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KHK İle eş durumu mağdurları oluştuğunu ifade eden 
Genel Başkan İsmail KONCUK;

“AİLE BÜTÜNLÜĞÜNDEN 
TAVİZ VERİLMEMELİDİR”

Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı 
İsmail KONCUK, Hükümetin çıkardığı 652 Sayılı KHK ile MEB 

Teşkilat Yasası’nın değiştirildiğini ve yeni düzenlemede bir takım 
yanlışlıkların olduğunu ifade etti. Özellikle özür grubu tayinlerinin 

yılda bir kez yapılacağı hükmünün getirilmesini eleştiren Kon-
cuk, “Özür sebebiyle yapılacak tayinlere getirilen yeni düzen-
leme, gerekçenin adıyla dahi çelişmektedir. Adı ‘özür’ olan bir 

talebe ‘şimdi olmaz yazın gel’ demek ne derece mantıklı 
ve insaflıdır? Özellikle eş durumu nedeniyle tayin ta-

leplerinin karşılanmaması aile bütünlüğünü doğrudan 
bozan bir uygulamadır. Devletin bütün kurumlarının, 
kutsal aile yapısını güçlendirmeye ve aile birliğini ko-

rumaya dönük tedbirler alması öncelikli görevleri 
olmalıdır. Dolayısıyla, MEB’i, Anayasamız tarafından 
da teminat altına alınmış olan aile bütünlüğüne yöne-
lik bu yanlış uygulamasından geri dönmeye davet edi-
yoruz. Öte yandan Bakanlık yetkililerinin, eş durumu 

ve sağlık durumundan dolayı mağdur olan eğitim 
çalışanlarının iş verimlerinin de düşeceği gerçeğini göz-

den kaçırmamalarını tavsiye ediyoruz.” dedi.

Türkiye Kamu-Sen 
Genişletilmiş İstişare Kurulu Top-

lantısı, 30 Eylül–2 Ekim tarihleri ara-
sında Genel Merkez Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Kamu-Sen İl Temsilcileri ve 

Şube Başkanlarının katılımıyla 
Balıkesir/Edremit-Güre’de yapıldı.

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer DİNÇER 
08 Ekim 2011 tarihinde saat 20:40’da Genel Baş-

kanımız İsmail KONCUK’u arayarak, rotasyon 
konusunda şu an itibariyle bir çalış-

malarının olmadığını söyledi. İnternet 
sitelerinde yayınlanan haberlere itibar 

edilmemesi gerektiğini açıkladı.
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Türkiye Kamu-Sen Genişletilmiş İsti-
şare Kurulu Toplantısı, 30 Eylül–2 Ekim 
tarihleri arasında Genel Merkez Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Kamu-Sen İl Temsilcileri 
ve Şube Başkanlarının katılımıyla Balıke-
sir/Edremit-Güre’de yapıldı.

Toplantının ilk gününde ise Türkiye 
Kamu-Sen’e bağlı sendikalar kendi Başkan-
lar Kurulu Toplantılarını gerçekleştirdiler.

Türk Eğitim-Sen Başkanlar Kurulu 
Toplantısı’nda; geçen yılın genel bir değer-
lendirmesi yapılarak, önümüzdeki süreçte 
izlenecek strateji ve yürütülecek faaliyetler 
hususunda görüş alışverişinde bulunuldu. 
Sendikal çalışmaların etkinliğinin artırıl-
ması ve bütün eğitim çalışanlarının sen-
dikal mücadeleye dahil edilmesi amacıyla 
yapılabilecek etkinliklerin neler olabile-
ceği konusunda katılımcıların görüşlerini 
paylaştığı toplantıda, ayrıca, Milli Eğitim 
Bakanlığı ve YÖK’ün planlama ve icraat-
larının da yakından takip edilmesi husu-
sun da görüş birliğine varıldı. Milli Eğitim 
Bakanı Ömer DİNÇER ve YÖK Başkanı 
Yusuf Ziya Özcan’ın, “yenilik” adı altında 
sürekli bir takım değişiklikleri kamuoyuna 
sunduklarını ifade eden Şube Başkanları, 

sendika olarak bu tür durumlarda bugü-
ne kadar olduğu gibi bundan sonrada 
zamanında ve yeterli tavır alınması ge-
rektiğini belirttiler.

Toplantıda yaptığı konuşmada 
kapsamlı bir değerlendirme ya-
pan Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
KONCUK özetle şunları söyledi:

2011 Yılı Türk Eğitim-Sen camia-
sının en fazla eylem yaptığı ve en fazla 

üye artışının sağlandığı yıl olmuştur. 
Geçtiğimiz bir yılda 45.000 yeni üye 
kaydı yaparak Türk Eğitim-Sen tari-

hine geçen tüm teşkilat mensuplarına te-
şekkür ediyorum. Sendikamız, 2010 yılın-
da 155.738 olan üye sayısını 2011 yılında 
23.577 artırarak 2011 yılında 179.315 sa-
yısına ulaşmıştır. Bu büyük başarıya imza 
atan, emeği geçen ve alın teri döken teşki-
latımızın tüm mensuplarını tebrik ediyo-
rum.

Geçtiğimiz yıl hizmet kolumuzda yetki-
yi kaybetmiş olabiliriz. Ancak, eğitimle şu 
ya da bu şekilde ilgili bütün kişi ve kuru-
luşlar biliyor ki, gerçek yetkili sendika Türk 
Eğitim-Sen’dir. Çünkü, eğitim çalışanları ve 
kamuoyu nezdinde gerçek sendikacılığı ya-
pan Türk Eğitim-Sen’dir. Nerede bir eksik-
lik var ise, nerede eğitim çalışanlarının bir 
hak kaybı sözkonusu ise Türk Eğitim-Sen 
oradadır. Bu sorumluluğumuzun farkın-
dayız. Eğitim çalışanlarının ve toplumu-
muzun bize olan güveninin farkındayız. 
Bundan dolayı başarılı olmak için her türlü 
zorluğu göğüsleyerek daha çok çalışmak 
zorundayız.

Hizmet kolumuzdaki diğer sendikalar-
la aynı şartlarda mücadele etmediğimizi 
tüm eğitim camiası çok iyi bilmektedir. Bir 
yanda Hükümetin aleni fütursuz ve hatta 

etik dışı desteğini sonuna kadar kullanan 
bir sözde sendika diğer yanda sadece ve 
sadece gücünü eğitim çalışanlarından alan 
Türk Eğitim-Sen. Bir yanda Başbakan se-
viyesinden en alttaki kurum amirine kadar 
tetikçiliğinin yapıldığı bir sözde sendika, 
diğer yanda yalnızca demokratik yollar ve 
hukukla mücadele eden onurlu bir Türk 
Eğitim-Sen. Ve her şeye rağmen büyük ka-
labilen Türk Eğitim-Sen…

Sendikamız, yalnız bir memur sendika-
sı olarak değil; eğitimin her alanında verdi-
ği mücadele ile her alanda sürekli adından 
söz ettirmiştir. KPSS ve YGS sınavlarındaki 
mücadelemiz, Milli Eğitim Şura’sında yap-
tığımız etkin çalışmalar herkesin malumu-
dur. Yaptıklarımızla yalnız eğitim çalışan-
larının değil, toplumun diğer kesimlerinin 
de teveccühüne mazhar olduk.

Türk Eğitim-Sen olarak faaliyetlerimizi 
hedef kitlemize ve topluma duyurabilmek 
için medya imkanlarını da etkin bir şekilde 
kullanmaya gayret ediyoruz. Bu anlamda 
rekabet halinde olduğumuz sendikalara 
nispeten çok başarılı olduğumuzu söyleye-
biliriz. Şöyle ki; 2011 yılında ulusal ölçekte 
yayın yapan televizyonlarda 1.020 ve gaze-
telerde 5.144 haberimiz yayınlanmıştır. Bu 
sayılara şubelerimizin yapmış olduğu yerel 
basın çalışmaları dâhil değildir.

Bilindiği üzere, 12 Haziran seçimle-
rinden sonra oluşan Hükümet yapısı içe-
risinde değişiklik yapılarak Milli Eğitim 
Bakanlığı makamına Sayın Ömer DİNÇER 
atandı. Sayın Bakanımızı ziyaretimizde 
kendileri tarafından çok sıcak karşılan-
dık. Eğitim camiasının mevcut sorunlarını 
kendisine ilettik. Dolayısıyla tarafsızlık ko-
nusunda hassas davranmasını talep ettik. 
Eğitimimiz ve toplumumuz adına başarılı 
olmasını samimiyetle temenni ettiğimizi 

TÜRK EĞİTİM-SEN BAŞKANLAR KURULU 
TOPLANTISI YAPILDI
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kendisine ifade ettik. Hala da bu temenni-
mizi sürdürüyoruz. Ancak, sayın Bakanın 
bazı söylemleri ve uygulamaları icraatla-
rını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini 
göstermektedir. Müdür yardımcıları rotas-
yonu, okul müdürlerine yönelik bağış alın-
ması baskısı gibi konularda sayın Bakanı 
uyarma ihtiyacı hissettik.

Kanun Hükmünde Kararname’de yer 
almayan ancak mevcut yönetmelik çerçe-
vesinde yapılan rotasyon uygulamasında, 
müdür başyardımcıları ve müdür yardım-
cılarının yer değiştirme işlemine tabi tutul-
maları doğru değildir. Yasaya aykırı olarak 
yapılan bu işlemin kabul edilebilir bir tarafı 
yoktur. Sendikamızın temel çalışma anlayı-
şı çerçevesinde, yasaya aykırı olan hiçbir 
işlemin tarafımızca kabul göremeyeceğini 
ve bu konuda da her türlü mücadelenin ve-
rileceğinin bilinmesini istiyoruz.

Okul Müdürleri tarafından bağış alın-
ması ile ilgili başlattığı inceleme işlemleri 
ile ilgili olarak sayın Bakanı telefonla araya-

rak bilgilendirdim ve yapılanın yanlışlığını 
anlattım. Okulların ödenek sıkıntılarından 
dolayı kurum müdürlerinin arada bıra-
kıldığını ve ayrıca Okul Aile Birliklerinin 
işlemleriyle alakalı olarak okul müdürleri-
nin sorumlu tutulmasının saçma bir tavır 
olduğunu ifade ettik. Bu konuyla ilgili ola-
rak müdürlerimizin incelemeye tabi tutul-
masının karşısında duracağımızı söyledik.

Öte yandan; fiilen ders yapmayan eği-
tim çalışanlarına ek ders ücreti verilme-
mesi konusunu yıllardır Türk Eğitim-Sen 
olarak dillendirdiğimizi ve bu hususta 

yapılan düzenlemeyi olumlu bulduğumu-
zu da ifade ettik. Ancak, fiili olarak derse 
girmeyen ve halen bu ücreti alan müfettiş, 
şube müdürü, şef, formatör ve diğer görev-
lilerin ek ders ücretlerinden yararlanma-
makla birlikte yeniden yapılandırma ile ek 
ders ücreti yerine getirilecek bir ek ödeme 
ile önceki aldıkları ücretten daha fazla bir 
ücret almaları gerektiğini de söyledik.”

Genel Başkan İsmail KONCUK, konuş-
masının sonunda da yeni dönemdeki çalış-
malarında tüm sendika yöneticilerine ba-
şarılar dileyerek konuşmasını tamamladı.

Türk Eğitim Sen olarak başlattığımız 
hukuk mücadelesi neticesinde Edremit 
İlçe Milli Eğitim Eski Müdürü ve gö-
revli 4 şube müdürü hakkında “sendi-
kaya ilişkin faaliyetler çerçevesinde iş-
yerlerine pano asma, bu panolara ilan 
ve afiş asma hakkı verildiği halde bu 
durumu kabul etmedikleri ve ilgili sen-
dikanın faaliyetini engelleyerek üyeler 
üzerinde baskı oluşturmak sureti ile 
sendikaya üye olanların istifa etmesini, 
sendikalara üye olmayanların sendika-
lardan uzak kalmasını amaçladıkları ve 

bu şekilde hukuka aykırı bir davranışla 
sendikanın faaliyetlerini engelledikleri” 
sübuta ermiştir. Sendikal hakları kısıt-
layan Edremit İlçe Milli Eğitim Eski 
Müdürü Atanur ÇAĞLAYAN ile şube 
müdürleri Ali SOYLU, Fethi BİLGE, 
Yücel MERCAN, ve Şaban ALTINSU-
YU hakkında Edremit 2. Asliye Ceza 
Mahkemesinde 3 yıla kadar hapis iste-
mi ile dava açılmıştır. Türk Eğitim Sen 
olarak sendikal faaliyetleri engelleyen-
leri takip ederek cezalandırılmaları için 
çalışmaya devam edeceğiz.

SENDİKAL HAKLARIN KULLANILMASINI 
ENGELLEYENLERE DAVA
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Son bir hafta içerisinde 12 öğretmeni-
mizin PKK tarafından kaçırılması üzerine, 
29 Eylül’de Türk Eğitim-Sen olarak yurt ge-
nelinde protesto eylemleri gerçekleştirdik.

Eş zamanlı olarak tüm illerde düzenle-
nen kitlesel basın açıklamalarında terör ör-
gütü lanetlenerek, Hükümete çağrıda bu-
lunuldu. Kaçırılan öğretmenlerin sağlıklı 
bir şekilde geri dönmelerinin sağlanması-
nın istendiği açıklamada, ayrıca, Hükümet 
yetkililerinin terör örgütü ve destekçilerine 
karşı en sert tedbirleri alması istendi.

Ankara’daki açıklama ise Kızılay merke-
zinde gerçekleştirildi. Genel Başkan İsmail 
Koncuk tarafından yapılan basın açıklama-
sına Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahret-
tin YOKUŞ, Türk Haber-Sen Genel Başka-
nı İsmail KARADAVUT, Türk İmar-Sen 
Genel Başkanı Necati ALSANCAK, Türk 
Enerji-Sen Genel Başkanı Celal KARAPI-
NAR, Türk Emekli-Sen Genel Başkanı Os-
man ÖZDEMİR, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı 
sendikalarımızın Merkez Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve Ankara Şubeleri yöneticileri ka-
tıldılar. Eylemde terörü ve destekçilerini te-
lin eden konuşmaların yanı sıra milli birlik 
ve beraberliğe vurgu yapan sloganlar atıldı. 
Genel Başkanın basın açıklamasından son-
ra katılımcılar alkış ve sloganlar eşliğinde 
olaysız bir şekilde dağıldı.

Genel Başkanın açıklamasının tam 
metni:

ÖĞRETMENLERİMİZE YÖNELİK 
BÖLÜCÜ SALDIRILARI LANETLİYO-
RUZ

 23 Eylülden itibaren 12 öğretmenimiz 
cinayet şebekesi PKK tarafından kaçırıldı. 
Otuz yıldır ülkemizin kanını emen bölü-
cü terör örgütü, bugüne kadar yüzü aşkın 
öğretmenimizi katletmiş, okullarımızı bas-
mış, eğitim yuvalarını yakarak eğitim hiz-
metini sekteye uğratmayı amaçlamıştır.

Tek amaçları, öğrencilerini ülkesine ve 

milletine faydalı donanımlı bireyler olarak 
yetiştirmek olan öğretmenlerimize yönelik 
bu hain saldırıları şiddet ve nefret kınıyo-
ruz. Hükümetin, kaçırılan meslektaşları-
mızın bir an önce yuvalarına ve çok sev-
dikleri mesleklerine sağlıkla dönmelerini 
sağlamasını istiyoruz.

Çok açıktır ki; bölücü örgütün eğitim-
cilere ve okullara yönelik saldırısının asıl 
amacı; çocuklarımızın iyi eğitim almasını, 
aydınlanmasını ve memleketine sadakat-
le bağlı vatan evlatları olarak yetişmesini 
engellemek ve böylece kendi insan kay-
nağını oluşturmaktır. Öte yandan öğret-
menevlerine, kamu binalarına, devletin iş 
makinalarına saldıran katil sürüsü; kamu 
hizmetlerine engel olarak,  vatandaşlarımız 
ile devletimiz arasındaki güven ilişkisini 
de rencide etmeyi hedeflemekte; bu sayede 
ideolojik propagandasının zeminini oluş-
turma arzusunu taşımaktadır.

Son yıllarda bölücü örgütün ve destek-
çilerinin faaliyetlerinde gözle görülür bir 
artış sözkonusudur. Özellikle sivil vatan-
daşlarımıza dönük saldırılar pervasızca 
artmış bulunmaktadır. Anne karnındaki 
bebeğe bile kastedecek kadar çıldırmış olan 
cinayet şebekesi; büyükşehirlerimizi bom-
balarla kana bulamakta, Türk Kürt ayrımı 
yapmadan vatandaşlarımızı öldürmekte, 
şehir merkezlerinde güpe gündüz cinayet 
işlemekte; kaymakamlarımızı, sağlık me-
murlarımızı, öğretmenlerimizi kaçırmak-
ta; yol keserek kimlik kontrolü yapmakta, 
sözde mahkemeler kurmakta, vergi adı al-
tında haraç toplamaktadır. Velhasıl, uzun 
sözün kısası “Buraların ağası benim” de-
mektedir.

Türkiye Cumhuriyeti, toprakları üze-
rinde bir çapulcu sürüsünün hüküm sür-
mesine göz yumacak bir muz cumhuriyeti 
değildir. Türk Devletine kimse kafa tutma 
cüretini gösteremez. Fakat devletimizi yö-
netme pozisyonunda olanlar da bu şuurla 
hareket etmelidir.

Devletin gücünü dost düşman her-
kese göstermesi gerekenler, vatandaşları 
nezdinde güven ve huzur duygusunu yer-
leştirmesi gerekenler zaafiyet içerisinde 
olduğunda çeteler düzene hakim olurlar. 
İşte, ülkemizin bir kesiminde bugün yaşa-
nanların nedeni budur. Sözde Demokratik 
Açılım adına terör örgütü uzantılarına ve 
bölücü destekçilerine karşı gösterilen mü-
samahanın geldiği nokta; terörün azması, 
bölücülerin şımarması, huzurun ve birlikte 
yaşama duygusunun rencide olmasıdır.

Artık yeter!
Hükümeti daha cesur hareket etmeye 

davet ediyoruz: Bugünden tezi yok, bölü-
cü örgüte ve destekçilerine karşı en sert 
tutumu almaktan çekinmeyin. Bölücülere 
ekonomik, siyasal ve sosyal destek sağlayan 
unvanı ve sıfatı ne olursa olsun her unsura 
karşı ivedilikle tedbir alın. Bin yıldır her 
melanete kolkola karşı duran, her felaketi 
birlik ve beraberlik içerisinde defeden bü-
yük milletimizin arasına nifak sokan bölü-
cülük mikrobunu artık temizleyin. Bunun 
için ne gerekiyorsa yapın. Demokrasi, in-
san hakları, ekonomik ve sosyal talepler te-
rörün malzemesi olamaz! Anne karnındaki 
bebekleri dahi katleden, ekmeğinin peşin-
de olan kamu çalışanlarını kaçıran, güven-
lik görevlilerini şehit eden cinayet şebekesi 
demokrasinin ve siyasetin muhatabı değil-
dir. Ne adına ve hangi sıfatla olursa olsun 
bölücü terör örgütü ve temsilcileriyle doğ-
rudan ya da dolaylı müzakere edilmesi ve 
muhatap olunması kabul edilemez. Bu gö-
rüşmelerin bölücü örgüte ve faaliyetlerine 
meşruiyet kazandırdığı gözden kaçırılma-
malıdır.

Devlet bütün vatandaşlarının huzur ve 
can güvenliğini sağlamakla mükelleftir. 
Devlet bunun için vardır. Devleti yönetme 
sorumluluğu da Hükümettedir. Her mem-
leket meselesinde olduğu gibi terör belasın-
da da muhatabımız Hükümettir. Dolayısıy-
la Hükümet edenlerin çağrılarımıza kulak 

TERÖRÜ VE ÖĞRETMENLERİMİZİN 
KAÇIRILMASINI LANETLEDİK
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vermesi, eleştirilerimizi dikkate alması ve 
gereğini yapması asgari bir zorunluluktur. 
Bu yara, bir iç siyaset meselesi değildir. 
Başta sayın Başbakan olmak üzere tüm 
sorumluluk makamında olanlar şapkayı 
önlerine koymalı, “nerede hata yapıyoruz” 
diye bir değerlendirme yapmalıdırlar. Ne-
redeyse sıfır kayıptan her gün şehit verilen 
noktaya gelinmiş olması bir şeylerin yanlış 
yapıldığının en somut göstergesidir. Her 
vahim olaydan sonra atılan hamasi nutuk-

lar, sözde terörle mücadele kararlılığı ve ar-
tık alışıldık oyalamalar kamuoyunu tatmin 
etmemektedir. Sorumsuz ve vurdumduy-
maz geçiştirmeler vatandaşlarımızda artık 
tiksinti uyandırmaktadır.

Hükümet şunu unutmasın ki, bölücü 
teröre karşı atacağı her adım  milletimiz-
den tam destek görecek ve teşvik edilecek-
tir. Yanlışlardan bir an önce dönülmeli ve 
büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu be-

ladan kurtarılmalıdır. Bir öğretmenin, bir 
sağlık memurunun, bir kaymakamın kendi 
toprağımızda bir çete tarafından kaçırılıyor 
olması kudretiyle övündüğümüz Devleti-
mizin ayıbıdır. Türkiye Cumhuriyeti’ni bu 
ayıptan kurtarın. Kendi toprağımızda can 
güvenliğimizden ve huzurumuzdan emin 
bir şekilde yaşamak istiyoruz.

Öte yandan öğretmenlerimizi kaçıran, 
okullarımıza saldıran bölücü çakallara da 
seslenmek istiyoruz ki;

Hiç ümitlenmeyin: Ülkemizin fedakar 
ve inançlı eğitimcileri, ülkemizin neresinde 
olursa olsun memleket evlatlarını ülkeleri-
ne ve milletine sadık ve faydalı bireyler ola-
rak yetiştirmeye devam edeceklerdir. Yıl-
lardır olduğu gibi bundan sonra da hiçbir 
hain girişim ve tehdit kahraman öğretmen-
leri bu idealinden geri durduramayacaktır.

Yürekten inanıyoruz ki; bölücü hainle-
rin emelleri; öğretmenlerimizin yetiştirdiği 
vatansever memleket evlatlarının sayesin-
de iğrenç kursaklarında kalacaktır.

Saygılarımızla.

657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 25.02.2011 tarih ve 27857(Mü-
kerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
13.02.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun ile 
yeniden düzenlenen 104. maddesinin (D) 
fıkrasında analık izninin bitiminden itiba-
ren süt izinlerinin kullanımına ilişkin açık-
lama yapılmıştır.

Konuya ilişkin olarak MEB Personel 
Genel Müdürlüğü’nce 27.12.2004 tarih ve 
4523/93570 sayılı yazıda süt izninin kulla-
nımına ilişkin bir kısım açıklamalar yapıl-

mıştır. Ancak, bu yazı da bir kısım uygu-
lamalara ilişkin açıklamalar yapılmış olsa 
da yapılan açıklamalar bugünkü şartlarda 
yetersiz kalmıştır.

Diğer taraftan, Kanun’da yapılan bu 
değişiklikler çalışanları ilgilendiren “Milli 
Eğitim Bakanlığı Personeli İzin Yönergesi” 
ne işlenmediğinden ve Kanun’un yayım-
lanması nedeniyle herhangi bir yönerge, 
genelge veya yazı yayımlanmadığından 
taşra teşkilatlarında bu iznin kullandırıl-
masında bir kısım güçlükler yaşanmakta-

dır. Ülke genelinde iznin uygulanmasında 
yaşanan sıkıntılar sendikamıza iletilmekte-
dir. Türk Eğitim Sen olarak uygulamalarda 
çalışanlarımızın mağduriyetine meydan 
verilmemesi açısından bu güçlüklerin nasıl 
çözüme kavuşturulacağı konusunda Ba-
kanlıktan açıklama yapılmasını resmi bir 
yazı ile talep ettik.

1-2 Ekim 2011 tarihlerinde Bakanlığı-
nız tarafından okul ve kurum müdürlük, 
müdür başyardımcılığı ve müdür yardım-
cılığı sınavları gerçekleştirilecektir. 1-2 
Ekim 2011 tarihlerinde yapılac ak olan 

sınavlara girmek için görev mahalli dışına 
çıkmak zorunda olanlara harcırahlarının 
ödenmesi konusunda gereken çalışmaların 
yapılması hususunda Bakanlığa Türk Eği-
tim Sen olarak resmi bir yazı gönderdik. 

SÜT İZNİ KULLANIMINDAKİ 
ENGELLER 

KALDIRILMALIDIR

SINAVA KATILANLARA 
YOLLUKLARI 

ÖDENMELİDİR
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen 
Genel Başkanı İsmail KONCUK ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa AKKAŞ, 
Genel Mali Sekreter Seyit Ali KAPLAN, 
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Talip 
GEYLAN, Genel Eğitim ve Sosyal İşler 
Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN, Ge-
nel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri 
Mehmet Yaşar ŞAHİNDOĞAN ve Genel 
Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami ÖZ-
DEMİR ile birlikte 5 Ekim 2011 Çarşam-
ba günü Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı 
Emin ZARARSIZ’a hayırlı olsun ziyaretin-
de bulundular.

Sıcak ve samimi bir ortamda yapılan 
görüşmede Genel Başkan İsmail KON-
CUK, eğitim sisteminde yapılan uygula-
malar ve eğitim çalışanlarının sorunları ile 
ilgili birçok konuyu gündeme getirdi. Türk 
Eğitim-Sen olarak bu sorunların ve çözüm 
önerilerinin rapor edildiği dosyayı Sayın 
Emin ZARARSIZ’a sunarak bu raporun 
takipçisi olacaklarını söyledi ve yeni göre-
vinde başarılar dilediler.

        

Sunulan rapor:

 EĞİTİM ÇALIŞANLARI VE EĞİTİM 
ÖĞRETİM YÖNÜNDEN TÜRK EĞİTİM 
SEN’İN TESPİT VE ÖNERİLERİDİR

1-  KHK ile birlikte öğretmenler özür-
leri sebebi ile yılda sadece bir defa yer de-
ğişikliği yapabileceklerdir. Öğretmelerin 
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde 
eş durumu özrü sebebi ile Ocak ve Ağus-
tos aylarında, Sağlık Özründen ise zamana 
bağlı kalmaksızın,  yer değişikliği talebinde 
bulunurken KHK ile bu hakları kısıtlan-
maktadır. Ailenin Türk Toplumunun  te-
meli olması ve aile bütünlüğünün korun-

masının Anayasamız tarafından teminat 
altına alınmasından dolayı  Milli Eğitim 
Bakanlığında görev yapan öğretmenlerin 
ve diğer eğitim çalışanlarının aile bütün-
lüğünü ve iş verimini sağlamak açısından 
eş durumu, sağlık ve öğrenim özrü sebebi 
ile yer değişikliği yapamayan eğitim çalı-
şanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi 
gerekmektedir.

 2- Tüm kamu kuruluşlarında olduğu 
gibi Milli Eğitim Bakanlığında da hiyerar-
şik bir yapılanma bulunmasından dolayı 
Milli Eğitim Bakanlığı personelinin ma-
aşlarında bulunması gereken ancak son 
yıllarda bozulan hiyerarşik sistem yeniden 
tesis edilmelidir.

3-Ek Ders Esasları adalet ve hakkani-
yete uygun olarak sendikaların talepleri 
doğrultusunda değiştirilmeli, Maliye Ba-
kanlığına gönderilen tekliflerin içinde ne-
ler olduğu açıklanarak, ek ders ücretlerinin 
artırılması gerekmektedir.

4-632 Sayılı KHK’den önce sözleşmeli 
iken kadroya geçen öğretmenlere 632 Sa-
yılı KHK ile kadroya geçenlere  tanınan 
zorunlu hizmet muafiyeti, adaylıklarının 
kaldırılması ve eş durumu özründen yarar-
lanabilmeleri gibi  tüm haklar verilmelidir.

5- Her eğitim-öğretim yılı başında 
ödenen ve sadece eğitim-öğretim sınıfına 
dahil personelin yararlanabildiği eğitime 
hazırlık ödeneğinin tüm eğitim çalışanla-
rına ödenmesi ve ödeneğin artırılması için 
düzenleme yapılmalıdır.

6-Okul ve kurum yöneticilerine uygu-
lanan rotasyon (zorunlu yer değiştirme)  
konusu yargı kararları, uygulamada kar-
şılaşılan sorunlar ve sendikaların talepleri 
doğrultusunda  yeniden değerlendirilerek 

başarı ve başarısızlığı ölçen kriterlere bağlı 
olarak bulunduğu kurumda 10 yılını ta-
mamlayanlara uygulanmalıdır.

7-Hizmetli, memur ve diğer eğitim ça-
lışanları için Bakanlık tarafından üzerinde 
çalışmaları yürütülen  Atama ve Yer Değiş-
tirme  Yönetmeliği bir an önce hayata ge-
çirmeli ve söz konusu personel için norm 
kadro uygulaması başlatılmalı ve bu perso-
nelin  görev tanımları yapılmalıdır.

8-Mesleki ve teknik eğitimle ilgili ola-
rak gerekli teşvik tedbirleri alınmalı böy-
lece üniversite kapılarında meydana ge-
len yığılma önlenmeli, ülkemiz için çok 
önemli olduğunu düşündüğümüz mesleki 
ve teknik eğitim alanına daha çok kaynak 
ayrılmalı, başarılı öğrencilerin mesleki ve 
teknik eğitim içine alınması için özendirici 
çalışmalar yapılmalıdır.

9-Eğitimde bölgelerarası eşitsizlik ve 
kalite farkı bir vakıadır. Bu nedenle bölge-
lerarası eğitim eşitsizliği ve kalite farkının 
ortadan kaldırılması amacıyla orta ve uzun 
vadede alınması gereken tedbirler tespit 
edilmeli  bu sebeple, bütçeden ayrılan  pay 
ihtiyaca ve yaşanan problemlere uygun 
olarak artırılmalıdır.

10-Bugün gerçekten çok zor şartlar-
da hayatlarını devam ettirme mücadelesi 
veren eğitim çalışanlarının ekonomik ve 
sosyal hakları ülkemizin ekonomik ger-
çeklerine uygun olarak artırılmalı ve hayat 
standartları yükseltilmelidir.

11-Türkiye genelinde İl ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürlükleri bünyesinde sayıları 
1500’e yaklaşan Geçici Şube Müdürlerinin 
görevlendirmeleri bir an önce iptal edile-
rek yerine kabul edilebilir bir yönetmelik 
doğrultusunda asaleten şube müdürü  ata-
malarının yapılması sağlanmalıdır.

12-Zorunlu hizmet bölgelerinde görev 
yapan öğretmen ve diğer eğitim çalışan-
larından  1. hizmet bölgesi alanlarına zo-
runlu çalışma yükümlülüğü kapsamında 
atananlara 1 brüt  asgari ücret, 2. hizmet 
bölgesi alanlarına zorunlu çalışma yüküm-
lülüğü kapsamında atananlara 1,5 brüt  
asgari ücret 3.  hizmet bölgesi alanlarına 
zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında 
atananlara 2 brüt  asgari ücret tutarında ve 
bu bölgelere isteğe bağlı olarak atanan ve 
bu kapsamda görev yapmakta olanlara taz-
minat tutarlarının ½’si  oranında zorunlu 
hizmet tazminatı ödenmelidir.

13-İLKSAN üyeliğinin bundan sonraki 
süreçte göreve başlayanlar bakımından is-
teğe bağlı olarak tüm eğitim çalışanlarına 

MEB MÜSTEŞARI EMİN 
ZARARSIZ’I ZİYARET ETTİK
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ve tüm branşlara açık hale getirilmesi doğ-
rultusunda kanuni düzenleme yapılmalı, 
İLKSAN, MEBSAN olarak değiştirilmeli-
dir.   

14- Yargı tarafından da verilen kararlar-
la objektiflikten uzak ve keyfi yapıldığı ka-
bul edilen 657 Sayılı DMK’nın 76. Maddesi 
kapsamında  yönetici atama alışkanlığın-
dan vazgeçilmeli, hak edenlerin yönetici 
olduğu bir sistem kurulmalıdır. Bu sebeple 
76. Madde kapsamında daha önce  yapılan 
yönetici atamaları iptal edilmelidir.

15-Yöneticilerin iller arası yer değiştir-
meleri ile ilgili yönetmelik maddesi geçti-
ğimiz yıl MEB tarafından uygulanmamış 
ve iller arası yer değişikliği yapmak isteyen 
çok sayıda yönetici mağdur edilmiştir. Yö-
neticilerin iller arası yer değiştirmeleri ile 
ilgili yönetmelik maddesi  hayata geçiril-
melidir.

16- MEB tarafından yapılan öğret-
men atama ve yer değiştirmelerinde göre-
ve başlama işlemleri çoğunlukla Eylül ayı 
içerisinde gerçekleşmektedir. Yönetmelik 
hizmet süresi hesabında 31 Ağustos ta-
rihini esas aldığından öğretmenlerin bir 
çoğu bulundukları yerde bir yıl daha fazla 
çalışmak zorunda kalarak mağduriyet ya-
şamaktadırlar.  Atama ve yer değiştirme 
işlemlerinde eskiden olduğu gibi hizmet 
süresi hesaplamasında 30 Eylül tarihi esas 
alınmalıdır.

17- Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı 
öğretmen çocuklarına tanınan kontenjanın 
Bakanlıkta merkez ve taşra kuruluşların-
da çalışan tüm eğitim çalışanları da dâhil 
edilmeli ve Parasız Yatılılık ve Bursluluk 
Sınavı’na başvurabilmek için belirlenen ai-
lenin yıllık gelirinin fert başına düşen tuta-
rı makul seviyeye yükseltilmelidir.

18- Okul yöneticiliklerinin çok yoğun 
çalışma temposu gerektiren görevler olma-
sı dolayısıyla, haftada 6 saat maaş karşılığı 
derse girme zorunluluğuna tabi tutulmaları 
idari işlerin aksamasına neden olmaktadır. 
Bu nedenle okul yöneticilerinin haftada 6 
saat maaş karşılığı derse girme zorunlulu-
ğu kaldırılmalıdır.

19-Öğretmenler ve diğer eğitim çalı-
şanlarına yönelik olarak yapılan hizmetiçi 
eğitim çalışmalarının yaygın ve programlı 
hale getirilerek en az 5 yılda bir tüm öğ-
retmenlerin ve diğer eğitim çalışanlarının 
çağın gereklerine uygun gelişmeleri takip 
etmeleri sağlanmalıdır.

20-Bilgisayar Teknolojisi öğretmen-
lerinden yeteri kadar faydalanılamamak-

tadır. Bu sebeple bilgisayar derslerinin 
ilköğretimde sayısı artırılmalı, BT öğret-
menlerinin yaşadığı sıkıntılar bir an önce 
çözülmelidir.

21-652 sayılı KHK ile okul müdür baş-
yardımcıları ve müdür yardımcıları zorun-
lu yer değiştirmeye tabi değilken, yönetme-
liğe göre işlem tesis edilmesi sebebi ile bu 
personele rotasyon uygulaması yapılmak-
tadır. Bu durum bireysel olarak yargıya 
intikal ettirildiğinde yargılama giderleri ve 
vekâlet ücretleri Bakanlığınızca karşılana-
cak ve bu nedenle devlet zarara uğratıla-
caktır.

22-652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ile ek ders ücreti-
nin sadece fiilen yapılan ders karşılığında 
ödeneceği, bunun dışında kalan ve daha 
önce ek ders ücreti alan personele her ay 
ek ödeme yapılacağı belirtilmiştir. Ek öde-
meden yararlandırılacak personel arasına 
VHKİ, memur, hizmetli, teknisyen ve şoför 
v.b. kadrolarda görev yapanların da dahil 
edilmesini ve ödenecek tutarın önceki ay-
lık ödeme tutarlarının üzerinde olması ge-
rekmektedir.

23- 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlı-
ğı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname Okul ve kurum 
müdürleri sözlü sınava tabi tutulmakta-
dırlar. Sözlü sınavlar objektiflikten uzak, 
adam kayırmacılığa müsait ve denetimi zor 
uygulamalardır. Bu nedenle kişilerin bilgi 
ve yeteneklerinin ölçüldüğü sınavların ob-
jektiflikten en uzak olan yöntemi olan söz-
lü sınav uygulaması yanlıştır.

24-Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
yayımlanan 2011 Yılı Unvan Değişikliği 
Sınavı Başvuru Kılavuzu’nda sınav başvu-
rularının 02–13 Mayıs 2011 tarihleri ara-
sında alınacağı ve sınavın 14 Ağustos 2011 
tarihinde yapılacağı belirtilmiştir. MEB 
Personel Genel Müdürlüğünün 21.06.2011 
tarihli duyurusunda ise; 14.08.2011 tari-
hinde yapılacağı ilan edilen MEB Personeli 
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 
Sınavının ileri bir tarihe ertelendiği belir-
tilerek, gerekçe olarak yeni bir düzenleme 
yapılması gerekliliği ve başvuru tarihi iti-
bariyle son sınıf öğrencisi olup başvuruda 
bulunamayanların mağduriyetinin gideril-
mesinin amaçlandığı vurgulanmıştır. Ba-
kanlık tarafından yapılacağı aylar öncesin-
den duyurulan ve Kılavuzu dahi yayınlanan 
bir sınavın önce ertelenmiş, daha sonra da 
iptal edilmiştir. Bu uygulamalar, sınav için 
haber bekleyen ve hazırlık yapan adayları 
hayal kırıklığına uğratmıştır. Bu nedenle 

unvan değişikliği sınavını bekleyen perso-
nelin mağduriyet yaşamaması için sınavın 
başvuranlar arasında yapılarak ivedilikle 
sürecin tamamlanması gerekmektedir.

25- 652 Sayılı KHK ile MEB teşkilatında 
Ana Hizmet birimlerinden biri olan Oku-
liçi Beden Eğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi 
Başkanlığı da kaldırılmıştır. Dünyada izci 
sayısının 40 milyona yaklaştığı bu gün-
lerde, Türkiye’de izciliğin büyük bir bölü-
müyle yok edilmesi, spor, sanat, ekonomi, 
siyaset gibi alanlarda önemli yere sahip 
olan ülkemizin izcilik alanında layıkıyla 
temsil edilmemesini de beraberinde getire-
cektir. Bu nedenle Okuliçi Beden Eğitimi, 
Spor ve izcilik faaliyetlerinin, eskiden ol-
duğu gibi MEB bünyesinde yürütülmesini 
sağlayacak şekilde Hayat Boyu Öğrenme 
Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet 
gösterecek bir daire veya şube başkanlı-
ğı şeklinde 1739 sayılı Millî Eğitim Temel 
Kanunu maddeleri uyarınca yürütülmesi 
gerekmektedir.

26-09/08/2011 tarih ve 28020 sayılı 
Resmi Gazete de Millî Eğitim Bakanlığı 
Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama 
Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetme-
lik yayımlanmıştır. Yayımlanan yönetme-
liğin 7/ç maddesi ile atanılmak istenilen 
eğitim kurumlarına Talim Terbiye Kurulu 
Kararlarına göre alanları itibari ile öğret-
men olarak atanabilecek alan öğretmeni 
olma koşulu getirilmiştir. Bu koşul ile bir-
likte örneğin, meslek dersi öğretmenleri-
nin müdür olarak atanabilecekleri Meslek 
Liselerine bundan böyle Matematik, Fizik, 
Tarih, Türk Dili Edebiyatı gibi alan öğret-
menleri de atanabilecektir. Bu durumda 
meslek dersi öğretmenleri alan itibari ile 
dersi bulunmadığı kurumlara atanamaya-
caklardır.  Bu konu Danıştay nezdinde yar-
gıya taşınmış, halen ikame ile derdesttir. 
Bu konunun yeniden düzenlenmesi mağ-
duriyetleri giderecektir.

27-   Okullara yapılan ayni ve nakdi ba-
ğışları kabul yetkisi okul aile birliklerinin 
yetkisindedir. Okul müdürünün okul aile 
birliklerinin yönetim kurulu üyesi olma-
sı, okul müdürünü sorumlu kılmamakta-
dır. Çünkü kararlar yönetim kurulunun 
çoğunluğu ile alınmaktadır. Milli Eğitim 
Bakanlığı okullara herhangi bir ödenek 
ayırmamakta ve bu nedenle okulların fiziki 
ve sıhhi ihtiyaçları, dersliklerin eksikleri, 
hizmetli elemanları vesaire bütün ihtiyaç-
ları bu bağışlarla karşılanmaktadır. Bağış 
alınmaması için Bakanlığınızca okulları-
mıza öğrenci başına her yıl 100 TL ödenek 
ödenmesini daha önce de teklif etmiştik. 
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Aynı teklifimizi yeniden dile getiriyoruz. 
Bu uygulamanın yapılması okullarda bağış 
toplama mecburiyetini ortadan kaldıra-
caktır. Ancak; eğitim ve öğretimin kalite-

sini artırmak için toplanan bağışlar sebebi 
ile kurum müdürlerine açılan soruşturma-
ların durdurulması gerekmektedir. Bu so-
ruşturmalar okul yöneticilerinin çalışma 

şevkini, moral ve motivasyonlarını boz-
muştur.

28- Atama bekleyen öğretmen sayısı 
ise yıldan yıla artmaktadır. Tam 350 bin 
öğretmen öğrencilerine kavuşacağı günü 
iple çekmektedir. Eğitim fakültelerinde 
yıllarca dirsek çürüten gençler atanabil-
meyi beklemektedir.  Öğretmen ihtiyacı 
bulunmasına rağmen Bakanlığınızca yapı-
lan atamalar yetersizdir. Yetersiz atamalar 
sebebi ile boş kadrolar ücretli öğretmenler 
ile doldurulmaktadır. Binlerce öğretmenin 
atama beklediği ve atanamadıkları takdir-
de yaşadıkları mağduriyetler düşünülerek 
bir an önce yeterli sayıda atama yapılması 
gerekmektedir.

   İsmail KONCUK
                                         Genel Başkan

Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanı 
Ömer DİNÇER’in talimatıyla, kayıtlarda 
bağış toplayan okul müdürleri hakkında 
idari soruşturma açılması istenerek on bin-
lerce yönetici huzursuz edilmiş bulunmak-
tadır. Popülist bir yaklaşımla hareket eden 
Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimin gerçekle-
rinden habersiz şekilde tribünlere oyna-
mış, bu talimatıyla hem eğitim çalışanlarını 
huzursuz etmiş   hem de eğitim hizmetini 
sekteye uğratabilecek motivasyon kırıklık-
larına sebep olmuştur. Eğitim hayatımızın 
birikmiş dağlar gibi sorunlarına yenilerini 
eklemekten başka hiçbir amaca hizmet et-
meyen bu anlamsız girişimlere ilk başın-
dan itibaren karşı duran sendikamız başta 
sayın Bakan olmak üzere ilgili tüm yetkili-
ler nezdinde ikazlarını dile getirmiştir.

Bununla da yetinmeyen sendikamız, 
saçma sapan uygulamanın muhatabı olan 
okul yöneticilerinin sesini dinlemek, onla-
rın sesi olmak amacıyla da bir toplantı dü-

zenlemeyi kararlaştırmıştır.
İşte bu nedenle Türk Eğitim-Sen Genel 

Merkezi olarak, yaşanan sıkıntıları   masa-
ya yatırmak ve önerileri gündeme getirmek 
amacıyla bugün (08 Ekim 2011) okul mü-
dürü arkadaşlarımızla bir araya geldik.

Ankara’da İçkale Otel’de düzenlenen is-
tişari toplantımıza Türk Eğitim-Sen Genel 
Merkez Yöneticileri, Şube Başkanları ve 
Ankara’daki okul müdürü meslektaşlarımız 
katıldı. Toplantıya katılan okul müdürleri 
içerisinde sendika üyesi olmayan ve hatta 
diğer başka sendika üyesi olan meslektaşla-
rımızın da iştirak etmesi toplantının dikkat 
çekici bir yanı idi.

Toplantıda ilk olarak Genel Sekreter 
Musa AKKAŞ’ın başkanlığında; Ankara 4 
Nolu Şube Başkanı Ahmet AKKOCA, An-
kara 5 Nolu Şube Başkanı Sevgi YALAV, 
Ankara 6 Nolu Şube Başkanı Veli KESKİN 
ve Ankara 3 Nolu Şube Mali Sekreteri  Şaki 

DEMİRKOL tarafından toplantı divanı 
oluşturuldu. Saygı duruşunda bulunulması 
ve İstiklal Marşı okunmasından sonra baş-
layan programda açılış konuşmasını Türk 
Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen  Genel 
Başkanı İsmail KONCUK yaptı.

Süreç içerisinde yaşananları ve sendika-
mızın girişimlerini anlatan Genel Başkan 
Koncuk konuşmasında özetle şunları ifade 
etti:

“Bulunduğunuz makam ne olursa olsun 
o makamın önemini ve sorumluluğunu 
anlayan kişiler tarafından işgal edilmesi 
gerekir. Milli Eğitim Bakanlığı görevinde 
bulunan kişiler çok iyi yetişmiş olabilirler. 
Alanlarında ihtisas sahibi olabilirler.

Ancak tebeşir tozunu yutmamış olan 
insanların eğitim çalışanlarının sorunla-
rını tam anlamıyla anlaması mümkün de-
ğildir. Bu sözümle sadece Sayın Milli Eği-
tim Bakanını değil Milli Eğitim Bakanlığı 

OKUL MÜDÜRLERİYLE BİRARAYA GELDİK
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Milli Eğitim Bakanlığı Eğiti-
mi Araştırma ve Geliştirme Dairesi 
Başkanlığı(EARGED) tarafından 26–27 
Eylül 2011 de Ankara’da’’ EĞİTİM ARAŞ-
TIRMALARI PAYLAŞIM GÜNLERİ’’ adı 
altında bir etkinlik düzenlendi.

Genel Merkezimiz adına Genel Mev-
zuat ve Toplu Görüşme Sekreterimiz M. 

Yaşar ŞAHİNDOĞAN’ın katıldığı etkin-
likte EARGED tarafından kendi persone-
lince eğitim alanında yapılan çalışmalarla, 
EARGED-Üniversite işbirliği ile yapılan 
çalışmaların sonuçları katılımcılarla pay-
laşıldı.2 gün boyunca gerçekleştirilen 8 
oturum da açılış ve kapanış oturumları-
nın dışında EARGED tanıtımı, araştırma 
sunumları ve Panel gerçekleştirildi.

MEB’’ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI PAYLAŞIM GÜNLERİ’’ YAPILDI

üst düzey bürokratlarını da kastediyorum. 
Bu değerli yöneticilerimize sesleniyorum; 
Okullara ve kurumlara yeterli bütçeyi 
ayırmıyorsanız, okulun ihtiyaçlarının na-
sıl karşılanacağını bilmiyorsanız; temizlik, 
ısınma, elektrik, güvenlik, kırtasiye, bil-
gisayar gibi giderlerinin nereden ve nasıl 
karşılanacağını söyler misiniz?

Türk Eğitim-Sen olarak biz de okullar-
da para toplanmasına taraftar değiliz. Okul 
müdürü arkadaşlarımız da taraftar değil. 
Valilikler aracılığıyla okullara gönderilen 
yazıda para toplanmaması isteniyor. Ama 
okul ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı ise 
hiçbir zaman düşünülmüyor.

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer 
DİNÇER’i ziyaretimizde kendisine sundu-
ğumuz raporda, okullara, ihtiyaçlarını kar-
şılamak amacıyla öğrenci başına 100TL’lik 
ödenek ayrılmasını önerdik. Siz de 100 
vermiyorsanız 50TL verin ama mutlaka bir 
çözüm bulun.

Yönetici arkadaşlarımıza açılan soruş-
turmalar hususunda şimdiden farklı bir 
üslupla Sayın Bakana hodri meydan de-
mek istemiyorum. Açılan soruşturmalar 
usulsüzdür. Daha önce de söyledik, okul 
aile birliklerinin işlemiyle ilgili olarak 
okul müdürlerine soruşturma açılamaz. 
Eğer bunda ısrar edilirse hem Bakanlık 
hem de soruşturma neticesinde ceza teklif 
eden müfettişler sorumlu olacaktır. Türk 
Eğitim-Sen bu konunun ciddiyetle takip-
çisi olacaktır. Bu hususta, sendikamızın 
gerektiğinde bütün okul müdürlerimize 
hukuk desteği sağlayacağının bilinmesini 
istiyorum.

Sayın Bakana seslenmek istiyorum; 
Okul müdürlerinin bu kadar zor durumda 
bırakılmasının mantığını anlamış değilim. 
Müdürlerimizi öğrenci, veli ve kamuoyu 
karşısında küçük düşürerek, eğitimde ba-
şarılı olamazsınız, bu davranışınızın eği-
time de bir katkısı olmaz. Lütfen aklınızı 
başınıza alınız. Biz eğitimin içinden geli-
yoruz.

Sayın Bakan; bizlerin, yani eğitim çalı-
şanlarının önerilerini dikkate alırsa kendisi 

de bulunduğu makamda daha başarılı olur. 
Amacımız hiçbir zaman Sayın Bakanı ya-
ralamak değildir. İstişare ederek, öneriler 
sunarak eğitim çalışanlarının mutlu olaca-
ğı ve eğitim hizmetinin daha verimli olaca-
ğı ortama katkı sunmaktır.

Biliyorsunuz bağışlarla ilgili olarak 
Bakanlık bir yazı gönderdi. Şaşırıyorum. 
Çünkü, Okul Aile Birliği Yönetmeliğini bi-
len bir kişi valiliklere böyle bir yazı gönder-
mez. Okul müdürleri, 7 kişilik Okul Aile 
Birliği Yönetim Kurulunun bir üyesidir. 
Bu kurulun aldığı kararın faturasını okul 
müdürlerine kesmenin bir anlamı yoktur. 
Bakanlığın bu talimatıyla Eğitim Denetçi-
lerini de zor durumda bırakmasının bir an-
lamı yok. Eğitim Denetçileri, mevcut okul 
aile birliği yönetmeliğine karşı okul mü-
dürlerine ceza veremez. Çeşitli baskılarla 
böyle bir cezai yöntemi uygularlarsa bunun 
dava edileceğini herkes bilmelidir.

Sayın Müsteşar Emin ZARARSIZ’ı zi-
yaretimizde bu konuyu da gündeme getir-
dik. Kendilerinden Sayın Bakanın vermiş 
olduğu bu karardan vazgeçmesini talep 
ettik. Bizim amacımız eğitim camiasında 
kaos ortamının oluşmamasını ve eğitim 
çalışanlarının huzur içinde görevlerini 
yapmasına yardımcı olmaktır. Ben bilirim, 
benim yaptığım doğrudur mantığını da ka-
bul edemeyiz. Eğer daha verimli bir eğitim 
hizmeti arzulanıyorsa Bakanlığın da bu an-
layışından sıyrılması lazımdır.

Bir de rotasyon meselesi var. Son gün-
lerde bütün eğitim çalışanlarının zihni bu 
konuyla meşgul. Okul müdürlerini rotas-
yona tabi tuttunuz. Bunun sonucu olarak 
birçok arkadaşımızın gönlünü kırdınız. 
Şimdi de Kanun Hükmünde Kararname’de 
yer almamasına rağmen Müdür Başyar-
dımcısı ve Müdür Yardımcılarını rotasyona 
tabi tutuyorsunuz. Bu kapsamda Türkiye’de 
35-40 bin kişi bulunmaktadır. Mevzuata 
aykırı bu yer değiştirmelerin dava edildi-
ğinde geri döneceği aşikardır. Duruşmalı 
açılan her dava sonucunda da devletin cid-
di bir maddi zarar göreceği muhtemeldir. 
Dolayısıyla Bakanlığın bu kör inadından 

da kurtulması gerektiğini düşünüyoruz.
Ziyaretimizde, kamuoyuna yansıyan 

öğretmen rotasyonu konusunu Sayın Müs-
teşara sorduğumuzda, bu konunun tartışı-
labilecek bir konu olduğunu ve iller arasın-
da yapmayı düşündükleri intibaını edindik. 
Bunun deli saçması bir düşünce olduğu 
görülmelidir. Öğretmen rotasyonunun eği-
tim hayatımızı içinden çıkılamaz bir kaosa 
sürükleyeceğini ve öğretmenlerin motivas-
yonunu inanılmaz ölçüde kıracağını sayın 
Zararsız’a ifade ettik. Böyle bir uygulama-
nın kabul edilmesi de mümkün değildir ve 
sendikamız böylesi bir uygulamanın haya-
ta geçirilmesi durumunda en sert eylemleri 
ortaya koymaktan çekinmeyecektir.

Unutulmamalıdır ki; okul müdürleri-
nin yaralanması, rencide edilmesi eğitimde 
ciddi bir mevziinin kaybedilmesi demektir. 
Biz buna inanıyoruz. Saçma sapan uygula-
malarla müdürlerimiz hakkında soruştur-
ma açılması, cezalar verilmesi karşısında 
sessiz kalmamızı kimse beklemesin. Böyle 
bir mantığın ne eğitime ne ülkeye ne de 
yöneticilerimize hiçbir katkısı olmayacak-
tır. Tekraren söylüyorum; üyemiz olsun ol-
masın, tüm okul müdürü arkadaşlarımıza 
Türk Eğitim-Sen olarak hukuki yardımda 
bulunacağız. Hangi makam ve mevkide 
olursa olsun herkes haddini bilmelidir. Bu 
toplantı Türkiye’de bu amaçlı ilk toplantı-
dır. Diğer sendikalara da örnek olmasını 
diliyorum. İnanıyorum ki, oluşturacağımız 
ortak duruş sayesinde herkes yanlışını gö-
recek ve gereğini yapacaktır.”

Genel Başkanın konuşmasından sonra 
söz alan okul müdürü katılımcılar gün-
deme dair görüş, değerlendirme ve öneri-
leri dile getirdiler. Değişik statüdeki okul 
müdürlerinden oluşturulan komisyon ise 
kürsüden dile getirilen tüm öneri ve değer-
lendirmeleri tutanak altına alarak Merkez 
Yönetim Kuruluna takdim etti.

Komisyonun, hafta içerisinde tekrar bir 
araya gelerek Merkez Yönetim Kuruluyla 
birlikte bir rapor hazırlanacağı ve MEB’e 
iletileceği ve kamuoyuna deklare edileceği 
belirtildi.
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Merkez Yönetim Kurulumuz MEB 
Müsteşarı Emin Zararsıza hayırlı olsun zi-
yaretinde bulundu.Ziyarette Genel Başka-
nımız İsmail KONCUK öğretmen ve eği-
tim çalışanlarının yaşadığı pek çok prob-
lemi hem yazılı hem de sözlü olarak Sayın 
Emin ZARARSIZ’a ifade etti.

Genel Başkanımız İsmail KONCUK’un 
dile getirdiği bir konuda, öğretmenlere il-
lerarası rotasyon yapılıp yapılmayacağı, so-
rusu idi.Bu soruya cevap veren Sayın Emin 
ZARARSIZ, öğretmenlere illerarası rotas-
yon dahil pek çok konunun tartışılabilece-
ğini Milli Eğitim Bakanlığının bu konuda 
bir fayda görmesi durumunda uygulanabi-
leceğini, söyledi.

Sayın Müsteşarın bu açıklaması üzeri-
ne Genel Başkan İsmail KONCUK, öğret-
menlere rotasyon uygulamasının vahim 
bir hata olacağını, eğitimin nitelik proble-

minin öğretmeni rotasyona tabi tutmakla 
çözülemeyeceğini, bırakınız öğretmeni 
müdür yardımcılarına, müdür baş yardım-
cılarına bile rotasyon uygulamasının eği-
tim, öğretime hiçbir katkısının olmayaca-
ğını söyleyerek, yönetimden birinci derece 
sorumlu olmayanlara yapılacak rotasyon 
hiçbir olumlu sonuç yaratmayacaktır, dedi.

Türk Eğitim Sen olarak MEB’in öğret-
mene iller arası veya il içi rotasyonu kendi 
içinde tartıştığını anlıyoruz. Aksi takdirde 
Sayın Müsteşar Emin ZARARSIZ, Genel 
Başkanımız İsmail KONCUK’un sorusu-
na, öğretmene rotasyon konusunda bir 
çalışmamız bulunmamaktadır, diye cevap 
verirdi.

Sayın Müsteşarın verdiği cevap, öğret-
mene rotasyon konusunun ciddi şekilde 
MEB içerisinde tartışıldığını göstermekte-
dir. Bu geri dönülmez yola girmeden Milli 

Eğitim Bakanlığını uyarıyoruz, öğretmene 
rotasyon gibi saçma sapan bir maceranın 
içine girmeyiniz, aklınızda varsa, bu sev-
dadan yol yakınken dönünüz. MİLLİ EĞİ-
TİM BAKANLIĞINI, MİLLİ YER DEĞİŞ-
TİRME BAKANLIĞI şekline dönüştürme-
yiniz.

Türk Eğitim Sen bu anlamsız, akla ziyan 
projelerin kaostan başka bir işe yaramaya-
cağını bilmektedir.Testi kırılmadan, tüm 
öğretmenlerimizin moral motivasyonunu 
bozacak olan, öğretmene rotasyon projesi, 
varsa, derhal rafa kaldırılmalıdır.Böyle bir 
kararı alacak olanlar, bu kararın altında 
kalacaklardır.Bizden söylemesi, hangi ma-
kamda olursa olsun herkes sınırlarını ve 
haddini bilmelidir.

ÖĞRETMENE ROTASYONU 
MÜSTEŞARA SORDUK

Bilindiği üzere birçok internet sitesin-
de MEB tarafından öğretmenlere rotasyon 
uygulanacağına ilişkin haberler yayın-
lanmakta olup, Genel Başkanımız İsmail 

KONCUK’un MEB Müsteşarı Sayın Emin 
ZARARSIZ’a yaptığı ziyaret sonucunda da 
Bakanlığın ilerleyen tarihlerde öğretmenle-
re rotasyon yapma düşüncesi içinde olduğu 
anlaşılmaktadır.

Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gön-
derdiğimiz yazıda, okul müdürlerine, mü-
dür yardımcıları ve müdür başyardımcıla-
rına uygulanan rotasyondan bugüne kadar 
olumlu sonuç alınamadığını, hiçbir haklı 
gerekçesi bulunmayan öğretmenlere ro-
tasyon uygulamasının gerçekleşmesi duru-
munda telafisi imkânsız zararlara yol aça-

cağını, öğretim sistemine faydası olmaya-
cağı gibi, öğretmenlerimizin moral ve mo-
tivasyonunu bozacağını, çalışma huzur ve 
barışını olumsuz etkileyeceğini belirterek, 
Bakanlığı öğretmene rotasyon düşüncesin-
den vazgeçmeye ve kamuoyunu konuyla il-
gili aydınlatmaya davet ettik. Ayrıca, böyle 
bir uygulamanın gündeme gelmesi duru-
munda Türk Eğitim-Sen olarak sonuna ka-
dar konunun üstüne gideceğimizi belirttik.

ilgili yazıyı www.turegitimsen.org.tr 
adresinden temin edebilirsiniz

ÖMER DİNÇER AÇIKLADI, “ŞUAN ÖĞRETMENE 
ROTASYON ÇALIŞMASI YOK”

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer DİN-
ÇER 08 Ekim 2011 tarihinde saat 20:40’da 
Genel Başkanımız İsmail KONCUK’u ara-
yarak, rotasyon konusunda şu an itibariyle 
bir çalışmalarının olmadığını söyledi. İn-
ternet sitelerinde yayınlanan haberlere iti-
bar edilmemesi gerektiğini açıkladı.

Genel Başkan Koncuk, bu haber sade-
ce internet sitelerinde yok, Müsteşarınız 
Emin ZARARSIZ’da benzeri ifadeleri kul-
landı, bu ifadeler rotasyon olacağını ima 
eden ifadelerdi, dedi. Rotasyon olup olma-
yacağını da Sayın DİNÇER’e soran Genel 
Başkan Koncuk, şuanda böyle bir çalışma-

mız yok, ilerde düşünürsek sizlerin görüş-
lerine mutlaka başvuracağız, cevabını aldı.

Genel Başkan Koncuk, öğretmenlere 
rotasyon uygulamasının hiç düşünülme-
mesi gerektiğini, bunun çok ciddi sıkın-
tılara sebep olacağını söyledi. Bu sözler 
üzerine Sayın Bakan, görüşlerinizi almak 
istediğimizde bu karşı görüşlerinizi bize 
bildirin, dedi.

Sayın Bakanın açıklamalarından anla-
şılması gereken, şuan itibariyle rotasyona 
dair net bir çalışmanın olmadığıdır, ancak 
bu durum ilerde rotasyon olmayacağı an-

lamına da gelmemektedir.
 Türk Eğitim Sen bu konuda en baştan 

hassasiyet göstererek kamuoyu yaratmış 
ve şuan itibariyle rotasyon çalışmaları, 
varsa bile durdurulmuştur. Bundan sonra-
ki süreçte öğretmene rotasyon olmaması 
için her türlü gayretin içinde olacağız.

Milli Eğitim Bakanımız Ömer 
DİNÇER’e de, Genel Başkanımız İsmail 
KONCUK’u arayarak, doğru bilgileri ver-
diği için teşekkür ediyor, Sayın Bakandan, 
bir defa daha, rotasyon konusunu tama-
men rafa kaldırmasını talep ediyoruz.

Konuyla ilgili olarak sendikamızın yaptığı girişimlerin bazıları:
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Tezeğin çok az da olsa hala bazı köy 
okullarında yakacak olarak kullanıldığı 
bilinmektedir. Genelde birleştirilmiş sınıflı 
köy okullarında,  kömür yoksa ve yakacak 
malzemesi de Milli Eğitim Müdürlüklerin-
ce gönderilmiyorsa öğretmen ne yapacak?

Öğrencilerden okula gelirken tezek is-
teyecektir.

Okul ihtiyaçlarını bağış yoluyla karşı-
layanlara soruşturma açıldığına göre, öğ-
retmenlerin bu davranışı da suç teşkil eder 
mi, bilemem.  Öğretmen soğuk havalarda 
yakacak malzemesi olan tezeği istemese 
çocuklar üşüyecek, hasta olacaklar; dolayı-
sıyla derste yapamayacaklardır.

Tüm bunlara rağmen sınıfı ısıtma niye-
ti ile öğrencisini düşünüp “tezek” isteyen 
öğretmenlerde soruşturma geçirirseler şa-
şırmamak lazım.

Her evin, her iş yerinin, bakanlık bina-
larının, kurumların, özel okulların, ders-
hanelerin genel giderleri olduğu gibi her 
okulun da zorunlu giderleri vardır. Okul-
ların genel giderleri fiziki yapıya, öğren-
ci mevcuduna göre farklılık arz edebilir.  
İçinde yüzlerce, binlerce öğrencinin eği-
tim, öğretim yaptığı okullarda her şeyden 
önce temizlik önemlidir. Temizlik malze-
melerinin miktarını, çeşitlerini artık he-
saplayın. Temizliği kim yapacak? Bunun 
için de personel gerekiyor. Yeterli personel 
yoksa ne olacak? Elbette ücret karşılığı ça-
lıştıracağınız eleman bulacaksınız. Bunla-
rın maaşı, SSK primleri ve vergilerini kim 
ödeyecek?  Bakanlık ödemediğine göre, 
tabii ki okul aile birliği ödeyecektir.

Başka nelere ihtiyaç vardır.  Okulların 
ihtiyaçları saymakla bitmez ama; bazılarını 
sıralayalım…

· Elektrik, su, ısınma tesisatı, bakım, 
onarım giderleri,

· Elektronik malzemelerin bakım, ona-
rım, yazılım güncelleme giderleri,

· Kırtasiye giderleri, sınav kâğıdı çıktısı 
ve fotokopi hizmetleri,

· Dosyalama giderleri,
· Eğitim öğretim hizmetlerini yürüt-

mek için kullanılan; projeksiyon, akıllı 
tahta, bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, kağıt... vb. 
sarf malzemeleri,

· Dersliklerin eğitim öğretime hazır-
lanması için boya-badana bakım giderleri, 
öğrenci sıralarının yıllık bakımları, sınıf 
dolabı, her nevi eğitim-öğretim materyal-
lerinin tedariki,

· Öğrenci ve velilere yönelik iletişim 
(cep telefonu, sabit telefon) her nevi ileti-
şim giderleri akla gelenlerdir.

Bu ihtiyaçları okullar nasıl, nereden 
karşılayacak? Tüm bu hizmetler Bakanlık 
para göndermediğinden dolayı okul aile 
birliklerinin velilerden aldıkları bağışlarla 
yerine getiriliyor.

Bakanlık özellikle ilköğretim okullarına 
ödenek göndermediğine göre, bağış alma-
yın genelgeleri niçin yayınlanıyor? Bunları 
herkes bilmek zorundadır. Bakanlık bağış 
almayın derken okulların ihtiyaçlarının 
nasıl karşılanacağı da açıklamalıdır.

Okul ihtiyaçları kim tarafından karşı-
lanacaktır. Buna dair yazılı kayıtlara bak-
tığımızda; İnsan Hakları Evrensel Beyan-
namesi (26.maddesi), Birleşmiş Milletler 
Çocuk Hakları sözleşmesi  (28 maddesi), 
Milli Eğitim Temel Kanunu (8.16.22 mad-
deler) İlköğretim ve Eğitim Kanunu (mad-
de 2) ve Anayasanın 42 maddesi olan, “İl-
köğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar 
için zorunludur ve devlet okullarında pa-
rasızdır.”

İlköğretim, ilköğrenim kurumlarında 
verilir; öğrenim çağında bulunan kız ve 
erkek çocuklar için mecburi, devlet okul-
larında parasızdır.”denilmektedir. Buradan 
anlaşılan, okulların tüm giderlerinin dev-
let tarafından karşılanması gerektiğidir. 
Maalesef ülkenin yönetiminden sorumlu 
olanlar yazılı metinlerde bulunan sorum-
luluklarını yerine getirmediklerinden olsa 
gerek ki; okullarımızda her kayıt dönemin-
de “kayıt parası” konusu tartışma meselesi 
olmuştur.

Bugüne kadar Milli Eğitim Bakanları 
her öğrenci kayıt döneminde , “Kayıt pa-
rası ve zoraki bağış” alınmayacağına dair 
genelge ve açıklamalar yapmışlardır. Bu 
sene kayıt döneminde yayınlanan genel-
ge öncekilere göre daha farklı olmuştur. 
20.07.2011 Tarih ve 2011/40 sayılı Milli 
Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER imzalı ge-
nelgede;

”1-Gerek merkezi sistemle gerekse sı-
navsız öğrenci alan Bakanlığımıza bağlı 
her tür ve düzeydeki resmi eğitim-öğretim 
kurumlarına öğrenci kayıt kabullerinde 
ve diploma verirken kesinlikle bağış talep 
edilmeyecektir.

2-Bu dönemlerde; okul-aile birlikleri 
temsilcileri, öğrenci velileri ile bağış yapıl-
ması amacıyla karşı karşıya getirilmeye-
cek, öğrenci kayıt-kabulü ve diploma ve-

rilmesi karşılığında okul-aile birlikleri he-
sabına para yatırılması gibi bir durum söz 
konusu olmayacaktır.” denilerek kesinlikle 
bağış alınmayacağı açıkça belirtilmiştir. 
Bakanlık böylesi bir genelgeyi yayınlarken, 
okulların ihtiyaçlarının nasıl karşılanaca-
ğına dair bir çözümü ise ortaya koymamış-
tır. Durum böyle olunca geçmişte olduğu 
gibi bu kayıt döneminde de okul koruma 
dernekleri, okul-aile birlikleri aracılığı ile 
öğrenci velilerinden okul ihtiyaçlarını kar-
şılamak için bağış alınmıştır.

Bakanlık, “yayınladığımız genelgeye 
uyulmadı” diyerek, 20.09.2011 tarihli Milli 
Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER imzalı bir 
yazı daha düzenleyerek ilgililer hakkın-
da soruşturma yapılması talimatını tüm 
il valiliklerine göndermiştir. İl valilikleri 
yazı gereği tüm okullarda soruşturmaları 
başlatmıştır. Okullarımızın eğitim öğreti-
me hangi şartlarla nasıl başladığı düşünül-
meden il valiliklerine, ilgililer hakkında 
soruşturma yapılsın emri vermesi herkesi 
üzmüştür. Alınan bağışlar makbuz kar-
şılığında yapılmış, yapılan harcamaların 
da belgeleri varsa neyin soruşturması ya-
pılıyor? Yapılan soruşturmalar okul aile 
birliklerinin görevlerine de müdahaledir. 
Tüm illerde yürütülen soruşturmalar okul 
aile birlikleri dâhil, yöneticileri incitmiş-
tir. Moral ve motivasyonlarını bozmuştur. 
Milli Eğitim Bakanlığının okul giderlerini 
karşılama konusunda bir yol göstermeden 
soruşturma başlatmış olması son derece 
yanlış olmuştur.  Soruşturmalar hemen 
durdurulmalıdır. Aksi takdirde Milli Eği-
tim Bakanlığı ne yaptığını bilmeyen, gü-
ven duyulmayan bir Bakanlık haline dö-
nüşecektir. Bu davranış seçmene selamdan 
başka bir şey değildir. Popülist bir yakla-
şımdır. Bu davranış okul yöneticileri ile 
vatandaşı karşı karşıya getirmiştir. Herkes 
görevinin gereğini yapmalıdır. Sayın Milli 
Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER okulların 
genel giderlerinin nasıl karşılandığını bil-
miyor olmalı ki, soruşturma yapılmasını 
istemiştir.

Özellikle İlköğretim okullarımızın ih-

TEZEK İSTEYENLERE DE 
CEZA VERİLECEK Mİ?

Musa AKKAŞ
Genel Sekreter



Ekim 2011

12 TÜRK EĞİTİM-SEN
TÜRKİYE KAMU-SEN

tiyaçlarına karşılık 1 TL dahi ödenek ve-
rilmemektedir. Ortaöğretim kurumlarına 
gelen ödenek ise ancak okulların kömür 
ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Okulla-
rımızın çok sayıda malzemeye, temizlik işi-
ni yapacak personele, tamirat, tadilat için 
ödeneğe ihtiyacı vardır.

Okullarımızın giderlerini Bakanlık kar-
şılamadığına göre kim karşılayacaktır?

Okul yöneticileri, yayınlanan genel-
geler, sürdürülen soruşturmalarla adeta 
hırsızlıkla, emri yerine getirmemekle it-
ham edilmektedirler. Okul yöneticilerimiz 
bunların hiç birisini hak etmemiştir. Gö-
revleri olmamasına rağmen sağlıklı eğitim 
ortamlarının sağlanması için dilencilik 
yaparmışçasına okul ihtiyaçlarını karşıla-

mışlardır. Her türlü olumsuzluğa, yanlış 
yakıştırmalara rağmen görevlerinin başın-
da olmuşlardır.

2011/40 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
öğrenci kayıtlarında bağış almayın genel-
gesi; bundan böyle velilerden kesinlikle 
para toplanmayacak, bağış alınmayacak, 
ihtiyaçlar Bakanlık tarafından karşılanacak 
anlamına geliyorsa buna itirazımız olmaz. 
Bu şekilde Sosyal devlet olmanın gerekleri-
ni yerine getirmiş olursunuz. Türk Eğitim 
Sen olarak itirazımız, her türlü fedakârlığı 
yapan yöneticiler hakkında yürütülen hak-
sız soruşturmalaradır. Bugüne kadar okul 
ihtiyaçlarının karşılanması konusunda eği-
tim çalışanlarının velilerle muhatap olma-
ları kesinlikle pedagojik olmamıştır. Okul 
idaresiyle veli arasında bazen öğretmenin 

de katıldığı tartışmalar, öğrencilerin üze-
rinde olumsuz etkiler bırakmıştır. Vatan-
daş devletine, yöneticisine, öğretmene gü-
ven duymaz duruma düşürülmüştür.

Bundan böyle eğitim yöneticilerimiz 
ve öğretmenlerimiz, Bakanlığın bu yak-
laşımını da dikkate alarak para işine gir-
memelidir. Okul idarecileri dilencilikten, 
öğretmenler tahsildarlıktan kurtarılmalı-
dır. Okulların tüm ihtiyaçları, kurulacak 
bir komisyon marifeti ile belirlenmelidir. 
Buna göre; Milli Eğitim Müdürlükleri mali 
portrelerini çıkarmalı, illerinin bütçelerini 
Maliye Bakanlığı’na sunmalıdır. Maliye Ba-
kanlığı tüm talepleri karşılamalıdır. Okul-
lara gönderilen ödenekler için olumsuzluk 
yaşanmaması adına iyi bir denetim meka-
nizması kurulmalıdır.

MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 
Kanun Hükmünde Kararname 14.09.2011 
tarihin de Resmi Gazete de yayınlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren KHK 
ile MEB Merkez ve Taşra teşkilatları yeni-
den yapılandırılmış ve bu kapsamda bazı 
Genel Müdürlük ve daire başkanlıkları kal-
dırılmış, bazıları birleştirilmiş ve isimleri 
değiştirilmişti. MEB teşkilatında Ana Hiz-
met birimlerinden biri olan Okul içi Beden 
Eğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı 
da kaldırılmış bulunmaktadır. Bakanlığa 
bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumların-
daki beden eğitimi, spor ve izcilik faaliyet-
leri ile ilgili bütün görev ve hizmetleri yü-
rütmekle ilgili olan bu daire başkanlığının 

kaldırılmış olması ile bu faaliyetlerin yürü-
tülmesiyle ilgili büyük bir boşluk oluştur-
muştu.

Yeni Teşkilat Yasasında ilgili Daire baş-
kanlığının kaldırılmış ve bu hizmetlerle il-
gili bir düzenleme yapılmamış olması konu 
ile ilgili eğitim çalışanları arasında endişe 
yaratmış ve MEB tarafından yürütülen bu 
faaliyetlerin Gençlik ve Spor Bakanlığına 
devredileceği şeklindeki duyumlar da bu 
endişeyi artırmıştır.

MEB 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı 
İzcilik Yönetmeliğinde de belirtildiği üzere 
izciliğin amacı, çocuk ve gençlerin Atatürk 
İlke ve İnkılâplarına bağlı gençler olarak 
yetişmeleri için fiziksel, zihinsel, ruhsal, 

sosyal ve karakter bakımından eğitilmele-
rine yardımcı olmaktır. Buradan anlaşıla-
cağı üzere izcilik bir nevi kişilik oluşturma, 
sosyal, duygusal ve ahlaki gelişim eğiti-
midir. Ülkemizde izciliğin ve MEB’e bağlı 
150.000’den fazla izcinin geleceğinin ve 
gelişiminin devamını sağlamak üzere Türk 
Eğitim Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na 
yazı yazdık.

09/08/2011 Tarih Ve 28020 Sayılı Res-
mi Gazetede Yayımlanan Millî Eğitim Ba-
kanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin 
Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin 
Yönetmeliğin Yönetici Olarak Atanacak-
larda Aranacak Genel Şartlar Başlıklı 7/Ç 
Maddesinde Yer Alan “Alan Öğretmeni 
Olmak” İbaresinin, Sınavlar İçin Duyuru 
Ve Başvuru Başlıklı 13/4 Maddesinde Eği-
tim Kurumu Müdürlüğü, Müdür Başyar-
dımcılığı Ve Müdür Yardımcılığı Sınavla-
rına Başvuruda Bulunacaklarda Aranan 3 
Yıllık Süre Şartının Ve 13/6 Maddesinin, 
Zorunlu Yer Değiştirme Sureti İle Atama-

lar Başlıklı 22/3 Maddesinin, Ek-2 Değer-
lendirme Formunda Öğretmenlikte Geçen 
Her Yıl İçin 0,24, Müdür Yardımcılığında 
Geçen Her Bir Yıl İçin 0,66, Müdür Baş-
yardımcılında Geçen Her Bir Yıl İçin 0,72, 
Müdürlükte Geçen Her Bir Yıl İçin 0,84 
Puan Verilmesinin, Ek-2 Değerlendirme 
Formunda Ödüller Kısmında 6111 Sayılı 
Yasadan Önce Alınan Takdir, Teşekkür Ve 
Aylıkla Ödüllendirmelerin Değerlendir-
meye Alınmaması Yönünde Tesis Edilen 
Eksik Düzenlemenin iptali için Danıştay 
nezdinde dava açtık.

İZCİLİK FAALİYETLERİ BAŞKA 
KURUMA DEVREDİLEMEZ

YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİNİ 
YARGIYA TAŞIDIK
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Bilindiği üzere, Millî Eğitim Bakanlığı 
Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama 
Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeli-
ğin, 09/08/2011 tarih ve 28020 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 

22/3 maddesi gerekçe gösterilerek; görev 
yaptıkları eğitim kurumunda kesintisiz 8 
yıllık çalışma süresini tamamlayan eğitim 
kurumu müdür başyardımcıları ve müdür 
yardımcıları zorunlu yer değişikliğine tabi 
tutulmaktadır. Yönetmelik değişikliğinden 
kısa süre sonra, 14/09/2011 tarih ve 28054 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli 
Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname-
nin “Atama” başlıklı 37/7 maddesinde ise; il 
millî eğitim müdürü, ilçe millî eğitim mü-
dürü, okul ve kurum müdürü olarak görev 
yapanların yer değişikliklerinin, hizmet 
süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate 
alınarak bölge hizmeti ve rotasyon esası-

na göre yapılacağı düzenlenmiştir. Ancak; 
müdür başyardımcıları ve müdür yardım-
cılarının rotasyona tabi olacağına dair hiç-
bir düzenleme mevcut değildir. Bakanlığı 
daha önce bu rotasyon uygulamasının hu-
kuka aykırı olduğu konusunda uyarmamı-
za rağmen,  uyarılarımız dikkate alınma-
mış, rotasyon işlemleri başlatılmıştır.

Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa gön-
derdiğimiz yazıda, ülke genelinde uygu-
lanmasında birlik sağlanamayan ve yasal 
dayanağı bulunmayan bu rotasyon uygu-
lamasının durdurulmasını, sonuçlanan ro-
tasyon işlemlerinin tümünün iptal edilme-
sini, aksi takdirde konunun yargıya intikal 
ettirileceğini bildirdik.

Kilis valiliği tarafından 23/09/2011 ta-
rih ve 9542 sayılı yazı ile münhal bulunan 
yöneticilikler ilan edilmiştir. İlan edilen 
listede Kilis ilinde mevcut bulunan müdür, 
müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılı-
ğı kadroları yer almaktadır. Ancak; Valilik-
çe 23/09/2011 tarih ve 9542 sayılı yazısında 
13/08/2009 tarihli Millî Eğitim Bakanlığı 
Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama 

Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik 
ve 2009/73 sayılı Genelge uyarınca mün-
halların duyuruya çıkarıldığından ve bu 
şekilde sınava dayalı olarak müdür, müdür 
yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı ata-
maların yapılacağından söz edilmiştir. An-
cak yapılan duyuru baştan sona hatalıdır. 
Kısacası valilikçe münhal kurumlar geçer-
liliğini kaybetmiş yönetmelik hükümlerine 
göre duyuruya çıkmış ve eski yönetmelik 
hükümleri uyarınca başvuru şartları dü-
zenlenmiştir. Hatta Müdür Başyardım-
cılığına atanabilmek için sınav şartının 
arandığı 09/08/2011 tarihli yönetmeliğe 
rağmen yönetmeliğin yürürlüğe girdiği ta-
rihten sonra ilk defa 01 Ekim 2011 tarihin-
de yapılacak olduğundan sınavsız müdür 
başyardımcılığı ataması yapılması dahi söz 
konusu olmuştur.

Ayrıca; yazı da 22 Eylül-01 Ekim 2011 

tarihinde duyuruların ilan edileceğinden 
ve  03-05 Ekim 2011 tarihinde başvuru-
ların kabul edileceğinden söz edilmekte-
dir. Ancak; Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim 
Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer 
Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 15. 
maddesinde “…Sınavların sonuçları, ilanı 
tarihinden itibaren bir sonraki sınav tari-
hine kadar geçerlidir.”denilmektedir. Bu şu 
anlama gelmektedir; 01 Ekim 2011 tarihin-
de yapılacak sınav, bu sınavdan önce yapı-
lan sınav sonuçlarını hükümsüz hale geti-
recektir. Bu nedenle Valilikçe sınava dayalı 
atamaların yapılacağı başvuru tarihi olan 
03-05 Ekim 2011 tarihinde sınav puanları 
geçersiz olduğu için de yapılan atamalar 
hukuka aykırı olacaktır.

İleride mağduriyetlerin yaşanmaması 
için Milli Eğitim Bakanlığına ve  Kilis Vali-
liğine yazılı başvuruda bulunduk.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ya-
yımlanan “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler 
Genel Müdürlüğü Yurt Dışında (Alman-
ca ve Fransızca Konuşulan Avrupa Ülke-
leri İle Afganistan’da) Görevlendirilecek 
Öğretmenlerin Temsil Yeteneği Kılavuzu 
2011”de 1.2. Başvuru ve Görevlendirme 
Şartları başlıklı “l” bendinde “sınav başvu-
rusunun son günü itibariyle 45 yaşından 
gün almamış olmak” şeklinde bir düzen-
leme getirmiştir. Bu madde uyarınca yurt-
dışında görevlendirilmek için yasalara ve 
hakkaniyete aykırı bir şekilde 45 yaşından 

gün almamış olmak gerekmektedir.
Aynı kısıtlama 2010 kılavuzunda da ya-

pılmış, yasalardan kaynaklanan bir sebebi 
veya dayanağı olmadığı gibi Anayasa’nın 
2. 10. 13. 128. Maddelerine aykırı davra-
nıldığı belirtilerek kısıtlamaların kaldı-
rılması yönünde Türk Eğitim-Sen olarak 
14/01/2010 tarih ve 69 sayılı yazımızla 
Milli Eğitim Bakanlığı’na itiraz etmiş ve bu 
maddeyi tamamen kaldırtmıştık.

Yine aynı nedenlerle Milli Eğitim 
Bakanlığı’na söz konusu maddenin kaldı-
rılması ile ilgili ile ilgili itirazda bulunduk.

KİLİS MEM NE YAPTIĞINI BİLİYOR MU?

YURTDIŞI GÖREVLENDİRMELERDE 45 YAŞ 
SINIRLAMASI KALDIRILMALIDIR
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2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılı baş-
ladı. Yeni eğitim ve öğretim yılının eğitim 
çalışanlarına, öğrencilerimize, velilere ve 
Türk Milletine hayırlı uğurlu olmasını di-
lerim.

Toplumun her kesimini doğrudan ya 
da dolaylı olarak ilgilendiren, ülkemiz ve 
memleketimiz için çok önemli olan eğitim 
hizmetini verenler ve alanlarla ilgili bir yıl-
da ne değişti?

Geçtiğimiz bir yılda eğitim çalışanları, 
öğrenciler ve velilerle ilgili hangi olumlu 
gelişmeler oldu?

Bir yıllık sürecin sonucunda gelinen 
noktayı değerlendirdiğimizde görüyoruz 
ki;

Hala öğretmenlerin aldıkları ücretler 
gerçek enflasyonun altında kalmaya devam 
etmiş, refah ve kalkınma payı hiç düşünül-
memiş, ek ders ücretleri ve ek ders hesap-
lamalarındaki problemler devam etmiştir.

Öte yandan tayin ve atamalardaki kar-
gaşa devam etmekte, eş durumu mağdu-
riyetleri, özür tayinlerindeki problemler, 
norm kadro uygulamasındaki aksaklıklar 
giderilememiş; idarecilere uygulanan ro-
tasyondaki yanlışlıklar ve belirsizlikler ça-
lışanları, öğrenci ve velileri tedirgin etme-
ye devam etmiştir.

Bu da yetmiyormuş gibi sayın Bakanın 
yüksek lisans ve doktora eğitiminin tayin 
nedeni olmaktan çıkarılma ihtimaliyle il-
gili beyanları, öğretmenlerin yaz tatilleri 
ve idareciliğin ‘’ateşten gömlek” olacağıy-
la ilgili açıklamaları eğitim çalışanlarını 
tedirgin ederken eğitimin içinden gelme-
yenlerin eğitim çalışanlarına bakış açısını 
iyice göstermiştir.

Yüksek lisans ve doktora mezunlarının 
mağduriyetleri hala giderilememiştir.

Uzmanlık sınavı hala yapılamamış ve 

mağdurların sıkıntıları giderilememiştir.
Üniversite çalışanlarının ve akademis-

yenlerin problemleri çözülememiş, gele-
cekleri rektörlerin insafına bırakılmaya 
devam edilmiştir.

Emekliliği düşünen öğretmen ve diğer 
çalışanlar maaşlarının neredeyse yarı yarı-
ya düşmesi nedeniyle emekli olamamakta-
dır.

Sözleşmeli kölelik olan 4-B’li öğret-
menlerden gerek sendikamızın eylem ve 
söylemleri, gerekse seçim baskısı nedeniy-
le kadroya alınanların ve KPSS ile kadroya 
geçen öğretmenlerin problemleri hala çö-
zülememiştir.

Yönetici Atama Yönetmeliği yayınlan-
masına rağmen Bakanlığın henüz uygula-
ma genelgesi yayınlamaması nedeniyle İl 
Milli Eğitim Müdürlükleri ve Valiliklerin 
keyfi ve farklı uygulamaları yöneticileri 
hayatlarından bıktırmış, kayıt dönemle-
rindeki yanlış beyanlar idarecileri zor du-
rumda bırakmış ve bırakmaya devam et-
mektedir.

Kanun Hükmünde Kararname ile ya-
yınlanan Teşkilat Kanunu’nun gerek çıka-
rılış şekli, gerekse eksiklikleri nedeniyle 
eğitim çalışanlarının beklentilerini ve eği-
tim hayatımızın ihtiyaçlarını tam anlamıy-
la karşılayamamıştır.

Eğitimin görünmez kahramanları olan 
hizmetli, memur, şoför, aşçı, şef ve şube 
müdürü kadrosunda çalışanlara her sene 
başında ödenen ‘’eğitim öğretime hazırlık 
ödeneği’’ bu yıl da verilmeyerek mağduri-
yetlerine göz yumulmuştur.

İdari personelin görev tanımlarını hala 
yapmayarak, tayin ve atama yönetmeli-
ği henüz çıkarılmamış, siyasilerin ve bazı 
idarecilerin insafına bırakmak ise ayrı bir 
handikap olmaya devam etmiştir. 

 Ülkemizde yaklaşık 250-300 bin civa-
rında öğretmen açığı varken ve yüzbin-
lerce  öğretmen adayı atanmayı beklerken 
vekil ve ücretli öğretmenlerle bu açığın 
kapatılmaya çalışılması, gerek bu şekilde 
çalışan öğretmenleri gerekse geleceğimiz 
olan çocuklarımızın heba edilmesi anla-
mına gelmektedir.   Bu da aklı başında in-
sanların ve devlet adamlarının yapacağı en 
son iş olmalıdır.

Velhasıl.., geçtiğimiz bir yılda eğitim 
çalışanlarının ve eğitim açısından lehleri-
ne dişe dokunur bir gelişme  olmamıştır.

Değişen tek şey ise; başarılı olmasını te-
menni ettiğimiz, Milli Eğitim Bakanlığı’nı 
otomatik pilottan çıkaracak, tayin, atama 
ve diğer konularda inisiyatif alacak, siya-
si mülahazalarla değil hakkın ve haklının 
yanında olmasını beklediğimiz; çıkarıla-
cak yasa, yönetmelik ve genelgeleri kamu 
oyunun tartışmasına açarak, sendikaların 
görüşlerine önem vererek, eğitim çalışan-
larının mutlu, müreffeh ve huzurlu bir or-
tamda hizmet etmelerini sağlayacak  bir 
Milli Eğitim Bakanı ve  Müsteşarıdır. Sa-
mimiyetle ümit ediyoruz ki; bu beklentile-
rimiz boşa çıkmaz, yeni bir hayal kırıklığı 
yaşamayız.

Yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı 
olmasını temenni ediyor; eğitim çalışanla-
rı, öğrencilerimiz ve velilerimize kolaylık-
lar; siyasilere ve bürokratlara feraset dili-
yorum.

BİR YILDA NE DEĞİŞTİ ?

Seyit Ali KAPLAN
Genel Mali Sekreter

Türkiye’nin Sendikası
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Yeni kabinede Milli Eğitim Bakanı’nın 
değişmesi, eğitim çalışanlarını heyecan-
landırmış ve umutlandırmıştır.

Eğitim çalışanları arasına nifak sokan 
uygulamalara imza atan eski bakan Hüse-
yin Çelik’e eğitim çalışanları hala öfkelidir. 
Eğitim çalışanları adına hiç bir inisiyatif 
almadan süresini tamamlayan, verdiği söz-
lerin altında kalan Nimet Çubukçu’ya ise 
kırgındır.

Aynı akıbetin yeni Milli Eğitim Bakanı 
Ömer Dinçer’de de yaşanmasını hiç arzu 
etmiyoruz.

Eğitim sistemi ve bunun gerektirdi-
ği organizasyonlar; çağın gerekliliği, ülke 
şartları veya hükümetlerin kendi eğitim 
programlarını hayata geçirme arzuları se-
bebiyle değişebilir. Milli Eğitim Bakanlığı 
teşkilat yasası ne ilk defa değişmiştir, ne de 
bu değişiklik son olacaktır.

23 Nisan 1920 günü açılarak yasama ve 
yürütme görevini üstlenen TBMM, 02 Ma-
yıs 1920 tarihinde Maarif Vekilliği’nin de 
içinde bulunduğu 11 Bakanlıktan oluşan 
İcra Vekilleri Heyeti’ni (Bakanlar Kurulu) 
kurmuştur. Bakanlık daha sonra sırasıyla 
aşağıdaki isim ve yapısal değişikliklere git-
miştir:

28 Aralık 1935’den 1941’e kadar Kültür 
Bakanlığı,

22 Eylül 1941’den 09 Ekim 1946 yılına 
kadar Maarif Vekilliği,

10 Ekim 1946’dan 1952 yılı sonuna ka-
dar Milli Eğitim Bakanlığı,

1953–1956 yılları arasında Maarif 
Vekâleti,

15.06.1960- 1983 yılları arasında tekrar 
Milli Eğitim Bakanlığı,

14 Aralık 1983–1989 tarihleri arasında 
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı,

24.01.1989 yılında tekrar Milli Eğitim 
Bakanlığı

1920 Yılında kurulduğunda beş dai-

reden oluşan Bakanlık; Merkez Teşkilatı, 
Ana Hizmet Birimleri, Danışma ve Dene-
tim Birimleri ve Yardımcı Birimler olmak 
üzere toplamda 35 birim bulunmakta iken; 
14 Eylül 2011 tarihli KHK ile hepsi Hizmet 
Birimleri olarak adlandırılarak 19 birime 
indirilmiştir. Bundan sonra da birim sayı-
sının dokuza inmemesinin veya kırka çık-
mamasının garantisi yoktur. Çünkü “Milli 
Eğitim”de bile her “yiğidin” yoğurt yemesi 
maalesef farklı…

Buradan sayın Bakana sesleniyorum; 
teşkilat yapısını değiştirmek tek başına 
hiçbir anlam ifade etmemektedir. Eğitim 
çalışanlarına şaşı bakan zihniyetin de be-
raberinde değişmesi gerekmektedir. Eği-
tim çalışanları sizin rakibiniz, hasmınız 
değildir. Aksine yüz akınız olacak projele-
re hayat verecek olanlar onlardır. Unutma-
malısınız ki, sorunların üstesinden ancak 
beraber mücadele edersek gelebiliriz.

Teşkilat yapısı birçok defalar değişmiş 
ama eğitim çalışanlarının durumu, eğitim 
çalışanlarına bakış açısı maalesef hiç değiş-
memiştir. Türk Eğitim Sen Genel merkezi 
olarak 2010 yılında 24 Kasım Öğretmenler 
Günü vesilesiyle “öğretmenlerin sosyal ve 
ekonomik durumu” ile ilgili yapmış oldu-
ğumuz anket sonuçlarını kamuoyu ile pay-
laşmıştık. Ankete katılanların, “öğretmen 
olduğunuza pişman mısınız?” Sorusuna % 
50,3 gibi bir oranla “pişmanım” cevabını 
vermesi düşündürücüdür. Pişman olanla-
ra sebepleri sorulduğunda ise cevabın, % 
36 gibi büyük bir oranla “MEB politikaları 
motivasyonumu olumsuz etkilediği için 
pişmanım” çıkması, sanırım Milli Eği-
tim Bakanlığını yönetenler tarafından iyi 
okunmalıdır.

Aynı ankette, “MEB’in öğretmenlere 
hak ettiği değeri verdiğini düşünüyor mu-
sunuz?” sorusuna neredeyse ankete katı-
lanların tamamı (%92,4) “hak edilen değer 
verilmiyor” diye cevap veriyorsa MEB yö-
neticilerinin bir kere daha uygulamalarını 
gözden geçirmesi gerekmektedir. 

Peki, öğretmenlerimiz kendilerini 
mutsuz, kendilerini değersiz hissediyor 
da Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan 

memur, hizmetli, şef vs. öğretmen dışında-
ki genel yardımcı hizmetler ve genel idari 
hizmetler sınıfında çalışanlar mutlu mu? 
Maalesef. Onlar da mutlu değil, huzurlu 
değil. Sendikamız tarafından yapılan baş-
ka bir anket çalışmasında da öğretmenler 
dışında kalan diğer eğitim çalışanlarının 
ekonomik, sosyal, mesleki ve özlük hakları 
konusunda çok ciddi sorunları olduğu bir 
kere daha tespit edilmiştir. 

Sayın (yeni) Bakanı; sendikalarımıza, 
öğretmen odalarımıza, bürolarımıza bek-
liyoruz. Bizi bizden dinleyin. Ancak ve 
ancak bizi bizden dinlerseniz; “öğretmen-
lerimiz artık üç ay tatil yapmayacak!” gibi 
gerçeklikle alakası olmayan bir cümle kur-
ma ihtimaliniz ortadan kalkar.

YENİ BAKAN, YENİ TEŞKİLAT 
YASASI VE EĞİTİM ÇALIŞANLARI

Cengiz KOCAKAPLAN
Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
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Milli Eğitim Bakanlığı ta-
rafından 01–02 Ekim 2011 
tarihinde yapılacak olan Okul 
Müdürlüğü, Müdür Baş-
yardımcılığı ve Müdür Yar-
dımcılığı sınavı için Türkiye 
genelinde birçok şubemiz ta-
rafından sınava hazırlık kurs-
ları açılmıştır.

Genel merkezimiz tarafın-
dan da üyelerimize yardımcı 
olunması amacı ile geniş kap-
samlı bir CD hazırlayarak şu-
belerimize gönderdik.

Amacımız; mevzuata ha-
kim toplum ve öğrenci psi-
kolojisini bilen, okul ve çevre 
ilişkilerini kurabilen, sorun 
yaratan değil çözüm üreten, 
bilim ve teknolojiyi iyi kulla-
nan bir yönetim kadrosunun 
oluşmasına katkı koymaktır.

Fakat her gün farklı bir ge-
nelge ile yöneticilerimizi güç 
durumlara düşüren bir MEB 
mantığı ile bu işlerin çokta 
kolay olduğu söylenemez.

ŞUBELERİMİZ 
TARAFINDAN 

YÖNETİCİ 
ATAMA 

KURSLARI 
AÇILDI

Adana Şubeleri Kayseri 1 No’lu Şube

Kırıkkale Şubesi

Kocaeli 1 No’lu Şube

Konya Şubeleri

Zonguldak ŞubesiAfyonkarahisar Şubesi

Ankara 6 No’lu Şube

Elazığ Şubesi

Erzurum 1 No’lu Şube

İzmir Şubeleri
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Bilindiği üzere 14.09.2011 tarih ve 28054 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mil-
li Eğitim Bakanlığı Teşkilat Ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ile Bakanlığın teşkilat yapısında değişiklik 
yoluna gidilmiştir. Önceden İşletmeler Da-
iresi Başkanlığına bağlı olan döner serma-
ye işletmeleri, KHK ile Destek Hizmetleri 
Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır. KHK ile 
getirilen değişiklikler çerçevesinde Bakan-
lık tarafından mevzuatta değişiklik yoluna 
gidilmesi beklenmektedir.

Türk Eğitim Sen olarak açtığımız da-
vada, Danıştay 2. Dairesinin 2010/3939 
E. Sayılı ve 17.01.2011 tarihli kararı ile 
04.03.2006 tarih ve 26098 sayılı resmi ga-
zetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlı-
ğı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan 
Değişikliği Yönetmeliğinin 5. maddesinin 

1/a maddesinde yer alan “yönetim hizmet-
leri grubu”na Milli Eğitim Bakanlığı’nda 
“sayman” unvanıyla görev yapan persone-
lin dahil edilmemesi ve aynı Yönetmeliğin 
7/a maddesinde şube müdürü kadrosuna 
atanabilecekler arasında saymanlara yer 
verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin 
yürütmesi durdurulmuştur. Ancak aradan 
geçen uzun zamana rağmen Yönetmelikte 
yargı kararı doğrultusunda herhangi bir 
değişiklik yapılmamıştır.

Kanun Hükmünde Kararnamenin “Söz-
leşmeli Personel ve Ek Ödeme” başlıklı 42. 
maddesinin 3. fıkrasında; Bakanlık merkez 
ve taşra teşkilatı kadrolarında fiilen çalışan 
personele yapılacak ek ödemenin oranı ile 
usûl ve esaslarının, Maliye Bakanlığının 
uygun görüşü üzerine Bakan tarafından 
belirleneceği belirtilmiştir.

Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gön-
derdiğimiz yazıda, Milli Eğitim Bakanlı-
ğı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan 
Değişikliği Yönetmeliğinde bahsi geçen 
Danıştay kararı doğrultusunda gerekli de-
ğişikliklerin yapılarak, saymanların yöne-
tim hizmetleri grubuna dahil edilmesi; Ba-
kanlığa bağlı döner sermaye işletmelerinde 
görev yapan “sayman” unvanlı personelin 
alacağı ek ödemeye ilişkin düzenlemelerde, 
Maliye Bakanlığı Personeline Yapılacak Ek 
Ödemeye İlişkin Usul ve Esasları Eki 3 Sa-
yılı Cetvelde döner sermaye saymanlarına 
ödenen ek ödeme tutarının dikkate alın-
ması ve belirlenecek oranın MEB Personeli 
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 
Yönetmeliğinde yer alan “yönetim hizmet-
leri grubu”nda sayılan personele yapılacak 
ek ödemenin altında kalmaması hususun-
da talepte bulunduk. 

DÖNER SERMAYE SAYMANLARI MAĞDUR EDİLMESİN

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından yayımlanan 2011 Yılı Unvan 
Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzu’nda 
sınav başvurularının 02–13 Mayıs 2011 
tarihleri arasında alınacağı ve sınavın 14 
Ağustos 2011 tarihinde yapılacağı belir-
tilmişti. MEB Personel Genel Müdürlüğü-
nün 21.06.2011 tarihli duyurusunda ise; 
14.08.2011 tarihinde yapılacağı ilan edi-
len MEB Personeli Görevde Yükselme ve 
Unvan Değişikliği Sınavının ileri bir tari-
he ertelendiği belirtilerek, gerekçe olarak 

yeni bir düzenleme yapılması gerekliliği ve 
başvuru tarihi itibariyle son sınıf öğrencisi 
olup başvuruda bulunamayanların mağdu-
riyetinin giderilmesinin amaçlandığı vur-
gulanmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı bu kez de vali-
liklere gönderdiği 27.09.2011 tarihli yazı-
da, 14.09.2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakan-
lığı Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Ka-
nun Hükmünde Kararname ile Bakanlık 
teşkilatı, görev, yetki ve sorumluluklarının 

yeniden düzenlendiği, 2011 Yılı Unvan De-
ğişikliği Sınavı ile birlikte onaylanmış olan 
sınav başvurularının da iptal edilerek, sı-
nav harcının adaylara iade edileceği belir-
tilmiştir.

Bakanlık tarafından yapılacağı aylar ön-
cesinden duyurulan ve Kılavuzu dahi ya-
yınlanan bir sınavın önce ertelenmesi, daha 
sonra da iptal edilmesine anlam vermek 
mümkün değildir. Bu istikrarsız uygula-
malar, sınav için haber bekleyen ve hazırlık 
yapan adayları hayal kırıklığına uğratmış-
tır. İdarenin eylem ve işlemlerinde istikrar 
ve idareye güven ilkelerine uygun hareket 
etmesi gerekirken, Bakanlığın istikrarsız 
tutumları nedeniyle eğitim personeli mağ-
dur olmaktadır. 

09/08/2011 tarih 28020 sayılı Resmi Gazetede Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Ku-
rumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişik-
lik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Anılan yönetmeliğin Zorunlu Yer 
Değiştirme Sureti İle Atamalar başlıklı 22. maddesinde eğitim kurumu müdürleri 
aralıksız asaleten 5 yıl, eğitim kurumlarının müdür başyardımcısı ve müdür yardım-
cıları ise aralıksız asaleten 8 yıl çalışma süresini tamamlayanlar rotasyona tabi tutul-
maktadırlar.

Eğitim Enstitüsü mezunu olan öğretmenler aylık karşılığı okutabileceği dersinin 
olması durumunda ortaöğretim kurumlarında yönetici olarak atanabilmekte iken 
Yönetmeliğin Yönetici Olarak Atanacaklarda Aranacak Genel Şartlar başlıklı 7/ç 
maddesinde yapılan değişiklik ile birlikte atanılmak istenilen eğitim kurumlarına Ta-
lim Terbiye Kurulu Kararlarına göre alanları itibari ile öğretmen olarak atanabilecek 
alan öğretmeni olma koşulu getirilmiştir. Bu nedenle ortaöğretim kurumlarına yöne-

tici olarak atanamayacak olan Eğitim Enstitüsü mezunu olan eğitim çalışanlarının bu mağduriyetlerinin giderilmesi için Bakanlığa 
yazılı başvuruda bulunduk.

MEB’İN ANLAŞILMAZ GEREKÇELİ 
SINAV İPTALİ

ROTASYONDA EĞİTİM ENST. MEZUNU YÖNETİCİLERİN 
MAĞDURİYETİ ÖNLENMELİDİR
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Türkiye Kamu-Sen, 4-C’li çalışanların 
aile yardımından faydalanması ve kadro 
sorunlarına çözüm bulunması adına Tür-
kiye genelinde dilekçe eylemi başlattı.

Hatırlanacağı gibi 2010 yılında yapılan 
toplu görüşmelerde tüm kamu çalışanları-
na aile yardımı verilmesi konusunda hükü-
metle memur sendikaları anlaşmıştı. 2011 
yılı başında çıkarılan kanunla sözleşmeli 
personelin aile yardımından faydalanması 
sağlanmış yalnızca 4-C’li personel, bu uy-
gulamanın dışında tutulmuştu.

2011 seçimleri öncesinde, Devlet Perso-
nel Başkanlığı’ndan sorumlu Bakan Sayın 
Hayati Yazıcı, bu duruma dikkat çekerek, 
yapılan ayrımcılığın sona erdirileceğini, 
4-C’li personelin aile yardımından fayda-
lanması için gerekli bakanlı Kurulu Kara-
rının hazır olduğunu açıklamıştı. Açıkla-
manın üzerinden 5 ay geçti; genel seçimler 
bitti ve verilen sözler unutuldu; ilgili karar 
bir türlü çıkarılmadı. 

Bununla birlikte Haziran ayında kamu-

da görev yapan birçok sözleşmeli personel 
de sözleşmeye geçirildi ancak yine 4-C’li 
çalışanlar görmezden gelindi.

Uygulamalara bakıldığında kamuda 
büyük bir ayrımcılık yapıldığı görülüyor. 
Çalışanlar arasındaki adaletsiz uygulama-
ların Anayasa hükümlerine aykırılığına 
dikkat çeken Türkiye Kamu-Sen, yaşanan 
adaletsizlikleri ve 4-C’li personelin duru-
munu Başbakan’a anlatmak ve verilen söz-
leri hatırlatmak üzere bir dilekçe kampan-
yası başlattı.

Buna göre 4-C’li çalışanların durumla-
rını anlatan ve verilen sözleri hatırlatan bir 
dilekçe kaleme alındı. Türkiye Kamu-Sen 
yöneticileri Türkiye çapında tüm 4-C’li 
personele ulaşarak hazırlanan dilekçeleri 
imzalatacak ve Başbakan’a gönderecek. 

Dilekçe eylemi ile 4-C’li çalışanların so-
runlarına dikkat çekilmesi ve bu kapsam-
daki personelin aile yardımından faydalan-
ması, kadroya geçirilmesi ve durumlarının 
iyileştirilmesi için gerekli çalışmalara bir 

an önce başlanılması hedefleniyor.

Dilekçe eyleminin başarılı olabilme-
si için Konfederasyon, Türkiye genelinde 
dörtyüzün üzerinde Şube Başkanına bir 
yazı göndererek, durumun önemine ve 
yapılaması gerekenlere dikkat çekti. Ey-
lem kapsamında Türkiye Kamu-Sen’e bağlı 
şube başkanları bulundukları bölgelerdeki 
4-C’li personele ulaşacak ve kendilerine 
gönderilen dilekçe örneklerini imzalatarak 
toplayacaklar. Ardından dilekçeler toplu 
halde Başbakan’a gönderilecek ve illerde 
yapılacak basın açıklamalarıyla da konuya 
dikkat çekilecek.

Türkiye Kamu-Sen tarafından şube 
başkanlarına gönderilen yazı ve 4-C’li per-
sonele imzalatılacak dilekçe örneği www.
kamusen.org.tr adresiden temin edilebilir.

TÜRKİYE KAMU-SEN’DEN 4-C’LİLER 
İÇİN DİLEKÇE EYLEMİ

Türk Eğitim Sen; Ankara Üniversitesi 
Diş Hekimliği Fakültesinde en çok üyeye 
sahip sendikadır. Diş Hekimliği Fakültesi-
nin “Maaş Ödeme Protokolü”nün süresi-
nin sona ermesi nedeni ile yapılacak ihale 
için oluşturulacak olan Banka Promosyon 
İhale Komisyonunda yetkili sendika olan 
Türk Eğitim-Sen’in bir temsilcinin bulun-
ması gerekmekte iken Ankara Üniversitesi 
Rektörlüğü bu yönünde yapılan başvurula-
rımızın reddetmiş. Reddin gerekçesi olarak 
da “4688 sayılı kanunun ve Başbakanlığın 
2007/21 sayılı genelgesine atıf yapılarak 
“Birden fazla birimin aylık ve ücretlerinin 
birlikte ödenmesi talebinde bulunmaları 
halinde merkezde üst yönetici, taşrada ise 
söz konusu birimlerin bağlı bulunduğu bir 

üst amir tarafından görevlendirilecek ilgili 
harcama yetkililerinden birinin başkanlı-
ğında oluşturulacak üç kişilik bir komisyon 
tarafından aylık ve ücretlerin ödeneceği 
banka yukarıdaki esaslara göre tespit edile-
cektir. Bu şekilde oluşturulacak komisyona 
ilgili birimlerdeki yetkili sendikalardan bu 
birimlerin tamamı itibarıyla en fazla üye-
ye sahip olan sendikadan üye alınacaktır.” 
Hükmü uyarınca Diş Hekimliği Fakültesi 
ile Tıp  Fakültesi’nde Sağlık ve Sosyal Hiz-
metler kolu olarak değerlendirilerek belir-
lenen yetkili sendikadan bir üyenin oluş-
turulacak komisyonda yer alması gerektiği 
vurgulanmıştır.

 Bu nedenle açmış olduğumuz dava 
Ankara 9. İdare Mahkemesice 2010/559E, 
2011/1335K sayılı karar ile lehimize sonuç-
lanmıştır.

 Yargı kararında “Diş Hekimliği Fa-
kültesinin “Sağlık ve Sosyal Hizmetler” 
hizmet kolu içerisinde değerlendirileme-
yeceğinden,  “Eğitim, Öğretim ve Bilim 
Hizmetleri” hizmet kolu kapsamında de-
ğerlendirilmesi gerektiği bu çerçevede 
Ankara Üniversitesi, “Eğitim, Öğretim ve 

Bilim Hizmetleri” hizmet kolunda ve Diş 
Hekimliği Fakültesinde yetkili sendikanın 
en fazla üyeye sahip olan Türk Eğitim-Sen 
olması karşısında anılan Sendika üyesinin 
komisyonda temsil edilmesi gerekirken 
aksi yönde tesis edilen dava konusu işlem-
de hukuka ve mevzuata uygunluk bulun-
mamaktadır.” denilmektedir.

 Ankara Üniversitesi rektörlüğünün 
konu ile yetkilendirdiği yöneticiler; gerek-
li mevzuat ile kanunlar çerçevesinde yazılı 
ve sözlü olarak bir çok defa uyarılmalarına 
rağmen, hatalarında ısrar etmiş, komisyon 
oluşturulması aşamasında şahsi duygu ve 
düşünceleri doğrultusunda karar vererek 
konunun yargıya taşınmasına sebebiyet 
vermişlerdir.

 Bu yanlış kararlarıyla da sendika üye-
lerimizi üzmüş, çalışanlar üzerinde psiko-
lojik baskı oluşturmuşlardır.

 Burada tüm sorumluluk, görev ve yet-
kilerini kanunlar doğrultusunda değil, ki-
şisel görüşleri doğrultusunda kullananlar-
dadır. Kararın uygulanmaması durumun-
da da meydana gelebilecek tüm mağduri-
yetlerden birinci derecede sorumludurlar.

USULSÜZ PROMOSYON ANLAŞMASI YARGIDAN DÖNDÜ
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Genel Başkan KONCUK, katıldığı te-
levizyon programında öğretmen atama-
larını değerlendirdi. Sayın Bakanın özür 
dilemesi takdir edilecek bir davranış; biz 
bu nezaketi, inceliği Sayın ÇELİK’ten ve 
ÇUBUKÇU’dan görmedik. Yani Sayın 
Bakan’ın özür dilemesi önemli bir gelişme-
dir. Neden önemli gelişmedir diyorum de-
mek ki bundan sonra hata olduğunda özür 
dileyecek bir Bakan Ömer DİNÇER.

Ama Sayın bakanın özür dilemesi prob-
lemi ortadan kaldırmıyor. Yani problem 
ortada duruyor. Bakan özür diledi tamam 
özrü kabul ettik. Nimet ÇUBUKÇU’nun 
yaptığı bir hatanın özrü Sayın Ömer 
DİNÇER’e nasip oldu. Fakat problemin de 
ortadan kaldırılması lazım. 55 Bin atama 
sözü verildi. 

Ataması yapılmayan evlatlarımızın ye-
rine kendimizi koyalım; Sayın Başbakan 
da ÇUBUKÇU’nun sözünü teyit etmişti. 
Yani 55 Bin sözü sadece ÇUBUKÇU’nun 
sözü değil Sayın Başbakanında sözüdür. 
Nihayetin de başbakan da teyit etti, doğ-
ruladı. Bu söz mutlaka yerine gelmeli. Bu 
söz aynı zamanda Başbakanın da sözüdür. 
Sadece özür dilemekle ataması yapılmayan 
evlatlarımızın problemini çözmüş olama-
yız, bunu çözmemiz lazım. Atama politi-
kasında problem var. Bu atama politikası 
düzelirse problemleri çözülür zaman içe-
risinde. Türkiye’de öğretmene ihtiyaç var. 
Türkiye’de birçok proje yapılabilir; Örneğin 
etüt öğretmeni kavramı getirilebilir, eğitim 
öğretim süreci okul süresiyle ya da okul 
duvarlarıyla sınırlı değildir. Etüt öğretmen-
liği konusunun ülkemizde düşünülmesi ve 
öğrencinin evde de takibinin yapılması 
projesi düşünülmelidir.

Türkiye’de aile hekimliği gibi sistem ge-
tirilmeli, etüt öğretmenliği şeklinde. Diye-
ceksin ki etüt öğretmenine, okuldan sonra 
bu öğrenci sana ait, derslerinin takibini 
yap. Sayın Bakan diyor ki 150 Bin öğretme-
ne ihtiyacımız var. Hayır efendim, eğer bu 
etüt öğretmenliği istihdamı sağlanırsa çok 
daha fazlasına ihtiyacımız var. Türkiye’yi 
Avrupa Birliği ortalamasıyla karşılaştırdı-
ğımızda, öğretmen başına düşen öğrenci 
sayısıyla değerlendirdiğimizde Türkiye’de 
şu an 400 bin öğretmene ihtiyaç var. İd-
dia ediyorum, bunu oturup hesaplasınlar. 

Portekiz’le öğretmen başına düşen öğrenci 
sayısını ve Türkiye’de öğretmen başına dü-
şen öğrenci sayısını hesaplasınlar. Türkiye 
öğretmen istihdam problemini çözebilir. 
Başbakan kulağını tıkamış bu mevzu ile il-
gilenmiyor. Sayın Başbakan Somali’deki aç-
ları düşünüyor ne kadar güzel seviniyorum, 
elbet düşüneceğiz. Bütün dünyadaki açları 
düşünelim. Elhamdülillah Müslümanız, 
elbette düşüneceğiz. Yardım da edeceğiz. 
Fakat ülke gerçeklerini de görmemiz gerek. 
Atanamayan gençlerimiz var. Üniversite 
mezunu işsizlerimiz var. Eğitim Fakültesi 
mezunlarından bahsediyoruz, babasının 
vereceği cep harçlığına muhtaç. 30 Yaşına 
gelmiş insanlardan bahsediyoruz. Soma-
li’deki insan kadar bunun değeri yok mu?

Türkiye’de bütçe var. Türkiye’nin dün-
yanın 16.büyük ekonomisi olduğunu sıksık 
ifade ederler. Türkiye, dünyanın 16.büyük 
ekonomisine sahip ise, mesele bu bütçeyi 
kullanmaktaki irademizi ortaya koymak-
ta. Nerede kullanacağız bu bütçeyi? Eğitim 
öğretim davasına eğer inanıyorsak yani bir 
milleti adam edecek tek yolun eğitim ol-
duğuna inanıyorsak eğitime samimiyetle 
yatırım yapacağız. Problemleri çözeriz ben 
inanıyorum. Çocuklarımızın en önemli 
hakkı olan okuma hakkı konusunda ted-
birler alınmaması, bütçenin bu bağlamda 
değerlendirilmemesi ve dizayn edilmeme-
si kabul edilemez. Bu aynı zamanda sosyal 
bir yaradır. Ataması yapılmayan 350 bin 
gencimizi sokağa atmış oluyoruz.

Ben Sayın Bakan ile bu konuyu yüz 
yüze görüşmelerimizde de ifade ettim. 
Sayın Bakana 11 bin atamayla bu proble-
min çözülemeyeceğini söyledim. 150bin 
açık var açıklaması Sayın DİNÇER’e ait bir 
açıklamadır. Sayın Bakan bundan fazla bir 
değerlendirme yapmadı. Bakan Kpss sına-
vıyla ilgili bir değerlendirme yaptı. 

Öğretmen alımında Kpss sınav sonuçla-
rı %40 etkili olsun alan sınav sonucu yüz-
de 60 etkili olsun, ortalaması ile öğretmen 
atayalım dedi. Yapalım da mesele sınavın 
şeklinden çok kontenjan miktarının artı-
rılmasıdır. Bakın bir de yaş grubu meselesi 
var. 40 Yaşın üzerindekilerin ataması yapıl-
mıyor. Böyle bir anlayış olamaz. Beşikten 
mezara kadar oku diyen kültürün mensu-
bu olacaksınız, öğretmene de 40 yaş sınırı 

koyacaksınız. Bu eziyetten de çocuklarımı-
zı kurtarmamız şart.

Ücretli öğretmenlik konusuna da deği-
nen Genel Başkan İsmail KONCUK; Ata-
ması yapılmayan birçok öğretmen varken 
ben bunu doğru bulmuyorum. Düşünme-
liyiz, projeler ortaya koymalıyız, problem-
lerimizi masaya yatırmalıyız. Sayın Bakana 
tavsiyem en kısa zamanda bir öğretmen 
istihdam politikası oluşturması. Taraflarla 
oturup aklı başında ve geri dönülemez bir 
istihdam projesi ortaya koymalıdır. Kang-
ren haline gelen bir meseleyle karşı karşı-
yayız.

Bizim güzel bir atasözümüz var, “yarım 
hoca dinden yarım doktor candan eder” 
diye. Yarım öğretmen bir milleti bitirir, yok 
eder. Öğretmen formasyonu kazanmamış 
insanlarla biz eğitim öğretimde bir yere va-
ramayız. Biz hala bölgeler arasındaki eği-
tim kalitesinden ve eğitim farklılığından 
bahsediyoruz. Eğitim hizmetini ücretli öğ-
retmenlerle yaptığımız sürece bu farklılık 
elbet olacaktır. Formasyon almamış insan-
larla bu işleri yürütürsek elbette eğitimde 
kalite farklılığı ortaya çıkacaktır. Yıllardır 
haykırıyoruz bölgeler arasındaki kalite far-
kını çözün diye. Çözüm öğretmeni kadrolu 
olarak atamaktır. Bunun çözümünü ku-
tuplarda aramaya gerek yok. Çözüm belli. 
Ücretli öğretmenlik olmamalı. Devlet elini 
cebine atacak. Devlet yola yaptığı kadar in-
sana da yatırım yapacak. Atamalar yetersiz. 
2011 yılı sonuna kadar 50 bin, 2012 yılı so-
nuna kadar da 100 bin öğretmen atamasını 
biz yapabilmeliyiz. Devletimiz 100 bin ata-
ma yapabilecek güçtedir. Mesele, bu irade-
yi ortaya koyabilecek siyasi kararlılıktır.

Ataması yapılmayan öğretmenleri bu 
ülkenin namus davası olarak görüyorum. 
Sadece ataması yapılmayan öğretmenler 
değil şu anda işsiz gezen binlerce üniver-
site mezunu hepimizin namus davasıdır. 
Bunlar bizim evladımız. Bu olay Sayın Baş-
bakanın da namus davasıdır. Elimizdeki 
bütçeyi insana yatırım olarak değerlendi-
receğiz. Tek yolumuz bu.

GENEL BAŞKAN: “ÖĞRETMEN 
ATAMASI KANGREN HALİNE 

DÖNÜŞMÜŞTÜR.” 
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14 Eylül 2011 tarihli ve 28054 sayılı 
Resmi Gazetede Milli Eğitim Bakanlığı-
nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname yayımlanarak yü-
rürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren KHK ile 
ilgili sendikamız hukukçuları çalışmaları-
na devam etmektedir. Ancak, üyelerimiz-
den gelen yoğun şikâyetler nedeni ile ilk 
olarak özür grubu yer değişikliklerine yıl-
da bir kez yer değişikliği hakkı verilmesi, 
kurum ve okul müdürlerinin sözlü sınava 
tabi tutulmaları ile ilgili olarak itirazları-

mız yapılmıştır.

Öğretmelerin Atama ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliğinde eş durumu özrü sebebi ile 
Ocak ve Ağustos aylarında, Sağlık Özrün-
den ise zamana bağlı kalmaksızın yer de-
ğişikliği talebinde bulunurken KHK ile bu 
hakları kısıtlanmıştır.

Yine KHK ile kurum ve okul müdürleri-
ne objektiflikten uzak, adam kayırmacılığa 
müsait ve denetimi zor uygulama olan söz-
lü sınavın getirilmesine de Türk Eğitim Sen 
olarak karşıyız. Bu gerekçeler ile Bakanlığa 

mağduriyetler meydana gelmeden önce ge-
rekli düzenlemelerin yapılması hususunda 
yazılı başvuruda bulunduk. Başvurumuz 
üzerine gerekli düzenlemelerin yapılma-
ması durumunda tüm hukuki girişimlerde 
bulunulacaktır. Kamuoyuna duyurulur.

MEB TEŞKİLAT KANUNUNDAKİ 
SORUNLAR

14.09.2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakan-
lığı Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin “Sözleşmeli 
Personel ve Ek Ödeme” başlıklı 42. madde-
sinin 3. fıkrasında; kadro karşılığı sözleş-
meli olarak istihdam edilenler ile öğretmen 
kadrolarında bulunanlar (örgün ve yaygın 
eğitim kurumlarında öğretmen unvanlı 
kadrolardaki yöneticiler dâhil) hariç ol-
mak üzere, Bakanlık merkez ve taşra teşki-
latı kadrolarında fiilen çalışan personel ile 
Bakanlık merkez teşkilatı ile il ve ilçe millî 
eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen 
ve ek ders ücreti almayan öğretmenlere ek 

ödeme ödeneceği öngörülmüştür.

Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gön-
derdiğimiz yazıda, özellikle büyükşehir-
lerde görev yapan öğretmenlerin büyük 
bir kısmının ek ders ücretinden yararlana-
madıklarını, yararlananların ise çok düşük 
miktarda ek ders ücreti aldıklarını, bu se-
beple ek ders birim ücretlerinin günümüz 
şartlarına uygun hale getirilerek net 15 TL 
olacak şekilde düzenlenmesini; öğretmen-
lerimize şuan maaşlarına dahil olmak üzere 
ve derece ve kademelerine göre değişmek 
üzere en yüksek devlet memuru maaşının 
katsayıyla çarpımının % 85 ile % 100’ü ara-
sında değişen oranlarda eğitim-öğretim 

tazminatı ödendiğini, öğretmenlerimizin 
içinde bulundukları ekonomik sıkıntıları 
gidermekten uzak olan bu tazminat tutarla-
rının, en yüksek devlet memuru maaşının 
katsayıyla çarpımının % 85 ‘i olarak öde-
nenler için %170’e, % 95 olarak ödenenler 
için % 190’a ve %100 olarak ödenenler için 
% 200 seviyesine yükseltilmesini; VHKİ, 
memur, hizmetli, teknisyen, şoför gibi kad-
rolarda çalışan eğitim çalışanlarının da bu 
ek ödemeden yararlandırılmasını talep et-
tik.

EK DERS VE EK TAZMİNAT 
ARTIRILMALIDIR

Yıllardır Türk Eğitim Sen olarak atama 
bekleyen öğretmenler için mücadelemizi 
ısrarla devam ettirmekteyiz. Özellikle 2011 
yılı içerisinde genel seçimlerden önce eski 
Bakan tarafından 55 bin öğretmen atama-
sına dair söz verildiği halde, seçimlerin 
ardından Bakan değişimi ile öğretmen ata-

malarına dair verilen sözlerin tutulmama-
sını unutmuşuz değiliz. Bakanlık tarafın-
dan atanmayı bekleyen öğretmenler kandı-
rılmış ve öğretmen adaylarının umutları ile 
oynanmıştır.

Sendika olarak her fırsatta atanamayan 

öğretmenlerin sorunlarını her ortamda dile 
getirmeye ve dile getiren herkese de des-
tek vermeye devam edeceğiz. Bu anlamda 
konu hakkında MHP Kocaeli Milletvekili 
Lütfü Türkkan 09.09.2011 tarihinde Milli 
Eğitim Bakanı Ömer Dinçer tarafından ce-
vaplandırılmak üzere yazılı soru önergesini 
TBMM Başkanlığına sunmuştur. İlgili bu 
soru önergesine Bakan tarafından verilecek 
olan cevabın takipçisi olacak ve cevabı da 
sitemizde yayınlayacağız. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANINA TBMM’DE 
ÖĞRETMEN ATAMASIYLA İLGİLİ SORULAR

Türk Eğitim Sen olarak Ağustos 2011 dönemi özür grubu atamalarında şartları tutmadı-
ğından veya başka sebeplerden dolayı atanamayan öğretmenler ile Ağustos 2011 tarihinden 
sonra ataması yapılan meslek mensuplarının öğretmen olan eşlerine ek özür durumundan 
tayin isteme hakkı verilmesi için Milli Eğitim Bakanlığına yazılı talepte bulunduk.

EK ÖZÜR GURUBU ATAMA HAKKI 
VERİLMELİ
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İstanbul Valiliği tarafından 2011 yılı 
zorunlu yer değişikliğine ilişkin yapılan 
duyurularda münacatta bulunan adayların 
değerlendirilmesinde tereddüde düşülmesi 
sebebi ile Milli Eğitim Bakanlığından vali-
lik makamınca 13.09.2011 tarih ve 111266 
sayılı yazı ile görüş istenilmiş, 16.09.2011 
tarih ve 63268 sayılı yazı ile Bakanlıkça te-
reddüt edilen hususlarda cevap verilmiştir.

Bahsi geçen yazı da;

-Eğitim kurumu yöneticilerinin atan-
mak istedikleri eğitim kurumuna alanı iti-
bari ile öğretmen olarak atanabilecek bir 

alan öğretmeni olma şartının arandığından 
söz edilmektedir.

-Yabancı Dil, Rehber Öğretmenlik, Bi-
lişim Teknolojileri, Görsel Sanatlar/Resim, 
Müzik, Beden Eğitimi ile Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi alanlarının İlköğretim ve Or-
taöğretimde ortak alan olduğundan bahis 
ile bu derslerin okutulduğu her derece ve 
türdeki eğitim kurumlarına atanabilece-
ğinden söz edilmektedir.

-Almanca ve Fransızca dersleri yabancı 
dil kapsamında yeterince tercih edilmeme-
si sebebi bu alan öğretmenlerinin istihdam 

alanı daralan öğretmenler kapsamında ol-
duğu, bu nedenle bu öğretmenlerin Türk-
çe derslerini okutmak üzere İlköğretim 
kurumlarında görevlendirildiği, alanı Al-
manca ve Fransızca olan öğretmenlerin 
bu derslerin okutulduğu eğitim kurum-
larına yönetici olarak atanabildikleri, bu 
durumun mümkün olması durumunda ise 
halen görev yaptıkları eğitim kurumunun 
türüne uygun kurumlara atanabilecekle-
rinden söz edilmiştir.

-Zorunlu yer değiştirmeye tabi eğitim 
kurumu müdürlerinin aynı tipteki eğitim 
kurumlarını tercih edebilecekleri, alt tip-
teki eğitim kurumlarını tercih etmelerinin 
mümkün olmadığı belirtilmiştir.

-Yüksek Öğrenim mezunu olmayan 
eğitim kurumu yöneticilerinin halen görev 
yapmakta olduğu eğitim kurumu ile aynı 
seviyede ve aynı yönetim kademesinde ol-
mak koşulu ile zorunlu yer değiştirmeye 
tabi tutulması gerektiği mütalaa edilmiştir.

-Birleştirilme ve dönüştürme yoluyla 
oluşan eğitim kurumlarında görevli yöne-
ticilerin hizmet sürelerinin hesabında dö-
nüştürme ve birleştirme öncesindeki görev 
sürelerinin değerlendirmeye alınacağından 
söz edilmektedir.

28 Şubat sürecinde pedagojik gerekçe-
lerden ziyade ideolojik nedenlerden ötürü 
uygulamaya sokulan katsayı adaletsizliği-
nin giderileceğine yönelik açıklamalar tüm 
toplum tarafından olduğu gibi eğitimciler 
tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Türk Eğitim-Sen olarak; bu uygulama-
nın adil olmadığını, öğrencilerimize zulüm 

yapıldığını ifade etmekte ve her fırsatta Hü-
kümete ve TBMM’ye adaletsizliğin ortadan 
kaldırılması için çağrıda bulunmaktaydık.

Hatırlanacağı üzere 13 yıldır sürdürülen 
bu uygulama nedeniyle ülkemizde mesleki 
eğitime büyük darbe vurulmuş; zaten ye-
tersiz olan mesleki eğitimdeki okullaşma 
oranı iyiden iyiye azalmıştı. Masa başında 

alınan ve ideolojik saplantıların ürünü olan 
katsayı farklılığı öğrencilerimizin önünde 
aşılmaz bir engel olarak yıllardır durmak-
taydı. Malum güruhun hastalıklı tutumu 
sebebiyle meslek liselerimiz nerdeyse ka-
panma noktasına gelmiş, öğrencilerimizin 
gelecek beklentileri ve ümitleri karartıl-
mıştı.

İşte bundan dolayı YÖK Başkanı Prof. 
Dr. Yusuf Ziya Özcan, önceki gün yaptığı 
açıklamada katsayı sorununu kökten çöze-
cek kararı aldıklarını duyurarak beklenti-
lere cevap vermiş bulunmaktadır. Özcan’ın 
açıklamasına göre, 2012 yılından itibaren 
bütün meslek lisesi mezunu öğrencileri-
miz, üniversiteye giriş sınavlarında diğer 
liselerle aynı şartlarda yarışacaklar. YÖK 
Başkanı Özcan, 2547 sayılı YÖK yasasının 
45 inci maddesinde gerekli değişikliğin ya-
pılarak Danıştay’ın iptal gerekçesinin de 
ortadan kaldırılacağını belirtti.

Türk Eğitim-Sen olarak, YÖK’ün bu 
girişimini desteklediğimizi ifade ediyor ve 
yasa tasarısı TBMM gündemine geldiği 
zaman bütün siyasi partilerin tam bir mu-
tabakat içerisinde milletimizin beklentileri 
doğrultusunda hareket edeceğini temenni 
ediyoruz.

KATSAYI ADALETSİZLİĞİ GİDERİLİYOR

ROTASYON UYGULAMASIYLA İLGİLİ 
MEB GÖRÜŞLERİ
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Anayasa değişikliğinden sonra uyum 
yasalarının çıkarılması gerekiyordu ama 
bugüne kadar maalesef uyum yasaları çı-
karılmadı. 15 Ağustos’ta yapılması gereken 
toplu görüşmeleri ertelemek durumunda 
kaldık. Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanımız Faruk ÇELİK ile son 4 Ağustos-
tan bu güne kadar 3 kez bir araya geldik. En 
son görüşmeyi önceki gün gerçekleştirdik. 
6 saat sürdü bu toplantı. Kamu Çalışanla-
rı Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 
olarak isimlendirdiğimiz 4688 Sayılı ka-
nunda mutabakata vardığımız konular var. 
Ancak ana konularda bir mutabakat maa-
lesef oluşturamadık. Bunlardan en önem-
lisi toplu sözleşmenin tarafları kim olacak? 
Şuanda Türkiye’de 3 büyük konfederasyon 
var. Türkiye Kamu-Sen, KESK ve Memur-
Sen. Memur-sen’in üye sayısı en fazla ve 
Memur-Sen tarafı “Bu toplu sözleşmede 
biz söz hakkına sahip olmalıyız ve diğer 
konfederasyonların söz hakkı olmamalı.” 
gibi bir yaklaşım içerisinde. Hâlbuki Tür-
kiye Kamu-Sen ve KESK’in üye sayısını 
üst üste koyduğumuzda Memur-Sen’in üye 
sayısından çok daha fazla üyeye sahiptir. 
Dolayısıyla Bizim Türkiye Kamu-Sen ola-
rak teklifimiz; ‘Katılımcı bir toplu sözleşme 
yapılmasıdır.’ Sarı sendikacılığın bu kadar 
yoğun olduğu Türkiye’de, bir konfederas-
yonun kamu çalışanları adına toplu sözleş-
meyi imzalayacak olması asla kabul edile-
mez ve ülkede buna güven duyulamaz. O 
içerde toplu sözleşme yaparken, dışarıdaki 
sendikalarla eylem yapacaktır. Yani o toplu 
sözleşme sonuçlarına Türkiye’de ne kamu 
çalışanları ne de sendikalar güven duyma-
yacaktır. Yani toplu sözleşmeyi 3 büyük 
konfederasyonun üye sayılarıyla orantılı 
bir nisbi temsil şekline dönüştürmek lazım. 
Akabinde kamu görevlileri hakem kurulu 
oluşturuldu, bu kurula 3 büyük konfede-
rasyonun mutlaka itiraz hakkı bulunmalı. 
Sadece en büyük konfederasyonun itiraz 
hakkının bulunması asla kabul edilemez. 
Bir konfederasyona yetki verdiğimizde, 
kamu çalışanlarını pazarladığını, sattığını 
düşünelim. Bunu çok yaşıyoruz. Dünyada 
oldu Türkiyede de oldu. Bunun bir önlemi 
olmalı dedi. Nedir bu önlem; diğer konfe-
derasyonların bu satma karşısında Kamu 
Görevlileri Hakem Kuruluna itiraz hakkı 
olmalı. Bu bizim olmasa olmazlarımızdan 

biridir. Sayın Bakanımızda bu konuda bir 
feraset göstermelidir çünkü Sayın Bakan’ı 
da ben aynı noktada görüyorum yani bize 
göre olumsuz noktada görüyorum. Katı-
lımcılıktan uzak bir toplu sözleşmeyi kabul 
etmenin imkânsız olduğunu, bunun Türki-
ye de ciddi problemlere sebep olacağını Sa-
yın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız 
Faruk ÇELİK’in görmesi lazım.

       Türkiye Kamu-Sen’in 400 Bin üyesi 
var ve hiç kimse Türkiye Kamu-Sen’in 400 
Bin üyesini yok sayamaz, buna asla müsaa-
de etmeyiz. Siz 400 Bin üyeye sahip devasa 
bir kuruluşu toplu sözleşmede söz sahibi 
yapmayacaksınız, kamu görevlileri hakem 
kuruluna başvuru hakkına sahip kılmaya-
caksınız ve sadece seyirci pozisyonunda 
bırakacaksınız. Bu asla kabul görmeyecek-
tir. Geçmişteki 4688 sayılı toplu görüşme 
kanununda farklı uygulamalar olabilir ama 
biz yeni bir kanun yapıyoruz. Bu yeni ka-
nunla yeni anlayışları ortaya koymak du-
rumundayız. Sadece bugüne münhasır bir 
değerlendirme olmadan geleceğe de pro-
jektörlerimizi tutarak bir kanun yapmak 
durumundayız. Sadece bugünü algılamak, 
korumak, değerlendirmek ve bugüne göre 
hüküm vermek bizi ciddi yanılgılara götü-
recektir. Bu yüzden ben toplu sözleşme ka-
nununun mutlaka katılımcı toplu sözleşme 
anlamında düzenlenmesinin son derece 
önemli olduğunu düşünüyorum. Tabi bu-
rada mutabakata vardığımız bazı konular 
var mesela stajyer memurlar, stajyer öğret-
menler sendikalara üye olamıyordu, şimdi 
tamamı sendikalara üye olabilecekler, ta-
mamı sendikaların kurucusu olabilecekler. 
100 ve 100’den fazla çalışanı olan kurum-
ların müdür ve müdür yardımcıların üye-
liğiyle ilgili yasak kaldırıldı. Özel güvenlik 
çalışanlarının sendika üyeliği yoktu bu ya-
sak kaldırıldı. Ancak bizim masaya yatırdı-
ğımız bir konu da Milli Savunma Bakanlı-
ğında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Emniyet 
birimlerinde ve Cezaevlerinde bulunan 
sivil memurlarında sendika üyeliği hakkı 
olmasıdır. Bunu Sayın Bakan’a her toplan-
tıda ifade ettik. Sayın Bakan kişisel olarak 
bu arkadaşlarımızın da sendika üyeliğine 
sıcak baktığını ancak İçişleri Bakanı, Ada-
let Bakanı ve Milli Savunma Bakanı gibi 
diğer bakanlarla bunu değerlendirmesi 
gerektiğini ifade etti. 23 Eylül Cuma günü 

saat 14.00’da yapacağımız toplantıda bu 
arkadaşlarımıza da sendikalara üye olma 
hakkını elde etmeyi arzuluyoruz. Adalet 
Bakanlığında ki çalışan memurlara üye 
hakkını veriyorsunuz ama Milli Savunma 
Bakanlığında ki çalışanlara, Ceza ve Tevki-
fevleri çalışanlarına üye olma hakkı vermi-
yorsunuz. Sendikalar ajan kuruluşlar değil. 
Bundan korkmamak lazım.

       Türkiye nin imzalamış olduğu Ulus-
lar arası Sözleşmede tüm kamu çalışanla-
rının sendika üyeliği hakkı vardır. Hatta 
daha da ileri götürmemiz lazım Biz Tür-
kiye Kamu-Sen olarak emeklilerimizin de 
sendika kurma ve sendikal faaliyet yapma 
hakkının olması gerektiğine inanıyoruz. 
Emeklilerin sendika kuramayacağına dair 
maalesef geçen Ankara Valiliğinin şikâyeti 
üzerine açılmış olan bir dava da var. Bunlar 
son derece yanlış. Bunlar Türkiye nin im-
zalamış olduğu Uluslararası sözleşmeye de 
aykırı bir durum. Bizim emeklilerimizi yok 
saymamız vefasızlıktır. Devlete 25, 30, 40 
yıl hizmet etmiş insanların bir masa başın-
da haklarını, ekonomik sosyal problemleri-
ni müzakere edebilme hakkı olmaması son 
derece çirkindir. Bu çirkinlik te Türkiye ye 
yakışmıyor. İnşallah yarın Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk ÇELİK 
ile 3 büyük konfederasyon genel başkanı 
ve uzmanlarla yapacağımız toplantıda arzu 
ettiğimiz anlamda kamu çalışanlarını mut-
lu edebilecek, kamu çalışanlarını huzursuz 
etmeyecek anlayışta bir kanun ortaya çı-
kartabiliriz diye umuyorum. Ama herkes 
kendi kalesini koruma anlayışıyla hareket 
ederse ve Çalışma Bakanlığı da bu anlayı-
şın yanında durursa bundan bir sonuç çı-
karmamız mümkün değildir. Sayın bakan 
uzlaşmacı bir insan olduğunu söylüyor, 
doğrudur. Sayın Faruk ÇELİK’in uzlaşma-
cı bir kişiliğe sahip olduğunu biliyorum. Bu 
uzlaşmacı tavrını toplu sözleşme kanunun-
da da ortaya koymasını Türkiye Kamu-Sen 
olarak beklediğimizi ifade ediyorum.

Beklediğimizin tam tersinde bir kanun 
ortaya çıkarsa Türkiye de ciddi gerginlik-
ler çıkacağını düşünüyorum. Bu gerginlik 
sadece bugüne münhasır bir gerginlik ol-
maz, her toplu sözleşme döneminde aynı 
gerginlikler Türkiye de yaşanır ve bunun 
sorumlusu da bu kanunu çıkaranlar olur. 
Onun için bu konuda aklıselim bir düşün-
ceyle meseleye yaklaşmanın doğru olacağı-
nı düşünüyorum.

 

GENEL BAŞKAN KANAL B 
TELEVİZYONUNDA YENİ SENDİKA YASASI 

ÇALIŞMALARINI DEĞERLENDİRDİ:
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ZORUNLU YER DEĞİŞTİREN 
ÜYELERİMİZ NE YAPMALIDIR?

14 Eylül 2011 tarihli ve 28054 sayılı 
Resmi Gazetede Milli Eğitim Bakanlığı-
nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka-
nun Hükmünde Kararname yayımlana-
rak yürürlüğe girmesi ile birlikte özellikle 
müdür başyardımcıları ve müdür yar-
dımcılarının zorunlu yer değiştirmeleri 
çokça tartışılır hale gelmiştir. Üyelerimiz 
tarafından müdür başyardımcılarının ro-
tasyona tabi olup olmadıkları, tercih ya-
pıp yapmamaları, tercih yapmaları halin-
de dava açıp açamayacakları konusunda 
sendikamız genel merkezine bir çok soru 
yöneltilmektedir. Bu nedenle KHK baştan 
sona ele alınmış ve yasal olarak yapılacak-
lar tek tek kaleme alınmıştır. 

Yayımlanan KHK ile Milli Eğitim Ba-
kanlığının teşkilat yapısında değişiklik-
lere gidilmiştir. Anılan KHK’nin Atama 
başlıklı 37/7 maddesinde “(7) İl millî 
eğitim müdürü, ilçe millî eğitim müdü-
rü, okul ve kurum müdürü olarak görev 
yapanların yer değiştirmeleri, hizmet sü-
releri, performans ve yeterlikleri dikkate 
alınarak bölge hizmeti ve rotasyon esası-
na göre yapılır. Bunların yer değiştirme-
lerine ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle 
belirlenir.”denilmektedir. Görüleceği üze-
re zorunlu İl millî eğitim müdürü, ilçe 
millî eğitim müdürü ile okul ve kurum 
müdürlerinin zorunlu yer değiştirmeye 
tabi oldukları düzenlenmiştir. Bu düzen-
leme uyarınca açık ve net olarak görülece-
ği üzere müdür başyardımcıları ve müdür 
yardımcıları rotasyona tabi değillerdir.

09/08/2011 Tarih Ve 28020 Sayılı Resmi 
Gazetede Yayımlanan Millî Eğitim Ba-
kanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin 
Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yö-
netmeliğin Zorunlu Yer Değiştirme Sure-
ti İle Atamalar başlıklı 22/3. maddesinde 
“Eğitim kurumu müdür başyardımcıları 
ile müdür yardımcılarından bulunduk-
ları eğitim kurumunda görev yaptıkları 
yönetim kademesinde aralıksız asaleten 
8 yıllık çalışma süresini tamamlayanların 
görev yerleri, durumlarına uygun eğitim 
kurumları olacak şekilde bu Yönetmelik 
ekinde yer alan EK-2 Yönetici Değerlen-
dirme Formu üzerinden yapılacak değer-
lendirme sonucu puan üstünlüğü esasına 
göre değiştirilir.” Denilmektedir. Anılan 
yönetmelik maddesi ile müdür başyar-
dımcıları ve müdür yardımcıları zorunlu 
yer değiştirmeye tabi tutulmaktadır

652 sayılı KHK’nin “Atama” başlıklı, 37. 
maddesi, 7. fıkrasında atıfta bulunduğu 
yönetmelik; 13.08.2009 tarih ve 27318 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli 
Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöne-
ticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine 
İlişkin yönetmeliktir.

KHK ile kimlerin zorunlu yer değiştir-
meye tabi tutulduğu belirtilmişken, bu 
düzenlemenin aksine alt norm olan yö-
netmeliğe göre işlem tesis edilmesi hu-
kuka aykırıdır. KHK ile çelişik olan hü-
kümlerin Bakanlıkça tespit edilmesi ve bu 
konuda bir an önce yeni düzenlemelerin 
yapılması gerekmekte iken kararnameye 
aykırı hükümlerin uygulanmasına devam 
edilmekte, müdür başyardımcılarına ve 
müdür yardımcılarına rotasyon uygulan-
maktadır. Aynı KHK’nin Düzenleyici İş-
lemler başlıklı Geçici 6. maddesinde “(1) 
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 
uygulanmasına ilişkin düzenlemeler bir 
yıl içinde yürürlüğe konulur. Bu düzenle-
meler yürürlüğe girinceye kadar mevcut 
düzenlemelerin bu Kanun Hükmünde 
Kararnameye aykırı olmayan hükümleri-
nin uygulanmasına devam olunur.” De-
nilmektedir. Bu hükümden anlaşılacağı 
üzere KHK hükümlerine aykırı olmayan 
hükümler uygulanmaya devam edilecek-
tir. KHK ile kimlerin rotasyona tabi tu-
tulacağı net bir biçimde belirtilmişken, 
yönetmelik ile bu hükümde yer almayan 
kişilerin zorunlu yer değiştirmeye tabi 
tutulmaları KHK’ya aykırılık arz etmek-
tedir. KHK ayrı olan hükümlerin davalı 
idarece tespit edilmesi ve bu konuda bir 
an önce yeni düzenlemelerin yapılması 
gerekmekte iken kararnameye aykırı hü-
kümlerin uygulanmasına devam edilmesi 
ileride yüzlerce kişinin konuyu yargıya 
götürmesi ve alınan iptal kararları sebebi 
ile istikrarın bozulması anlamına gelmek-
tedir. 

Bu aşamada üyelerimizden sendikamı-
za bir çok soru ulaşmaktadır. Öncelikli 
olarak üyelerimiz, zorunlu yer değiştir-
meye tabi olan kurumların ilana çıkması 
ile birlikte, görev yaptıkları kurumunda 
ilanda yer alması durumunda, KHK’da 
zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin 
içinde müdür başyardımcısı ve müdür 
yardımcılarının bulunmadığından söz 
ederek zorunlu yer değiştirmeye tabi ol-
madıkları gerekçesi ile ilana çıkma işlemi-

ne itiraz edebilirler. İtirazları neticesinde 
gelen cevaba veyahut itirazına cevap ve-
rilmediği takdir de zorunlu yer değişikliği 
işlemlerine devam ediliyorsa dahi rotas-
yon uygulamasına dava açabilirler.

Tercihe idare tarafından zorlandıkları 
için tercih yapmalılardır. Aksi takdir de 
idarece re’sen atamaları yapılacak ve bir 
kez daha mağdur edileceklerdir. Tercih-
leri doğrultusunda ataması yapılan kişiler 
de, konuyu yargıya taşıyabilirler. Açtıkları 
davada öncelikle KHK’da müdür başyar-
dımcılarının ve müdür yardımcılarının 
zorunlu yer değişikliğine tabi olmadıkla-
rından ve varsa bireysel durumlarından 
da söz edecektir.

Örneğin, kesintisiz 8 yıllık çalışma sü-
resinin tamamlanıp tamamlanmadığı ile 
ilgili olarak da var olan durumlar mutlak 
suretle değerlendirilmelidir.  

Yine görev yapılan kurum ile yer değiş-
tirilen kurumların tipleri ve özellikleri de-
ğerlendirmelidir. 

Örneğin; YİBO’larda görev alan yöne-
ticiler yer değişiklikleri sebebi ile maddi 
anlamda kayıplar yaşayacak ve bu kayıp-
lar sebebi ile mağdur olacaklardır. Bu du-
rumda iptal davasına konu edilebilecek 
niteliktedir. 

Yönetmelikte yöneticilerin 7 nci ve 8 
inci maddelere göre atanabilecekleri eği-
tim kurumları bulunmadığı durumlarda 
bu yöneticilerin yer değişikliklerinin bir 
sonraki zorunlu yer değiştirme dönemin-
de yapılması gerektiğinden söz edilmek-
tedir. Bu durumda olduğu halde zorunlu 
yer değiştirme döneminde ataması yapı-
lan yöneticilerce de konu yargıya götürü-
lebilecektir.

Ayrıca; zorunlu yer değiştirme döne-
minde tercihte bulunarak ataması yapılan 
yöneticilerden 6111 sayılı yasadan önce 
alınmış olan takdir ve teşekkür belgeleri-
nin değerlendirmeye alınmaması sebebi 
ile istediği tercihe atanamayanlar bu ko-
nuyu da yargıya taşıyabileceklerdir.

Av. Hatice AYTEKİN
Türk Eğitim-Sen 

Genel Merkez Vekili
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OKUL - VELİ İŞBİRLİĞİ
Eğitim, iki ta-

rafın karşılıklı 
beklentilerinin 
kesiştiği ve olu-
şan çıktılar so-
nucu paylaşım-
ların yaşandığı 
bir olgudur. 

Bir tarafta eğitim kurumu, diğer tarafta 
ise öğrenci ve beraberinde öğrencisin-
den üst düzey beklentileri bulunan veli 
vardır. Her iki taraf için de nihai amaca 
ulaşmada karşılıklı iletişim ve iyi niyet ön 
planda tutulmak zorundadır. Eğitim ku-
rumu ve veli arasındaki ilişkinin düzeyi 
öğrenci üzerinde olumlu ya da olumsuz 
etkileşimlere sebep olacaktır. Dolayısıyla 
her iki tarafın birlikte en üst düzey fay-
dayı sağlama amacı güttükleri öğrenci-
nin, bu ilişkinin olumlu düzeyde olma 
beklentisi göz önünde tutularak davranış 
biçimlerinin buna göre geliştirilmesi ve 
devamı gereklidir. 

Okullarımızın, özellikle İlköğretim 
okullarımızın devlet tarafından sağlanan 
elektrik ve su gibi temel giderlerinin dı-
şında hiçbir gelirleri yoktur. Dolayısıyla 
okulların bütün giderleri okul idarecile-
rinin sırtındadır. Ancak bu durum bu-
güne kadar ülkemizde hükümet etme 
yetkisini alan tüm siyasi kurumlar ta-
rafından yok farzedilegelmiştir. Ancak 
yok farz ettiğiniz bir durumun olmadığı 
anlamı taşımadığı bir gerçektir. Yüzlerce 
öğrencinin öğrenim gördüğü, yoğun bir 
akışın olduğu okullarımızda giderlerin 
ne düzeyde olabileceği küçük bir beyin 
jimnastiği ile dahi tahmin edilebilecek 
düzeydedir. Öyle uzun uzun hesap kitap 
yapmaya da gerek yoktur. Çekirdek aile 
giderlerinden yola çıkılarak yapılacak 
bir hesaplama sizlere bir fikir verecektir. 
Evimizde gelirimizin olmadığı zaman 
nasıl o akşam temel ihtiyaçlarımızı dahi 
karşılamakta güçlük çekiyorsak, yüzlerce 
kişinin olduğu bir yerde gelirin olmadığı 
durumlarda ortaya çıkabilecek sorunları 
düşünebiliyor musunuz? Okulların en 
temel ihtiyaçlarından bazıları ve en yük-
lü meblağ tutanı boya badana işleridir ki 
öğrencinin olmadığı yaz aylarında ya-
pılma zorunluluğu vardır. Okulun tatile 
girdiği andan itibaren bir okul idarecisi-

nin ilk işi okulu bir sonraki yıla fiziksel 
olarak hazırlamaktır. Bir okul binasının 
boya badana ve onarım işi bina büyük-
lüğüne göre değişmekle birlikte ortalama 
8.000 TL düzeyindedir. Milli Eğitim Ba-
kanlığı tarafından herhangi bir ödenek 
gönderilmeyen bir okulun bu tamiratın 
altından kalkabilmesi düşünülebilir mi?

İlimizde Milli Eğitim Müdürlüğü tara-
fından okulların Seviye Belirleme Sınav 
puanlarına göre başarı sıralaması yayın-
landı. En üst sıralarda özel okulların ol-
duğu görülüyor. Peki, bu durumu devlet 
okulları açısından sorgulamak gerekmez 
mi? Kendisi oturacak bir ev ararken be-
lirli özellikler arayan insanların öğrencisi 
için de özellikli okulları aramaları gerek-
mez mi? Bu durumda okullarımızın birer 
cazibe merkezi haline getirilme zorunlu-
luğu vardır. Özellikle İlköğretim okulla-
rımızın kendi yaş grubu içerisindeki ço-
cuklarımızın kendini ifade edebilecekleri 
bir ortamı olması gerekir. Okullarımıza 
baktığımızda bunu ne kadar görebiliyo-
ruz? Eğitim çalışanları açısından olayı ele 
aldığımızda ise çok daha farklı bir sorun-
lar yumağı var karşımızda ve maalesef 
görüntü budur. Bütün bunları sorgula-
mamız gerekirken bir de okul idarecileri 
hakkında en basit bir olayda dahi verilen 
bir dilekçe ile idari işlem başlatabiliyo-
ruz. Tüm bu sorunlar dağ gibi karşımız-
da iken devlet okullarından çok fazla bir 
şeyler beklemekte hayal gibi görünüyor.

Bu durumu tersine çevirmek için yap-

mamız gerekenler nelerdir? Sorusunun 
cevabı sanırım yine sistemin kendi içe-
risinde cevap bulabilecektir. Öncelikle 
okul-veli işbirliğinin en üst düzey bek-
lenti seviyesinde gerçekleşmesi için gere-
kenlerin tespitinin yapılması temel baş-
langıç noktamız olmalıdır. Bunun için 
yapılacak çalışmanın yukarıdan aşağıya 
başlaması gerekir. Bu çalışmada paydaş-
ların karşılıklı isteklerinin doğru tespiti 
ve bu tespitler ışığında atılacak adımların 
da birlikte alınma zorunluluğu vardır. Bu 
alanda başlatılacak bir çalışma da Orta-
öğretim ve devamında yapılacak bir Yük-
sek öğrenim için de karşılıklı etkileşimin 
en üst düzeyde sağlanması temel koşul 
olmalıdır. Ülkemizin 21.yy.da halen daha 
okuryazar tespiti ve okuryazar olmayan-
ların temel okuma yazma kabiliyeti elde 
etmeleri için yapılan çalışmalara büyük 
bir enerji harcadığı gerçeğini kabul et-
memiz gerekir. Geleceğimizin de bu du-
rumlarla karşılaşmaması ve 2023 yolun-
da ülkemiz insanının büyük bir yüzde ile 
Yüksek Öğrenim görmüş olması gayreti 
içerisinde olmayı hedeflemiş bir Milli 
Eğitim sistemi düşüncesi tüm paydaşla-
rın ortak düşünce noktası olmak duru-
mundadır. Öyleyse en kısa zamanda el 
ele vererek özellikle İlköğretim için baş-
latılacak bir harekete temel atılmalıdır. 
Bunun da başlayacağı yer okul-veli bir-
likteliğinin sağlanması ve artık her kayıt 
döneminde olmazsa olmaz söylem hali-
ne gelmiş olan Kayıt Parası söyleminden 
vazgeçmek olmalıdır. Nüfusunun büyük 
yüzdesinin üst düzey eğitim alma olanağı 
sağlanmış bir toplum gelecek yüzyılların 
lider ülke konumunda olacaktır. Öyley-
se dünya’da büyük ekonomiler arasına 
girme söyleminin yanına eğitim sefer-
berliğimizi eklemek için eksik olan ne-
dir?  Böyleyse temel beklenti; beklentisi 
olanların ortak menfaatleridir. Bu men-
faat sanırım bu topraklarda yaşayan tüm 
bireyler için aynıdır:

Bir nefes alma zamanı kadar olan yaşa-
mı en üst düzey keyifle yaşamak.

M. Eyyup DEMİR
İzmir 1 No’lu Şube Başkanı
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Şubemiz 2011-2012 eğitim öğretim yılı 
Yönetim Kurulu ve İlçe Temsilcileri toplan-
tısı Ödemiş İlçesi Gölcük Yaylası’nda yapıl-
dı.Toplantıda 14 Eylül 2011 tarihinde ya-
yınlanan 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Hükmünde 
Kararname ile ilgili görüşler paylaşıldı.Yeni 
düzenlenecek olan Kamu Görevlileri Sen-
dikaları Yasası ile ilgili görüşler bildirildi.
Toplantının açış konuşmasını Şube Başka-
nımız Merih Eyyup DEMİR yaptı.DEMİR 
konuşmasında;geçmiş yılın değerlendir-
mesini yaparak Yönetim Kurulu üyeleri ve 
İlçe Temsilcisi arkadaşlarımıza gayretle-
rinden dolayı teşekkür etti.Ülkemizin yeni 
kabine ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı 
görevini üstlenen Sayın Bakanımız Ömer 

DİNÇER’in Milli Eğitim Teşkilatı bünye-
sinde yaptığı köklü revizyona dikkat çe-
kerek eğitim sistemimizin nerelere götü-
rülebileceğini anlattı.Sayın Bakanımızın 
göreve başlar başlamaz slogan halini alan 
Kayıt Parası söylemi ile göreve başladığını 
ve okullarımızın fiziki koşullarının yeni 
eğitim öğretim yılına uygun halde olmadı-
ğını dile getirdi.Bu konunun ve yeni eğitim 
öğretim yılı değerlendirmesinin bir basın 
açıklaması ile kamuoyuna sunulduğunu 
söyledi.Özellikle şikayetler konusunun 
eğitim camiası üzerinde olumsuz etkileri-
ni anlattı.Kanun Hükmünde Kararname 
ile yapılan yapısal değişikliğin okullarımı-
za yansıması olmadığını okullarımızın ve 
kurumlarımızın bildik manzaralarla iş ve 

işlemlerine devam ettiklerini belirtti.İzmir 
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başla-
tılan rotasyon işleminde Müdür Başyar-
dımcılığı ve Müdür Yardımcısı kadrosunda 
görev yapan arkadaşlarımızın da rotasyona 
tabi tutulduklarını,ancak,bu durumun 652 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye ay-
kırı olduğunu ve yer değiştirmeler süreci 
sonunda yeniden mahkeme süreçlerinin 
başlayabileceğini söyledi.Yasaya aykırı iş 
yapıldığında bunun doğuracağı sonuçları 
ve nereye kadar yasalara aykırı iş yapılabi-
leceğinin kestirilemeyeceğini anlattı.Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nün bu yanlıştan dön-
mesi için gerekli girişimlerde bulunacakla-
rını söyledi.Türkiye’de memur sendikacılı-
ğı adına Türk eğitim Sen olarak üzerimize 
düşeni hakkaniyet çizgimizden ayrılmadan 
ve kişiye özel tavizler istemeden devam et-
tireceğimizi ve bu çizgimizden asla vazgeç-
meyeceğimizi söyledi.Yeni eğitim öğretim 
yılının tüm eğitim camiasına hayırlı ol-
sun dilekleriyle konuşmasını sonlandırdı.
Daha sonra Yönetim Kurulu üyelerimiz 
ve İlçe Temsilcisi arkadaşlarımız sırasıyla 
söz alarak mevcut durum değerlendirmesi 
yaptılar.Toplantı 2011-2012 eğitim öğretim 
yılının ülkemiz,milletimiz ve eğitim pay-
daşlarımız adına mutlu ve sağlıklı geçmesi 
dilekleriyle sona erdi.

14 Eylül 2011 tarihli ve 28054 sayılı 
Resmi Gazetede Milli Eğitim Bakanlığı-
nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname yayımlanarak yü-
rürlüğe girmiştir. Yayımlanan KHK ile Mil-
li Eğitim Bakanlığının teşkilat yapısında 
değişikliklere gidilmiştir. Anılan KHK’nin 
Atama başlıklı 37/7 maddesi ile İl millî eği-
tim müdürü, ilçe millî eğitim müdürü ile 
okul ve kurum müdürlerinin zorunlu yer 
değiştirmeye tabi oldukları düzenlenmiş-
tir. Bu düzenleme uyarınca müdür başyar-
dımcıları ve müdür yardımcıları rotasyona 
tabi değillerdir.

Ancak; Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim 
Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer 
Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğinin 

22/3 maddesine göre müdür yardımcısı ve 
müdür başyardımcıları rotasyona tabi tu-
tulmaktadır.

Ortada bir gerçek vardır ki, o da müdür 
başyardımcılarına ve müdür yardımcıla-
rına yapılan veya yapılacak olan rotasyon 
uygulamasının hukuken zemininin bulun-
madığıdır. Türk Eğitim Sen olarak hiçbir 
hukuksuzluğa şimdiye kadar müsamaha 
göstermediğimiz gibi bundan sonrada 
göstermeyeceğiz. KHK’da var olmayan bir 
düzenlemeye rağmen rotasyon uygulama-
sının yapılması bireysel davaların açılma-
sına ve iptal kararlarının alınmasına neden 
olacaktır. Alınan iptal kararları neticesin-
de yargılama gideri ve vekalet ücretlerini 
ödemek zorunda kalacak olan Milli Eğitim 

Bakanlığı devleti zarar uğratacaktır. Bu an-
lamda devleti zarara uğratmayı göze alan 
Bakanlık zararın birinci derecede müseb-
bibidir.

Bu durumda yapılacak tek şey rotasyon 
uygulamasına tabi tutulan müdür başyar-
dımcılarının ve müdür yardımcılarının 
konuyu yargı mercilerine taşımalarıdır. Bu 
konuda sendikamızca üyelerimize sonuna 
kadar hukuki yardım yapılacaktır.

İZMİR 1 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI YÖNETİM KURULU VE 
İLÇE TEMSİLCİLERİ İSTİŞARE TOPLANTISI YAPTI

HUKUKSUZLUĞA SESSİZ KALINAMAZ!
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Elazığ şubesi yeni hizmet binasının açılı-
şına Türk Eğitim Sen Genel Sekreteri Musa 
AKKAŞ katıldı. Türkiye Kamu Sen’e bağlı 
sendikalar, Türk Ocakları, siyasi partiler ve 
çok sayıda eğitim çalışanı ile açılış gerçek-
leştirildi.

Şube başkanı Talat EFE’nin açılış konuş-
masından sonra, Türk Eğitim Sen Genel 
Sekreteri Musa AKKAŞ yaptığı konuşma-
da;”2011 yılında da büyük bir gayret, çalış-
ma sonucunda Elazığ ilimizde yetkili sen-
dika olmuştur. Sendikamızın yetkili sen-
dika olmasında, Elazığ şubemizin Başkan, 
ilçe temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, 
okul ve kurum temsilcilerini, üyelerimizi 
tebrik ediyorum. Elazığ’da bu başarı daha 
da artarak devam etmelidir. Mutlu, huzur-
lu bir eğitim çalışanı ve geleceğimizden 
emin olmak istiyorsak Türk Eğitim Sen’in 
tüm illerde yetkili sendika olması gerekir. 
Çünkü Türk Eğitim Sen deyince akla dü-
rüstlük, doğruluk, güzel ahlak gelir. Türk 
Eğitim Sen deyince akla hak ve hakikatten, 
doğrudan yana, yanlışın karşısında olan 
bir güç akla gelir. Hırsızlık yapanlar, kul 
hakkını gasp edenler, hak-hukuk tanıma-

yanlarla mücadelemiz vardır. İşte bizi diğer 
sendikalardan özelliğimiz bu mücadeleci 
anlayışımızdır. Türk Eğitim Sen’in sendi-
kacılık anlayışında üreten, yol gösteren 
mutlaka ama mutlaka hak ettiğini alan bir 
sendikacılık anlayışı vardır.2011 yılı yetki 
döneminde Elazığ ili’nde 866, Türkiye ge-
nelinde 45 bin üye yaptık. Bu kadar eğitim 
çalışanının sendikamızı tercih etmesine 
sebep sendikamıza olan güvendir.  Eğitim 
çalışanları lehine olan çalışmalarımızdır. 
Türkiye Kamu Sen’in sayesinde toplu gö-
rüşmelerde birçok haklara sahip olduk. 

Şimdi sıra “Toplu sözleşme “ hakkında. 
4688 Sayılı Kamu Görevlileri sendika yasa-
sı değişiklik çalışmaları sürdürülüyor. Ko-
nuyla ilgili hassasiyetlerimiz vardır. Bun-
ların başında “Kamu Görevlileri Hakem 
Kurulu” gelmektedir. Bağımsız şahıslardan 
oluşması yönünde girişimlerimiz vardır.” 
dedi. Milli Eğitim Bakanlığı teşkilat yasa-
sından, usulsüz yönetici atamalarından 
da bahseden AKKAŞ, yeni binanın eğitim 
çalışanlarına hayırlı olsun dilekleri ile bina 
açılışı gerçekleştirildi.

Türk Eğitim-Sen Afyonkarahisar Şube-
si olarak son günlerde yaptıkları öğretmen 
kaçırma ve sivillere yapılan saldırılarla il-
gili olarak bölücü terör örgütünü Merkez 
PTT binası önünde protesto ettik. 

Yaptığımız kitlesel basın açıklamasına 
Afyonkarahisar’da bulunan sendika şube 
başkanları, Türk Eğitim-Sen şube yönetim 
kurulu üyeleri, öğretmenlerimiz ve sivil 
halk katılarak destek vermişlerdir. 

Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim 
Sen Şube Başkanı Erol ÖZSOY’un basın 
açıklamasını okumasının ardından basının 
fotoğraf almasından sonra protestomuz 
sona erdi.

ELAZIĞ YENİ HİZMET BİNAMIZ HİZMETE AÇILDI

BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ 
PROTESTO ETTİK!
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Eskişehir Valisi Sayın Kadir KOÇDEMİR sendikamıza ziyarette bulunmuştur. Es-
kişehir’deki eğitim sorunlarının konuşulduğu ziyarette karşılıklı fikir alış verişlerin-
de bulunulmuştur. Türk Eğitim-Sen Eskişehir 1 No’lu Şube Başkanı Şükrü ERKOCA 
Eskişehir’de eğitimde yaşanan sıkıntıların başında vekâleten atanan yöneticiler ile ge-
çici görevlendirilen öğretmenlerin çalışma huzurunu bozduğunu belirtmiştir.

Ordu İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ömer DE-
MİRÖZ, Türk Eğitim-Sen Ordu Şube Başkanı 
Ömer OKUMUŞ ve şube yönetim kurulunu 
sendika binasında ziyaret etti. Türk Eğitim-Sen 
Şube Başkanı OKUMUŞ, “Yapmış olduğunuz 
ziyaretten dolayı sizlere teşekkür ederim. Ziya-
retlerinizin devam etmesini ve eğitim sorunla-
rını dile getireceğimiz ortamın oluşturulmasını 
istiyoruz. Ayrıca kurum idari kurulu toplantı-
larının düzenli olarak yapılmasını bekliyoruz. 
Görevlendirmelerle ilgili endişelerimizi ve ta-
kipçi olduğumuzu bilmenizi istiyorum.” dedi.

Ziyaret 23 Eylül 2011 Cuma saat 17.45’te 
gerçekleştirilmiştir. Ziyarette Ordu’nun eğitim-
öğretimle ilgili genel durumu konusunda fikir 
alış-verişinde bulunulmuştur. Ayrıca bu ziya-
retlerin karşılıklı olarak devam ettirilmesi eği-
tim ve eğitimcinin sorunlarına birlikte çözüm 
aranılmasına karar verilmiştir.

ESKİŞEHİR VALİSİ 
KADİR KOÇDEMİR’DEN 

ŞUBEMİZE ZİYARET

TÜRK EĞİTİM-SEN ORDU ŞUBESİ 
YÖNETİM KURULU OLARAK 

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
YETKİLİLERİNİ MİSAFİR ETTİK
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YENİ DOĞANLAR

•	Adana	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Me-
tin	ANDIRINLIOĞLU’nun	çocuğu	olmuştur.
•	Afyonkarahisar	Şubesi	üyelerinden	Ah-

met	ÇELİK’in	çocuğu	olmuştur.
•	Afyonkarahisar	Şubesi	üyelerinden	

Ethem	URAL’ın	çocuğu	olmuştur.
•	Afyonkarahisar	Şubesi	üyelerinden	

İbrahim	KIR’ın	çocuğu	olmuştur.
•	Afyonkarahisar	Şubesi	üyelerinden	

İbrahim	EMRE’nin	çocuğu	olmuştur.
•	Afyonkarahisar	Şubesi	üyelerinden	

Gülsefa	SÖYLEMEZ’in	çocuğu	olmuştur.
•	Afyonkarahisar	Şubesi	üyelerinden	

Bilal	SÖYLEMEZ’in	çocuğu	olmuştur.
•	Afyonkarahisar	Şubesi	üyelerinden	

Lütfi	BOYACIOĞLU’nun	çocuğu	olmuştur.
•	Ankara	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Satıl-

mış	AKIN’ın	çocuğu	olmuştur.
•	Ankara	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Ayşe	

DÜZ’ün	çocuğu	olmuştur.
•	Bursa	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Elif	

UĞURLU’nun	çocuğu	olmuştur.
•	Bursa	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Sezgin	

YILDIZ’ın	çocuğu	olmuştur.
•	Bursa	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Ser-

kan	AYDIN’ın	çocuğu	olmuştur.
•	Bursa	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Fatih	

GÜMÜŞ’ün	çocuğu	olmuştur.
•	Erzurum	1	No’lu	Şube	üyelerinden	

Doğukan	GÖKSU’nun	çocuğu	olmuştur.

•	Erzurum	1	No’lu	Şube	üyelerinden	
Serpil	GÖKSU’nun	çocuğu	olmuştur.
•	Isparta	Şubesi	üyelerinden	Tuğba	-	

Mehmet	Ecmel	BEDE	çiftinin	çocuğu	ol-
muştur.
•	Isparta	Şubesi	üyelerinden	Önder	

ŞAKAR’ın	çocuğu	olmuştur.
•	İzmir	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Kerim	

KABADAYI’nın	çocuğu	olmuştur.
•	İzmir	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Yusuf	

PEHLİVANLAR’ın	çocuğu	olmuştur.
•	Karaman	Şubesi	üyelerinden	Kudret	

KARACADAĞ’ın	çocuğu	olmuştur.
•	Karaman	Şubesi	üyelerinden	Mehmet	

AKÇAVUŞOĞLU’nun	çocuğu	olmuştur.
•	Karaman	Şubesi	üyelerinden	Galip	

CAN’ın	ikiz	çocukları	olmuştur.
•	Karaman	Şubesi	üyelerinden	Özlem	

ÇELİK’in	çocuğu	olmuştur.
•	Karaman	Şubesi	üyelerinden	Murat-

Neslihan	MECER	çiftinin	çocuğu	olmuştur.
•	Konya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Nur-

ten	GÖNÜLLÜ’nün	çocuğu	olmuştur.
•	Konya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Zeliha	

TELLİ’nin	çocuğu	olmuştur.
•	Konya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Hüse-

yin	Utku	GÜLTEKİN’in	çocuğu	olmuştur.
•	Konya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Mus-

tafa	Yasin	MÜLAZİMOĞLU’nun	çocuğu	
olmuştur.
•	Mersin	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Bü-

lent	YILMAZ’ın	çocuğu	olmuştur.

•	Nevşehir	Şubesi	üyelerinden	Özgül	
ÖZKAYA’nın	çocuğu	olmuştur.
•	Nevşehir	Şubesi	üyelerinden	Ersin	

ÖZKAYA’nın	çocuğu	olmuştur.
•	Nevşehir	Şubesi	üyelerinden	Tuğba	

TURGUT’un	çocuğu	olmuştur.
•	Nevşehir	Şubesi	üyelerinden	Alper	

Yasin	TURGUT’un	çocuğu	olmuştur.
•	Nevşehir	Şubesi	üyelerinden	Mürüvet	

AKSOY’un	çocuğu	olmuştur.
•	Nevşehir	Şubesi	üyelerinden	Tamer	

AKSOY’un	çocuğu	olmuştur.
•	Nevşehir	Şubesi	üyelerinden	Emine	

KÖK’ün	çocuğu	olmuştur.
•	Nevşehir	Şubesi	üyelerinden	M.	Necati	

KÖK’ün	çocuğu	olmuştur.
•	Ordu	Şubesi	üyelerinden	Cevat	

ERBİL’in	çocuğu	olmuştur.
•	Ordu	Şubesi	üyelerinden	Fatma	YÜCE-

SOY	TOKGÖZ’ün	çocuğu	olmuştur.
•	Ordu	Şubesi	üyelerinden	Koray	

KADIOĞLU’nun	çocuğu	olmuştur.
•	Ordu	Şubesi	üyelerinden	Fatih	

İSTEKLİ’nin	çocuğu	olmuştur.
•	Ordu	Şubesi	üyelerinden	Eşref	

AKTEPE’nin	çocuğu	olmuştur.
•	Ordu	Şubesi	üyelerinden	Oğuzhan	

GÜLEÇ’in	çocuğu	olmuştur.
•	Ordu	Şubesi	üyelerinden	Selçuk	

GÜLER’in	çocuğu	olmuştur.
•	Ordu	Şubesi	üyelerinden	Yücel	

DEMİREL’in	çocuğu	olmuştur.

SÜNNET OLANLAR

•	 Adana	2	No’lu	Şube	üyelerinden	
Mehmet	ALPASLAN’ın	oğlu	sünnet	olmuş-
tur.
•	 Adana	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Ha-

tice	KILINÇ’ın	oğlu	sünnet	olmuştur.
•	 Adana	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Sü-

leyman	KILINÇ’ın	oğlu	sünnet	olmuştur.
•	 Afyonkarahisar	Şubesi	üyelerinden	

Serpil	ALGAN’ın	oğlu	sünnet	olmuştur.
•	 Ankara	2	No’lu	Şube	üyelerinden	

Veysel	DENİZ’in	oğlu	sünnet	olmuştur.
•	 Ankara	2	No’lu	Şube	üyelerinden	

Derya	DÜRÜKOĞLU’nun	oğlu	sünnet	ol-
muştur.
•	 Isparta	Şubesi	üyelerinden	Ersin	

TANDOĞAN’ın	oğlu	sünnet	olmuştur.

•	 Isparta	Şubesi	üyelerinden	Bilal	
MAVİ’nin	oğlu	sünnet	olmuştur.

•	 Isparta	Şubesi	üyelerinden	A.	Osman	
TURGUT’un	oğlu	sünnet	olmuştur.
•	 Isparta	Şubesi	üyelerinden	Ömer	

AYDEMİR’in	oğlu	sünnet	olmuştur.
•	 İzmir	2	No’lu	Şube	üyelerinden	İbra-

him	GÜÇLÜ’nün	oğlu	sünnet	olmuştur.
•	 İzmir	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Al-

parslan	SAĞLAM’ın	oğlu	sünnet	olmuştur.
•	 İzmir	3	No’lu	Şube	üyelerinden	Neşe	

NAR	GÜLMEZ’in	oğlu	sünnet	olmuştur.
•	 Karaman	Şubesi	üyelerinden	Gülba-

har	ALTAN’ın	oğlu	sünnet	olmuştur.
•	 Kayseri	1	No’lu	Şube	Denetleme	Ku-

rulu	Raportörü	Muharrem	ÇOLAK’ın	oğul-
ları	sünnet	olmuştur.

•	 Konya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Sa-
met	YORULMAZ’ın	oğlu	sünnet	olmuştur.
•	 Ordu	Şubesi	üyelerinden	Sema-Gül-

tekin	AYDIN	çiftinin	oğlu	sünnet	olmuştur.
•	 Ordu	Şubesi	üyelerinden	Ferda-Esin	

CAMCI	çiftinin	oğlu	sünnet	olmuştur.
•	 Ordu	Şubesi	üyelerinden	Murat-Ser-

can	KARAKULLUKÇU	çiftinin	oğlu	sünnet	
olmuştur.
•	 Ordu	Şubesi	üyelerinden	Zafer	BAŞ’ın	

oğlu	sünnet	olmuştur.
•	 Ordu	Şubesi	üyelerinden	Fikret-Ayşe	

YILMAZ	çiftinin	oğlu	sünnet	olmuştur.
•	 Ordu	Şubesi	üyelerinden	Abdullah	

ÖZKAN’ın	oğlu	sünnet	olmuştur.
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•	 Adana	2	No’lu	Şube	üyelerinden	
Mustafa	YILDIZ’ın	yeğeni	vefat	etmiştir.
•	 Adana	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Bil-

han	YILDIZ’ın	yeğeni	vefat	etmiştir.
•	 Adana	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Fuat	

GÜL’ün	annesi	vefat	etmiştir.
•	 Adana	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Sali-

ha	GÜL’ün	kayınvalidesi	vefat	etmiştir.
•	 Adana	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Saim	

ÖZDOĞAN’ın	babası	vefat	etmiştir.
•	 Adana	2	No’lu	Şube	üyelerinden	

Mahmut	DOĞU’nun	babası	vefat	etmiştir.
•	 Adana	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Ah-

met	KAVLAKÇI’nın	babası	vefat	etmiştir.
•	 Adana	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Ay-

dın	KIVANÇ’ın	annesi	vefat	etmiştir.
•	 Adana	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Bur-

han	ÖZBAY’ın	dedesi	vefat	etmiştir.
•	 Ankara	2	No’lu	Şube	üyelerinden	

Bektaş	EROĞLU’nun	babası	vefat	etmiştir.

•	 Bursa	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Tolga	
ÇELİK’in	babası	vefat	etmiştir.
•	 Bursa	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Ah-

met	ERDEN’in	annesi	vefat	etmiştir.
•	 Bursa	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Fevzi	

KAYA’nın	annesi	vefat	etmiştir.
•	 Bursa	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Mus-

tafa	ALKAN’ın	yeğeni	vefat	etmiştir.
•	 Bursa	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Mus-

tafa	ALKAN’ın	eniştesi	vefat	etmiştir.
•	 Bursa	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Rem-

zi	YALIN’ın	annesi	vefat	etmiştir.
•	 Bursa	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Fat-

ma	ARABULAN’ın	babası	vefat	etmiştir.
•	 Bursa	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Halil	

ARGUN’un	kayınpederi	vefat	etmiştir.
•	 Bursa	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Bün-

yamin	DURMUŞ’un	babası	vefat	etmiştir.
•	 Bursa	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Em-

rah	DEMİRTAŞ’ın	babası	vefat	etmiştir.
•	 Denizli	Şube	Başkanı	Turgay	

DEMİRTAŞ’ın	babası	vefat	etmiştir.

•	 Erzurum	1	No’lu	Şube	Başkanı	Müfit	
BAYRAKTAR’ın	babası	vefat	etmiştir.
•	 İzmir	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Ah-

met	YILDIZ’ın	kayınpederi	vefat	etmiştir.
•	 Isparta	Şubesi	üyelerinden	Hüseyin	

GÖMLEKÇİ’nin	annesi	vefat	etmiştir.
•	 Isparta	Şubesi	üyelerinden	Hasan	

ERDAL’ın	annesi	vefat	etmiştir.
•	 Isparta	Şubesi	üyelerinden	Mehmet	

KARAKUZU’nun	annesi	vefat	etmiştir.
•	 Isparta	Şubesi	üyelerinden	Arzu	

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

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

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

MAVİ’nin	babası	vefat	etmiştir.
•	 Karaman	Şubesi	üyelerinden	Mehmet	

ARSLANTAŞ’ın	babası	vefat	etmştir.
•	 Karaman	Şubesi	üyelerinden	Sami	

ARSLANTAŞ’ın	babası	vefat	etmiştir.

•	 Ankara	2	No’lu	Şube	üyelerinden	
Ömer	Faruk	IRMAK’ın	kızı	evlenmiştir.
•	 Ankara	2	No’lu	Şube	üyelerinden	

Durmuş	KARATAŞ’ın	oğlu	evlenmiştir.
•	 Ankara	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Ma-

cit	GÜNGÖR’ün	kızı	evlenmiştir.
•	 Ankara	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Te-

vabil	DEMİR’in	kızı	evlenmiştir.
•	 Ankara	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Be-

kir	ÖZTEKİN’in	oğlu	evlenmiştir.
•	 Ankara	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Tuğ-

rul	ERDEM’in	oğlu	evlenmiştir.
•	 Bursa	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Ali	

TEZ	ile	Zühre	YAZICI	evlenmiştir.
•	 Bursa	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Le-

vent	AYDIN	ile	Betül	AYDIN	evlenmiştir.
•	 Bursa	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Hü-

seyin	TOSUN	evlenmiştir.
•	 Bursa	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Mu-

zaffer	AKGÜL’ün	oğlu	evlenmiştir.
•	 Hatay	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Halil	

İbrahim	ÇAKAR	evlenmiştir.
•	 Isparta	Şubesi	üyelerinden	Erol	

YILMAZ’ın	oğlu	evlenmiştir.
•	 Isparta	Şubesi	üyelerinden	Hüseyin	

KAPÇI’nın	kızı	evlenmiştir.
•	 Isparta	Şubesi	üyelerinden	M.	Faruk	

SARI’nın	kızı	evlenmiştir.
•	 Isparta	Şubesi	üyelerinden	Nurhan	

GÜLBİÇER’in	kızı	evlenmiştir.

•	 Isparta	Şubesi	üyelerinden	Hüseyin	
ÇÖMLEKÇİ’nin	kızı	evlenmiştir.
•	 Isparta	Şubesi	üyelerinden	Ahmet	

DÖNMEZ’in	kızı	evlenmiştir.
•	 Isparta	Şubesi	üyelerinden	Erol	

YILMAZ’ın	oğlu	evlenmiştir.
•	 Isparta	Şubesi	üyelerinden	Nuri	AVAN	

evlenmiştir.
•	 Isparta	Şubesi	üyelerinden	Serap	BA-

KİOĞLU	evlenmiştir.
•	 İzmir	2	No’lu	Şube	üyelerinden	İsma-

yil	GÜL’ün	kızı	evlenmiştir.
•	 İzmir	3	No’lu	Şube	üyelerinden	Zafer	

ARAS	evlenmiştir.
•	 İzmir	3	No’lu	Şube	üyelerinden	Muaz-

zez	KARKIN’ın	oğlu	evlenmiştir.
•	 İzmir	3	No’lu	Şube	üyelerinden	Hakan	

KARKIN	evlenmiştir.
•	 İzmir	3	No’lu	Şube	üyelerinden	İlhan	

TEKDAL’ın	oğlu	evlenmiştir.
•	 Kayseri	1	No’lu	Şube	üyelerinden	H.	

Mehmet	MANUŞ’un	oğlu	evlenmiştir.
•	 Kayseri	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Ali	

KARAMAN’ın	oğlu	evlenmiştir.
•	 Kayseri	1	No’lu	Şube	üyelerinden	

Mehmet	DEMİR’in	oğlu	evlenmiştir.
•	 Kayseri	2	No’lu	Şube	üyelerinden	İl-

yas	TOGAN’ın	oğlu	evlenmiştir.
•	 Kayseri	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Ha-

lil	Çağlayan	SEL	evlenmiştir.
•	 Kayseri	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Ka-

mil	ŞİMŞEK’in	oğlu	evlenmiştir.

•	 Kayseri	2	No’lu	Şube	üyelerinden	
Hacı	MARAŞLI’nın	kızı	evlenmiştir.
•	 Kayseri	2	No’lu	Şube	üyelerinden	

Saim	DOĞAN’ın	oğlu	evlenmiştir.
•	 Kayseri	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Be-

kir	KARAHAN’ın	oğlu	evlenmiştir.
•	 Konya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	

Ömer	KARASU’nun	oğlu	evlenmiştir.
•	 Konya	1	No’lu	Şube	Üyelerinden	Ya-

sin	ARUK’un	kızı	evlenmiştir.
•	 Konya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Fatih	

Mehmet	HATİPOĞLU’nun	oğlu	evlenmiştir.
•	 Mersin	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Ha-

tice	TEKELİ’nin	oğlu	evlenmiştir.
•	 Nevşehir	Şubesi	üyelerinden	Funda	

DURSUN	evlenmiştir.
•	 Ordu	Şubesi	üyelerinden	Esra	GÜMÜ-

ŞAY	evlenmiştir.
•	 Ordu	Şubesi	üyelerinden	Okan	

ÜNLÜ’nün	kardeşi	evlenmiştir.
•	 Ordu	Şubesi	üyelerinden	Ayhan	

ÖZÜDOĞRU’nun	kızı	evlenmiştir.
•	 Ordu	Şubesi	üyelerinden	Vahit	BAŞ’ın	

kızı	evlenmiştir.
•	 Ordu	Şubesi	üyelerinden	Şule	ÇAKCI	

evlenmiştir.
•	 Ordu	Şubesi	üyelerinden	İlhan	

DEMİR’in	kızı	evlenmiştir.
•	 Ordu	Şubesi	üyelerinden	Vedat	COŞ-

KUN	evlenmiştir.

EVLENENLER

 VEFATLAR
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•	 Karaman	Şubesi	üyelerinden	Musa	
YAVAŞ’ın	dedesi	vefat	etmiştir.
•	 Karaman	Şubesi	üyelerinden	Yahya	

BOYACI’nın	babası	vefat	etmiştir.
•	 Karaman	Şubesi	üyelerinden	Malik	

SERİN’in	dayısı	vefat	etmiştir.
•	 Karaman	Şubesi	üyelerinden	Akif	

KOCATEPE’nin	annesi	vefat	etmiştir.
•	 Karaman	Şubesi	üyelerinden	Hüseyin	

YILMAZ’ın	teyzesi	vefat	etmiştir.
•	 Karaman	Şubesi	üyelerinden	Celalet-

tin	KÖROĞLU’nun	dedesi	vefat	etmiştir.
•	 Karaman	Şubesi	eski	üyelerinden	Ha-

san	TİTREK	vefat	etmiştir.
•	 Kayseri	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Ah-

met	Duran	CİHAN’ın	amcası	vefat	etmiştir.
•	 Kayseri	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Şe-

nel	KOÇER’in	babası	vefat	etmiştir.
•	 Kayseri	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Abi-

din	KILINÇER’in	dedesi	vefat	etmiştir.
•	 Kayseri	2	No’lu	Şube	üyelerinden	

Musa	KILINÇER’in	kayınpederi	vefat	et-
miştir.
•	 Kayseri	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Er-

han	ÜNALAN’ın	dedesi	vefat	etmiştir.
•	 Kayseri	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Ha-

kan	DUMAN’ın	kayınpederi	vefat	etmiştir.
•	 Kayseri	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Hacı	

Memili	YÜKSEL’in	babası	vefat	etmiştir.
•	 Konya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Mu-

rat	DİRİL’in	kayınpederi	vefat	etmiştir.

•	 Konya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Ah-
met	AVCI’nın	babası	vefat	etmiştir.
•	 Konya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Fazlı	

YILDIZ’ın	ablası	evlenmiştir.
•	 Konya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Sem-

ra	ERTANIK’ın	annesi	vefat	etmiştir.
•	 Konya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Mu-

ammer	PAZARBAŞIOĞLU’nun	kayınvalide-
si	vefat	etmiştir.	
•	 Mersin	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Ve-

dat	COŞGUN’un	annesi	vefat	etmiştir.
•	 Mersin	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Ve-

yis	DİNEK’in	babası	vefat	etmiştir.
•	 Nevşehir	Şubesi	üyelerinden	Mehmet	

YILDIZ’ın	babası	vefat	etmiştir.
•	 Nevşehir	Şubesi	üyelerinden	Faruk	

ÇETİN’in	annesi	vefat	etmiştir.
•	 Nevşehir	Şubesi	üyelerinden	Doğan	

ÇELTİK’in	babası	vefat	etmiştir.
•	 Nevşehir	Şubesi	üyelerinden	Adem	

ÇELTİK’in	babası	vefat	etmiştir.
•	 Nevşehir	Şubesi	üyelerinden	Orhan	

KÖSE’nin	babası	vefat	etmiştir.
•	 Nevşehir	Şubesi	üyelerinden	Arzu	

KÖSE’nin	kayınpederi	vefat	etmiştir.
•	 Nevşehir	Şubesi	üyelerinden	Demet	

GÜZELAYDIN’ın	amcası	vefat	etmiştir.
•	 Nevşehir	Şubesi	üyelerinden	Nuri	

GÜZELAYDIN’ın	amcası	vefat	etmiştir.
•	 Nevşehir	Şubesi	üyelerinden	Fikret	

KARAKUŞ’un	kayınpederi	vefat	etmiştir.
•	 Nevşehir	Şubesi	üyelerinden	Cem	

YENİLMEZ’in	babası	vefat	etmiştir.

•	 Nevşehir	Şubesi	üyelerinden	Ruhi	
TURGUT’un	kayınpederi	vefat	etmiştir.
•	 Nevşehir	Şubesi	üyelerinden	Hatice	

ÇALIK’ın	babası	vefat	etmiştir.
•	 Nevşehir	Şubesi	üyelerinden	Osman	

ÇALIK’ın	babası	vefat	etmiştir.
•	 Nevşehir	Şubesi	üyelerinden	Cuma	

YALÇIN’ın	amcası	vefat	etmiştir.
•	 Ordu	Şubesi	üyelerinden	Mustafa	

AYBASTI’nın	annesi	vefat	etmiştir.
•	 Ordu	Şubesi	üyelerinden	İbrahim	

YALÇIN’ın	annesi	vefat	etmiştir.
•	 Ordu	Şubesi	üyelerinden	Belgin	

YALÇIN’ın	kayınvalidesi	vefat	etmiştir.
•	 Ordu	Şubesi	üyelerinden	Hüseyin	

DEMİR’in	amcası	vefat	etmiştir.
•	 Ordu	Şubesi	üyelerinden	Sami	

PEKŞEN’in	abisi	vefat	etmiştir.
•	 Ordu	Şubesi	üyelerinden	Veyis	

AKBAŞ’ın	kayınvalidesi	vefat	etmiştir.
•	 Ordu	Şubesi	üyelerinden	Adem	

SAĞLAM’ın	babası	vefat	etmiştir.
•	 Ordu	Şubesi	üyelerinden	Faruk	

MERAL’in	kayınpederi	vefat	etmiştir.
•	 Ordu	Şubesi	üyelerinden	Mustafa	

AKSU’nun	annesi	vefat	etmiştir.
•	 Ordu	Şubesi	üyelerinden	Oğuzhan	

KARAKAYA’nın	dedesi	vefat	etmiştir.
•	 Ordu	Şubesi	üyelerinden	Fatma	

VURAL’ın	annesi	vefat	etmiştir.
•	 Ordu	Şubesi	üyelerinden	Mustafa	

VURAL’ın	kayınvalidesi	vefat	etmiştir.

VEFAT EDEN ÜYELERİMİZ
Önder GÜVEN

07.04.1956 tarihinde Orhangazi Sölöz Kö-
yünde doğdu. İlkokul ve Ortaokul’u Mudanya, 
Lise öğrenimini Gemlik Lisesinde tamamladı. 
1980 Yılında Bursa Eğitim Enstitüsünü bitirdi. 
05.01.1981 tarihinde Resim Öğretmeni olarak 
Artvin-Şavşat Orta Okulunda göreve başladı. 
Aynı okulda Müdür Yardımcılığı yaptı. 1983 Yı-
lında Hatay Samandağı Koyunoğlu Orta Okulu 
Müdürlüğüne başladı. Bursa-Yıldırım İmam Ha-

tip Lisesi, Gemlik-Küçükkumla Orta Okulu ve Malatya-Merkez-Hanı-
mın Çiftliği İlköğretim Okulunda Resim Öğretmenliği yaptıktan sonra 
Gemlik Borusan İlköğretim Okulu Müdürü ve Gemlik Atatürk İlköğ-
retim Okulu Müdürü olarak çalıştı. 17.08.2010 tarihinde Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim Okulu Müdürlüğüne atandı. Üyemiz halen bu görevi 
devam etmekteiken hayatını kaybetmiştir.Evli ve üç çocuk babasıydı.

25.02.1981 Kırıkkale de doğdu. 
Yıldırım Şehit Kurmay Binbaşı Ufuk 
Bülent Yavuz İlköğretim Okulu da sı-
nıf öğretmeni olarak görev yapmak-
taiken hayatını kaybetmiştir. Evli ve 
bir çocuk babasıydı.

14.06.1956 Osmaneli de doğdu. Bursa Yenişehir ilçesine bağlı Ay-
doğdu Bey ilköğretim Okulunda Müdür Yardımcısı olarak görev yap-
maktaiken hayatını kaybetmiştir.

Mustafa KOREYHAN Osman KANTEKİN 

İbrahim ERTEN

Bursa 2 No’lu Şube Bursa 2 No’lu Şube

Bursa 2 No’lu Şube

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