem şartı tamamen ortadan kalktığı için 
sadece kontenjan sınırlamasından dolayı 
bu hakkı alamayanlara değil, alanında tez-
li yüksek lisans öğrenimini tamamladığı 
halde kıdem şartından dolayı o tarihlerde 
başvuru yapamayanlara da bu hakkın ve-
rilmesi gerekmektedir.

Nitekim bir üyemiz tarafından açı-
lan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesi-
nin 2010/898 E., 2010/1975 K. Sayılı ve 
30.11.2010 tarihli kararla, alanında tezli 
yüksek lisans öğrenimini tamamlayan da-
vacının yasal dayanağı kalmayan kıdem 
şartını tamamlamadığı gerekçesiyle uzman 
öğretmen olarak atanmamasına ilişkin iş-

lemin hukuka uyarlık bulunmadığı gerek-
çesiyle iptaline hükmedilmiştir. 

Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gön-
derdiğimiz 16.06.2011 tarih ve 1682 sayılı 
yazımızda, Kariyer Basamaklarına Yer-
leştirme Değerlendirme işlemleri için son 
müracaat tarihi olan 20 Eylül 2006 tari-
hinin baz alınarak hem kıdem, hem de 
kontenjan mağduru olan tüm adaylara, bu 
tarih itibariyle Uzman Öğretmenlik ya da 
Başöğretmenlik Sertifikası verilecek şekil-
de düzenleme yapılmasını talep etmiştik.

Bakanlık tarafından bu yazımıza henüz 
bir cevap verilmediği gibi daha önce kıdem 
şartını taşımadığı için başvuru yapama-
yanlara şu anda elektronik ortamda başvu-
ru ekranı açılmamaktadır. Başvuru süresi 
08.07.2011 tarihi itibariyle sona erecektir. 
Elektronik ortamda başvuru yapması en-
gellenerek mağdur edilen kişilerin kurum-
larına yazılı olarak başvuru yaparak konu-
yu yargıya taşımaları gerekmektedir.  

UZMAN ÖĞRETMENLİK 
SERTİFİKALARINDAKİ SORUNLAR 

GİDERİLMELİDİR

SÖZLEŞMELİYKEN YER DEĞİŞTİRENLER YOLLUK 
ALMAYA DEVAM EDİYOR

Sözleşmeli olarak görev yapmakta iken yer değiştiren öğretmenlerimize ödenmeyen görev yolluklarının ödenmesi için açılan idari 
davalarda olumlu kararlar gelmeye devam ediyor. Şanlıurfa ilinden Kırşehir iline eş durumu özrü nedeni ile atanan bir Türk Eğitim 
Sen üyesine ödenmeyen görev yolluğunun ödenmesi için açılan idari davada Yozgat İdare Mahkemesi olumlu karar vermiştir.   
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İlköğretim okullarında seminer çalışma-
larına katılan rehber öğretmenlere 15 saat ek 
ders ücreti ödenirken, Ortaöğretim kurumla-
rında görev yapan rehber öğretmenlere ücret 
ödenmeyeceği konusunda tarafımıza şikayet-
ler gelmektedir.

Ortaöğretim okullarında görev yapan 
rehber öğretmenlere öğretim yılı başında ve 
sonunda ilgili mevzuat hükümleri ile tespit 
edilen inceleme, araştırma, planlama, prog-
ramlama, yönetim, denetim, eğitim ve öğre-
tim gibi görevlerinden dolayı ek ders ücreti 
ödenmesi gerekmektedir.

Aynı zamanda rehber öğretmenlerin yaz 
aylarında değişik zamanlarda okula gitmek 
zorunda kalmalarından dolayı tatillerini ya-
pamamaları ve bu zamanlar karşılığında ek 
ders ücretinden de yararlandırılmamaları 
mağduriyetlere sebep olmaktadır.

Bu anlamda Bakanlıkça ortaöğretim okul-
larında görev yapan rehber öğretmenlerin 
mağdur edilmemesi için gereken çalışmanın 
yapılması adına Türk Eğitim Sen olarak yazılı 
bir başvuruda bulunduk.

Altunhisar’dan  Kayseri Yahyalı Kapuz-
başı Şelaleleri’ne giden sendikamıza bağlı 
öğretmen – memur  ve aileleri Yahyalı ya-
kınlarında trafik kazası geçirdi.

Niğde Altunhisar İlçesinde görev yapan 
sendikamız üyesi öğretmen ve memurlar 
aileleri ile birlikte Kayseri ili Yahyalı İlçe-
sinde bulunun Kapuzbaşı Şelalelerine gezi 
düzenleyerek sabah erken saatlerde Altun-
hisar ilçesinden Mehmet Duygun yöneti-
minde 51 EV 298 plakalı minübüs ile  ha-
reket etmişlerdi.

Niğde’nin Altunhisar ilçesinden düzen-
lenen geziye katılan öğretmen grubunu 
taşıyan minibüs Yahyalı ilçesi Delialiuşağı 
köyü yakınlarında  virajı alamayarak takla 
attı. 

Özel araçların yanında çok sayıda ambu-
lans yaralıları Yahyalı Devlet Hastanesi’ne 
taşıdı. Yaralılardan Ayşe Göçük (60)  has-

taneye getirilirken yolda hayatını kaybetti. 
32 kişinde yaralı olduğu kaza sonucunda 
yaralılar Kayserinin çeşitli hastanelerinde 
sevk edilerek tedavi altına alındılar.

Kadir Erdemil, Aslıhan Kuzu, Emine 
Zümral, Kaan Erdemil, Seda Kasap Çopur, 
Murat Erdemil, Hikmet Yayla, Nuray Er-
demil, İlker Kemik, Gülnur Şahin, Fatma-

nur Tütüncü, Hasibe Korkmaz, Elif Kasap 
Çopur, Ümit Fuat kasap Çopur, Ceren Elif 
Şener, Şenay Şener, Ali İhsan, Peklin İhsan, 
Ali İhsan, Oktay Erdemil, Ersöz Tütüncü, 
İlhan Kuzu, Cengiz Doğan, Özcan Filikçi 
ve kimliği belli olmayan çok sayıda yaralı 
Yahyalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olanlar buradan  ambulans 
helikopterle Kayseri Devlet Hastanesi’ne 
sevk edildi. Yaralılar Kayseri’nin çeşitli 
hastanelerinde tevdavi altına alındı. Türk 
Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş ve  
bir çok sendika üyesi arkadaşlar  yaralıların 
durumunu öğrenmek ve yardımcı olmak 
için hastanelere gittiler.

Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı an-
cak cerrahi müdahale yapıldığı ve bazı ya-
ralılarında tahliye edildiği bildirildi.

Kazada yaralanan arkadaşlarımıza Türk 
Eğitim-Sen Genel Merkezi olarak geçmiş 
olsun dileklerimizi iletiyoruz.  Vefat eden 
arkadaşımız Ayşe Göçük’e  Allah’tan rah-
met diliyor, yakınlarına ve camiamıza baş-
sağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

REHBER ÖĞRETMENLERİN EK 
DERS ÜCRET MAĞDURİYETİ 

GİDERİLMELİ

ALTUNHİSAR TEMSİLCİLİĞİMİZE 
BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ

MEB PERSONEL 
YER DEĞİŞTİRME 

YÖNETMELİĞİ 
BİR AN ÖNCE 

YAYINLANMALIDIR

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 29/04/2011 
tarih ve 29046 sayılı yazısı ile sendika-
mıza gönderdiği Milli Eğitim Bakanlığı 
Personelinin Yer Değiştirmelerine İlişkin 
Yönetmelik Taslağı ile ilgili görüşlerimizi 
Milli Eğitim Bakanlığına 20.05.2011 tari-
hinde iletmiştik. Ancak bugün itibariyle 
halen Yönetmelik yürürlüğe girmemiştir. 
Yönetmeliğin ivedilikle yürürlüğe girmesi 
için çalışmalarımız devam etmektedir.
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Okullar Tatile Girerken

Sami ÖZDEMİR
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri

2010–2011 eğitim-öğretim yılını son-
landırdığımız bu günlerde hem geçmişi 
gözden geçirip hem de geleceğin nele-
re gebe olduğunu düşünmeden edeme-
yeceğim. Günahıyla sevabıyla bir eği-
tim öğretim yılını bitirmiş olduk. Türk 
Eğitim-Sen olarak bu dönemde pek çok 
sorunla karşı karşıya gelen Türk mille-
tinin ve eğitim çalışanlarının yanında 
olmaya, onların dertleriyle dertlenmeye 
ve dertlerine çözüm üretmeye çalıştık. 
Geçmişe dönüp baktığımızda, sözleşmeli 
öğretmenlerin problemleri, ithal öğret-
men tartışması, eğitim öğretim çalışan-
larının özlük hakları, İstiklal Marşı’mız 
ile andımızın okunup okunmama tartış-
ması KPSS ve  YGS skandalı gibi pek çok 
alanda sorun olarak gördüğümüz nokta-
ları “önce elimizle, sonra dilimizle bun-
lardan sonuç alamıyorsak yüreğimizle” 
düzeltmeye çalıştık.Adam gibi sendika-
cılık yaptık.Dik durduk,alanlarda sessiz-
lerin sesi,toplumda mağdurların umudu 
olduk,Bu mücadelemizden asla da taviz 
vermeyecegiz.

Bu haziran ayı, alışılagelen haziran 
aylarından farklı geldi tabiata. Sıcak yaz 
günlerinin başlangıcı olan haziran geldi  
geçti hala havalar ısınmadı. Her tarafta 
soğuk rüzgârlar eserken, siyaset, uluslar 
arası ilişkiler, ekonomi alanlarında da so-
ğuk rüzgârlar esti. 12 Haziran seçimleri-
nin öncesi soğuyan siyaset, seçimlerden 

sonra da hala aynı gerginliğini artırarak 
devam ettiriyor. Tutuklu vekiller bir ta-
raftan, yemin krizi bir taraftan bunlar bir 
şekilde çözülmeye çalışılıyor. 

Hadi bunlar ne ise de en acısı devle-
te karşı suç işlemiş; devletine asi olmuş 
ve suçu subût etmiş bir kişiyi anayasaya, 
kanunlara rağmen zorla meclise  sokmak 
için harıl harıl çalışan siyaset mekaniz-
ması sıradan vatandaş için, kamu çalışan-
ları için, eğitim çalışanlarının özlük hak-
ları için bu kadar gayret sarf eder miydi? 
Türkiye Cumhuriyeti’nin en yüksek mah-
kemesinin başkanı kamu çalışanları için, 
eğitim neferleri için “Bizimde söyleyecek-
lerimiz olabilir.” Der miydi? Yoksa el elin 
eşeğini türkü çağırarak mı arıyor. Acaba 
biz mi el’iz onlar mı…? Diye düşünme-
den edemiyorum. İçerdeki bu siyasi ge-
lişmelerle birlikte, Ortadoğu da krizler 
ayaklanmalar hala devam ediyor. Kapı-
mıza mülteciler dayanıyor. 

Siyasi tansiyon böyle devam ederken, 
binlerce öğretmen adayının dört gözle 
beklediği Temmuz ve Ağustos öğretmen 
atamaları  yapılacak. Kontenjanlarla ilgili 
tartışmalar hala devam ediyor. Bütün oto-
riteler sayıların yeterli olmadığını yüksek 
perdeden dile getirirken Millî Eğitim 
Bakanlığı’ndan ses yok. Önümüzdeki 
günlerin gebe olduğu bir başka önemli 
gelişme ise 2012 yılı zamlarının belirle-
neceği toplu görüşmeler. Gerçi ramaza-

nından ne gördük ki bayramından bir şey 
umalım. Her ne olursa olsun bizler bütün 
bu gelişmeleri yakından takip edip,  ha-
zırlıklarımızı yapıyoruz.

“Okullar tatile girerken” dedik yazımı-
zın başlığında, özenle seçtik, bir çarpıklı-
ğa bir eksikliğe dikkat çekmek için. Evet 
okular tatile giriyor. Öğretmenler, eğitim 
çalışanları ve öğrencilerin büyük bir kıs-
mı tatile giremiyor. Neden mi? Aldıkları 
ücret aldıkları asgari geçim şartlarının 
çok altında, diğer kamu kurumları gibi 
kampları, dinlenme tesisleri yok ya da ye-
terli değil. 4 kişilik bir ailenin küçük bir 
tatil yapması ciddi bir maliyet. Bu sebep-
lerden dolayı eğitim çalışanlarının büyük 
bir kısmı ya tatile çıkmıyor ya da tatile 
çıksa da geleneksel tatil değimiz,       yani 
baba ocağına, köyüne kentine gidiyor.

Bu yazı aracılığıyla bütün kamu eğitim 
çalışanlarına, öğretmen adayları öğrenci-
lere iyi tatiller diliyorum.  

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim Sen 
Genel Başkanı İsmail Koncuk’un açıklanan 
enflasyon rakamlarına ilişkin basın açıkla-
masıdır.

“2011 yılının Haziran ayına ilişkin enf-
lasyon verileri açıklandı. Buna göre Ha-
ziran ayı Tüketici Fiyatları Enflasyonu 

%-1,43 olarak belirlendi ve yılın ilk altı 
ayı için enflasyon %3,43 oldu. Böylelikle 
de memurlarımızın Temmuz ayında enf-
lasyon farkı alarak, eriyen maaşlarının bir 
nebze olsun telafi edilmesi umudu da suya 
düştü.

Eğer Haziran ayı enflasyonu eksi değer-
lerde çıkmasaydı, memur, işçi ve emekli 
maaşları için %1 oranında ek bir zam gün-
deme gelecek, Ağustos ayında başlayacak 
olan Toplu pazarlıklarda en fazla tartışı-
lacak konulardan bir tanesi de memurla-
rın eriyen maaşları olacaktı. Hatırlanacağı 
üzere geçtiğimiz yıl da enflasyon verileri 
beklentilerin üzerinde gerçekleşirken yine 
Haziran ayında TÜFE’nin eksi değerlerde 
gerçekleştiği belirtilmişti.

Her yıl Haziran ayına kadar enflasyo-
nun yüksek çıkması ve memur maaşlarının 
pahalılık karşısında erimesi ve Haziran ayı 
geldiğinde eksi çıkan enflasyonla, enflas-

yon farkı ödemesinin rafa kaldırılması ka-
nıksanmış bir durum oldu. Oysa yılın 10 
ayında sürekli eriyen memur maaşlarının 
yalnızca memur maaşlarına zam yapıla-
cağı Haziran ve Aralık aylarında eksi çık-
ması tarafımızca manidar bulunmaktadır. 
Kaldı ki, yılın büyük bölümünde memur 
maaşları erirken bir aylık eksi enflasyonla 
erimenin durduğunun ve mahsuplaşmanın 
kendiliğinden gerçekleştiğinin kabul edil-
mesinin de mantıklı hiçbir izahı yoktur.

Bu nedenle Türkiye Kamu-Sen, bu yıl 
yapılacak Toplu Pazarlıklarda, memur ma-
aşlarının enflasyon karşısında erimesinin 
önlenmesi konusunu en önemli gündem 
maddesi olarak masaya taşıyacak ve maaş 
artışlarında hedeflenen enflasyon yerine 
gerçekleşen enflasyonun temel alınması, 
çalışanlara refah payı ödenmesi ve büyü-
meden pay verilmesi talebini mutlak suret-
te Toplu Pazarlıklarda kabul ettirecektir. “

ENFLASYON 
OYUNU MU?
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DAĞ FARE DOĞURDU!..

Türkiye Kamu-Sen bir kez daha mağdur 
sözleşmelilerin sesi oldu.

Seçim arifesinde bazı sözleşmelileri 
kadroya alan hükümet, 110 bin sözleşme-
liyi ise unuttu. Türkiye Kamu-Sen konuyu 
gündeme taşımak için Maliye Bakanlığı 
önünde eylem yaptı. Eylemde basın açık-
laması yapan Türkiye Kamu-Sen Genel 
Başkanı İsmail Koncuk,” hükümet bizi 9 
senedir ilk defa anladı, onu da yanlış an-
ladı” dedi.

Eyleme , Türk Sağlık-Sen Genel Başka-
nı Önder Kahveci, Türk Diyanet Vakıf-Sen 
Genel Başkanı Nuri Ünal, Türk Büro-Sen 
Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, Türk Yerel 
Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan Koyun-
cu, Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Naz-
mi Güzel, Türk İmar-Sen Genel Başkanı 
Necati Alsancak, Türk Haber-Sen Genel 
Başkanı İsmail Karadavut, Türk Enerji-Sen 
Genel Başkanı Celal Karapınar, Türk Kül-
tür Sanat-Sen Genel Başkanı Hasan Hüse-
yin Yılmaz ve çok sayıda sendika yöneticisi 
katıldı.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsma-
il Koncuk konuşmasında, siyasi iktidarın 
sözleşmeli personel uygulamasının mucidi 
olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Türkiye Kamu-Sen olarak yıllardır ezi-
len, hor görülen, en temel insan hakkından 
dahi mahrum bırakılan, ailelerinden ko-

parılan, güvencesiz bir geleceğe mahkûm 
edilen sözleşmeli personelin sesi, soluğu 
olduk.Yaptığımız eylemlerle, gerçekleştir-
diğimiz mitinglerle, başlattığımız kampan-
yalar ve yürüttüğümüz hukuk mücadele-
siyle, güvencesiz, güvensiz, örgütsüz, emek 
düşmanı, esnek ve sözleşmeli personel ça-
lıştırılması uygulamasına karşı tek başımı-
za mücadele verdik.Ancak hükümet, bü-
tün uyarılarımıza rağmen, insan onuruna 
yakışmayan, sosyal devlet ilkesine uyma-
yan, “kamu hizmeti” anlayışını zedeleyen, 
sözleşmeli personel uygulamasını ısrarla 
sürdürdü. İktidarı boyunca, adeta kamuyu 

bir sözleşmeli cehennemine çevirdi. Ve 9 
yıl içinde, sözleşmeli personel sayısını 10 
binden 300 bine; geçici personel sayısını 
ise 164’ten 45 bine çıkardı.Bu dönemde 
adeta sözleşmeli uygulamasının mucidi 
oldular ve kamuda güvensiz ve güvencesiz 
çalışmayı yoktan var ettiler.Hazırladıkla-
rı sözde Kamu Yönetimi Reformunda bile 
tüm memurların sözleşmeli statüye geçiril-
mesi vardı. Bazı yandaş sendikalar da “me-
murlar sözleşmeli olmalı” diyerek, bu kara 
kampanyaya destek verdiler.Bazı bürokrat 
ve bilim adamı sıfatı taşıyanlar, ülkenin 
kurtuluşunu “esnek istihdam modeli”nde 
buldular.Hatta hükümet daha geçtiğimiz 
yıl, Türkiye’nin istihdam stratejisini, esnek-
lik üzerine inşa etmeye karar verdi.Ama 
yılmadık. Tek başımıza da olsak, doğru 
bildiğimiz yolda yürüdük ve sözleşmeli is-
tihdamına, geçici personel çalıştırılmasına, 
düzensiz, kuralsız ve güvencesiz çalışmaya 
“hayır!” dedik.Mücadelemizde, haklılığı-
mız bizlere güç, desteğiniz umut verdi. 

“Haklıyız çünkü güvencesiz istihdam, 
devletin devamlılığı ilkesine aykırıdır.
Haklıyız çünkü çalışanların ailelerinin 
parçalanması Anayasanın temel ilkelerine 
uymamaktadır.Haklıyız çünkü sözleşmeli 
çalışma, uluslar arası sözleşmelerin ihlali 
anlamı taşımaktadır.Haklıyız çünkü söz-
leşmeli ve geçici çalışma bir insan hakkı 
ihlalidir.” diyerek sözlerini sürdüren Kon-
cuk, “Hükümet, 9 yıldır ilk defa bizi anladı 
ama onu da yanlış anladı.Ne yazık ki, yıl-

4/C LİLERLE BAZI KURUMLARDA ÇALIŞAN 
SÖZLEŞMELİLER ÜVEY EVLAT MI?
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Ataması Yapılmayan Öğretmenler 
Platformunun kurucularından olan 
Şafak Bay; hem hastalığıyla cesurca 
mücadele etti, hem de ataması yapıl-
mayan öğretmenlerin gözü, kulağı 
oldu, onların feryadını hükümete ve 
Milli Eğitim Bakanlığı’na duyurmak 
için çırpındı.

Şafak Bay, pahalı tedavi masrafları-
nı karşılayamadığı için Ankara Abdi 

İpekçi Parkı’nda açlık grevi bile yap-
mıştı. Hayata umutla tutan Şafak 
Bay, yaptığı bir röportajda “Zil çalı-
yor ders kitabımla sınıfa giriyorum. 
İşte son 5 yıldır gördüğüm tek güzel 
rüya. Çünkü 5 yıldır kemik kanse-
rine karşı verdiğim savaşın sonuna 

yaklaştığımı hissediyorum” demişti.  

Hayatının baharında, henüz 27 
yaşında rüyasını gerçekleştiremeden 
aramızdan ayrılan Şafak Bay, eğitim 
camiası için inancın, direncin, müca-
delenin sembolü oldu. Türk Eğitim-
Sen olarak Şafak Bay’a Allah’tan 
rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm 
eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz.

ATAMASI YAPILMAYAN 
ÖĞRETMENLERİN SEMBOLÜ ŞAFAK 

BAY, HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

lardır hayal satıp, gerçeklerle bizleri peri-
şan edenler; bu KHK ile de en iyi bildikleri 
şeyi, ayrımcılığı, adaletsizliği ve mağdur 
etmeyi başardılar.” dedi.  

300 bin sözleşmeli personelden, 110 bi-
nini kadroya geçirmediklerini vurgulayan 
Koncuk, . Hiçbir neden olmadan kadroya 
geçirilmeyen, 110 bin sözleşmeli personel 
şaşkınlığa uğradı, büyük bir hayal kırıklı-
ğı yaşadığını belirtti. “Dağ fare doğurdu” 
diyen Genel Başkan İsmail Koncuk, “Siz-
ler, Anayasanın 10. maddesindeki eşitlik 
ilkesini duydunuz mu?” sözleriyle iktidara 
seslendi.

Genel Başkan İsmail Koncuk açıklama-
sını şöyle tamamladı:

“Mademki; sözleşmeli personel uygula-
ması doğru değildir; o zaman neden tüm 
sözleşmeli personeli kadroya geçirmediniz 
ve ayrımcılık yaptınız? Sözleşmeliler için-
de; İl Özel İdarelerinde Çalışanlar Belediye 
Çalışanları Üniversite 4/B Çalışanları TRT 
Çalışanları 4/C’li TÜİK Çalışanları 4/C’li 
Özelleştirme Mağdurları, 4/C’li DSİ Çalı-
şanları, Et ve Balık Kurumu Çalışanları De-

nizcilik Müsteşarlığı Çalışanları, Ulaştırma 
Bakanlığı Çalışanları, TMO Çalışanları, 
TİGEM Çalışanları, DHMİ Çalışanları, 
Gençlik ve Spor Uzmanları, TUREM Ça-
lışanları, Usta Öğreticiler, Vekil Öğretmen, 
Ebe ve Hemşireler, Vekil İmam- Hatipler, 
Fahri Kuran Kursu Öğreticileri, TOKİ Ça-
lışanları Üvey evlat mıdır? Bu arkadaşları-
mızı neden görmezden geldiniz; 110 bin 
çalışanı neden ayrı tuttunuz; neden kadro-
ya geçirmediniz? Kamuda sözleşmeli per-
sonel arasında ayrımcılık yaratan, bizlere 
danışmadan, sorunlarımızı çözmeyen bu 
kararnameyi hazırlayanları şiddetle kını-
yoruz. Yetkililer seçim öncesinde alel-acele 
ile bir düzenleme yapmış ama her zaman 
olduğu gibi ellerine, yüzlerine bulaştırmış-
lardır. Yeterince düşünülmeden, yeterince 
araştırılmadan, konunun muhataplarının 
görüşleri alınmadan yapılan işler, eksik 
kalıyor; amaca hizmet etmiyor. Yangından 
mal kaçırır gibi seçim öncesine yetiştiril-
meye çalışılan bu düzenleme de eksiklik 
ve adaletsizlikleriyle yeni mağdurlar yarat-
mıştır Adaletsizliği ilke, haksızlığı gelenek 
haline getirenler; sorunları çözmemek için 

direnmekte, geçici ve yarım yamalak ted-
birlerle, günü kurtarmaya çalışmaktadırlar. 
Türkiye Kamu-Sen olarak, kamu kesimi 
başta olmak üzere, tüm ülkemizde istih-
dam anlayışının güvenceli, sürekli ve ulus-
lar arası sözleşmelerdeki “düzgün iş” kav-
ramına uygun hale getirilmesini istiyoruz. 
Artık, günübirlik uygulamalarla yapılan 
iyileştirmelerin, sorunun geneline yönelik 
kalıcı bir çözüm getirmediği görülmeli-
dir.Buradan yetkililere sesleniyoruz: KHK 
kapsamı dışında kalan tüm personeli, istis-
nasız olarak kadroya geçirin ve derhal bu 
hatayı telafi edin! Bundan böyle, bir daha 
kamuya sözleşmeli ve geçici personel al-
mayın! Mücadelemiz, kamuda güvencesiz, 
sözleşmeli, geçici, vekil, ücretli ve kısmi 
zamanlı personel çalıştırılması son bulun-
caya kadar sürecektir. Haklıyız, Kararlıyız, 
Kazanacağız!” 

Daha sonra hazırlanan dövizler Bakan-
lık önüne bırakıldı.



Temmuz 2011

TÜRK EĞİTİM-SEN
TÜRKİYE KAMU-SEN 9

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen 
Genel Başkanı İsmail Koncuk’un YÖK’ün 
ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında soruş-
turma izni vermemesi ile ilgili yaptığı basın 
açıklamasıdır.   

YÖK Genel Kurulu’nun, Ankara Cum-
huriyet Başsavcılığınca ÖSYM Başkanı 
Ali Demir ve bazı ÖSYM çalışanları hak-
kında talep edilen soruşturma izni talebini 
oy çokluğuyla reddetmesi çok manidardır. 
Bugüne kadar birçok skandala imza atan 
Ali Demir anlaşılan o ki ciddi bir koruma 
çemberine alınmıştır. Sınav skandallarının 
başrolündeki bir kişiye gerek iktidarın, ge-

rekse YÖK’ün böylesine sahip çıkması an-
laşılır gibi değildir.

YÖK; hata üstüne hata yapan, üniversite 
hayali kuran adayların hayatıyla oynayan, 
YGS dışında başka sınav skandallarına da 
imza atan Ali Demir’i temize çıkarmak 
için üstün bir gayret sarfetmektedir. Ancak 
iktidarın, YÖK’ün, hatta yargının aklama-
ya çalıştığı Ali Demir milletin vicdanında 
mahkum olmuştur. Hiçbir kişi ve kuruluş 
tüm bu yaşananların ardından Ali Demir’i 
masum gibi gösteremez. Ali Demir öğren-
cilerin geleceklerini çalmış, hayatlarını ka-
rartmış, ÖSYM’nin adına leke sürmüştür. 
ÖSYM’nin adına sürülen bu leke Ali Demir 
o koltukta oturduğu müddetçe silinmeye-
cektir.

Türk Eğitim-Sen olarak ÖSYM Başka-
nı Ali Demir hakkında soruşturma izni 
vermeyen YÖK’ü millete havale ediyoruz. 
İktidarın yan kuruluşu gibi çalışan, si-
yasi erk’e zarar geleceğini düşünerek, Ali 
Demir’i sütten çıkmış ak kaşık gibi lanse 
eden YÖK’ün bu çok tartışmalı kararı siste-
min ne denli kokmuş, çürümüş olduğunu 
da gözler önüne sermektedir. KPSS skan-
dalıyla birlikte ÖSYM’ye duyulan güven 
sarsılmıştır. YGS ve sonrasında yaşananlar 

da ÖSYM’nin tamamen itibar kaybetme-
sine neden olmuştur. Dolayısıyla bugün 
ÖSYM eski ÖSYM değildir. Bunun mü-
sebbibi olanlar eserleriyle ne kadar gurur 
duysalar azdır.

Öğrenciler sınav şaibeleri nedeniyle uy-
kusuz günler geçirirken, yetkililerin ÖSYM 
Başkanını sahiplenici tutumu tam bir fi-
yaskodur. YÖK ve ÖSYM’de kadrolaşmayı 
gerçekleştirenler, YGS’de yaşananları hasır 
altı etmek için ciddi bir uğraş vermektedir. 
Bu kadar kısa sürede bu kadar çok skandalı 
gerçekleştiren bir kişiye kol kanat gerilmesi 
ve yeni sınavların emanet edilmesi bile bile 
lades demektir.

Bundan sonraki süreçte yaşanması 
muhtemel sınav skandallarının sorumlu-
su Ali Demir’i temize çıkarmaya çalışanlar 
olacaktır. Ali Demir büyük bir pişkinlikle 
makamında otururken, YÖK Başkanı Yu-
suf Ziya Özcan’ın da aynı pişkinlikle Ali 
Demir’i korumasını, kollamasını kınıyo-
ruz. Talebimiz, hem Ali Demir’in hem de 
YÖK Başkanı Özcan’ın istifa etmesidir. 
Zira bu ikili daha çok rezalete imza atarak, 
gençlerin umutlarıyla oynayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

Türkiye Kamu-Sen Doğu Türkistan Kül-
tür ve Dayanışma Derneği’nin eylemine 
destek verdi.  

Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma 
Derneği üyeleri 5 Temmuz 2009’da Sin-
can Uygur Özerk Bölgesi’nin başkenti 
Urumçi’de meydana gelen olaylar nedeniy-
le Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Bü-
yükelçiliğine siyah çelenk bıraktı. Eylemde 
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen 
Genel Başkanı İsmail Koncuk,Türk Diya-
net Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, 
Türk İmar-Sen Genel Başkanı Necati Al-
sancak, Türk Kültür Sanat-Sen Genel Baş-
kanı Hasan Hüseyin Yılmaz, Türk Emekli 

Sen Genel Başkanı Osman Özdemir, Türk 
Eğitim-Sen Genel Mali Sekreteri Seyit Ali 
Kaplan, Türk Eğitim-Sen Genel Mevzuat 
ve Toplu Görüşme Sekreteri Mehmet Yaşar 
Şahindoğan, Türk Eğitim-Sen Genel Dış 
İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami Özdemir 
ve sendikalarımızın yönetim kurulu üyele-
ri de hazır bulundu.

Kuğulu Park’ta toplanan dernek üyeleri, 
sloganlar atarak Çin Halk Cumhuriyeti’nin 
Ankara Büyükelçiliği önüne kadar yürüdü.

Dernek Genel Başkanı Seyit Tümtürk, 
burada yaptığı konuşmada, 5 Temmuz 
2009’da yaşanan Urumçi olaylarında yüz-
lerce Uygur Türkünün hayatını kaybetti-
ğini, yüzlercesinin de yaralandığını ve tu-
tuklandığını söyledi. Tümtürk, “Olayların 
en sert önlem ve politikalarla günler sonra 
kontrol altına alınmasından bu yana Doğu 
Türkistan’da hayat normale dönmüş gö-
zükse de Uygur Türkleri ile Çinlilerin artık 
bir arada yaşayamayacakları gün gibi aşi-
kardır” diye konuştu. 

Tümtürk, 5 Temmuz olaylarının faille-
rinin, “Çin’in Gungdong kentindeki oyun-
cak fabrikasında çalışmaya mecbur edilen 
ve oradaki Çinlilerin bir gece baskını ile 
hayatlarını kaybedenlerin akıbetlerini öğ-
renmek ve suçluların bulunup cezalandı-
rılması için yapılan bir gösteride sivil ve 
silahsız halka ateş açan güvenlik kuvvetleri 
olduğunu” ifade ederek, Çin hükümeti ve 
yöneticilerini eleştirdi.

Açıklamanın ardından Tümtürk ve be-
raberindeki bir grup, Büyükelçiliğe siyah 
çelenk bıraktı.

ÖSYM BAŞKANI HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ 
VERMEYEN YÖK’Ü MİLLETE HAVALE EDİYORUZ

ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NİN ANKARA 
BÜYÜKELÇİLİĞİNE SİYAH ÇELENK
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İller arası yer değiştirme problemi de-
vam ediyor. Türk Eğitim Sen iller arası 
kontenjanlarının artırılması için yıllardır 
gayret sarf etmektedir. Zaman zaman me-
safe alınmış da olsa problem çözülememiş-
tir.

MEB’i gerek yazılı gerekse sözlü olarak 
uyarmamıza, üst düzey yetkililerle görüş-
meler yapmamıza rağmen kontenjanlar 
artırılmamıştır. Bu konuda görüştüğümüz 
bir genel müdür, bir çok ilde norm kadro 
fazlası öğretmenler olduğunu, tüm konten-
janların açılması halinde bölgeler arasında 
öğretmen dağılımında adaletsizlikler ya-
şanacağını ifade ederek, bugün itibariyle 
kontenjan artırımının mümkün olmadı-
ğını ancak, yer değiştirmeler yapıldıktan 
sonra illerimizin öğretmen ihtiyacının ve 
normlarının yeniden değerlendirilebilece-
ğini söylemiş ancak bu konuda tarih ver-
mekten kaçınmıştır.

Türk Eğitim Sen olarak, tüm münhallle-
rin değilse bile, mevcut kontenjanların bi-
raz artrılmasının yararlı olacağını da söyle-
dik. Bazı illerimizde açılan kontenjanların 
1-2-3 gibi komik rakamlarla örtüştüğünü, 

öğretmenlerin 10-12 yıldır aynı ilde görev 
yapmak zorunda kaldıklarını, yer değiştir-
me umutlarının her geçen gün azaldığını 
ifade ettik, ama bunun mümkün olmadığı 
cevabını aldık.

Milli Eğitim Bakanlığı bu konularda se-
çimden önce çözüme daha yakın tavırlar 
sergiliyorlardı, bugün bu ketum duruşu 
Genel Seçimlerde alınan yüzde 50’lik oy 
oranına mı bağlamak lazım, bilmiyoruz. 
Sebebi ne olursa olsun, bu öğretmenlerle 
eğitim davasında başarı sağlayacak, eğitim 
davasını bu öğretmenlerle omuzlayacağız. 
10 yılda, 12 yılda istediği yere tayin olama-
yan bir öğretmenin iş veriminin düşece-
ğini, huzurunun kalmayacağını görmeleri 
için ne yapmak lazım, ne söylemek gerekir?

Bütün bunlar yaşanırken Milli Eğitim 
Bakanı Nimet Çubukçu ortada yok. Çu-
bukçu Milli Eğitim Bakanlığında havlu mu 
attı, başka Bakanlık için söz mü aldı? Sayın 
Başbakan bu problemden habersiz mi? Bu 
konuda hiçbir yetkilinin habersiz olduğu-
nu düşünmüyoruz, neredeyse başvurma-
dığımız yer kalmadı.Ancak, tüm yetkililer 
kulaklarının üzerine yatmış, öğretmenlerin 

feryadına kulaklarını tıkamış durumdalar.

Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları öğ-
retmenlerimizi mağdur etmekten zevk 
almıyoruz ama başka bir çaremiz yok di-
yorlar ama bu sözler ne sendika olarak bizi 
ne de öğretmenleri tatmin eden ifadeler 
değil. Milli Eğitim Bakanlığı adil olmalıdır, 
zorunlu hizmet affını anlarız ama zorunlu 
hizmet bölgelerindeki öğretmenlerin ner-
deyse çakılı kadro gibi çalıştırılmalarını 
anlamayız, kabul etmeyiz

Türk Eğitim Sen olarak bir kere daha 
Milli Eğitim Bakanlığını uyarıyoruz, bizi 
eylem yapmaya zorlamayın, yeni gergin-
likler yaratmaya zorlamayın.8-10 yıl aynı 
bölgede görev yapmış olanları puanına, 
açık kontenjan olup olmadığına bakmak-
sızın istediği ile yer değiştirmesini yapınız. 
Bu öğretmenlerimiz çalıştığı bölgelerde 
hizmet etme görevini çoktan tamamlamış 
insanlardır. Başta Bakan Nimet Çubukçu 
olmak üzere, tüm bürokratları aklı selime, 
vicdana, adil olmaya davet ediyoruz.

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ

04.06.2011 tarihli 
Resmi Gazetenin mü-
kerrer sayısında Devlet 
Memurları Kanununun 
4 Üncü Maddesinin (B) 
Fıkrası İle 4924 Sayılı 
Kanun Uyarınca Söz-
leşmeli Personel Pozis-
yonlarında Çalışanların 

Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Me-
murları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Hükmünde Kararname yayımlanmıştır. Bu kararname-
de Kanun Hükmünde Kararname’nin yürürlüğe girdiği 4 
Haziran 2011 tarihi itibariyle sözleşmeli personel kadro-
larında çalışmakta olanların, otuz gün içinde memuriyet 
kadrolarına geçirilmek üzere kurumlarına yazılı olarak 
müracaat edecekleri ve başvuru yapanların çalıştıkları 
yerlere atanmasının kurumlarınca altmış gün içinde ya-
pılacağı belirtilmiştir.

Maliye Bakanlığı tarafından uygulama birliğinin sağ-
lanması ve oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi ama-
cıyla 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin uygu-
lanmasına ilişkin bir rehber yayınlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından rotasyon kapsamında  okul ve 
kurum yöneticilerinin zorunlu yer değişikliğine dair yönetmelik 
maddesi uyarınca yaz aylarında yaptığı yer değişikliklerinde iptal ka-
rarları gelmeye devam ediyor. Karaman ilinde görev yapmakta olan 
bir üyemiz tarafından açılan bireysel davada üyemizin atandığı ku-
rumda branşında okutabileceği dersi olmadığından dolayı Konya 2. 
İdare Mahkemesi tarafından iptal kararı verilmiştir.

Sözleşmeli olarak görev yapmakta iken yer değiştiren öğretmen-
lerimize ödenmeyen görev yolluklarının ödenmesi için açılan idari 
davalarda olumlu kararlar gelmeye devam ediyor. Mardin ilinden 
Osmaniye iline eş durumu özrü nedeni ile atanan bir Türk Eğitim 
Sen üyesine ödenmeyen görev yolluğunun ödenmesi için açılan idari 
davada Adana 2. İdare Mahkemesi olumlu karar vermiştir.   

KONTENJANLARI İNATLA ARTIRMAYANLARA...

632 SAYILI KHK İLE 
İLGİLİ MALİYE’NİN YAZISI

BİR ROTASYON İPTAL KARARI 
DAHA (KARAMAN)

SÖZLEŞMELİ YOLLUĞUNDA 
YENİ YARGI KARARI
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Her seçim sonrası tatilinde öğretmenle-
rin ek ders problemi gündeme gelmektedir. 
Öğretmenler seçimlerin yükünü sayısal 
olarak en çok çeken kesimi oluşturmakta-
dır. Haklı olarak seçimden sonraki günün 
tatil edilmesi öğretmenlerin o güne yan-
sıyan ek derslerinin kesilmesi problemini 
beraberinde getirmektedir. Bu konuda ek 
ders esaslarında bir düzenleme olmadığı 
için Bakanlar Kurulu Kararı ile problem 
aşılabilmektedir.

2009 Yerel seçimlerinde, 12 Haziran Ge-
nel Seçimlerinde aynı problem yaşanmış 
ve Türk Eğitim Sen’in yazılı müracatı ve üst 
düzey görüşmeleri sonucunda Bakanlar 
Kurulu Kararı çıkartılarak seçimden son-
raki tatil gününde öğretmenlerin ek ders 
alması sağlanmıştır.

2009 Yerel Seçimlerinde Genel Başkanı-
mız İsmail KONCUK Sayın Cemil Çiçek’le 
görüşerek problemin aşılmasını sağlarken, 
12 Haziran Genel Seçimleri öncesinde 
Genel Başkanımız İsmail Koncuk MEB 
Müstaşarı Sayın Esengül Civelek’i araya-

rak bir Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılma-
sı gerektiğini Sayın Müsteşara ifade etmiş, 
yazılı başvurumuz olduğunu da kendisi-
ne söylemiştir. MEB yetkililerinin verdi-
ği bilgiye göre, Genel Başkanımız İsmail 
KONCUK’un görüşmesinden hemen son-
ra, Sayın Esengül Civelek konuyla ilgili bü-
rokratlara Başbakanlığa başvuru yapmaları 
talimatını vermiş ve konuyla ilgili Bakanlar 
Kurulu Kararı yayınlanmasını sağlamıştır.

Bu talebimize olumlu yaklaşan ve Ba-
kanlar Kurulu Kararı çıkarılması için Baş-
bakanlığa başvuru yapılmasını sağlayan 
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Sayın 
Esengül Civelek’e tüm öğretmenlerimiz 
adına teşekkür ediyoruz.

Bundan sonra yapılması gereken, seçim 
tatillerinde ek ders kesilmeyeceği doğrul-
tusunda Ek Ders Esaslarında köklü bir dü-
zenleme yapılmasını sağlamaktır. Bu konu-
da yayınlanan iki Bakanlar Kurulu Kararı 
öğretmenlerimiz açısından müktesep bir 
hak halindedir.Dolayısıyla Ek Ders Esasla-
rında yeni bir düzenleme yapılması konu-

suna Maliye Bakanlığı’da olumsuz bakma-
yacaktır.

Türk Eğitim Sen olarak söz konusu dü-
zenleme için hem Milli Eğitim Bakanlığı 
hem de Maliye Bakanlığına başvuru  yapı-
yoruz. 13 Haziran’da aldığımız ek dersler 
öğretmenlerimize hayırlı olsun. Ek Ders 
Esaslarında köklü bir değişiklik yapılması 
isteğimiz devam etmektedir. Gerek şefle-
rimiz gerekse yönetici ve öğretmenleri-
miz için yeni ek ders düzenlemesi artık bir 
mecburiyet haline gelmiştir. Bilhassa ek 
ödeme problemi yaşayan şeflerimiz büyük 
bir haksızlıkla karşı karşıya kalmaktadırlar.

Şeflerimizin yaşadığı bu problemi çöz-
mek için önümüzdeki aylarda yapılacak 
olan Toplu Pazarlıklarda gerekli çalışmalar 
yapılacak ya ek derslerin artırılarak ya da 
ek ödeme yapılması sağlanarak problemin 
çözülmesi istenecektir. Aksi takdirde Milli 
Eğitim Bakanlığı bünyesinde yaşanan hi-
yerarşi kargaşası son bulmayacaktır. Şef-
lerimizin yaşadığı bu problem mutlaka 
çözülmelidir. Türk Eğitim Sen bu konuda 
üzerine düşeni yapmıştır ve sonuç alıncaya 
kadar gayreti devam edecektir.

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ

Türk Eğitim-Sen olarak 23 Mayıs 2011 tari-
hinde Milli Eğitim Bakanlığı’na yazı göndere-
rek, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak olan 
genel seçimlerin ertesi günü olan 13 Haziran 
2011 Pazartesi günü okullar tatil olacağı için 
eğitim çalışanlarının ek ders ücretlerini ala-
mayarak mağdur olacaklarını belirtmiş, 13 
Haziran tarihinde ek ders ücreti ödenmesi için 
Bakanlar Kurulu Kararının çıkarılmasını talep 
etmiştik.

Bu girişimimiz sonucunda 18.06.2011 tarih 
ve 27968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
2011/1847 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
“MEB’e bağlı her derece ve türdeki örgün ve 
yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yö-
netici ve öğretmenlerden, 12.06.2011 tarihin-
de yapılan milletvekili genel seçimi nedeniyle 
13.06.2011 tarihinde idari izinli olmaları sebe-
biyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen ye-
rine getiremeyenlerin, 13.06.2011 tarihindeki 
aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders nitelin-
de yönetim görevi ile hazırlık ve planlama gö-
revi karşılığı ders ve ek ders görevlerini yapmış 
sayılması..” yönünde karar alınmıştır.  

MEB Personel Genel Müdürlüğünce 14.08.2011 tarihinde yapılacağı ilan edi-
len MEB Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının ileri bir 
tarihe ertelendiği belirtilmiştir. Gerekçe olarak yeni bir düzenleme yapılması 
gerekliliği ve başvuru tarihi itibariyle son sınıf öğrencisi olup başvuruda buluna-
mayanların mağduriyetinin giderilmesinin amaçlandığı vurgulanmıştır.  

 İllerde isteğe bağlı yönetici atamalarının 
yapıldığı bugünlerde Ek-2 Yönetici Değer-
lendirme Formunda uzman öğretmenlik 
unvanına verilen 3 puandan faydalanama-
yacak olan yönetici adayları mevcuttur. 
Mağduriyetlerin oluşmaması adına uzman 
öğretmenlik unvanını 20 Haziran–8 Tem-
muz 2011 tarihleri arasında başvuru yaparak 
alacak olanlara 3 puanın yönetici atamaları 
sürecinde verilmesi için gereken düzenleme-
lerin yapılması için Türk Eğitim Sen olarak 
Bakanlığa resmi başvuruda bulunduk.

SEÇİM, EK DERS, ŞEFLERİMİZ

GİRİŞİMLERİMİZ 
SONUÇ VERDİ

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 
ERTELENDİ

UZMANLIK PUANLARI YÖNETİCİ 
ATAMALARINA YANSITILSIN
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Türk Eğitim-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve 
Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları 
Birliği Genel Başkanı İsmail Koncuk, Tür-
kiye Kamu-Sen Genel Dış İlişkiler ve Basın 
Sekreteri ve Türk Tarım Orman-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Demirci, Türk Eğitim-Sen 
Genel Sekreteri Musa Akkaş, Genel Mali 
Sekreter Seyit Ali Kaplan, Genel Eğitim ve 
Sosyal İşler Sekreteri Cengiz Kocakaplan, 
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami 
Özdemir 15-20 Haziran tarihleri arasında 
Kosova’nın Prizren şehrinde çeşitli temas-
larda bulundu, Uluslararası Avrasya Eğitim 
Sendikaları Birliği’nin Temsilciler Kurulu 
Toplantısına katıldı.

İsmail Koncuk başkanlığındaki heyet, 
temaslarına Türk kasabası olan Mamuşa’da 
Anadolu İlköğretim Okulu’nu ve Mamuşa 
Belediyesini ziyaret ederek başladı. Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Abdulhadi Krasniç 
ile görüşen heyet, belediyenin çalışmaları 
hakkında bilgi aldı. Heyet daha sonra Mot-
racrayzı İlköğretim Okulu’nu ve Prizren 
Belediyesini ziyaret etti. Burada Belediye 
Başkan Yardımcısı Orhan Lopar ile görü-
şüldü.

Temasların ikinci gününde Kosova 
Eğitim Bilim ve Kültür Sendikası, Kosova 
Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı 
ve Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir 
Yağcılar, Kosova Eğitim Bakan Yardımcı-
sı, Kosova Meclisi Başkan Yardımcısı Enis 
Kervan, Türk Milletvekili Müferra Şinik, 
Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Songül 
Ozan ziyaret edildi. Prizren Üniversitesin-

de de yapılan temaslarda Eğitim Fakültesi 
Dekanı Celadin Zumberi ile görüşüldü, 
eğitimin sorunları tartışıldı.

Prizren’de Uluslararası Avrasya Eğitim 
Sendikaları Birliği’nin Temsilciler Kurulu 
Toplantısı da yapıldı. Kosova Türk Öğret-
menler Derneği’nin ev sahipliğinde ger-
çekleşen toplantıya, Türkiye, Azerbaycan, 
Kırgızistan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti, Makedonya ve Kosova’nın 
eğitim sendikaları temsilcilerinin katıldı. 
Prizren Kültür Evi salonunda gerçekleşen 
toplantıda Türk eğitiminde var olan sıkın-
tılar gündeme getirildi.

Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları 
Birliği ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başka-
nı İsmail Koncuk toplantıda yaptığı konuş-
mada, Kosova’da bulunmaktan dolayı duy-
duğu memnuniyeti dile getirdi. “Birliğin 

amacı, Türk dilli ülkelerde yaşayan insanla-
rın ortak problemlerinden hareketle, bilgi 
ve birikimlerini, tecrübelerini birbirlerine 
aktarmalarını sağlamaktır” diyen Koncuk, 
Türk dünyasında eğitim çalışanlarının cid-
di problemleri olduğunu ifade etti. “Her 
ülkede sorunlar farklıdır” diyen Koncuk, 
birlik olarak bu sorunlara dikkati çekmek 
istediklerini söyledi. Kosova’da Türklerin 
anadillerinde eğitim görme hakkına sahip 
olmasından memnun kaldığını söyleyen 
Koncuk, Kosova Eğitim Bakanlığı yetki-
lileriyle görüşmesinde Türk Öğretmenler 
Derneği’nin önemli rol oynaması gereğine 
işaret ettiğini vurguladı. Kosova Türk top-
lumunun birliğinin önemine işaret eden 
Koncuk, öğretmenlerin bu birliğin pekiş-
tirilmesinde önemli rol oynaması gerekti-
ğini söyledi. Uluslararası Avrasya Eğitim 

ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM SENDİKALARI 
BİRLİĞİNİN TOPLANTISI PRİZREN’DE YAPILDI
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Sendikaları Birliğin 2 milyon üyesi olduğu-
nu söyleyen Koncuk, her zaman Kosovalı 
öğretmenlerin yanında olacaklarını belirt-
ti. Türk varlığının devam ettirilmesinde 
dilimize sahip çıkmanın önemine değinen 
Koncuk, “Sizin milli kimliğinizi, varlığını-
zı sürdürmenizin ana temeli dilinize sahip 
çıkmaktır. Bunu da gerçekleştirecek olan-
lar öğretmenlerdir” diye konuştu. Eğitim 
sorununu çözemeyen ülkelerin başarıya 
ulaşmasının mümkün olmadığını da ifade 

eden Koncuk, dayanışma içinde olmamız 
gerektiğini kaydetti.

Kosova Türk Öğretmenler Derneği Baş-
kanı Ferhat Aşıkferki de, Türk Dünyasın-
dan eğitimcileri, meslektaşları ağırlamak 
fırsatını sağlayan Birlik Başkanı İsmail 
Koncuk’a teşekkür etti. Aşıkferki, derne-
ğin elde ettiği başarıları ve Türkçe eğitimde 
karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi verdi. 
Kosova’da öğretimin 4 dilde (Arnavutça, 
Sırpça, Türkçe ve Boşnakça) yapıldığını 

belirten Aşıkferki, Türkçe eğitimde elde 
edilen başarıları anlattı.

Uluslararası Avrasya Eğitim Sendika-
ları Birliği’nin Temsilciler Kurulu Top-
lantısında Türkiye, Kosova, Azerbaycan, 
Kırgızistan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti ve Makedonya’dan gelen tem-
silciler de ülkelerindeki eğitim süreçlerinin 
ve karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi 
verdi. Toplantının ardından da sonuç bil-
dirgesi açıklandı.

Türk Eğitim Sen olarak 
22.03.2011 tarih ve 1117 sayılı 
yazı yıllık ve mazeret izinlerin-
de ek ücreti ödemesi konulu ya-
zımızı Bakanlığa göndermiştik. 
Ancak Bakanlık tarafından ta-
rafımıza bugüne kadar herhangi 
bir cevap verilmediği için aynı 
konu ile ilgili tekrar yazı yazdık.

Eğitim kurumlarında görev 
yapan öğretmen ve idarecile-
rin yıllık izinli ve mazeret izinli 
oldukları günlerde de ek ders 
ücretlerini alabilmeleri için ge-
reken düzenlemelerin ivedilikle 
yapılarak mağduriyetlerin gi-
derilmesini Bakanlıktan talep 
ettik.

İZİN DÖNEMLERİNDE 
İDARECİLERİN ÜCRETLERİ İÇİN 
MEB’E YENİDEN YAZI YAZDIK

MEB Öğretmenleri Atama ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliği ile 06/05/2010 tarihinden önce gö-
rev yapan tüm öğretmenler zorunlu hizmetten 
muaf tutulmuştur. Bu muafiyet yer değiştirme 
veya atama şekillerine bağlı olarak verilmiş bir 
muafiyet olmamasına karşın 06/05/2010 tarihin-
den önce göreve başlayan tüm öğretmenler için 
verilmiş bir muafiyet olmasına karşın, eş duru-
mu özrü veya diğer sebepler ile zorunlu hizmet 
bölgesi kapsamına ataması yapılanlara yer deği-
şikliği hakkı bulundukları ilde yada kurumda ça-
lışması gereken süreyi tamamlamaları koşulu ile 
verilmiştir. Bu nedenle mağduriyeti devam eden 
personelin mağduriyetinin giderilmesi hakkında 
Bakanlığı yazılı başvuruda bulunduk.       

YER 
DEĞİŞİKLİĞİNDE 

MAĞDURİYET 
OLUŞMAMASI İÇİN 
MEB’E BAŞVURDUK



Temmuz 2011

14 TÜRK EĞİTİM-SEN
TÜRKİYE KAMU-SEN

Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazımızda, söz-
leşmeli statüden kadroya geçen öğretmenlerden boşalan kadrolara 
ivedilikle kadrolu öğretmen alımı yapılmasını talep etmiştik.

MEB Personel Genel Müdürlüğünün web sitesinde 15.06.2011 
tarihi itibarıyla yayınlanan duyuruda, 01/06/2011 tarihinde yapılan 
kadrolu öğretmen ataması kapsamında ilk atama çeşidiyle atanan 
14.277 sözleşmeli öğretmenden, söz konusu kararname çerçevesinde 
kadrolu öğretmenliğe geçenlerden boşalan ve boş olan toplam 6.575 
kadroya yeniden kadrolu öğretmen ataması yapılacağı, başvuruların 
Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Haziran 2011) hü-
kümleri çerçevesinde, 2009 ve 2010 KPSS puanına göre, ilk atama 
çeşidiyle 27 Haziran-04 Temmuz 2011 tarihleri arasında elektronik 
ortamda alınacağı, 06 Temmuz 2011 tarihinde atamaların yapılacağı, 
ataması yapılan öğretmenlerin 01/09/2011 tarihinden itibaren göre-
ve başlayabilecekleri belirtilmiştir.

KADROYA ATANAN SÖZLEŞMELİLERİN 
YERİNE ATAMA YAPILACAK

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı 
Personel Genel Müdürlüğü Valiliklere gön-
derdiği 15/06/2011 tarih ve 40105 sayılı ya-
zıda; öğretmenlik kariyer basamakları yük-
selme sınavında 60 ve üzeri puan alanlar ile 
alanında veya eğitim bilimleri alanında tez-
li yüksek lisans öğrenimini 30 Eylül 2005 
tarihine kadar tamamlayanlardan uzman 
öğretmenlik unvanını alamayanların uz-
man öğretmenlik sertifikalarını alabilecek-
lerini belirtmiştir.

Anayasa Mahkemesinin 2004/83 E., 
2008/107 K. Sayılı ve 21.05.2008 tarihli 
kararı ile Öğretmenlik Kariyer Basamakla-
rında Yükselme Yönetmeliğinin 9. madde-
sinde öngörülen düzenlemeler de Anayasa 
Mahkemesi kararının yürürlüğe girdiği 
18.03.2010 tarihinden itibaren kendiliğin-
den hükümsüz kalmıştır. İptal edilen mad-
deler özellikle kıdem ve kontenjan şartları-
nı içeren maddeler olduğundan, Bakanlığın 
15/06/2011 tarih ve 40105 sayılı yazısı eksik 
düzenleme içermekte olup yaşanan mağdu-
riyetleri gidermemektedir. 

Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gön-
derdiğimiz yazıda, 30 Eylül 2005 tarihi iti-
bariyle alanında veya eğitim bilimleri ala-
nında doktorasını tamamlayanlara da hak 

verilmesini, ayrıca Kariyer Basamaklarına 
Yerleştirme Değerlendirme işlemleri için 
son müracaat tarihi 20 Eylül 2006 olduğu 
halde, 30 Eylül 2005 tarihinin esas alınma-
sının hukuka aykırı olduğunu belirterek, 
bütün işlemlerde 20 Eylül 2006 tarihinin 
baz alınmasını ve gerek süre ve gerekse 
kontenjan mağduru olan tüm adaylara, bu 
tarih itibariyle Uzman Öğretmenlik ya da 
Başöğretmenlik Sertifikası verilecek şekil-
de düzenleme yapılmasını talep ettik.

KARİYER BASAMAKLARI 
UYGULAMASINDA 

20 EYLÜL 2006 TARİHİ ESAS ALINSIN

 Bakanlık tarafından Ağustos ayı 
içerisinde özür durumuna bağlı yer 
değiştirme işlemleri gerçekleştirile-
cektir. Geçen 2010 yılında Temmuz 
ayında yayınlanan Öğretmenlerin 
Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştir-
me Kılavuzunda 1 yıllık çalışma sü-
resinin hesabında Öğretmenlerimizin 
öğretmenlik mesleğine başlama iş-
lemleri Eylül ayının ilk haftaları içeri-
sinde yapıldığından dolayı 31 Ağustos 
tarihinin baz alınması mağduriyetlere 
sebep olmuştu.

Temmuz ayında Bakanlıkça yayın-
lanacak olan Özür Durumuna Bağlı 
Yer Değiştirme Kılavuzunda geçmiş 
yıllarda yaşanan mağduriyetlerin 
tekrarlanmaması adına 1 yıllık süre-
nin hesabında 15 Eylül tarihinin baz 
alınması için gereken düzenlemenin 
yapılması hususunda Türk Eğitim Sen 
olarak Bakanlığa resmi bir yazı gön-
dererek talepte bulunduk.

ÖZÜR GRUBU 
ATAMALARINDA 

15 EYLÜL 
TARİHİ BAZ 

ALINMALIDIR
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-
Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk’un, 
16.06.2011 tarihinde eğitim-öğretim yılı 
sonu dolayısıyla yaptığı basın açıklaması-
dır.

2010-2011 eğitim-öğretim yılı kangren 
haline gelen sorunlarla sona ermektedir. 
Eğitim ehil olmayan ellerde yönetilmiş, 
eğitimin temel sorunlarına çözüm üreti-
lememiş, eğitim çalışanları yalnız bırakıl-
mıştır. Eğitime ayrılan bütçe yetersizdir, 
eğitimde özelleştirme son sürat devam et-
miştir, sınav sistemleri iflas etmiştir, okul-
lar kaderlerine terk edilmiştir.

2011 genel seçimleri yapılmıştır. Yeni 
kurulacak hükümetin Milli Eğitim Bakanı 
kesinlikle denenmiş bir isim olmamalıdır. 
Çünkü AKP iktidarının bugüne kadarki 
iki Milli Eğitim Bakanı da bu işi kotara-
madığını çok net göstermiştir. Yeni Milli 
Eğitim Bakanı işinin ehli olmalı, yandaş 
kayırmacılığı ve kadrolaşmaya son verme-
li, eğitim çalışanlarının tamamını kucak-
lamalı, haksız, hukuksuz uygulamalardan 
uzak durmalı, usulsüz atamalar yapmama-
lı, öğretmen atamalarını artırmalı, eğitim 
çalışanlarının beklentilerini ve taleplerini 
karşılayabilmeli, verdiği sözleri tutmalı, 
MEB’i şeffaf yönetmeli, eğitimin gerçek so-
runlarına çözüm üretmelidir.

           
AĞUSTOS AYINDA EN AZ 60 BİN 

KADROLU ÖĞRETMEN ATANMASINI 
İSTİYORUZ

Bu eğitim-öğretim yılında yine en bü-
yük sorun öğretmen açığı olarak karşı-
mızda durmaktadır. Ülkemizde yeni me-
zunlarla birlikte 380 bin atama bekleyen 
öğretmen varken, öğretmen açığı MEB’in 
açıklamasına göre 146 bin 194 iken, öğret-
men atamaları ihtiyaca uygun olarak yapıl-
mamaktadır. Öğretmen atamaları sürekli 
Maliye Bakanlığı’nın insafına terk edilmiş-
tir. Maliye Bakanlığı ne kadar kadro verir-

se, Milli Eğitim Bakanlığı bunu kabul etmiş 
ve öğretmenlerin kadro hakkı için hiçbir 
girişimde bulunmamıştır. Bu dönemde 
Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ataması 
konusunda sınıfta kalmıştır. Ayakları yere 
sağlam basan bir öğretmen atama politi-
kası oluşturulamamış, öğretmenler her yıl 
30 bin, 40 bin civarında yapılan alımlarla 
atanma şansı elde etmeye çalışmıştır. Ata-
namayan öğretmenlerin sayısı 9 yılda 6.3 
kat artmıştır. Ehil olmayan yönetim anla-
yışı, Türkiye’de ataması yapılmayan öğret-
men ordusu yaratmayı başarmıştır.  

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı 
2011 yılı için Ağustos ayında 55 bin öğret-
men ataması yapılacağını açıklamıştı. Daha 
sonra Bakanlık fikir değiştirmiş, 1 Haziran 
tarihinde seçim yatırımı olarak 28 bin 486 
öğretmenin atamasını yapmıştır. Ancak bu 
atamaların yaklaşık 15 binini sözleşmeli-
den kadroya geçenler oluşturmuştur. Yeni 
atananların sayısı ise 13 bin civarındadır. 
Kanun Hükmünde Kararname ile sözleş-
meliler kadroya geçirildiği için yeni atana-
cak öğretmenler mağdur olmuştur. 

Öte yandan Bakanlık 6 Temmuz tari-
hinde de 15 bin sözleşmeli öğretmen alı-
nacağını duyurmuştu. Ancak sözleşmeliler 
kadroya geçirildiği için bu alım iptal edildi. 
Temmuzda öğretmen ataması yapılacağına 
dair bir beklenti oluştuğundan Bakanlık 
dün 6 Temmuz tarihinde 6 bin 575 kadro-
lu öğretmen ataması yapılacağını açıkla-
dı. Başbakan’ın açıklamasına göre MEB’in 
Ağustos ayında atayacağı öğretmen sayısı 
ise sadece 10 bin. Bu kadar az sayıda alım 
ne atama bekleyen öğretmenlerin talebini, 
ne de öğretmen ihtiyacını karşılayacaktır. 
Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, verdiği söz-
leri tutma becerisine sahip olmadığını bir 
kez daha göstermiştir. Öğretmenler ne ya-
zık ki; bu süreçte atamaları doğru düzgün 
planlamaktan aciz, sürekli değişen karar-
larıyla atama takvimini bir türlü belirleye-
meyen bir Bakanlık ile karşı karşıya bırakıl-
mıştır. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı 
atama takvimini en kısa sürede açıklamalı, 
öğretmenlerin yaşadığı belirsizliğe son ver-
melidir. ÖĞRETMEN ATAMALARINDA 
HEM 2010 KPSS’DE MAĞDUR OLAN 
ÖĞRETMENLER, HEM DE HAZIRAN 
AYINDA MEZUN OLAN 50 BIN EĞI-
TIM FAKÜLTESI MEZUNU HESABA 
KATILMALIDIR. BU NEDENLE TÜRK 
EĞITIM-SEN OLARAK MILLI EĞITIM 

BAKANLIĞI’NIN AĞUSTOS AYINDA 
EN AZ 60 BIN KADROLU ÖĞRETMEN 
ATAMASI YAPMASINI ISTIYORUZ. 
Atama bekleyen öğretmenlerin hakkının 
yenmemesi için, geleceğe umutla bakma-
ları için, yüreklerinin bir nebze de olsa ra-
hatlaması için Ağustos ayında en az 60 bin 
öğretmen ataması zorunludur.

 
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞİN TA-

MAMEN KALDIRILMASI İÇİN KANU-
Nİ DÜZENLEME YAPILMALIDIR

Siyasi erk, sözleşmelilere verdiği sözü 
nihayet seçim öncesinde yerine getirmiştir. 
Sözleşmelilik uygulamasını yaygınlaştıran 
iktidar, yıllardır ‘Çin işkencesi’ yaşattığı 
sözleşmelilere geç olsa da hakkını teslim 
etmiştir. Şimdi sözleşmelilik uygulaması-
na devam edilip, edilmeyeceği önemlidir. 
Milli Eğitim Bakanlığı Kanun Hükmünde 
Kararname doğrultusunda sözleşmelile-
rin kadroya alınmasının ardından bir ba-
sın açıklaması yaparak, bundan sonra öğ-
retmen atamalarının tamamının kadrolu 
olacağını duyurmuştur. Bu durum öğret-
menlerimiz açısından olumlu bir gelişme-
dir. Zaten bir yanda sözleşmeliler kadroya 
alınırken, diğer yanda sözleşmeli öğret-
men uygulamasına devam edilmesi hem 
büyük bir çelişki olacaktı, hem de hukuka 
aykırılık teşkil edecekti. Bu noktada, sen-
dika olarak talebimiz önümüzdeki süreçte 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın hiçbir şekilde 
sözleşmeli öğretmen alımı yapmamasıdır.  
Zira Kanun Hükmünde Kararname sözleş-
meliliği tamamen kaldırmamakta, sadece 
sözleşmeli personelin kadroya geçişini ola-
naklı kılmaktadır. Bu nedenle tüm alımla-
rın kadrolu olarak yapılması için 657 Sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 4/B ve 4/C 
maddelerinin iptal edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan öğretmen açığı ne yazık ki 
ücretli öğretmenler marifetiyle giderilme-
ye çalışılmaktadır. Büyük bir insanlık dra-
mı olan ücretli öğretmenlik uygulaması 
insan sömürüsüdür. Bugün Milli Eğitim 
Bakanlığı’nda istihdam edilen ücretli öğ-
retmen sayısı 77 bin 601’dir. Bugüne kadar 
gelen yanlış politikalar sonucunda ücretli 
öğretmen sayısı tavan yapmıştır. Bu yanlış 
politikaya da hemen son verilmelidir. Artık 
eğitim alanında da sözleşmeli, ücretli şek-
linde istihdam modelleri tamamen çıkarıl-
malıdır, tüm öğretmenler kadrolu olarak 
alınmalıdır.

AĞUSTOS AYINDA EN AZ 60 BİN KADROLU ÖĞRETMEN 
ATANMASI TALEBİMİZDE ISRARCIYIZ
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OECD ÜLKELERİ BAZ ALINDIĞIN-
DA DERSLİK AÇIĞI İLKÖĞRETİMDE 
149 BİN 986, ÖĞRETMEN AÇIĞI İL-
KÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİMDE 208 
BİN 668.

2010-2011 eğitim-öğretim yılında ista-
tistikler de olumlu değildir. MEB verileri-
ne göre okullaşma oranları okul öncesinde 
yüzde 3-5 yaş yüzde 29,85, 4-5 yaş yüzde 
43,10; ilköğretimde yüzde 98,41; ortaöğre-
timde yüzde 69,33’tür. Okullaşma oranları 
okul öncesinde 4-5 yaş grubunda kızlarda 
yüzde 42,47, erkeklerde yüzde 43,70; ilköğ-
retimde kızlarda yüzde 98,22, erkeklerde 
yüzde 98,59; ortaöğretimde kızlarda yüzde 
66,14, erkeklerde yüzde 72,35’tir.

MEB verilerine göre 2010-2011 eğitim-
öğretim yılında derslik başına düşen öğ-
renci sayısı ilköğretimde 31, ortaöğretimde 
34’tür. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 
genel ortaöğretimde 31 iken, mesleki ve 
teknik ortaöğretimde 38’dir. OECD Bir Ba-
kışta Eğitim 2010 Raporuna göre ilköğre-
timde ortalama sınıf mevcudu 21,6’dır. Bu 
rakam, Avusturya’da 19,3; Danimarka’da 
19,6; Yunanistan’da 16,8; İtalya’da 18,7; 
Lüksemburg’da 15,7; Portekiz’de 18,8’dir. 

Buna göre OECD ülkeleri baz alındığında 
derslik açığı ülkemizde ilköğretimde 149 
bin 986’dır. Ülkemizde derslik açığı Porte-
kiz baz alındığında 222 bin 911, Danimar-
ka baz alındığında ise 199 bin 950’dir.

OECD Bir Bakışta Eğitim 2010 Rapo-
runa göre; öğretmen başına düşen öğren-
ci sayısında OECD ülkeleri ortalaması 
ilköğretimde 16,4, ortaöğretimde 13,7’dir. 
Türkiye’de ise öğretmen başına düşen öğ-
renci sayısı ilköğretimde 21, ortaöğretimde 
18’dir. Buna göre OECD ülkeleri baz alın-
dığında ilköğretimde öğretmen açığı 141 
bin 563, ortaöğretimde de 67 bin 105 ol-
mak üzere toplam 208 bin 668’dir.

 
EĞİTİM ÇALIŞANLARI GİDEREK 

YOKSULLAŞIYOR
Eğitimcilerin en büyük sorunlarından 

birisi maddi sorunlardır. Borcu borçla ka-
patma yoluna giden, geçim çarkını düşe 
kalka döndürebilen eğitim çalışanları yıl-
lardır azla yetinmektedir. Pastadan payını 
bir türlü alamayan aksine giderek yoksulla-
şan kesimlerden biri olan eğitimciler, yüz-
de 4’lük zam oranlarına mahkûm edilmiş-

tir. Kaşıkla verip, kepçeyle alanlara karşı 
sus pus olan Milli Eğitim Bakanlığı da, eği-
tim çalışanlarını yalnız bırakmıştır.  Tüm 
bu olumsuzluklara göğüs germeye çalışan 
eğitimcilerin artık canına tak etmiştir. Yeni 
kurulacak hükümetin ücret artışlarında 
insaflı davranmasını, eğitim çalışanlarının 
haklarını gözetmesini, ekonomik büyüme-
den çalışanına da pay vermesini talep edi-
yoruz.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı şefi, 
hizmetlisi, daktilografı, teknisyeni kısaca-
sı tüm eğitim çalışanlarını kucaklayıcı bir 
anlayış içerisinde olmamıştır. Milli Eği-
tim Bakanlığı yandaşları koruma, kollama 
Bakanlığı haline gelmiştir. Kendisinden 
olmayanı yok sayan MEB’e eğitim çalışan-
larının güveni ve inancı kalmamıştır. Tüm 
sorunlarla 2010-2011 eğitim-öğretim yılı 
tamamlanmaktadır. Umudumuz yeni Mil-
li Eğitim Bakanının diğer Bakanlar gibi 
vurdumduymaz davranmamasıdır. Yeni 
eğitim-öğretim yılına eğitimin ve eğitim 
çalışanlarının sorunları çözülmüş olarak 
başlanmalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Kamu-Sen, imzaladığı protokol ile üyelerimi-
zin KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi’nden indirimli eği-
tim alma şansı tanıyor.

Türkiye Kamu-Sen ile Lefke Avrupa Üniversitesi ara-
sında imzalanan protokole göre, ÖSYM sınav sonuçlarıyla 
üyelerimizin çocuklarına Lefke Avrupa Üniversitesi’nde 
öğrenim harcı tutarı üzerinden %30 ve yurt harcı tutarı 
üzerinden %20 indirim sağlanacak. 

Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikalarımıza üye kamu 
çalışanlarının, 1. derece yakınları bu indirim imkanından 
2011- 2012 eğitim yılı sonbahar döneminde faydalana-
caktır.

Öğretmenlerimizin öğrencilerin idarece verilen izin hakları-
nı kullandıkları ders saatlerinde dersi yapma noktasındaki gö-
revlerinin devam ettiği ve ek ders ücreti ödemelerine konu olan 
ders saatlerinin yapıldığı esnada eğitim kurumlarına geldikleri ve 
aynı şekilde ders yılı sonunda yapılan sınavlarda da görevlerinin 
başında oldukları sabittir. Öğretmenlerimizin kurumlarına gele-
rek gerekli hazırlıkları yaptıkları halde sırf öğrenci gelmedi diye 
ek ders ücretleri kesilmektedir. Tamamen öğretmenlerimizin ira-
deleri dışında gelişen olaylar nedeni ile yapılamayan derslerden 
ve görevlerden sorumlu tutularak ek ders ücretlerinden mahrum 
bırakılmaları hakkaniyete aykırıdır.

Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konunun de-
ğerlendirilerek bir düzenleme yapılması ve mağduriyetlerin gi-
derilmesi için Türk Eğitim Sen olarak resmi bir yazı ile başvuru 
yaptık.

TÜRKİYE KAMU-SEN’DEN 
ÜYELERİNE 

DEV EĞİTİM HİZMETİ

ÖĞRENCİ GELMEDİĞİNDE 
ÖĞRETMENLERİN EK DERS 
ÜCRETİ KESİLMEMELİDİR
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27-28 Haziran 2011 Tarihlerinde “Okul 
Öncesi Eğitimde Nitelik Çalıştayı” adıy-
la düzenlenen program Ankara Anadolu 
Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nde ger-
çekleştirildi.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 
ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaya üni-
versitelerden, okul öncesi eğitim kurumla-
rından, sivil toplum kuruluşlarından, MEB 
Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğün-
den, Belediyelerden ve sendikalardan tem-
silciler katıldı.

İki gün süren çalıştayda;
-Okul Öncesi Eğitimde Program,
-Okul Öncesi Eğitimde Öğretmen,
-Okul Öncesi Eğitimde Eğitim Prog-

ramları ve Eğitim,
-Okul Öncesi Eğitimde Yaygınlaşma ve 

Kaynak
konu başlıkları altında grup çalışmaları 

gerçekleştirildi.
Sendikamız, Ankara 4 Nolu Şube üyesi 

ve Okul Öncesi Öğretmeni Havva Geylan 
tarafından çalıştayda temsil edildi. Çalış-
tayda, sendikamızın okul öncesi eğitimi 
ve öğretmenlerinin sorun ve durumlarına 
yönelik yaptığı tespit ve öneriler dile geti-
rilmiş; diğer yandan da Türk Eğitim-Sen’in 
Toplu Görüşmeler ve Kurum İdari Kurulu 
toplantılarında gündeme taşıdığı raporla-
rın sunumu yapılmıştır.

Çalıştayın sonuç raporunun daha sonra 
yürütme kurulu tarafından hazırlanarak 
MEB ve ilgili taraflara sunulacağı belirtil-
miştir.

Çalıştay süresince sendikamız adına 
gündeme getirilen öneriler özetle şunlar-
dan oluşmuştur:

-Branş dışı atama kesinlikle olamamalı-
dır.

-Okul öncesi öğretmenlerinin kişisel 
yeteneklerini geliştirici ve mesleki gelişim-
lerine katkıda bulunacak hizmetiçi eğitim 
ve destek eğitimi imkanı sağlanmalıdır. 
Öğretmen, çocukların eğitimine bizzat 
katkıda bulunabileceği, sanat ya da spor 
dallarından en az bir tanesinde kendini 

yetiştirebilmelidir. Öğretmen, öğrencilerin 
sosyal becerilerini geliştirmeye dönük ve-
receği eğitim faaliyeti için yetkin bir şekil-
de donanmalıdır.

-Öğretmen 300 dakika süresince kesinti-
siz bir şekilde eğitim verme durumundadır. 
Bu durum hem fiziken hem de duygusal 
açıdan öğretmeni inanılmaz derecede zor-
lamaktadır. Bu yaş grubundaki çocukların 
bir an dahi kendi başlarına kalmamaları 
gerektiğinden teneffüs/dinlenme imkanına 
yasal olarak kavuşturulması sağlanmalıdır. 
Bunun sağlanması için ise öncelikli koşul 
nitelikli yardımcı personel bulundurul-
masıdır. Yardımcı personeller mutlaka Kız 
Meslek Liseleri’nin ilgili bölümlerinden 
mezun olmalı; istihdamları ve kadroları 
MEB tarafından ihdas edilmelidir. Ayrıca 
her sınıfa ayrı bir yardımcı personel tahsis 
edilmesi zorunlu olmalıdır.

-Okul öncesi öğretmenlerinin, bünye-
sinde okul öncesi sınıfı bulunan ilköğretim 
okullarına yönetici olma yolları açılmalıdır.

-Bu yaş grubundaki çocukların eğitimi-
nin zorluğu göz önüne alınarak, bazı mes-
lek gruplarından olduğu gibi okul öncesi 
öğretmenlerine yıpranma tazminatı öden-
melidir. Ayrıca okul öncesi öğretmenleri-
nin emeklilikleri için düzenleme yapılma-
lıdır. Çünkü okul öncesi öğretmenliği ileri 
yaşlarda verimli bir şekilde yürütülme-
mektedir. Dolayısıyla bu öğretmenlerimize 
fiili hizmet zammı verilmelidir..

-Okul öncesi öğretmenlerine yönelik 
olarak, üstün yetenekli öğrencilerin tespi-
ti ve eğitimi için eğitici kurs ve seminerler 
düzenlenmelidir. Ayrıca Bilim Sanat Mer-
kezlerinde bu yaş grubundaki çocukların 
eğitimleri için ortam hazırlanmalıdır.

-Okul öncesi öğretmenlerinin ve yar-
dımcı personelin ilk yardım eğitimini al-
maları hususunda MEB tarafından imkan 
sağlanmalıdır.

-Okullarda kurum sağlık personelleri 
bulundurulmalıdır.

-Okul öncesi öğrencilerine yönelik reh-
berlik hizmeti mevcut durumda yürütül-

memektedir. Bu anlamda tedbirler gelişti-
rilmelidir.

-Okul öncesi öğretmenlerine teneffüs 
hakkı verilmeli ya da ders saati düşürme-
lidir. Bu yapılmadığı durumda ise ilave ek 
ders ücreti ödenmelidir.

-Okul öncesi eğitim kurumlarında görev 
yapan öğretmenlere süt izni hakkı kullan-
dırılmalıdır.

-Mevcut durumda eğitim materyalleri 
hususunda bir standart bulunmamaktadır. 
Bu durum, hem eğitim hizmetinde farklı-
lıklara hem de eğitimin verimli olmama-
sına yol açmaktadır. Diğer yandan velilere 
de ciddi ekonomik külfet getirmektedir. 
Bundan dolayı öğretmen veli ilişkileri ze-
delenmekte, ayrıca da okul öncesi eğitimi 
ve öğretmenleri ticari bir Pazar olarak al-
gılanmaktadır. Bu nedenlerden ötürü; okul 
öncesi öğrencilerine de eğitim materyalle-
rine bir standart getirilmeli; ilköğretimin 
diğer kademelerinde de olduğu gibi, okul 
öncesi öğrencilerine de eğitim materyalleri 
devlet tarafından ücretsiz verilmelidir.

-Okul öncesi eğitim programları hazır-
lanırken üstün yetenekli çocukların eğiti-
mine yönelik tedbirler geliştirilmelidir.

-Okul öncesi öğrencilerden belirli gün 
ve haftalarda belli amaç ve davranışları on-
lara kazandırmak için yararlanılmalı; fakat 
onların sadece bir gösteri aracı olarak kul-
lanılmasına izin verilmemelidir. Bu etkin-
likleri çocukların öğrenmesi ve eğlenmesi-
nin sağlanması esas olmalıdır.

-Okul öncesi eğitiminde gerek duyulan 
branş öğretmenleri de görevlendirilmeli-
dir. Özellikle resim, müzik ve beden eğiti-
mi öğretmenlerinin eğitim sürecine olum-
lu katkı sunacakları gerçeği tartışılmalıdır.

-Özellikle özel okullarda, bir rekabet 
anlayışıyla hareket edilerek, okul öncesi 
öğrencilerine okuma yazma öğretildiğine 
şahit olunmaktadır. Bu, hem programa 
hem de yaş grubunun gelişimine aykırı bir 
durumdur. MEB bu konuda titizlikle dene-
timleri gerçekleştirilmelidir.

-Boşanma oranının yükseldiği günü-

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE NİTELİK ÇALIŞTAYI YAPILDI
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müzde parçalanmış aile çocukları eğitim 
hayatımızın önemli unsurları haline gel-
miştir. Bu bağlamda okul birleştirici etken 
olmalıdır. Bu amaçla anne babalar aktif bir 
şekilde okul öncesi eğitim sürecine dahil 
edilmelidir. Aile katılımı anlamında pro-
jeler geliştirilmeli; örneğin “Ailem nasıl 
para kazanıyor” ya da masal günleri “ninni 
günleri” gibi etkinliklerle anne, baba, bü-
yükanne, büyükbaba sınıf içi etkinliklere 
bizzat dahil edilmelidir.

-Oluşturulacak projelerle velilerin her an 
eğitim sürecine dahil olmaları sağlanmalı; 
süreç içerisinde işbölümü yapılarak velile-
rin fiziken de okul ilişkileri kurulmalıdır. 
Bu ilişkinin sıcak tutulması aynı zamanda 

ailenin okul öncesi eğitimini doğru ve ge-
rektiği gibi algılamasını da sağlayacaktır. 
Çünkü kimi zaman kimi velilerin okul ön-
cesi eğitimine bir kreş ya da bakımevi ola-
rak algıladığına şahit olunmaktadır.

-Okul öncesi eğitimine ailenin etkin ka-
tılımının sağlanması aynı zamanda aile-ço-
cuk ilişkisine de katkı sağlayacaktır. Çünkü 
bilinmektedir ki; çeşitli nedenlerden dolayı 
kimi ailelerde çocuk iletişimi ya yoktur ya 
da sağlıksız bir şekilde yürütülmektedir. Bu 
durum çocuğun tüm eğitim hayatını hatta 
bütün yaşamını olumsuz etkilemektedir. 
Bu açıdan bakıldığında okul öncesi eğitimi 
aynı zamanda bir aile eğitimi işlemi gör-
mektedir.

-Okul öncesi eğitimi, değerler eğitimin 
ilk ve önemli basamaklarından biridir. Ve 
ancak ailenin katılımıyla değerler eğitimi 
başarılı olacaktır. Bu nedenle eğitim prog-
ramları hazırlanırken aile katılımının sağ-
lanacağı bir zemin oluşturulmalıdır.

-Okul öncesi eğitiminin yaygınlaştırıl-
ması ve çağ nüfustaki okullaşma oranının 
yakalanabilmesi için Nüfus müdürlükleri 
ve muhtarlıklarla işbirliği yapılarak okul 
öncesi çağına gelmiş çocuğu bulunan aile-
lere mektup gönderilmelidir. Böylece hem 
eğitimin önemi ailelere daha kolay kavra-
tılacak hem de okullaşma hedefine hizmet 
edilecektir.

13/06/2011 tarihinde Bakanlığınızca 632 
Sayılı KHK kapsamında sözleşmeli öğret-
menlikten kadrolu öğretmenliğe geçmek 
için başvuru yapan/yapmayan öğretmen-
lere Personel Genel Müdürlüğü tarafından 
duyuru yapılmıştır.

632 sayılı KHK ile sözleşmeli öğretmen-
likten kadrolu öğretmenliğe geçenlerin 
aday öğretmen olmayacakları, sözleşmeli 
öğretmenlik görevine 06/05/2010 tarihin-
den önce başlayanların zorunlu hizmetten 
muaf oldukları, sözleşmeli öğretmenliğe 
başladıkları tarih itibari ile bir yıllık süreyi 
tamamlamış olanların kılavuzlarda belirti-
len gerekli şartları taşımaları kaydıyla iller 
arası isteğe bağlı yer değiştirme, alan deği-
şikliği ve yaz dönemi özür durumuna bağlı 
yer değiştirmelere başvuruda bulunabile-
cekleri anlaşılmaktadır.

Kısacası hükümet eli ile kadroya geçiri-
len sözleşmeli personele verilen bu haklar 

KPSS sınavında şifresi olmadan, sorular 
eline gelmeden bileğinin hakkı ile sınav 
kazanarak puan üstünlüğü esasına göre 
ataması yapılan sözleşmeli öğretmenlere 
verilmemiştir. 

Sözleşmeli öğretmen istihdamını icat 
eden ve yıllardır bu statüde görev alan öğ-
retmenlerin özlük haklarını açılan ve ka-
zanılan davalar sonucunda mecburiyetten 
ötürü vermek zorunda kalan bakanlık, yıl-
lardır hakkını yediği bu öğretmenleri yine 
mağdur etmektedir.

Sözleşmeli köleliğe yıllardır dur de-
diğimiz, yıllardır bu öğretmenlerimizin 
kadroya geçirilmeleri için ne kadar emek 
harcadığımız tüm kamuoyunca çok iyi bi-
linmektedir. Malum sendika gibi Türk Eği-
tim Sen hiçbir zaman  “yapıyormuş gibi” 
görünmemiş, her daim yapması gerekeni 
açık, net ve korkusuzca yapmıştır. Bu ne-
denle sözleşmeli öğretmenlik istihdamın 

kaldırılması ve tüm sözleşmelilerin kad-
roya geçirilmesi konusunda emeğimiz çok 
büyüktür, buna kuşku yoktur. 

Ancak; sözleşmeli personeli kadroya ge-
çirirken sadece KHK ile geçiş yapanlara bir 
takım haklar verilirken, emek vererek, ça-
lışarak KPSS sınavına giren ve puan üstün-
lüğüne göre atanan sözleşmeli personelin 
de unutulmaması ve haklarının korunması 
gerekmektedir. 

Bu nedenle sendika üyelerimizden gelen 
yoğun şikayet üzerine Milli Eğitim Bakan-
lığına konu ile ilgili yazılı başvuruda bu-
lunduk.  

KHK HAKLARINDAN TÜM SÖZLEŞMELİLER 
YARARLANDIRILMALIDIR

Milli Eğitim Bakanlığının 19.09.2010 ta-
rihinde yayımladığı yönetmeliğe göre Fen, 
Sosyal Bilimler ve Anadolu Lisesine öğret-
men seçiminde getirilen 40 puan barajının 
Danıştay tarafından yürütmesinin durdu-
rulmasının ardından, sınav puanına göre 
Anadolu türü okullara atanmaya hak kaza-
nan öğretmenlerin Anadolu türü okullar-
dan kadroları alınarak Anadolu türü olma-

yan okullara atamaları yapılmıştır. Bakan-
lığınızın belirlediği kurallara uygun şekilde 
Anadolu türü okullara atanıp ardından 
yargı kararı nedeni ile mağduriyet yaşayan 
öğretmenlerin istekleri dışında yer değiş-
tirmeye tabi tutulmuş olmaları mağduriyet 
oluşturmuştur. Bu anlamda kendilerin-
den kaynaklanmayan nedenlerden dolayı 
mağdur edilen öğretmenlerimize 2011 yılı 

içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere 
çalışma süreleri dikkate alınmaksızın il içi 
ve iller arası yer değiştirme hakkının veril-
mesi konusunda gereken çalışmanın yapıl-
ması için Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa 
resmi bir yazı ile başvuruda bulunmuştuk.  

Bakanlıktan tarafımıza gönderilen cevap 
yazısında; yargı kararlarının dava konusu 
işlemi hiç tesis edilememiş saydığından 
dolayı eski görev yerlerine iade edilen söz 
konusu öğretmenlerin hizmetlerinin hiç 
eski okullarından ayrılamamış gibi değer-
lendirileceği ve buna bağlı olarak yer değiş-
tirme işlemlerinin yapılacağı belirtilmiştir.

ANADOLU KADROSU İPTAL EDİLEN 
ÖĞRETMENLER YAZIMIZA MEB’İN CEVABI
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Türk Eğitim Sen olarak 17.09.2009 
tarih ve 27352 sayılı resmi gaze-
tede yayımlanarak yürürlüğe gi-
ren Okul Servis Araçları Hizmet 
Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıl-
masına Dair Yönetmeliğin 1. mad-
desinde yer alan “Okul Servis Aracı 
olarak kullanılacak taşıtların yaşları 
yirmi yaşından büyük olmamalıdır. 
Taşıtların yaşı fabrikasınca imal edil-
diği tarihten sonra gelen ilk takvim 
yılı esas alınarak hesaplanır.” İbaresi 
ile 4. maddesinde yer alan “Aynı Yö-
netmeliğin 8 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir:“b) Rehber personel 
için 20 yaşını doldurmuş ve en az 
ilköğretim mezunu olmak,” ibarele-
rinin yürütmesinin durdurulması ve 
iptali istemiyle Danıştay’da dava aç-
mıştık.

Danıştay 8. Dairesinin 2009/8738E 
sayılı ve 15.12.2009 tarihli kararı ile 
bahsi geçen ibarelerin yürütmesi 
durdurulmuştu. Danıştay 8. Dairesi-
nin 2009/8738E, 2011/2453 K. Sayılı  
ve 29.04.2011 tarihli kararı ile aynı 
ibarelerin iptaline hükmedilmiştir.

OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ’NE 
DANIŞTAY’DAN İPTAL KARARI

HABUR REZALETİNİ KINAMAK ARTIK CEZAYI 
GEREKTİRİYOR, YAZIKLAR OLSUN!

Türk Eğitim-Sen Kayseri 2. Nolu Şube 
Başkanı Ali İhsan Öztürk, Kayseri Valili-
ği önündeki bir eylem sırasında tartıştığı 
polis müdürüne hakaret ettiği gerekçesiyle 
verilen para cezasını protesto etmek için 
aynı yerde eylem yaptı.

Öztürk, elinde Irak’ın Kandil ve Mah-
mur bölgelerinden gelen 34 kişilik grup 
için Diyarbakır’da düzenlenen karşılama 
törenine ait bir fotoğraf ile birlikte Kayseri 
Valiliği protokol giriş kapısı önüne geldi.

Polis ekiplerinin burada açıklama yapa-
mayacağını belirtmelerine rağmen eylemi-
ne devam eden Öztürk, kendisine destek 
veren bazı sendika üyeleri ile birlikte basın 
açıklaması yaptı.

Öztürk, açıklamasında, Türkiye Harp 
Malulü ve Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri 
Derneği Kayseri Şubesi tarafından Irak’ın 
Kandil ve Mahmur bölgelerinden gelen 
34 kişilik grup için Diyarbakır’da düzenle-
nen karşılama törenini protesto etmek için 
-eski dernek başkanı Mete Kurt’un daveti 
üzerine- 21 Ekim 2009’da Kayseri Valili-
ği önünde düzenlenen eyleme katıldığını 
anımsattı.

Burada tartıştığı Kayseri Emniyet Mü-
dür Yardımcısı Veysel Aydoğan’a hakaret 
ettiği gerekçesiyle hakkında dava açıldığını 
ifade eden Öztürk, şöyle devam etti:

“Eylemden sonra şu köşede 3 arkadaşla 
muhabbet ediyoruz. Gizli kamera ile çekim 
yapılmış. Görüntüler gayet net. Kamera 

yeri çekiyor. Bir ses var. Orada bir laf geçi-
yor. Kime söylendiği belli değil. Olaya şahit 
olan polis arkadaş da ‘kime söylendiği belli 
değil’ diyor ama hakime hanım benim piş-
man olma ihtimalimi hiç göz önüne almadı 
ve Sayın Cumhurbaşkanı bana kefil olma-
dı. Sayın Başbakan, hani iyi şeyler olacak-
tı, acılım yapıyordun. Hakime hanım ‘bu 
devlet memuru böyle şeyler söylememiştir’ 
demedi. Orada bir cümle geçiyor ve ondan 
dolayı beni 7 bin 480 lira para cezasına 
çarptırdı. Üst mahkemeye gönderdik. De-
liller ortada, gizli kamera ile çekilmiş, bü-
yük ihtimalle döner dedim ama dönmedi. 
AİHM’e de göndereceğiz. Bakalım onlar bu 
işe ne diyecek. Eğer ordan da onaylanırsa 
ceza, bu parayı ödemek için Kayserili ha-
yırseverlerden destek istiyorum.”

Türkiye Harp Malulu ve Gaziler, Şehit, 
Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi 
eski başkanı Mete Kurt ise Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın bir şehit 
cenazesinde kendisine yumruklu saldırıda 
bulunan öğretmeni affetmediğini belirte-
rek, “Ben şimdi o Bakanımıza soruyorum. 
Size yapılan o tokadı affetmediniz. Benim 
iki bacağımı koparan terör örgütünün 
mensuplarını TCK’nın 221. maddesini çı-
kararak neden affettiniz. O öğretmenimizi 
2 yavrusu ile ekmeğinden ettiniz. Geçen 
gün bir polis arkadaşımız da terör örgütü 
mensubu tarafında tokatlanmıştır. Bunla-
rı içimize sindiremiyoruz. İnanıyorum ki 
polis arkadaşımız o tokadı havada tutsay-
dı işinden olacaktı. Ekmeğinden olmamak 

için o polis arkadaşımız buna engel olama-
mıştır” diye konuştu.

Öztürk, açıklamasının ardından kendi-
sine destek vermek için gelen kişilerle soh-
betini görüntüleyen polislere de tepki gös-
tererek, “Yeter artık, basın açıklaması bitti. 
Çekmeyin. Sohbet ediyoruz” dedi.

Öztürk ve beraberindekiler daha sonra 
sessizce dağıldı.

NOT:
TÜRK EĞİTİM SEN 

GENEL MERKEZİ OLARAK 
KARARI KINIYORUZ.

BİRİLERİ TÜRK MİLLETİNE, 
ŞEHİTLERİMİZE HAKARET EDERKEN 

TABİKİ SESSİZ KALMAYACAĞIZ.
HABUR REZALETİNİ TABİKİ 

PROTESTO EDECEĞİZ.
BU SAHNELERİ ŞEHİT ANALARINA 

YAŞATANLARI ASLA 
AFFETMEYECEĞİZ.

TÜRK EĞİTİM GENEL MERKEZİ 
HER ZAMAN ŞUBE YÖNETİCİLERİNİN 

ve ÜYELERİNİN YANINDA OLMUŞ-
TUR, BUNDAN SONRA DA YANINDA 

OLACAKTIR.
ALİ İHSAN ÖZTÜRK’E 

GEÇMİŞ OLSUN.
CEZA ALMASI GEREKENLER 

ALİ İHSAN ÖZTÜRK GİBİ İNSANLAR 
DEĞİL, BU İĞRENÇ SAHNEYE 

MÜSADE EDENLERDİR.TAKDİR AZİZ 
MİLLETİMİZİNDİR.
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MEB Personel Genel Müdürlüğünün 
08.06.2011 tarih ve 285/38427 sayılı ya-
zısında ise, sözleşmeli öğretmenlerin bu-
lundukları eğitim kurumlarında kadroya 
geçirilmelerine ilişkin başvuruların MEB-
SİS üzerinden 8 Haziran 2011 tarihi saat 
15:00 ile 13 Haziran 2011 saat 17:00 arasın-
da yapılacağı, atamaların 14 Haziran 2011 
tarihinde gerçekleştirileceği, 01.06.2011 
tarihinde kadrolu öğretmenliğe atanan-
lardan bu kapsamda başvuru yapmak is-
temeyenlerin, söz konusu kararname kap-
samında değerlendirilemeyeceklerinden, 
Kararname’nin verdiği mali, sosyal ve öz-
lük haklardan yararlanamayacakları belir-
tilmiştir.

Türk Eğitim Sen ve Kamu-Sen Genel 
Başkanı İsmail KONCUK; Milli Eğitim 
Bakanlığı Müşteşarı Esengül CİVELEK ile 
04.06.2011 tarih ve 27954 (mükerrer) sa-
yılı Resmi Gazetede yayımlanan 632 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile sözleş-
meli statüden kadroya geçen personel ile; 
01/06/2011 tarihinde sözleşmeli statüden 
kadroya KPSS puanı ile ataması yapılan 
personel arasında anılan kararnamenin 
verdiği mali, sosyal ve özlük hakları bakım-
dan farklılıkların olduğu noktasında du-

yumlar aldığını ve bu duyumların gerçeği 
yansıtması halinde telafisi imkansız mağ-
duriyetlerin yaşanacağından söz ederek 
böyle bir uygulamanın eğitim çalışanları 
arasında bir kaos ortamına neden olacağını 
dile getirmiştir. Yaşanabilecek mağduriyet-
ler bakanlığa daha uygulama yapılmadan 
sözlü olarak iletilmiş acilen bir açıklama 
yapılması talep edilmiştir. Sayın müşteşar 
Esengül CİVELEK ise konu hakkında çalış-
maların devam ettiğini bildirmiştir. Ayrıca; 
12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak olan 
genel seçimlerin ertesi günü 13 Haziran 
2011 tarihinde okulların kapalı olması se-
bebi ile eğitim çalışanlarının ek ders kaybı-
na uğrayacağı yönünde yapmış olduğumuz 
yazılı başvuru üzerine Bakanlık Müşteşarı 
ile bu konu hakkında da görüşülmüş olup; 
13 Haziran günü okul kapalı olması sebebi 
ile öğretmenlerin ek derslerinin ödenmesi 
ve konu ile ilgili bir Bakanlar Kurulu kararı 
çıkartılması gerektiği kendisine ifade edil-
miştir. .

Yine Türk Eğitim Sen olarak önceki dö-
nemlerde defalarca Bakanlığa yazı gönde-
rerek sözleşmeli statüden kadroya geçen 
öğretmenlerin adaylık sürelerinin kalk-
ması yönünde taleplerde bulunmuştuk. Şu 

anda kamuoyunda oluşan algı, Kararname 
kapsamında kadroya geçenlerin adaylıkla-
rının kalkacağı yönündedir. Ancak bakan-
lık tarafından net bir açıklama ne yazık ki 
halen yapılmamıştır.

Bu sebeple, Türk Eğitim Sen olarak Ba-
kanlığa yazı göndererek, Kararname ile söz-
leşmeli statüden kadroya geçen öğretmen-
lerin adaylıklarının kalkıp kalkmayacağına 
dair Sendikamıza bilgi verilmesini, şayet 
böyle bir hak verilecek ise Kararname’den 
önce sözleşmeliden kadrolu statüye ge-
çiş yapan öğretmenlere de Kararname’nin 
verdiği mali, sosyal ve özlük haklardan ya-
rarlanma imkanı verilerek adaylıklarının 
kaldırılması ve mağduriyetlerin önlenmesi 
hususunda talepte bulunduk.

MEB’e gönderdiğimiz 30.04.2011 tarihli 
dilekçemizde, 05.09.2010 tarihinde açıkla-
nan Yurt Dışı Stajyer Öğretmen Yetiştirme 
Sınavı sonuçlarının değerlendirilmesinde 
hangi kriterlerin dikkate alındığı, kimle-
rin nereleri kazandığı, yerleştirme planının 
neye göre ve nasıl yapıldığı konusunda bil-
gi verilmesini talep etmiştik.

Bakanlığın 06.06.2011 tarih ve 3311 
sayılı cevabi yazısında, 05.09.2010 tarihli 
yarışma sınavı ve 01.10.2010 tarihli Sınav 
Kurulu Kararı sonucunda 22 personelin 
yetiştirilmek üzere yurtdışına gitmeye hak 
kazandığı, 2010 yılı kontenjanları için sı-
nav sonucu yurt dışına gitmeye hak kaza-
nan, ancak, 2010 yılı içinde gönderileme-
yen personelin kazanılmış haklarının zayi 
olmaması, kişilerin mağdur edilmemesi ve 
kamu yararı gözetilerek söz konusu işlem-
lerin 2011 yılı içinde tamamlanıp tamam-
lanmayacağı konusunda Devlet Personel 
Başkanlığı ve Maliye Bakanlığından görüş 
istendiği, alınan cevabi yazılarda konten-
janların 2010 yılı ile sınırlı olması nedeniy-
le 2011 yılında kullanılmalarının mümkün 

olmadığının belirtildiği, bu yazılar doğrul-
tusunda yurtdışına gönderilemeyen aday-

lara gerekli bilgilerin verildiği bildirilmiş-
tir. 

KADROYA GEÇEN SÖZLEŞMELİLERİN ADAYLIĞI

YURTDIŞI SINAVLARI YAZIMIZA MEB’İN CEVABI
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Türk Eğitim-Sen Amasya Şube-
si üyeleri piknikte buluştu. Yoğun 
katılımın ve coşkunun yaşandı-
ğı etkinlik adeta düşman çatlat-
tı. Amasya Şube Başkanı Kamil 
TERZİ yaptığı konuşmada; “Bize 
destek veren 1.700 koca yürekliye, 
adam gibi adamlara selam olsun. 
İktidara geldiği andan itibaren 
yandaş oluşturma gayreti içine gi-
ren AKP iktidarları, 9 yıl boyunca 
devlet makamlarının verdiği gücü, 
‘ÖNCE ÜLKEM, SONRA İLKEM’ 
diyen dürüst, namuslu, ekmeğinin 
kavgasını veren kamu  çalışanları-
na karşı zulme dönüştürmüş, bu 
baskı ve zulüm   bazı ‘sarı sendi-
kaların’ üye sayısının  artmasına 
sebep olmuştur. Maalesef kimileri 
de ampule üşüşen sinekler misali 
değerlerini bir takım şahsi men-
faatlere değiştirmişlerdir. Türkiye 
Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen asla 

sinmeyecektir. İktidarın eteklerine 
tutunan bir sendikacılık anlayışı 
bizim lügatimizde yoktur, olmaya-
caktır. Biz  hep doğruları dile geti-
receğiz. Biz ‘adam gibi sendikacılık’ 
yapacağız.Hakkın mücadelesini 
yapmaya devam edeceğiz.İlkele-
rimizden asla taviz vermeyeceğiz.
Üniter yapımızın,anayasamızın ilk 
dört maddesinin değiştirilmesine 
müsaade etmeyeceğiz.Açılım poli-
tikalarının vatanımızı parçalanma 
noktasına getirdiğinin farkındayız.
Bu gidişata dur deme zamanı gel-
miştir.Tüm kamu çalışanlarının 
da sorumluluk alarak,yaşanan ay-
rışma ve kargaşaya son vereceğine 
yürekten inanıyorum” dedi.

Pikniğe katılan Amasya millet-
vekili adayları Kadir EKERCAN, 
Kenan ERZURUMLU ve İsmet 
SAKA da sendika üyelerinin büyük 
ilgisiyle karşılandı.

Türk Eğitim-Sen’li üyeler Mu-
durnu Keyvanlar Konağında ye-
mekte buluştu. Burada bir konuşma 
yapan Mudurnu Türk Eğitim-Sen 
İlçe Temsilcisi Serkan Yavuz; “180 
bin üyesi bulunan Türk Eğitim-
Sen’in gücü tartışılmaz. Sendikal 
mücadele adına çok şey yaptık. 
Bununla gurur duyuyoruz, övü-
nüyoruz, sevinçliyiz, müsterihiz. 
Bundan sonraki dönemde daha 
çok çalışacağız, daha fazla emek 
vereceğiz, yılmayacağız” dedi.

Türk Eğitim-Sen Bolu Şube Baş-
kanı da Hüsnü Yaman da; “Türk 
Eğitim-Sen, sendikal rekabet adına 
eğitim çalışanlarının şahsiyetle-

ri ile oynamadı. Bize gelirsen seni 
müdür yaparız, amir yaparız, me-
mur yaparız, tayin işini hallederiz, 
ahiret ve dünya menfaati sağlarız. 
Yeter ki GÖMLEĞİNİ ÇIKAR GEL 
gibi ahlaksız tekliflerle, çalışanları 
inandıklarıyla gelecekleri arasında 
tercihe zorlamadı. Türk Eğitim-Sen 
bugünlerde en çetin kış şartları-
nı yaşamaktadır. Tek başına güçlü 
bir hükümetin devletin gücünü 
ölçüsüzce bazılarına seferber ettiği 
böylesi bir dönemde Türk Eğitim-
Sen’in üye sayısı  180 binlere yük-
selmiş; sendikamız olabileceği en 
olumsuz ortamda bile tarihinin en 
güçlü seviyesine ulaşmıştır” dedi.

TÜRK EĞİTİM-SEN’LİLER DÜŞMAN ÇATLATTI!

BOLU TÜRK EĞİTİM-SEN MUDURNU’DA YEMEKTEYDİ

14 takımın katıldığı geleneksel futbol turnuvasının ikinci hafta 
maçları Anadolu Lisesi halı sahasında yapıldı. 

2. Hafta sonuçlarına göre Tekirdağ Lisesi, İnecik Mahramlı Kar-
ması ve Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu kendi gruplarında şu anda 
rakipsiz görünmektedirler. 

Tekirdağ İl Federasyonu hakemlerinden İdris ÇETİNKAYA, Me-
sut TUFAN ve Okan DERELİN’ in yönettiği bu maçlar her hafta 
sonu Anadolu Lisesi Halı sahasında oynanmaya devam edecektir.

Türk Eğitim-Sen Tekirdağ Şubesinin her yıl geleneksel 
olarak düzenlediği futbol turnuvası büyük bir coşkuyla de-
vam ediyor. 

TEKİRDAĞ ŞUBESİ’NİN GELENEKSEL 
FUTBOL TURNUVASI DEVAM EDİYOR
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Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şube Başka-
nı Bekir Avan 2010-2011 eğitim-öğretim 
yılının sona ermesi dolayısıyla bir basın 
açıklaması yaptı. Avan yaptığı açıklamada 
şunları kaydetti: “Bilgi çağında yaşamamı-
zın gereği, bilgi toplumu olmayı gerektirir. 
Eğitim, tarihin her döneminde önemli ol-
makla birlikte günümüzde de önemi daha 
da artmaktadır. Herhangi bir okulumuz-
daki sınıfta başlayan bilgilenme yarışı, son 
hızla bütün insanlığı sarmış bulunmakta-
dır. Bu yarışta, ülkemizin yarınlarının te-
minatı olan çocuklarımızı-gençlerimizi ge-
leceğe hazırlayan eğitim çalışanları, dünya 
milletler ailesi içerisinde hak ettiğimiz yeri 
almamız için fedakarca çalışmanın bahti-
yarlığı içerisindedirler. 2010-2011 eğitim 

öğretim yılı sonunda öğrencilerimiz, karne 
heyecanı yaşıyor. Öğrencilerimizin, karne-
lerindeki ders ve davranışlarla ilgili değer-
lendirmelerin, bir başlangıç veya bir son 
olmadığımın anne ve babalar tarafından 
bilinmesi gerekmektedir. Anne ve babalar 
öğrencilere her yönüyle anlayış gösterme-
lidirler. Öğrencilerin ders ve davranışların-
daki olumlu yönler pekiştirilmeli, olum-
suzlukların olumluya çevrilmesi için ise; 
anne, baba ve öğrenci birlikte düşünüp, 
birlikte çözüm üretmelidirler. Fakat bu çö-
züm içresinde şiddete asla yer verilmeme-
lidir.”

Eğitimin ve eğitim çalışanlarının içinde 
bulunduğu durumunu da değerlendiren 
Avan, “Geçtiğimiz yıl eğitimde başarıda, 

Türkiye genelinde oldukça gerilerde ol-
duğumuz ortaya çıkmıştı. 2010-2011 eği-
tim-öğretim yılında ilimizdeki başarının 
artması için her türlü gayreti gösteren 
eğitim çalışanlarına teşekkür ediyoruz. 

Fakat geçtiğimiz yıllarda kadrolaşma uğru-
na ilimizdeki eğitimin yerlerde sürünmesi-
ne sebep olanlar bundan hiç ders çıkarma-
mış görünmektedirler. Yapılan yanlışlar, 
ayrımcılıklar, adam kayırmacılıklar son 
hızla devam etmektedir. Yanlış yapanları, 
kadrolaşma yapanları, ayrımcılık yapanları 
himaye edenler de aynı pişkinlik içerisinde 
görevlerine devam etmektedirler. İlimizde 
ve Ülkemizde bu manzara içerisinde, eği-
tim çalışanları olarak çocuklarımızı yarın-
lara hazırlarken belli görevlerde bulunan-
ların erdemini değil de o görevde olanların 
nasıl olması gerektiğini anlatabilmekteyiz. 
Bu vahim manzara, öğrencilerimize rol 
model ararken bütün eğitim çalışanlarını 
zor duruma düşürmektedir. Gaziantep’te 
ve Türkiye genelinde 2010-2011 eğitim 
öğretim yılında atama bekleyen 350 bin 
öğretmene rağmen, normal şartlarda bir 
eğitim-öğretim için ilimizde en az 8 bin, 
ülke genelinde ise yüz binlerce öğretmen 
açığı vardır. Öğretmen açığının yanında 
diğer personel açığı ise ilimizde en az 2 bin, 
ülkemiz genelinde ise on binlercedir. Yine 
ilimizde yüzlerce okul, binlerce derslik 
açığı bulunmaktadır. Günümüzde, eğitim 
çalışanlarının, kamu çalışanlarının hakla-
rının iyileştirilmesi yerine, kötüleştirilmesi 
için çaba harcanmaktadır. Bu anlamda eği-
tim çalışanları ve kamu çalışanları olarak 
her türlü hizmeti üretip görevimizi layıkıy-
la yapmaya devam edeceğiz. Fakat hakla-
rımızın geriye gitmesine de asla müsaade 
etmeyeceğiz” diye konuştu.

GAZİANTEP ŞUBESİ 2010-2011 
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİ

İZMİR 1 NO’LU ŞUBE BAŞKANLIĞI TİRE TEMSİLCİLİĞİ 
AYVALIK GEZİSİ DÜZENLEDİ

Şubemiz Tire Temsilciliği tarafından 
düzenlenen Ayvalık Gezisi 28-29 Mayıs 
2011 tarihlerinde gerçekleştirildi. Ailele-
rin kaynaştığı, ülkemizin güzelliklerinin 

yeniden anımsandığı gezimize katılım 
yoğundu. Şube Yönetim Kurulu Mevzuat 
Sekreterimiz Hanifi BAŞKAN ile Tire ilçe 
Temsilcimiz Sayın Hüsniye Füsun ÇETİN; 

bu tür organizasyonların sendikacılığın bir 
başka yüzü olduğunu, Türk Eğitim-Sen 
olarak bütün ülkeye yayılmış çok büyük bir 
aile olduklarını ifade ettiler.  
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Türk Eğitim-Sen Hatay 1 No’lu Şube, 29 Mayıs İstanbul’un fetih yıl-
dönümü nedeniyle bir şölen düzenledi. Şölende konuşan Türk Eğitim-
Sen Hatay 1 No’lu Şube Başkanı Recep Tuncay şunları söyledi: “ Bugün 
burada sizinle olmaktan hem mutlu hem de gururluyum. Sizler ki bu 
dimdik duruşunuzla Türk Eğitim Sen’i ayakta tutanlarsınız. Allah’a bin-
lerce şükürler olsun ki siz değerli üyelerimizin sayesinde Hatay genelin-
de hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de MKÜ’de yetkili ve etkili sendika-
yız. Milli Eğitimde 3741 kişiyle birinci olurken, MKÜ’de 345 üyemizle 
yine birinci sendika olup yetkiyi kazandık. Bu yetkimizi korumak tüm 
eğitim çalışanlarının haklarını sonuna kadar korumak için tüm gücü-
müzle çalışacağımızdan emin olabilirsiniz. Üyelerimizden, işyeri tem-
silcilerimizden ve çok büyük özveride bulunan yönetim kurulumuzdan 
Allah razı olsun. Hepsi üstün bir gayret göstererek, gecesini gündüzüne 
katarak, tüm baskı ve entrikalara rağmen, azimle sebatla çalışan dik de-
ğil DİMDİK duruş sergileyen Ulubatlı Hasan misali Türk Eğitim-Sen 
bayrağını burçlara diken tüm gönül dostlarımıza teşekkürler. Menfaati 
için dokuz takla atıyor insanlar, şekilden şekle, kılıktan kılığa giriyorlar. 
Nokta kadar menfaat için virgül gibi eğilip büzülen insanlar kol gezi-
yor dört bir yanımızda… Bu tip insanları gördükçe de insanlığından 
utanası geliyor, insanın… Evet Türkiye’de tüm yönetimler değişse bile 
taklacılar ve dalkavuklar asla değişmiyor.  Tüm teşkilatımızla nasıl mü-
cadele verdiğimizi siz değerli üyelerimiz çok iyi bilmektesiniz. Kendi 
öz kaynaklarıyla beslenen doğal bir sendikayız. Bazıları gibi hormon 
almışçasına hızla büyümüyor sarı sendikacılık yapmıyoruz. Tüm eği-

timcilerin haklarını yasal platformda en çok savunan, hu-
kuki olarak en çok dava açan sendikayız. Her şeye rağmen 
ülke genelinde haksızlıkların karşısında duran ve gücünü de 
siz değerli eğitim çalışanlarından alan Türk Eğitim Sen mü-
cadelesine devam edecek ve sendikamız, yanlış gördüğü her 
konunun üzerine gitmeye devam edecektir.”

Türk Eğitim-Sen Kütahya Şubesi’nin düzenlemiş olduğu, 
“Geleneksel Türk Eğitim- Sen Şöleni” 28.05.2011 tarihinde 
Anasultan Piknik Alanı’nda yapıldı. Coşkulu bir kalabalığım 
katıldığı piknikte; üyelerimiz ve çocuklar doyasıya eğlendi. 
Kütahya Şubesince ikram edilen yemeklerin yenmesinden 
sonra, Şube Başkanı Mehmet KARABEKİR ve Türk Eğitim-
Sen Genel Mali Sekreteri Seyit Ali KAPLAN birer konuşma 
yaptılar.

Seyit Ali KAPLAN yaptığı konuşmada burada olmaktan 
dolayı  duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söy-
ledi: “Üye sayısını 2 bin 178’e ulaştıran teşkilata ve üyelere 
teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Türkiye genelinde Türk 
Eğitim-Sen’in üye sayısını 156 bin’den 180 bin’e ulaştıran tüm 
arkadaşlarımıza ve teşkilatlarımıza şükran borçluyuz. Biz 
sendikal mücadeleyi sadece kıytırık bir sendikaya karşı de-
ğil; iktidarın tüm güçlerine, Başbakana, bakanlara, iktidarın 
parti teşkilatlarına ve iktidarın belediye başkanlarına karşı 
verdik.” Genel Mali Sekreter Seyit Ali KAPLAN, 9 yıldır ik-
tidarın eğitim çalışanlarına yönelik hasmane tutumunu da 
değerlendirerek, “12 Haziran’da gereken cevap verilecektir’’ 
dedi.

Konuşmaların ardından birbirleriyle hasret gideren eği-
timciler, yorucu bir dönemin ardından stres attılar. Yağan 
yağmura rağmen piknik alanında buluşan aileler bu durumu 
eğlenceye dönüştürdü. Çocukların katıldığı yarışmalar ve 
çocuklar için kurulan lunapark şölenin güzelliklerindendi.

HATAY 1 NO’LU ŞUBE 
29 MAYIS’I ŞÖLEN 

DÜZENLEYEREK KUTLADI

KÜTAHYA ŞUBE’DEN GELENEKSEL ANASULTAN ŞÖLENİ
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Türk Eğitim-Sen Kars Şubesi Yönetim 
Kurulu üyeleri, Ziya Gökalp İlköğretim 
Okulu Müdürü Hasan Demir ve öğret-
menlerine yapılan saldırıyı kınadı. 

Yapılan açıklamada şöyle denildi:“1 Ha-
ziran 2011 günü Merkez Ziya Gökalp İl-
köğretim Okulu öğrenci velileri tarafından 
okul müdürü ve öğretmenlerine saldırıda 
bulunulmuştur.

Halk arasında şöyle bir olay anlatılır; 
adamın birisi bir köyden geçerken üzerine 
köpekler saldırmış, adam kendini koru-
mak amacıyla bulunduğu yerdeki taşlara 
el atmış fakat hiçbir taşı yerinden çıkara-
mamış. Köylüler gelip kurtarıncaya kadar 
köpekler yolcuyu epey hırpalamış. Olay-
dan ötürü köylüler yolcudan özür dilemiş-
ler. Yolcu köylülere dönüp şöyle demiş; ‘’ 
bu nasıl köydür taşları bağlamış, köpekleri 
açık bırakmışlar diye sitem etmiş.’’

Maalesef günümüzde eğitim çalışanları 
saldırılara karşı yalnız ve çaresiz bırakıl-
maktadırlar. 

Ziya Gökalp ilköğretim okulu yönetici 

ve öğretmenlerine yapılan saldırı Türk Eği-
tim Sen ve tüm eğitim camiasını üzmüştür. 
Bundan önce Eğitim öğretim yılı başında 
Milli Eğitim Müdürlüğüne yazılı ve şifahen 
yaptığımız duyuruların sonuçsuz kaldığı 
görülmüştür. Baskınların önünün alınması 
hususunda gerekli duyarlılık gösterilme-
miştir. 

1 Haziran 2011 günü hiçbir haklı sebep 
olmadan okulda idareci ve öğretmenlere 
saldırıda bulunulmuş ve hakaretlere ma-
ruz bırakılmışlardır. Olayın üzücü yanı 
sayın valimiz ve Milli Eğitim Müdürlüğü 
bu olaylara gerekli duyarlılığı göstermeme-
leridir. Sayın valimiz ve Milli Eğitim Mü-
dürlüğü, eğitim çalışanını yaralanma veya 
ölümlü baskınlarda mı sahip çıkıp duyarlı-
lık gösterecektir? 

Öğretmen bir çocuğu azarladığında ola-
ya savcılık ve müfettişler hemen müdahil 
olup soruşturma başlatırken okula ve eği-
tim çalışanlarına yapılan saldırılarda tüm 
ilgili kurumlar sessiz kalmaktadır. Bu du-
rum Türk Eğitim-Sen camiasını ve eğitim 

çalışanlarımızı üzmektedir.    Türk Eğitim-
Sen olarak her zaman eğitim çalışanlarımı-
zın yanında olacağız. Aynı duyarlılığı başta 
sayın valimiz olmak üzere Emniyet Mü-
dürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetki-
lilerinden de bekliyoruz. İnanıyoruz ki bu 
duyarlılık bundan sonra olması muhtemel 
olayların da önüne geçecektir.

Unutulmamalıdır ki bu tür saldırılar 
Eğitim çalışanlarımızın motivasyonunu 
bozmaktadır. Bunun da zararını bizim öğ-
rencilerimiz görecektir. Bu yüzden velile-
rimizin de Haklı olsalar bile okula Eğitim 
çalışanlarına saldırmak yerine olayı anla-
yıp eğer bir haksızlık varsa haklarını huku-
ki yollardan aramalıdırlar. Uygarlığın da, 
insanlığın da gereği budur.”

Türkiye Kamu-Sen Mersin İl Tem-
silciliği ile Mersin Toros Üniver-
sitesi arasında Türkiye Kamu-Sen 
Konfederasyonu’na bağlı tüm sendi-
ka üyeleri ve çocukları için geçerli ol-
mak üzere yüksek lisans programları 
için %50, sürekli eğitim seminerleri 
ve sertifika programları için %50, 
bilimsel ve kültürel etkinliklere katı-
lım programları için %50 ile Türkiye 
Kamu-Sen’in fiziksel olanaklardan 
yararlanması içinde  %50 indirim 
yapılması için Türkiye Kamu-Sen 
Mersin İl Temsilcisi Hüseyin Ateş 
ile Toros Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. D.Tayyar Şen arasında protokol 
imzalanarak üyelerinin hizmetine 
sunulmuştur.

Protokol imzalanması esnasın-
da, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi, 
Türk Tarım Orman-Sen Şube Baş-
kanı Hüseyin Ateş, Türk Eğitim-Sen 

Şube Başkanı Tevabil Akıncı, Türk 
Büro-Sen Şube Başkanı Mustafa 
Aşiret, Türk Yerel Hizmet-Sen Şube 
Başkanı Nihat Aşçı, Türk Diyanet 
Vakıf-Sen Şube Başkanı, Salih Özbay, 
Türk İmar-Sen Yönetim Kurulu Üye-
si Mehmet Elal, Türk Tarım Orman-
Sen Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa 
Buyruk İle Türk Büro-Sen Disiplin 
Kurulu Başkanı Mustafa Güven hazır 
bulundular. 

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi 
Hüseyin Ateş yaptığı açıklamada; 
Türkiye Kamu-Sen kuruluş yıldönü-
münde üyeleri için her türlü kolaylığı 
sağlayan Toros Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Sayın Tayyar Şen’e teşek-
kürler ederek üyeleri için daha çok 
değişik sektörlerden de indirim an-
laşması yapıldığını ve yapılmaya de-
vam edileceğini belirterek üyelerine 
hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

KARS ŞUBESİ, MERKEZ ZİYA GÖKALP 
İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRÜ 

HASAN DEMİR VE ÖĞRETMENLERİNE 
YAPILAN SALDIRIYI KINADI

TÜRKİYE KAMU-SEN MERSİN İL TEMSİLCİLİĞİ’NDEN DUYURU
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İZMİR 1 NO’LU ŞUBE’DEN ESAT KABAKLI KONSERİ

TÜRK EĞİTİM-SEN MERSİN 2 NO’LU (TARSUS) ŞUBE
2011 YILI OKULLARARASI VOLEYBOL TURNUVASI SONA ERDİ

İzmir 1 No’lu Şube tarafından 27 Mayıs 2011 tarihinde 
Buca Kaynaklar Hancı Aile Eğlence Merkezi’nde Esat KA-
BAKLI konseri düzenlendi. Konsere Milliyetçi Hareket Parti-
si İzmir Milletvekili Sayın Şenol BAL, Türk Eğitim-Sen Genel 
Merkez Dış İlişkiler ve Basın Sekreterimiz Sami ÖZDEMİR 
ve çok sayıda davetli katıldı. Eğitim-öğretim yılının sonuna 
yaklaştığımız şu günlerde şubemiz tarafından yıl sonu etkin-
liği olarak düzenlenen konser, çok canlı bir havada geçti. Se-
vilen parçalarından oluşan bir repertuar sunan değerli ozan 
Sayın Esat KABAKLI ile birlikte çeşitli sanatçı ve halk oyun-
ları ekiplerinin gösterileri etkinliğimize renk kattı. Etkinliği-
mizde birlikte olduğumuz gönül dostları ile güzel bir gece ge-
çirildi. Konser sonunda Sayın Esat KABAKLI’ya plaket sunan 
Şube Başkanımız Sayın Merih Eyyup DEMİR, sendikacılığın 
bir mücadele süreci olduğunu, bu süreçte Türk Eğitim-Sen 
olarak hakkaniyet ilkesinden asla taviz vermeden yollarına 
devam ettiklerini, sosyal etkinliklerin süreceğini ve her ge-
çen büyüyerek Türkiye’nin geleceğinin hazırlanmasında her 
zaman artı değerler sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Türk Eğitim-Sen Mersin 2 No’lu Şubesi olarak düzenle-
diğimiz ve 19 Nisan 2011 Salı günü başlayan Okullararası 
Voleybol Turnuvamız, 08 Haziran 2011 Çarşamba günü sona 
erdi.

33 voleybol takımının katılımıyla 8 grupta yapılan müca-
deleler sonucu, her gruptan birer takım çeyrek finale yüksel-
di. 30-31 Mayıs 2011 tarihlerinde yapılan çeyrek final maç-
larının ardından Mehmet Akif Ersoy İ.Ö.O., Atatürk Lisesi, 
Mustafa Kemal Anadolu Lisesi ve Ahmet Yesevi İ.Ö.O. finale 
kaldı.

 08 Haziran 2011 Çarşamba günü oynan final maçlarının 
ardından; Ahmet Yesevi İ.Ö.O. 1., Mustafa Kemal Anadolu 
Lisesi 2. , Atatürk Lisesi 3. oldu.

Türk Eğitim-Sen Mersin 2 No’lu Şube Başkanı Necmettin 
ELLİBİN, Voleybol turnuvamıza katılan bütün takımlara te-
şekkür ederek, dereceye giren takımları tebrik etti.

Okullararası Voleybol Turnuvasında 3. olan Atatürk Lise-
si takımına kupa ve madalyaları Şube Basın ve Dış İlişkiler 
Sekreteri Yaşar YILMAZ tarafından; 2. olan Mustafa Kemal 
Anadolu Lisesi takımına kupa ve madalyaları Şube Eğitim ve 
Sosyal İşler Sekreteri Saniye AKAR tarafından; 1. olan Ahmet 
Yesevi İ.Ö.O. takımına Şube Başkanı Necmettin ELLİBİN ta-
rafından verildi. 

TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası
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TÜRK EĞİTİM-SEN NİĞDE ŞUBESİ, ÇAMARDI 
KAYMAKAMI MEHMET FEVZİ DÖNMEZ’İ ZİYARET ETTİ

Türk Eğitim-Sen Niğde Şube 
Başkanı İhsan UĞRAŞ ve Şube 
Mevzuat Sekreteri Abdülkerim 
HAZIR, Çamardı İlçe Kayma-
kamı Mehmet Fevzi DÖNMEZ’i 
ziyaret ettiler.

Ziyarette; Çamardı ilçesinde 
promosyon konusunda somut 
adım atılması ile ilgili destekle-
rinizden dolayı Kaymakam Sa-
yın Mehmet Fevzi DÖNMEZ’e 
teşekkür eden Şube Başkanı İh-
san UĞRAŞ, “Bundan sonraki 
süreçte Türk Eğitim-Sen olarak 
her türlü desteği vermeye hazırız. 
Türk Eğitim-Sen Niğde Şubesi 
olarak üzerimize düşen ne varsa 
canla-başla yerine getireceğimize 
söz veriyoruz. Kamu çalışanları-

nın menfaatlerinin olduğu yerde 
Türk Eğitim-Sen her türlü desteği 
vermeye hazırdır.” dedi.

Çamardı ilçesinde çalışan 
kamu çalışanlarının sayısının az 
olması nedeniyle sadece Milli 
Eğitim olarak yapılan promos-
yon anlaşmasına bankaların tek-
lif vermediğini belirten Çamardı 
İlçe Kaymakamı Mehmet Fevzi 
DÖNMEZ, “Kaymakamlık ola-
rak diğer kamu çalışanlarını da 
kapsayacak şekilde promosyon 
anlaşması yapmak için çalışma-
larımızı başlattık. Bizim de gön-
lümüz kamu çalışanı arkadaşları-
mızın hakkı olan promosyonları 
almasıdır.” diye konuştu.

Türk Eğitim-Sen Niğde Şube Başkanlığı olarak  Çamardı  
Kaymakamı Sayın Mehmet Fevzi DÖNMEZ’e ilgi ve gayretle-
rinden dolayı teşekkür eder, sendika olarak her zaman destek 
olacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Türk Eğitim-Sen Çaycuma 
İlçe Temsilciliği tarafından Türk 
Kızılay’ı ile ortak bir çalışma ya-
pılarak kan bağışı kampanyası dü-
zenlendi. 

Büyük destek ve ilgi gören kam-
panyada hedeflenen 72 ünite kan, 
belirlenen süreden 2 saat önce top-
landı. 

Kızılay Çaycuma Şubesi Baş-
kanı Nilgün ÇELİK; “Kan yapı-
lamayan tek ilaçtır. İnsanlarımız 
bugün kana muhtaç olmayabilir 
ama yarın kana muhtaç olabilirler. 
Unutulmamalıdır ki kan acil değil, 
sürekli bir ihtiyaçtır. Bu kapsamda 
böyle anlamlı bir kampanyaya imza 
attıkları ve kan bağışı konusunda-
ki duyarlılıkları için Türk Eğitim-
Sen Çaycuma İlçe Temsilciliği’ne 
ve üyelerine teşekkür ediyorum, 
düzenlenen bu kampanyanın diğer 
kurum ve kuruluşlar için de örnek 
teşkil edeceğini umuyorum” dedi. 

Türk Eğitim-Sen Çaycuma İlçe 
Temsilcisi Zerrin GÜNEŞ ise; 
“Sendika olarak böylesine anlam-
lı bir faaliyete katkı sağlamanın 
onurunu yaşıyoruz. Toplumsal bir 
sorumluluk ve ulvi bir görev oldu-
ğuna inandığımız kan bağışı kam-
panyamızın amacına ulaşmış ol-
ması ve hedeflenen 72 ünite kanın 
belirlediğimiz zaman dolmadan 
toplanması ve Kızılay tarafından 
gönderilen bir kan torbasının bile 
boş geri dönmemesi bizlere gurur 
vermiştir. Kızılay’a destek olan ve 
kan bağışı kampanyasına yoğun 
ilgi gösteren başta tüm eğitimcile-
rimize ve sendika üyelerimize yü-
rekten teşekkür ediyoruz” dedi.

Çaycuma Belediye Başkanı Mit-
hat GÜLŞEN ise bağış otobüsünü 
ziyaret ederek bu anlamlı davra-
nışlarından dolayı Türk Eğitim-
Sen Çaycuma İlçe Temsilciliğine 
ve kampanyaya katılan herkese te-
şekkür ettiğini söyledi.

ZONGULDAK ŞUBESİ 
ÇAYCUMA 

TEMSİLCİLİĞİMİZDEN 
ÖRNEK KAMPANYA
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YENİ DOĞANLAR

•	 Afyonkarahisar	 Şubesi	 üyelerinden	
Selim	GÜL’ün	çocuğu	olmuştur.

•	 Isparta	 Şubesi	 personeli	 Şadiye	
ÇAYLI’nın	çocuğu	olmuştur.

•	 Isparta	 Şubesi	 üyelerinden	 Meral	
KARAMAN’ın	çocuğu	olmuştur.

•	 Isparta	 Şubesi	 üyelerinden	 Ahmet	
BEYAZ’ın	çocuğu	olmuştur.

•	 İzmir	3	No’lu	Şube	üyelerinden	Han-
de	KAPLAN’ın	çocuğu	olmuştur.

•	 İzmir	3	No’lu	Şube	üyelerinden	Hü-
seyin	ÖZÇİFTÇİ’nin	çocuğu	olmuştur.

•	 Karaman	 Şubesi	 üyelerinden	 Erkan	
ATMACA’nın	çocuğu	olmuştur.

•	 Karaman	Şubesi	 üyelerinden	Volkan	
ALANKAYA’nın	çocuğu	olmuştur.

•	 Karaman	 Şubesi	 üyelerinden	 Gök-
han-Perihan	 KAYA’nın	 çocuğu	 olmuş-
tur.

•	 Karaman	Şubesi	üyelerinden	Nazmi-
ye	ERGİNBAŞ’ın	çocuğu	olmuştur.

•	 Karaman	 Şubesi	 üyelerinden	 Ayşe-
gül-Ersin	ÖZKAN’ın	çocuğu	olmuştur.

•	 Konya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Si-
bel-Çağdaş	 TURAN’ın	 çocuğu	 olmuş-
tur.

•	 Konya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Mü-
mün	BULUT’un	çocuğu	olmuştur.

•	 Konya	 1	 No’lu	 Şube	 üyelerinden	
Zehra	Betül	ÜNAL’ın	çocuğu	olmuştur.

•	 Konya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Gü-
ler	SAĞIR’ın	çocuğu	olmuştur.

•	 Mersin	 2	 No’lu	 Şube	 üyelerinden	
Münüre	UĞUZ	–	Sacit	UĞUZ’un	çocu-
ğu	olmuştur.

•	 Mersin	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Yıl-
maz	DÖNMEZ’in	çocuğu	olmuştur.

•	 Mersin	 2	 No’lu	 Şube	 üyelerinden	
Nail	YILMAZ’ın	çocuğu	olmuştur.

•	 Mersin	 2	 No’lu	 Şube	 üyelerinden	
Melek	 KOLAK	 ÖZDEMİR	 –	 Özgür	

ÖZDEMİR’in	çocuğu	olmuştur.

•	 Nevşehir	Şubesi	üyelerinden	Melike-
Nevzat	BAKIR’ın	çocuğu	olmuştur.

•	 Nevşehir	 Şubesi	 üyelerinden	Ayşe	 –
Kemal	DAĞLI’nın	çocuğu	olmuştur.

•	 Nevşehir	Şubesi	üyelerinden	Mevlü-
de	GÜMÜŞAY’ın	çocuğu	olmuştur.

•	 Nevşehir	 Şubesi	 üyelerinden	 Ümit	
KILIÇ’ın	çocuğu	olmuştur.

•	 Sakarya	Şubesi	üyelerinden	Serkan	-	
Gülten	YILMAZ’ın	çocuğu	olmuştur.

•	 Sakarya	 Şubesi	 üyelerinden	 Bülent	
EKİCİ’nin	çocuğu	olmuştur.

•	 Sakarya	 Şubesi	 üyelerinden	 Vedat	
GÖL’ün	çocuğu	olmuştur.

•	 Sakarya	Şubesi	üyelerinden	Mustafa	
AYAN’ın	çocuğu	olmuştur.

•	 Şırnak	İl	Temsilcisi	Turgut	TATAR’ın	
çocuğu	olmuştur.

•	 Zonguldak	Şubesi	 üyelerinden	Emel	
KAYA’nın	çocuğu	olmuştur.

•	 Afyonkarahisar	 Şubesi	 üyelerinden	
Hüseyin	ERDAL’ın	oğlu	evlenmiştir.

•	 Afyonkarahisar	 Şubesi	 üyelerinden	
A.Fatih	YURAN	evlenmiştir.

•	 İstanbul	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Za-
fer	ÖZOMAY	evlenmiştir.

•	 Karaman	 Şubesi	 üyelerinden	 Fatma	
FINDIK	evlenmiştir.

•	 Karaman	 Şubesi	 üyelerinden	 İsmail	
Veli	GÖKBULUT	evlenmiştir.

•	 Karaman	 Şubesi	 üyelerinden	 İlyas	
ATA’nın	oğlu	evlenmiştir.

•	 Karaman	 Şubesi	 üyelerinden	 Ziya	
HOTAMIŞLI’nın	yeğeni	evlenmiştir.

•	 Konya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Yah-
ya	ÖZMAYA’nın	kızı	evlenmiştir.

•	 Konya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Ab-
dullah	KOÇ’un	oğlu	evlenmiştir.

•	 Konya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Ha-
san	ODUNCU’nun	oğlu	evlenmiştir.

•	 Konya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Re-
cep	GÜNEŞ’in	kızı	evlenmiştir.

•	 Konya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Be-
kir	VURKES’in	oğlu	evlenmiştir.

•	 Konya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Er-
kan	ŞAHİN	evlenmiştir.

•	 Mersin	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Si-
bel	DARENDEOĞLU	ile	Dursun	ÇALIŞ-
KAN	evlenmiştir.

•	 Mersin	2	No’lu	Şube	üyelerinden,	Ya-
semin	KOYUNLU	evlenmiştir.

•	 Mersin	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Ef-
rahim	KÜÇÜK’ün	kızı	evlenmiştir.

•	 Nevşehir	 Şubesi	 üyelerinden	 Enes	
GÜLEŞ	evlenmiştir.

•	 Nevşehir	 Şubesi	 üyelerinden	 Figen	
ÇALIK	evlenmiştir.

EVLENENLER

SÜNNET OLANLAR

•	 Adana	 2	 No’lu	 Şube	 üyelerinden	
Arif	DAĞLI’nın	oğlu	sünnet	olmuştur.

•	 Adana	 2	 No’lu	 Şube	 üyelerinden	
H.Fatih	ÖZBEK’in	oğlu	sünnet	olmuş-
tur.

•	 Adana	 2	 No’lu	 Şube	 üyelerinden	
Oruç	 HATUNOĞLU’nun	 oğlu	 sünnet	
olmuştur.

•	 Adana	 2	 No’lu	 Şube	 üyelerinden	

Hayati	BÜYÜKNANE’nin	oğlu	sünnet	
olmuştur.

•	 Afyonkarahisar	Şubesi	üyelerinden	
Serkan	KESKİN’in	oğlu	sünnet	olmuş-
tur.

•	 İstanbul	7	No’lu	Şube	üyelerinden	
Tuncay	ÇOLAKOĞLU’nun	 oğlu	 sün-
net	olmuştur.

•	 Kayseri	 1	No’lu	Şube	üyelerinden	
Emrullah	YILMAZ’ın	oğlu	 sünnet	ol-
muştur.

•	 Konya	 1	 No’lu	 Şube	 üyelerinden	
Savaş	VARLIK’ın	oğlu	sünnet	olmuş-
tur.

•	 Mersin	 2	 No’lu	 Şube	 üyelerinden	
Figen	EKER’in	oğlu	sünnet	olmuştur.

•	 Mersin	 2	 No’lu	 Şube	 üyelerinden	
Şükrü	 ÖZTÜRK’ün	 oğlu	 sünnet	 ol-
muştur.
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•	 Adana	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Me-
ral	ÖZCAN’ın	babası	vefat	etmiştir.

•	 Adana	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Adil	
ÜNÜVAR’ın	annesi	vefat	etmiştir.

•	 Adana	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Rah-
mi	CANBOLAT’ın	ağabeyi	vefat	etmiştir.

•	 Adana	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Eyüp	
NENNİOĞLU’nun	oğlu	vefat	etmiştir.

•	 Adana	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Ke-
mal	ÖZCAN’ın	kayınbabası,	

•	 Adana	2	No’lu	Şube	üyelerinden	İbra-
him	KARA’nın	kayınvalidesi	vefat	etmiş-
tir.

•	 Afyonkarahisar	 Şubesi	 üyelerinden	
Ömer	CEBE’nin	babası	vefat	etmiştir.

•	 Afyonkarahisar	 Şubesi	 üyelerinden	
Yaşar	OĞUZ’un	annesi	vefat	etmiştir.

•	 Afyonkarahisar	 Şubesi	 üyelerinden	
Akın	ÇAY’ın	babası	vefat	etmiştir.

•	 Afyonkarahisar	 Şubesi	 üyelerinden	
Özlem	ÇAY’ın	kayınbabası	vefat	etmiştir.

•	 Afyonkarahisar	 Şubesi	 üyelerinden	
Tacettin	YILMAZ’ın	annesi	vefat	etmiştir.

•	 Bolu	 Şubesi	 üyelerinden	 Ali	 Rıza	
KARAİBRAHİMOĞLU’nun	babası	vefat	
etmiştir.

•	 Bolu	 Şubesi	 üyelerinden	 Ahmet	
SAĞLAM’ın	babası	vefat	etmiştir.

•	 Bolu	 Şubesi	 üyelerinden	 Erdoğan	
ÇALIŞIR’ın	babaannesi	vefat	etmiştir.

•	 Bolu	Şubesi	 eski	 şube	 başkanı	Meh-
met	BAŞ’ın	babası	vefat	etmiştir.

•	 Bolu	Şubesi	üyelerinden	Ayşe	BAŞ’ın	
kayınbabası	vefat	etmiştir.

•	 Bursa1	No’lu	Şube	üyelerinden	Enver	
ELMACI’nın	babası	vefat	etmiştir.

•	 Bursa	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Yük-
sel	BÖR’ün	annesi	vefat	etmiştir.

•	 Bursa	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Veli	
AZMAN’ın	abisi	vefat	etmiştir.

•	 Bursa	 1	 No’lu	 Şube	 üyelerinden	
Adem	DARICI’nın	kardeşi	vefat	etmiştir.

•	 Bursa	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Mine	
OLGUNERİn	babası	vefat	etmiştir.

•	 Bursa	 1	No’lu	Şube	üyelerinden	Ay-
han	AKYÜZ’in	kayınpederi	vefat	etmiştir.

•	 Isparta	 Şubesi	 üyelerinden	 Doç.	 Dr.	
İsmail	BEKÇİ’nin	annesi	vefat	etmiştir.

•	 Isparta	 Şubesi	 üyelerinden	 Ali	
KARAER’in	babası	vefat	etmiştir.

•	 Isparta	 Şubesi	 üyelerinden	 Mustafa	
KILINÇ’ın	annesi	vefat	etmiştir.

•	 Isparta	 Şubesi	 üyelerinden	 Yaşar	
ÖZKAN’ın	babası	vefat	etmiştir.

•	 Isparta	 Şubesi	 üyelerinden	 Bayram	
KARA’nın	oğlu	vefat	etmiştir.

•	 Isparta	 Şubesi	 üyelerinden	 Faruk	
MENÇİ’nin	 kardeşi	Tevfik	MENÇİ	 vefat	
etmiştir.

•	 Isparta	 Şubesi	 üyelerinden	 Dilaver	
METİN’in	annesi	vefat	etmiştir.

•	 Isparta	 Şubesi	 üyelerinden	 Binnur	
AYDOĞAN’ın	babası	vefat	etmiştir.

•	 Isparta	 Şubesi	 üyelerinden	 Bahadır	
AYDOĞAN’ın	kayınpederi	vefat	etmiştir.

•	 Isparta	 Şubesi	 üyelerinden	 Ramazan	
TEKELİ’nin	babası	vefat	etmiştir.

•	 Isparta	 Şubesi	 üyelerinden	 Ayşe	
SELEK’in	kayınvalidesi	vefat	etmiştir.

•	 Isparta	Şubesi	üyelerinden	Musa	Ka-
zım	AKÇAKANAT’ın	kayınvalidesi	vefat	
etmiştir.

•	 Isparta	 Şubesi	 üyelerinden	 Nuri	
KÖKLÜ’nün	babası	vefat	etmiştir.

•	 Isparta	 Şubesi	 üyelerinden	 Saadet	
KAYAKUŞ’un	babası	vefat	etmiştir.

•	 Isparta	 Şubesi	 üyelerinden	 Arzu	
BİLGİ’nin	babası	vefat	etmiştir.

•	 Isparta	 Şubesi	 Kadın	 Komisyonu	
Başkanı	 Sevda	 TOPRAK’ın	 annesi	 vefat	
etmiştir.

•	 Isparta	 Şubesi	 üyelerinden	 Mahmut	
TOPRAK’ın	kayınvalidesi	vefat	etmiştir.

•	 İzmir	3	No’lu	Şube	üyelerinden	Hülya	
KOCA’nın	annesi	vefat	etmiştir.

•	 İzmir	3	No’lu	Şube	üyelerinden	Rafet	
ÇAVUŞOĞLU’nun	babası	vefat	etmiştir.

•	 İzmir	 3	No’lu	 Şube	 üyelerinden	Ad-
nan	KATİPOĞLU’nun	babası	vefat	etmiş-
tir.

•	 Karaman	 Şubesi	 üyelerinden	 Öznu-
riye	 COŞKUN’un	 kayınvalidesi	 vefat	 et-
miştir.

•	 Karaman	 Şubesi	 üyelerinden	 Düriye	
GÖNEN	KAYA’nın	babası	vefat	etmiştir.

•	 Karaman	 Şubesi	 üyelerinden	 Mecit	
KOZ’un	babası	vefat	etmiştir.

•	 Karaman	Şubesi	üyelerinden	Bayezid	
GÜLCAN’ın	babaannesi	vefat	etmiştir.

•	 Karaman	 Şubesi	 üyelerinden	 Ahmet	
Numan	LEVENT’in	dayısı	vefat	etmiştir.

•	 Karaman	 Şubesi	 üyelerinden	 Şerife	
ARABACI’nın	amcası	vefat	etmiştir.

•	 Karaman	 Şubesi	 üyelerinden	 Ali	
SAK’ın	amcası	vefat	etmiştir.

•	 Kayseri	 1	 No’lu	 Şube	 Başkanı	 Ali	
BENLİ’nin	kayınvalidesi	vefat	etmiştir.

•	 Kayseri	1	No’lu	Şube	Dış	İlişkiler	ve	
Basın	 Sekreteri	 Murat	 USTAOĞLU’nun	
teyzesi	vefat	etmiştir.

•	 Kayseri	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Ek-
rem	KALIN’ın	babası	vefat	etmiştir.

•	 Kayseri	 1	 No’lu	 Şube	 üyelerinden	
Nurettin	 YARALI’nın	 kayınpederi	 vefat	
etmiştir.

•	 Kayseri	 2	 No’lu	 Şube	 üyelerinden	
Necdet	KAHRAMAN’ın	ağabeyi	vefat	et-
miştir.

•	 Konya	 1	 No’lu	 Şube	 üyelerinden	
Mehmet	KUTLUCA	vefat	etmiştir.

•	 Konya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Rıf-
kı	EKENLER’in	babası	vefat	etmiştir.

•	 Konya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Ali	
BİNGÖL’ün	kayınpederi	vefat	etmiştir.

•	 Konya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Ber-
rin	YILDIZ’ın	kayınvalidesi	vefat	etmiştir

•	 Mersin	2	No’lu	Şube	üyelerinden	İb-
rahim	AYDIN’ın	annesi	vefat	etmiştir.

•	 Mersin	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Ser-
pil	GÖKTÜRK’ün	annesi	vefat	etmiştir.

•	 Mersin	2	No’lu	Şube	üyelerinden	A.	
Gökhan	GÖKTÜRK’ün	kayınvalidesi	ve-
fat	etmiştir.

•	 Nevşehir	Şubesi	üyelerinden	Mustafa	
HÜYÜK’ün	babası	vefat	etmiştir.

•	 Nevşehir	 Şubesi	 üyelerinden	 Lütfi	
AKŞİT’in	ağabeyi	vefat	etmiştir.

•	 Nevşehir	 Şubesi	 üyelerinden	 Kenan	
YÜMÜN’ün	babası	vefat	etmiştir.

•	 Nevşehir	 Şubesi	 üyelerinden	 Enes	
GÜLEŞ’in	dedesi	vefat	etmiştir.

•	 Sakarya	 Şubesi	 üyelerinden	 Hatice	
Özlem	KIZILHAN’ın	annesi	vefat	etmiş-
tir.

•	 Sakarya	Şubesi	üyelerinden	Halil	 İb-
rahim	AYDIN’ın	babaannesi	vefat	etmiştir.

 VEFATLAR



Temmuz 2011

30 TÜRK EĞİTİM-SEN
TÜRKİYE KAMU-SEN

Türk Eğitim-Sen camiası olarak vefat eden üyelerimize, üye yakınlarına Allah’tan Rahmet, yakınlarına Başsağlığı diliyoruz.

VEFAT EDEN ÜYELERİMİZ
Önder GÜVEN

Önder GÜVEN

1970 Yılında Yalvaç’ta dünyaya geldi. İlk ve 
orta öğrenimini Yalvaç’ta tamamladı. 1991 yı-
lında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri Bölümünden mezun oldu. 

1994 yılında Yalvaç Meslek Yüksek Oku-
lunda Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı. 
1998 yılında SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde 
Yüksek Lisans yaptı. İktisadi ve İdari Program-
lar Bölüm Başkan Yardımcılığı ve İktisadi ve 
İdari Programlar Bölüm Başkanlığı yaptı. 2008 

yılında Dış Ticaret İşlemleri isimli kitabı yayınlandı. 
Evli ve iki çocuk babası olan Mustafa İnanıcı 21 haziran 2011 günü 

kayın biraderi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Meram Şehit Pilot Ayfer Gök İlköğretim 
Okulu’nda görev yapmakta olan üyemiz Meh-
met KUTLUCA’yı kaybettik.

2 Haziran 2011 Perşembe günü geçirdiği 
ağır kalp krizi neticesi Meram Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet KUTLU-
CA, yoğun bakıma alınmıştır. Maalesef yoğun 
bakımdaki bütün müdahalelere rağmen 3 Hazi-
ran 2011 Cuma günü hayatını kaybetmiştir.

03.11.1970 Tarihinde Nevşehir’de doğan 
Mehmet KUTLUCA, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesi Tarih bölümünden mezun olmuştur.

30.11.1993-31.08.1994 tarihleri arasında Ankara’da Genkurm.Hiz.
Tb.Öz.Hiz.Blk.K.lığında P.Çvş. olarak askerliğini yapmıştır.

12.09.1995 tarihinde Afyonkarahisar ili İhsaniye ilçesi Yaylabağı 
İlköğretim Okulu’nda stajyer öğretmen olarak ilk görevine başlamıştır.

Sırasıyla; 09.09.1997-10.09.2001 tarihleri arasında Sinop/Durağan/
Durağan Lisesi’nde, 10.09.2001-17.08.2009 tarihleri arasında Konya/
Derbent/Derbent İlköğretim Okulu’nda

görev yapmıştır. 17.08.2009 tarihinden bu yana da Konya Meram 
Şehit Pilot Ayfer Gök İlköğretim Okulu’nda Sosyal Bilgiler Öğretmeni 
olarak görev yapıyordu.

Evli ve 2 erkek çocuk babasıydı.
Kendisine Allah’dan rahmet diliyoruz, kederli ailesine ve çalışma 

arkadaşlarına da başsağlığı diliyoruz.
Mekanı Cennet olsun.

 (1963 – 04/06/2011 Sakarya eğitim cami-
asının sevilen öğretmenlerinden Hacı Zeh-
ra Akkoç Kız Lisesi Müdür Yardımcısı Salih 
Köksal, geçirdiği beyin kanaması sonucu genç 
yaşta vefat etti)

Mustafa  İNANCI Hasan SATI

Salih KÖKSAL Sakarya

Konya 1 No’lu ŞubeIsparta

•	 Sakarya	 Şubesi	 üyelerinden	 Hilal	
GÜN’ün	babaannesi	vefat	etmiştir.

•	 Sakarya	 Şubesi	 üyelerinden	 Hasan	
TOPCU’nun	annesi	vefat	etmiştir.

•	 Sakarya	Şubesi	Hendek	İlçe	Yönetim	
Kurulu	 üyesi	 Özcan	ARSLAN’ın	 yeğeni	
vefat	etmiştir.

•	 Sakarya	 Şubesi	 üyelerinden	 Yakup	
ÖZCAN’nın	babası	vefat	etmiştir.

•	 Sakarya	 Şubesi	 üyelerinden	 Aydın	
ÖZKAN’ın	babası	vefat	etmiştir.

•	 Sakarya	 Şubesi	 üyelerinden	 Cevriye	
BALCI	ÖZKAN’ın	 kayınbabası	 vefat	 et-
miştir.

•	 Sakarya	 Şubesi	 üyelerinden	 Yücel	
SUNMAN’ın	babası	vefat	etmiştir.

•	 Sakarya	 Şubesi	 üyelerinden	 Şükran	
ZENGİN’in	babası	vefat	etmiştir.

•	 Sakarya	 Şubesi	 üyelerinden	 Ergin	
ZENGİN’in	kayınpederi	vefat	etmiştir.

•	 Sakarya	Şubesi	üyelerinden	KAHRİ-
MAN	SERTEL’in	babası	vefat	etmiştir.

•	 Zonguldak	Şubesi	üyelerinden	Cemal	
AKDAĞ’ın	babası	vefat	etmiştir.

•	 Zonguldak	 Şubesi	 üyelerinden	Musa	
ALTINTAŞ’ın	babası	vefat	etmiştir.

•	 Zonguldak	 Şubesi	 üyelerinden	 Ali	
GEDİKOĞLU’nun	 kayınpederi	 vefat	 et-
miştir.

Eğitim Çalışanlarının Cesur Sesi
www.turkegitimsen.org.tr
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