
Devamı 9. Sayfada

Sayfa 23

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Kon-
cuk, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’e mektup göndererek, Milli Eği-
tim Bakanlığı’na atanacak üst düzey yöneticilerin Milli Eğitim Bakanlı-
ğı bünyesinde görev yapan, eğitim kökenli kişiler arasından seçilmesini 
istedi. Koncuk mektupta, “Türk Eğitim-Sen olarak, bundan sonra ya-
pılacak üst düzey atamalarda hassas davranılmasını istiyoruz. Eğitim-
le yoğrulmuş, bilgi ve tecrübesini eğitim alanında konuşturan, eğitime 
hâkim, eğitim çalışanlarının dertleriyle dertlenen, onların sevinçlerini 
paylaşabilen kişilerin Milli Eğitim Bakanlığı’nda üst düzey yönetici ola-
rak görev yapması doğru olacaktır. Çünkü ne Milli Eğitim Bakanlığı 
bir işletme, ne de Milli Eğitim Bakanlığı’nı yönetenler işletmecidir. Mil-
li Eğitim Bakanlığı’nda işler ticari hayatın kurallarına göre yürümez” 
dedi.

KIZILAY MEYDANINDA 50 BİN KİŞİ 
İLE TERÖRÜ LANETLEDİK

Türkiye Kamu-Sen bugün Ankara Kızılay Meydanında te-
rör saldırılarını protesto etmek amacıyla miting yaptı. Türkiye 
Kamu-Sen’in düzenlediği mitinge 50 bin kişi ellerinde Türk 
bayrakları ile katıldı.
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Genel Başkanİsmail KONCUK;

“ EĞİTİMCİLER 
MİLLİ EĞİTİM 

BAKANLIĞI’NI İDARE 
EDEBİLECEK 

LİYAKATE SAHİPTİR. ”
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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İs-
mail Koncuk, sözde “eşit işe eşit ücret ve 
daha sade bir kamu personel sistemi’’ ile 
kamu çalışanlarının aldatıldığını, çalışma 
hayatının tehdit edildiğini öne sürdü.

05.11.2011 tarihinde Adana Öğretme-
nevi’nde basın toplantısı düzenleyen Kon-
cuk, bir çalışan için kazanılmış en büyük 
haklardan birisinin “işgüvencesi”olduğunu 
ifade etti.

Ancak hükümetin bunu önemsemedi-
ğini savunan Koncuk, ‘’Eşit işe eşit ücret ve 
daha sade bir kamu personel sistemi gibi 
aldatmacalarla herkesin çalışan adı altında 
birleştiği ve en temel çalışma haklarından 
mahrum kaldığı bir yapı oluşturulmak is-
teniyor’’ dedi.

Kamu Personel Sistemi’nin değiştirile-
ceği ve tek tip istihdam modeline geçilece-

ği yönünde çıkan ha-
berlere dikkati çeken 
Koncuk, ‘’Bu istihdam 
biçimi, her türlü güven-
ceden mahrum, tayin hakkı 
olmayan, aile bütünlüğünün korun-
madığı, türlü istismarlara açık, sendikasız, 
güvensiz ve güvencesiz bir modeldir’’ diye 
konuştu.

Bu yolla memurların Türkiye Cumhu-
riyeti’nin kuruluşundan beri elde ettikleri 
en büyük kazanım olan iş güvencelerinin 
gasp edilmek üzere olduğunu savunan 
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Koncuk, 
‘’Bu nedenle tüm memurlarımızı karşı kar-
şıya oldukları bu tehlike konusunda uya-
rıyor, yapılan yanlış yönlendirmelere kan-
mamaları ve güvencelerine sahip çıkmaları 
için harekete geçmeye davet ediyoruz’’ şek-
linde konuştu.

Söz konusu bir girişim durumunda 
Türkiye’yi ‘’eylem alanına’’ çevireceklerini 
ifade eden Koncuk, ‘’Türk memurunun 
güvencelerini yok etmek isteyenler, 2 mil-
yon 600 bin kamu çalışanının çelikleşmiş 
iradelerini karşılarında bulur. Bu nedenle 
Türk memurunun en büyük kazanımını 
gasp etmeye çalışanlar, akıllarını başlarına 
almalı ve daha aklıselim hareket etmelidir-
ler’’ dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan 
Performans Yönetim Sistemi uygulaması bir takım ciddi te-
reddütleri de beraberinde getirmiştir. İyi hesap edilmeden, 
konunun muhatapları ve taraflarıyla istişare edilmeden tek 
yanlı alınan kararların, masa başında kararlaştırılan uygula-
maların hedeflenenin çok ötesinde sonuçlar doğurduğu de-
falarca tecrübe edildiğinden dolayı Türk Eğitim Sen Genel 
Merkezi olarak yaşanan tereddütlerin giderilmesi gerektiği 
kanaatindeyiz. Bu anlamda yaşanan tereddütler ve sendi-
kalar başta olmak üzere uygulamanın taraflarıyla bir araya 
gelinmesi ile Performans Yönetim Sisteminin bu çalışma so-
nucuna göre hayata geçirilmesi hususunda Bakanlığa resmi 
bir yazı ile başvuruda bulunduk.

KONCUK: ÇALIŞMA HAYATIMIZ 
TEHDİT ALTINDA

Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran BULUT tarafından 
Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER tarafından yazılı olarak 
cevaplanmak üzere TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi 
sunulmuştur. Bu soru önergesinde, 12 ilde pilot uygulaması 
devam eden “Performans Yönetim Sistemi” uygulamasının 
yol açtığı tereddütlere ilişkin sorulara yer verilmiştir. 

İlgili Soru Önergesini www.turkegitimsen.org.tr adresin-
den temin edebilirsiniz.
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DOST KARA GÜNDE 
BELLİ OLUR

Sami ÖZDEMİR
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri

Güzel Türkçemizde dostlukla ilgili pek çok söz vardır. Kara 
gün dostu, dost kara günde belli olur, dost acı söyler, kardeş kar-
deşin tasasını çeker,… bunlardan bazılardır. Bu sözlerle dostlu-
ğa önem veren necip milletimiz dostluğunda belli zamanlarda 
sınanacağını ve gerçek dostun kardeşin ancak o zaman belli ola-
cağını yine aynı şekilde ifade etmiştir.

Geçtiğimiz günlerde 23 Ekim 2011 tarihinde saat 13:41’de 
Van’da Tabanlı köyü merkezli 7.2 şiddetinde deprem meydana 
geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın 
açıklamasına göre 604 vatandaşımız hayatını kaybetti. Genç 
yaşta hizmet aşkıyla bu bölgede hizmet eden genç eğitim şehi-
ti arkadaşlarımızın yüreyimizdeki acısını asla unutmayacağız. 
Yüzlerce yaralı, evsiz, öksüz, yetim, garip ve sahipsiz kalanlar 
ise işin ayrı bir boyutu. Türk milleti yediden yetmişe 19 Ekim 
gecesi şehit olan 24 evladının acısını henüz yaşarken üstüne 
böyle bir afetin gerçekleşmiş olması milli travmanın boyutunu 
katladı. Acısı taze olmasına, üzgün olmasına, kederli olmasına 
aldırmadan hemen dirildi ve Vanlı kardeşlerinin yardıma koş-
tu.  Türkiye Kamu-Sen, Kızılay, Akut, Belediyeler,… gibi Pek 
çok sivil toplum kuruluşu ve devlet kurumları olay yerinde tüm 
imkanlarıyla birlikte yerini aldı. Yiyeceği olan yiyeceğini, parası 
olan parasını, çadırı olan çadırını, battaniyesi olan battaniyesini, 
ceketi olan ceketini, iş makinesi olan iş makinesini Vanlı kardeş-
lerinin emrine sundu. 

Etnik bölücülük yapanlar ve bu yarayı kaşıyıp bu işten siyasi 
ve ekonomik getirim elde etmeye çalışanlar düşündü ki bu yüce 
millet acılarını düşünüp kardeşlerini yardımına koşmayacak ve 
böylelikle bölücü yıkıcı mihraklara pirim verecek. Ama onların 
suratına milletimizin bu halis davranışı tokat gibi indi. 

Devletin bu yardımların dağıtılmasında eksikli olmadı mı 
mutlaka daha iyisi yapılabilirdi. Yardımlar daha organize dağı-
tılabilirdi, keşmekeş ve izdiham önlenebilirdi bu da hükümetin 
eksikliğidir. Ama burada esas can alıcı nokta İzmirli ilkokul ço-
cuğunun harçlıkları, İstanbullu gençlerin ayakkabılarını, Edir-
neli emeklinin battaniyesini, Ankaralı çocuğun oyuncaklarını, 
Yozgatlının ekmeğini ve bütün Türk halkının yüreğini Van’a 
göndermesidir. Hatta pek çok vatandaşımız işini gücünü, evi-
ni yuvasını sıcacık odasını bırakıp kardeşlerinin yanına koşmuş 
onların düştükleri dardan kurtulmaları için bizzat yardım et-
miştir. 

Türkiye Cumhuri-
yeti devleti ve mil-
letiyle bölünmez bir 
bütündür. Sözünü 
tecellisi olmuştur bu 
yardımlaşma ve kar-
deşlik ortamı, nasıl 
ki Çanakkale de yedi 
düvele meydan okur-
ken doğusu batısı ku-
zeyi güneyi birlik ruhu ile mücadele etmiştir. Millet olarak aynı 
ruhu Erciş’te Van’da da tekrar dirilttik. Bu ruh sadece hüznün 
paylaşıldığı zor zamanlarda ortaya çıkıyor gibi gözükse de Tür-
kiye milli takımının galibiyetlerinde de birlikte seviniyor bütün 
Türkiye. Tıpkı enkaz altından canlı çıkarılan Yunus’a, Azra’ya 
sevindiği gibi. Sevinirken, üzülürken, yardım ederken, elinde 
ne varsa onu paylaşırken kimse yardımına koştuğunun etnik 
kimliğini sorgulamıyor. Ya da yardımı alan, yardım isteyen veya 
enkaz altından çıkarılan kendi çığlığına koşup gelen insanın et-
nik kimliğini sorgulamıyor. Hatta aklının ucundan geçmiyor bu 
zamana kadar hiç geçmediği gibi.

Bütün bu yaşanalar Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve 
şanlı bayrağımızın altında yaşayan insanımızın ne kadar bir 
birini sevdiğini, ne kadar candan bir kardeş, ne kadar sıkı bir 
dost olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Ve kimin bu 
topraklar üzerinde ne emeli olursa olsun bunların sadece fikirde 
kalacağını, gerçekleşmemesi için milletimizin yediden yetmişe 
bütün imkânlarını seferber edeceğini aşikâr kılmıştır.

İstiklâl Marşı’mızın yazarı Mehmet Akif ERSOY birlik şiirinde 
birlik beraberliğin her türlü sıkıntı ve mücadelenin üstesinden 
geleceğini ifade etmektedir. Yüce Türk milletinin ve bütün eği-
tim çalışanlarının mübarek Kurban Bayramını tebrik ediyorum. 
Sözlerime Hacı Bektaşi Veli hazretlerinin “Bir olalım, iri olalım, 
diri olalım.” Sözüyle son verirken sizleri istiklal şairimizin birlik 
şiiri ile baş başa bırakıyorum esen kalın.

Birlik
Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz.  
Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz;   

Düşer mi tek taşı sandın harim-i namusun,  
Meğer ki harbe giden son nefer şehid olsun.   

Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa,  
Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa,   

Bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar  
Taşıp da kaplasa âfakı bir kızıl sarsar,   

Değil mi cephemizin sinesinde iman bir;  
Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir;  

Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz,  
Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz!

      Mehmet Akif ERSOY
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Türk Eğitim Sen eğitim çalışanlarını 
bir bütün olarak görmektedir. Öğretmen, 
akademisyen, hizmetli, memur ve diğer 
eğitim çalışanları eğitimimiz için olmazsa 
olmazdır. Türk Eğitim Sen için böyledir 
de, Hükümet ve Mili Eğitim Bakanlığı için 
böyle midir? Son yapılan düzenlemeler de 
öğretmen ve akademisyenlerin unutuldu-
ğu görülmektedir.

Yıllardır, öğretmen ve akademisyenle-
rin maaşlarına yönelik özel bir iyileştirme 
yapıldığını hatırlayan var mı? Yıllardır uy-
gulanmakta olan ek ders göstergelerinde 

tek bir puan artmamakta ama öğretmenler 
neredeyse herkes tarafından ek ders zen-
gini olarak değerlendirilmektedir. Bu de-
ğerlendirmeyi yapanlar birçok öğretmenin 
çok az ek ders aldığından da, tabi ki haber-
sizdir.

Son yapılan eşit işe eşit ücret kanunun-
da da öğretmen ve akademisyenler unu-
tulmuş, ek ödemeleri 0 artışta kalmıştır. 
Aynı ünvan arasındaki ücret farklılığını 
gidermek adına çıkarılan yeni KHK ile üst 
düzey bürokratlar arasındaki ücret fark-
lılıkları giderilmiştir, ancak eğitim öğreti-
min en önemli enstrümanı olan öğretmen 
yok sayılmıştır. Bu KHK’yı kapalı kapılar 
ardında dizayn edenler hangi adaleti sağla-
mışlardır, anlayan beri gelsin. Kamuoyuna 
memura müjde diye sunulan bu yeni uygu-
lamanın, öğretmeni yok sayan bir uygula-
ma olduğu ve bize göre yeni haksızlıkları 
da beraberinde getirdiği bir gerçektir.

Buradan Milli Eğitim Bakanı Sayın 
Ömer DİNÇER’e soruyoruz MEB Teşki-
lat Kanununu değiştirdiniz, bu değişiklik 
içinde öğretmen var mıdır? Evet öğretme-

nin haklarını tırpanlamak adına hatırlıyor, 
özür grubu tayin hakkını elinden alıyorsu-
nuz ama iş ekonomik yönden destekleme-
ye gelince, öğretmeni hiç hatıra getirmi-
yorsunuz. Peki, Sayın Bakan, MEB Teşkilat 
Kanununda unuttuğunuz öğretmeni Eşit 
İşe Eşit Ücret Kanunu çıkarılırken de mi 
hatırlamadınız?65 puanlık ek ödeme oranı 
65’te çakılı kaldı haberdar mısınız?

Sayın Başbakan, öğretmenlerin nasıl ge-
çindiğinden haberdar mısınız? Her fırsatta 
fedakârlık istediğiniz öğretmenler, ülkenin 
dağında, taşında, kervan geçmez kuş kon-
maz yerlerde görev yaparak, fedakârlığın 
her türünü sergilerken, siz öğretmenleri-
miz adına hangi iyileştirmeyi sağladınız, 
hangi fedakârlığı siz de Hükümet olarak 
öğretmenler adına ortaya koydunuz?

Türk Eğitim Sen olarak öğretmeni unu-
tanları öğretmen de unutacak, hesabını er 
veya geç soracaktır, diyoruz. Adını Eşit İşe 
Eşit Ücret Kanunu koydukları esasta yeni 
haksızlıkları doğuran bu kanunu çıkaran-
ları, öğretmenleri unutanları, Milli Eğitim 
Bakanını, Sayın Başbakanı, akademisyen-
leri unutan YÖK Başkanını kınıyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığının 2011/40 sayılı 
Genelgesi’nde, öğrenci kayıt-kabullerinde 
ve diploma verilirken kesinlikle bağış talep 
edilmeyeceği belirtilmiş; ayrıca valilikle-
re talimat gönderilerek, illerde bulunan il 
eğitim denetmenlerine, her tür ve düzey-
deki resmi eğitim-öğretim kurumlarında 
2011–2012 eğitim-öğretim yılı öğrenci 
kayıt kabullerinde ve diploma verilirken 
para alınıp alınmadığı hususunun okul aile 
birlikleri hesapları ile birlikte 30.09.2011 
tarihine kadar incelenmesi ve Genelge’ye 
uymayan okul müdürleri hakkında soruş-
turma açılması ve soruşturma raporlarının 
bir örneğinin Rehberlik ve Denetim Baş-
kanlığına gönderilmesi yönünde talimat 
verilmiştir.

Bir yandan bağış alan okul müdürleri 
hakkında soruşturma açılacağını belirten 
Bakanlık, diğer yandan okulun eğitim-öğ-
retime açılmasından önce her türlü bakım, 
onarım vb ihtiyaçlarının giderilerek oku-
lun eğitim-öğretime hazır hale getirilmesi 
için okul müdürlerine her eğitim-öğretim 
yılı başında talimatlar göndermektedir. 
Ancak, okulların eğitim-öğretime uygun 
hale gelmesi için yapılması gereken rutin 
veya öngörülemeyen masrafların nereden 
karşılanacağı, bu konuda okullara ödenek 
ayrılıp ayrılmayacağı hakkında sessiz kal-
mayı tercih etmektedir.

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi olarak, 
yaşanan sıkıntıları   masaya yatırmak ve 
önerileri gündeme getirmek amacıyla 08 
Ekim 2011 tarihinde Türk Eğitim-Sen Ge-
nel Merkez Yöneticileri, Şube Başkanları 
ve Ankara’daki okul müdürü meslektaşla-
rımızın katılımıyla Ankara İçkale Otel’de 
bir istişare toplantısı düzenlenmiştir. Bu 
toplantıda üyelerimizin yanı sıra, diğer 
sendikalara üye olan ya da sendikalı olma-
yan okul müdürleri de söz alarak sıkıntıla-
rını dile getirmişler, değişik statüdeki okul 
müdürlerinden oluşturulan komisyon ise 
kürsüden dile getirilen görüş ve önerile-
ri tutanak altına alarak Merkez Yönetim 
Kuruluna takdim etmiştir. Bu komisyon, 
Merkez Yönetim Kurulu ile Genel Merke-
zimizde tekrar bir araya gelerek ortak bir 
rapor hazırlanmış ve rapor Milli Eğitim 
Bakanlığına sunulmuştur.

Türk Eğitim-Sen olarak, okul müdürle-
rinden meydana gelen komisyon ile birlik-
te hazırlayarak Bakanlığa takdim ettiğimiz 
bu raporda, okullarımızın tüm ihtiyaçları-

nın Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden her 
öğrenci için 100 TL ödenek ayrılmasıyla 
giderilebileceğini belirterek, hem öğrenci 
başına ödenek ayrılmaması, hem de ve-
lilerden bağış kabul edilmemesi halinde, 
2012–2013 yılında okullarımızda nasıl bir 
manzara ile karşı karşıya kalacağı husu-
sunda Bakanlığı düşünmeye davet ettik. 
Raporun sonuç kısmında ise, 2011/40 sayı-
lı Genelgenin ve bu Genelge doğrultusun-
da valiliklere gönderilen talimatların geri 
alınması, hakkında bu sebeple soruşturma 
açılan okul müdürü var ise bu soruştur-
maların sona erdirilmesi hususunda talep-
te bulunarak; Ankara’nın merkez ilçeleri 
Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak ve 
Yenimahalle’den gecekondu bölgesinden 3 
okul, merkezi bölgelerden 3 okul seçilerek, 
bu okulların personel, temizlik, kırtasiye, 
bakım, onarım vb harcamaları için Bakan-
lık tarafından ne gibi katkıda bulunulduğu 
hususlarında tarafımıza bilgi verilmesini 
talep ettik.

ÖĞRETMENİ YOK SAYANLAR...

OKUL MÜDÜRLERİNE 
SORUŞTURMA İLE İLGİLİ 

RAPORUMUZU MEB’E İLETTİK
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Fa-
ruk Çelik, konfederasyonumuzu ziyaret 
ederek, memurların toplu sözleşme ka-
nunu başta olmak üzere, gündemle ilgili 
önemli konularda görüş alışverişinde bu-
lundu.  

Bakanı, Genel Başkan İsmail Koncuk 
ve konfederasyonumuza bağlı sendikaların 
genel başkanları Türkiye Kamu-Sen Ge-
nel Merkez binası girişinde karşıladı. Bir 
süre Türkiye Kamu-Sen heyeti ile özel bir 
görüşme yapan Faruk Çelik, daha sonra 
Türkiye Kamu-Sen heyeti ile birlikte basın 
mensuplarının karşısına geçti. 

Basın toplantısında konuşan İsmail 
Koncuk, Bakan Faruk Çelik’i konfederas-
yonumuzda görmekten duyduğu memnu-
niyeti dile getirdikten sonra, kamu görevli-
lerinin yakından ilgilendiği toplu sözleşme 
kanunu taslağı ile ilgili görüşlerini paylaştı. 
Özellikle 4 Ağustos 2011 gününden beri 
yapılan Üçlü Danışma Kurulu toplantıla-
rında Sayın Bakan Faruk Çelik’in göster-
diği hoşgörü ve uzlaşma arzusunun tüm 
kamu çalışanlarını umutlandırdığını be-
lirten Koncuk, “toplantılarda bizim birçok 
görüşümüze Sayın Bakan’ın da katıldığını 
görmek bizleri son derece umutlandırmış-
tı. Ancak teknik çalışmalarda üzerinde tam 
olarak anlaşılamayan konuların, bir konfe-
derasyonun talepleri doğrultusunda tasla-
ğa yerleştirildiğini görünce, doğrusu hayal 
kırıklığına uğradık. Geçtiğimiz günlerde 
yaptığımız basın toplantısında da Sayın 
Bakan’a bazı serzenişlerimiz oldu. Bizler 
bu ülkenin sivil toplum örgütleri olarak 
elbette memnuniyetimizi de memnuniyet-

sizliğimizi de ilgili ve yetkili kişilere bildi-
receğiz.” dedi. Memurların toplu sözleşme 
hakkı ile ilgili olarak Türkiye Kamu-Sen’in 
hassasiyetleri bulunduğunu ve bu hassasi-
yetlerin tüm kamu görevlilerine ait oldu-
ğunu belirten Koncuk, “bu kanun, yıllarca 
yürürlükte kalacak ve günahıyla sevabıyla 
Sayın Bakan’ın adıyla anılacak bir kanun-
dur. Bu nedenle bizler de bu kanunun, 
herkesin ortak düşüncelerini yansıtması, 
sendikaya üye olabilecek kamu görevlileri-
ni genişletilmesi, katılımcı bir toplu sözleş-
me sistemi getirmesi ve Kamu Görevlileri 
Hakem Kurulu’na başvuru işleminin toplu 
sözleşmeye imza atmayan iki konfederas-
yonun bir araya gelmesiyle mümkün kıl-
masını istiyoruz. Sonuçta TBMM’de de 
benzer bir yapı var ve milletvekillerinin 
5’te 1’i bir araya gelerek çıkarılan kanunlar-
la ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’ne baş-
vurabiliyor. Bu, neden toplu sözleşmede de 
böyle olmasın?” dedi. 4 Ağustos’tan beri 
yapılan toplantılarda Türkiye Kamu-Sen’in 
de taleplerinde esneklikler olduğunu, or-
tak bir mutabakata varabilmek için bazı 
taleplerden tavizler verdiklerini hatırlatan 
Koncuk, “ancak bir konfederasyon var ki, 
hala aynı noktada duruyor ve mutabakatın 
önünü tıkıyor” dedi. 

Son günlerde gündemde olan memurla-
rın, çalışan olarak kabul edilmesi ve iş gü-
vencelerinin kaldırılmasıyla ilgili haberlere 
de değinen Koncuk, böyle bir uygulamanın 
asla kabul edilemeyeceğini ve memurların 
iş güvencelerinin gasp edilmesine her türlü 
eylemle karşı çıkılacağını Sayın Bakan Fa-
ruk Çelik’e de iletti. İsmail Koncuk konuş-

masının sonunda toplu sözleşme kanunu 
taslağı ile ilgili olarak hazırladıkları rapo-
ru Bakan’a sundu. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik ise konuşmasında, Türkiye 
Kamu-Sen heyetinin gösterdiği misafir-

perverliğe teşekkür ettikten sonra, toplu 
sözleşme ile ilgili yapılan toplantılarla tam 
bir mutabakat zemini arandığını ancak tas-
lakta üç konfederasyonun üzerinde tam 
olarak uzlaşamadığı konular bulunduğunu 
hatırlatarak, Türkiye Kamu-Sen’in hassasi-
yetlerini gözetecek çalışmalar yapıldığını 
belirtti. Bakan, henüz sürecin tamamlan-
madığını ve Türkiye Kamu-Sen’in taleple-
rinin, kanun taslağında nasıl yer alacağı ile 
ilgili formüller aramaya devam ettiklerini 
söyledi. 

Gazetecilerin bir sorusu üzerine emek-
lilerin intibak yasası ile ilgili çalışmaların 
yapıldığını, 2012 yılı bütçesine bununla 
ilgili ödeneklerin konulduğunu belirten 
Çelik, “ancak teknik çalışmalar devam edi-
yor; emeklilerin intibak paralarını almaları 
2012 yılının ikinci yarısı ile 2013 yılını bu-
labilir” dedi. 

Bir başka soru üzerine de kamu perso-
nel sistemi üzerinde kapsamlı bir çalışma 
yapılacağını; yapılan çalışmanın bir taslağa 
dönüştüğü anda da sendikalarla paylaşı-
lacağını belirten Bakan Çelik, “amacımız 
daha çok uzmana dayanan bir kamu ya-
pılanması oluşturmak. Bu yapıyı oluştu-
rurken de tüm sendikaların görüşünü ve 
onayını alacağız, çalışmalarımızı buna göre 
şekillendireceğiz” dedi. 

Basın toplantısının ardından Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 
Türkiye Kamu-Sen’den ayrıldı. 

Türkiye Kamu-Sen Genel başkanı İsma-
il Koncuk’un Bakan Faruk Çelik’e verdiği 
rapor:

 
TÜRKİYE KAMU-SEN’İN 4688 SA-

YILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİ-
KALARI KANUNU İLE BAZI KANUN 
VE KANUN HÜKMÜNDE KARAR-
NAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPIL-
MASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI 
TASLAĞI’NDA YER ALMASINI İSTE-
DİĞİ KONULAR 

1- Taslağın 4688 sayılı Kanunun 15. 
maddesini değiştiren 12. maddesinin, Milli 
Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvet-
lerinde çalışan sivil memurlar, ceza infaz 
kurumlarında çalışan kamu görevlileri ve 
Emniyet teşkilatında çalışan diğer hizmet 
sınıflarına dâhil personeli de kapsayacak 

BAKAN ÇELİK’TEN 
KONFEDERASYONUMUZA ZİYARET
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şekilde genişletilerek, sayılan personelin de 
sendikalara üye olabilmelerinin sağlanma-
sı.

2-Taslağın 4688 sayılı Kanunun 28. 
maddesini düzenleyen 22. madde metnin-
de yer alan ve toplu sözleşmenin kapsamı-
nı kısıtlayan, “kamu görevlilerinin aylık ve 
ücretlerinde yapılacak oransal artış veya 
kamu görevlilerinin faydalanacağı genel 
ödeme unsurları hariç olmak üzere maaş 
ve ücret sisteminde değişiklik öngören ta-
lepler toplu sözleşmenin kapsamı dışında-
dır” ifadesinin çıkarılması.

3- Taslağın 22. maddesinin 4. paragrafı-
nın “toplu sözleşme ikramiyesi hariç olmak 
üzere sendika üyesi olan ve sendika üyesi 
olmayan kamu görevlileri arasında ayrım 
yapılamaz” şeklinde düzenlenmesi.

4- Taslağın 23. maddesinde düzenlenen 
hizmet kolu toplu sözleşme sisteminin de 
genel toplu sözleşme ile aynı yapıda oluş-
turularak, hizmet kolu toplu sözleşmesi-
ne de en fazla üyeye sahip üç sendikanın 
katılımının sağlanması ve 4. paragrafta 
yer alan “Toplu sözleşmenin oy çokluğu 

ile imzalanması durumunda azınlıkta ka-
lan temsilciler, Kamu Görevlileri Hakem 
Kurulu’na başvuramaz.” ifadesinin madde 
metninden çıkarılması.

5- Hizmet kolunda en çok üyeye sahip 
olan sendikanın bağlı bulunduğu konfe-
derasyonun, katılma yetkisine haiz olduğu 
halde,  genel toplu sözleşme görüşmelerine 
katılmaması nedeniyle yetkili sendikanın 
hizmet kolu toplu sözleşme görüşmeleri-
ne katılmasını engelleyen hükmün, tasarı 
metninden çıkarılması.

6-  Taslağın 25. maddesinin 6. paragra-
fındaki, en çok üyeye sahip olan konfede-
rasyon dışındaki konfederasyonların toplu 
sözleşme görüşmelerinde teknik heyet bu-
lundurmasını engelleyen ifadenin kaldırıl-
ması.

7- Yerel yönetim kuruluşlarında sözleş-
me yapabilmeyi düzenleyen, taslağın 26. 
maddesinde gerekli düzenlemenin yapıla-
rak, sözleşme yapılmasının yerel yönetim-
lerin keyfiyetine bırakılmayacak şekilde, 
zorunlu hale getirilmesi.

8- Taslağın 26. maddesinde yerel yöne-
timlerin sözleşme yapabilmesi için; o yerel 
yönetimde personele ayrılan toplam öde-
neğin üst sınırının %30 yerine, %40 olarak 
değiştirilmesi.

9- Taslağın 27. maddesinin, uyuşmazlık 
halinde toplu sözleşme metnine imza at-
mayan iki konfederasyonun birlikte Kamu 
Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurabil-
melerini sağlayacak şekilde yeniden dü-
zenlenmesi.

10- Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 
Başkanı’nın Sayıştay Başkanı yerine; Yar-
gıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı olarak be-
lirlenmesi için gerekli düzenlemenin yapıl-
ması.

11- Kamu Görevlileri Hakem Kuru-
lu’nda görev alacak öğretim üyelerinin 
belirlenmesinde uygulanacak usulün; top-
lu sözleşme görüşmelerine katılacak kon-
federasyonların her birinin birer öğretim 
üyesi teklif etmesi ve teklif edilen 3 öğretim 
üyesi arasından 2’sinin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı tarafından seçilmesi şek-
linde değiştirilmesi.

Türk Eğitim-Sen Karabük Şube Baş-
kanlığınca düzenlenen işyeri temsilcileri 
istişare toplantısı 15.10.2011 günü yapıldı. 
Türk Eğitim Sen Genel Merkezi adına, Ge-
nel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri 
M.Yaşar ŞAHİNDOĞAN katıldığı toplan-
tıda konuşan Şube Başkanı Ahmet KUR-
TOĞLU, işyeri temsilcilerinin sendikamız 
açısından ne kadar önemli olduğunu vur-
gulayarak, Karabük’te sendikamızın daha 
iyi yerlere geleceğini ve bunu işyeri tem-
silcilerimizle birlikte başaracağımızı ifade 
etti.

Daha sonra söz alan Genel Mevzuat ve 
Toplu Görüşme Sekreterimiz M.Yaşar ŞA-
HİNDOĞAN, 9 yıllık AKP iktidarı döne-
minde ülkenin getirildiği karanlık nokta-
nın yanında, kamu çalışanlarının üzerinde 
büyük baskıların ve ekonomik soykırımın 
uygulandığını söyledi. Çok büyük haksız-
lık ve yandaş kayırmacılığı yapılan bu dö-
nemde sendika olarak büyük mücadeleler 
yürüttüklerini ifade ederek örnekleriyle 
anlattı. ŞAHİNDOĞAN,4688 sayılı yasada 
yapılmakta olan değişiklik çalışmaları ile 
ilgili de bilgi verdi.

Toplantının son kısmında ise işyeri ve 
ilçe temsilcilerimizin çeşitli konulardaki 
soruları Genel Mevzuat ve Toplu Görüş-
me Sekreteri M.Yaşar ŞAHİNDOĞAN ve 
Genel Merkez Avukatlarından Emrah AY-
TEKİN tarafından cevaplandırılarak, bilgi 
verildi.

GENEL MERKEZ KARABÜK’TE 
İŞYERİ TEMSİLCİLERİ İSTİŞARE 

TOPLANTISINA KATILDI...
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Malum olduğu üzere, 12 Haziran Millet-
vekili Genel Seçimleri öncesinde başlayan 
yeni Anayasa tartışmaları hız kazanarak 
devam ediyor. Siyasi partiler, aydınlar, sivil 
toplum kuruluşları ve kanaat önderi hüvi-
yetindeki kişi ve oluşumlar yeni Anayasa-
da olması veya olmaması gerekenler husu-
sunda görüş bildirmekteler. Yeni Anayasa-
nın gündem oluşturmadığı neredeyse tek 
bir günü bile yaşamıyoruz.

Bu bağlamda, konfederasyonumuz 
Türkiye Kamu-Sen de konunun uzmanı 
Anayasa Profesörlerinin dahil olduğu bir 
komisyon marifetiyle Anayasa Çalıştayı 
düzenlemiş ve sonuçlarını bir rapor halin-
de TBMM’ye ve kamuoyuna çok yakında 
takdim edecektir.

Fakat bu yazının konusunu konfederas-
yonumuzun yeni Anayasaya dair önerileri 
oluşturmayacak. Bununla ilgili değerlen-
dirmelerimiz değişik zamanlarda açıklan-
mış ve yukarıda ifade ettiğimiz gibi yeni 
Anayasa önerimiz de yakında kamuoyu ile 
paylaşılacaktır.

Yazımızın asıl konusu; Eğitim-Bir Sen’in 
sayın Başkanının Anayasanın nasıl olaca-
ğına yönelik yaptığı bir açıklamasıdır.

Kişi, sözkonusu açıklamasında “Ruh-
suz, kör, dinsiz bir anayasa istiyoruz…” 
şeklinde oldukça manidar bir ifade kulla-
narak yaklaşımını dile getirmiştir. İfade-
sinin arkasından sıraladığı gerekçeler de 
göstermiştir ki, sayın sendika Başkanının 
söyleminin arka planı ve şuurlu bir hedefi 
bulunmakta. Yani Başkanın söylemi ayak 
üstü, hazırlıksız ve gelişi güzel dile geti-
rilmiş bir ifade değil, bir dil sürçmesi hiç 
değil.

Bir eğitim sendikasının Genel Başkanı-
nın ağzından; hem de kendini muhafaza-
kar olarak nitelendiren, hem de muhafaza-
kar değerleri yaşamlarının her alanında ve 
her anında dibine kadar suistimal eden bir 
sendikal anlayışın ağzından, bu duyduk-
larımıza inanamadık. Öğrencilerine, milli 
bir ruh ve hedef kazandırmakla yükümlü 
olan, milli değerlerini ve mirasını onlara 
tanıtmayı ve sadakatle yaşamayı hayatları-
nın en önemli unsuru olduğunu benimset-
mekle görevli olan bir eğitimcinin ağzına 
böylesine kof ve değersiz bir Anayasa çağ-
rısını önce yakıştıramadık.

Nitekim yadırgadığımız bu tutuma kar-

şı eleştirilerimizi, 11.10.2011 tarihinde, 
sendikamızın internet sitesinde yayınladı-
ğımız bir değerlendirmeyle dile getirdik. 
Bundaki tek amacımız; hem bu yapıya şu 
ya da bu nedenle destek veren eğitim ça-
lışanlarını doğru açıdan bilgilendirmek, 
hem de belki gaflette olan bu arkadaşla-
rımızı ikaz ederek faydalı olmaktı. Çün-
kü biz inanıyoruz ki; bu sendikanın, milli 
ve manevi değerlere sadakatle bağlı olan, 
“ruhsuz, dinsiz ve kör bir Anayasa” iste-
meyen, idraki açık, kalpleri körelmemiş 
üye ve temsilcileri bu tepe yönetimi ile 
aynı kanaati taşımıyorlar.

Lakin, bahse konu sendikanın 13 Ekim 
2011 tarihinde sitesinden yayınladığı güya 
cevabi yazıları yine umduğumuz faydanın 
idraklerine yansımadığını gösterdi. Güya 
cevabi diyorum, çünkü, sözkonusu uzunca 
yazıda yine konunun etrafında kurnazca 
dolanılmış, fakat bizim dikkat çektiğimiz 
hususlara değinilmemiş, eleştirilere cevap 
verilmemiştir. Seviyesiz bir üslup  kulla-
nılarak; yalan, iftira, hazımsızlık kokan ve 
suçüstü yakalanmışlığın verdiği bir telaşla 
ve hala devam eden bir yüzsüzlükle sen-
dikamıza saldırıda bulunulmuştur. Fakat 
11 Ekim tarihli eleştiri ve ikaz yazımızda 
gündeme getirdiğimiz hiçbir soruya cevap 
verilmemiştir.

Bir taraftan ruhsuz, kör, dinsiz bir ana-
yasa isteyen diğer yandan okullarda din ve 
değerler eğitimi verilmesini önemsedikle-
rini söyleyen Gündoğdu’ya “Dinsiz anaya-
sa ile dinli eğitimi nasıl yapacaksınız. Kör 
ve ruhsuz anayasa ile değerler eğitimi nasıl 
başarılacak?” diye sormuşuz ama buna ce-
vap verilmemiş;

“Türküm, doğruyum, çalışkanım de-
yince insanlar doğru, çalışkan mı oluyor? 
Bırakın andımızı, çocuklarımıza her gün 
koro halinde Fatiha’yı bile okutsanız tiksin-
dirirsiniz.” diyerek Öğrenci Andı’na ve ih-
tiva ettiği değerlere saldıran Gündoğdu’ya; 
temel değerlerin her gün çocuklarımıza 
tekrar edilerek telkin edilmesinin peda-
gojik açıdan en doğru yöntem olduğunu 
vurgulamaya çalışmış ve ”Fatiha” kelime-
si ile birlikte “tiksinmek” kelimesini yan 
yana düşünebilen akl-ı selim bir insan var 
mıdır? Diye sormuş ve asıl tiksindirici du-
rumun bu sözleri söyleyecek kadar basireti 
bağlanmış olmaktır diye eleştiride bulun-
muşuz. Ama yazılarında buna da cevap 

verilmemiş.
Yıllardır laikliği dinsizlik olarak kabul 

eden ve Anayasamızdaki laiklik ilkesini 
yerden yere vuran Ahmet Gündoğdu gi-
bilerin; bugün alenen dinsiz bir anayasa 
istemelerindeki çelişkiyi ortaya koymuşuz 
ama buna da cevap verilmemiş.

Vesselam; bizim eleştiri ve ikaz yazımız-
da dile getirdiğimiz hiçbir soru ve eleştiri-
ye alenen cevap verme cesaretini göstere-
meyen malum-sen zihniyetinin, “Ruhsuz, 
kör ve dinsiz bir Anayasa istiyoruz” ifade-
leri gibi sözde cevabi yazıları da yuvarlak 
bir karakter taşımaktadır.

Şimdi de bu sözde sendikanın “TES Bil-
diğiniz Gibi” başlıklı cevabi yazısını değer-
lendirelim:

 1) Evet! Türk Eğitim-Sen yıllardır her-
kesin bildiği gibi.

Ve her zaman da bilindiği şekliyle kala-
cak.

1992 Yılında kurulduğunda nasıl bilini-
yor idiyse hala öyle tanınıyor.

Hakkari’de, Trabzon’da, Ağrı’da nasıl bi-
liniyorsa; Denizli’de Edirne’de Mersin’de, 
Çankırı’da, Ankara’da da öyle biliniyor..

Hep böyle bilinecek.
Ama ya siz?
Bırakın kamuoyunun genelini, üyeleri-

niz dahi sizin için “Eğitim Bir Sen her za-
man bildiğimiz gibi, her yerde bildiğimiz 
gibi” diyebiliyor mu?

Bir üyeniz dahi “Benim sendikam 
Diyarbakır’da farklı İzmir’de farklı konuş-
madı. Yozgat’ta milliyetçi ve muhafazakar 
bir söylem kullanırken, Şanlıurfa’da ana 
dilde eğitimi ve Öğrenci Andı’nın kaldı-
rılmasını savunmadı. Ankara’da İstiklal 
Marşı’nı güzel okuma yarışması düzen-
lerken, Diyarbakır’da ‘Öğrencilerin okul-
lardaki törenlere zorunlu katılımı olma-
malıdır’  demedi. Akşam aldığı eylem ka-
rarını ertesi gün evlere şenlik gerekçelerle 
iptal etmedi. Dünya sendikal tarihine ibret 

Talip GEYLAN
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri

TES HEP BİLDİĞİNİZ GİBİ KALACAK.
Riya, İftira ve Cehalet 
(EBS Bildiğiniz Gibi)



Kasım 2011

8 TÜRK EĞİTİM-SEN
TÜRKİYE KAMU-SEN

olurcasına grev kırıcılığı yapmadı….” iddi-
asında bulunabiliyor mu?

2) Mevcut Anayasamızın hiçbir yerinde 
Devletin ya da milletin dinini işaret eden 
bir hüküm yoktur. “Din” vurgusu taşıyan 
sadece iki maddesi vardır: 24 üncü ve 136 
ıncı maddeler.

Tüm vatandaşların vicdan, dini inanç ve 
kanaat hürriyetlerini güvence altına alan 
“Din ve Vicdan Hürriyeti” başlıklı 24 üncü 
maddedeki asıl önemli husus, “Din ve 
ahlâk eğitim ve öğretimi Devletin gözetim 
ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve 
ahlâk öğretimi ilk ve ortaöğretim kurum-
larında okutulan zorunlu dersler arasında 
yer alır.” bölümüdür. Ki, bu maddede ifade 
edilenler, yıllardır kimi marjinal ideoloji-
lerin, bölücülerin ve dini temelli azınlık 
yaratmak isteyen çok uluslu oluşumların 
hedefinde olan bir hükümdür.

Öte yandan toplumun ortak irade ve 
şuurunun temsilcisi olan Devletin deneti-
minden sıyrılan din eğitiminin, neticeleri 
itibariyle yüzlerce İslam anlayışını doğu-
racağına ve buna paralel olarak da parçalı 
bir toplum yapısının ortaya çıkacağının 
gözden kaçırılmaması gerekir. Bu amaca 
hizmet edecek ikinci mevzii de Anayasa-
nın 136 ıncı maddesiyle kurulmuş olan 
ve işleyen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
kaldırılması meselesidir. Maddede ifade 
edildiği şekliyle “bütün siyasî görüş ve dü-
şünüşlerin dışında kalarak ve milletçe da-
yanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek” 
faaliyetlerini yürüten bu kurumun lağve-
dilmesinin neticesinde oluşacak sosyal ve 
dini karmaşanın sonuçlarını düşünmek 
bile istemiyorum.

Velhasıl EBS’nin sayın Başkanının dinsiz 
Anayasa talebinin ardında yatan gerçek 
amaç, mevcut Anayasamızdaki dinimizle 
ilişkili bulunan bu iki maddenin; yani, il-
köğretimde zorunlu din ve ahlak eğitimi 
dersleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
kaldırılması ise yazıklar olsun diyoruz.

Eğer amacı bu değilse ne olabilir? Dedi-
ğimiz gibi Anayasada EBS’nin dediği gibi 
“din hanesinin boş kalmasını” sağlayacak 
başkaca bir husus yok ki?

3) Sendika, yazısına büyük milliyetçi fi-
kir adamı rahmetli Erol Güngör hocamız-
dan bir alıntıyla başlamış. Hayatlarının 
hiçbir döneminde rahmetlinin dünya gö-
rüşüyle nasiplenmemiş, ne gönülleri ne de 
idrakleri Erol Güngör’ün ülküleriyle hiç 
kesişmemiş olan bu zevatın, bu riyakarlı-
ğına da yuh diyorum.

Riyakarlık gözlerini öylesine köreltmiş 

ki, rahmetliyi referans alarak yazdıkları 
yazı da bile milliyetçiliği aşağılayan, tah-
kir eden bir üslup kullanmaktan çekinmi-
yorlar. Hem, “...Hakikatte milliyetçilik bir 
kültür hareketi olmak dolayısıyla ırkçılığı, 
halka dayanan bir siyaset olarak da otoriter 
idare sistemlerini reddeder... Milliyetçilik 
milli kültürü bizzat bir medeniyet kaynağı 
haline getirmek ve cemiyeti soysuz değiş-
melerin açık pazar yeri halinden kurtar-
mak hareketidir. Binaenaleyh milliyetçilik 
aynı zamanda bir medeniyet davasıdır.” di-
yerek milliyetçiliği önceleyen bir fikir de-
vini kendinize dayanak yapacaksınız, hem 
de milliyetçiliği tahkir edeceksiniz. En ha-
fif deyimiyle buna densizlik denir.

Öte yandan fikir ve fikir ahlakı fukarası 
olan bu zevatın, sırf bize yönelik seviyesiz 
saldırılarına meze yapmak için zikrettik-
leri “…Erol Güngör’ün müstesna dünya-
sından Ziya Gökalp’e gerileyen oradan da 
Ergenekon’a demir atacak kadar kırılma 
yaşayan bir oluşumun ve bölmeli zihin 
yapısının…” herzelerine ne demeli? Erol 
Güngör’ü Ziya Gökalp’in karşılığıymış 
gibi sunan cehalet ağzına tavsiyemiz: Bili-
yorsanız konuş alim desinler, bilmiyorsa-
nız susun adam bellesinler. Ziya Gökalp’in 
dünya görüşünün ekseninde “Hars Milli-
yetçiliği” vardır. Ona göre Türk milletini 
var eden ve yaşatan unsur hars, yani kül-
türdür. Ziya Gökalp’e göre millet, ne coğ-
rafi, ne ırki, ne siyasi ne de idari bir zümre 
değildir. Gökalp’in anlayışına göre milli-
yette şecere aranmaz, yalnız terbiye aranır. 
Milliyetçiliği bir kültür hareketi olarak ta-
nımlayan Erol Güngör ile hars yani kültür 
milliyetçiliğini önceleyen Ziya Gökalp’i 
karşı karşıya getiren cahil idraklerin du-
rulmasını temenni ediyorum. Pek tabiî ki; 
içerisinde bulunulan zaman, fikri ve siya-
sal konjonktür, değişen sosyal ve beşeri 
koşullar düşünsel farklılıklar doğuracaktır. 
Ama Erol Güngör’ün fikir dünyasını Ziya 
Gökalp, Osman Turan, Mümtaz Turhan 
gibi daha nice değerlerimizin bir tekamülü 
olarak değil de karşılığı olarak görmek en 
azından rahmetli Güngör’ün kemiklerini 
sızlatmak anlamına gelir.

Ayrıca ifade etmek istiyorum ki; aklı 
evvel zevatın “yüzyıl öncesinin teorisye-
ni” olarak hakaret ettikleri Ziya Gökalp’in 
fikirlerinin, cumhuriyetin kuruluş felse-
fesine ilham kaynağı olduğunu belirtmek 
isterim. Gerçi bu zevat için bu değerlerin 
pek bir anlamı olmadığı çağrılarından an-
laşılıyor!

4) Yine aynı yazılarında “…Genel Başka-
nımızın uyarısı, yeni anayasanın; milleti-

mizi oluşturan her bireyin, insanlık onu-
runa, seçimlerine, çok kültürlülüğümüze, 
dünyanın gerçekleriyle uyumlu olmasıyla 
ilgilidir. Dinin bir çatışma aracı olarak 
hırpalanmasının önüne geçmek içindir.” 
ifadelerini ruhsuz, kör ve dinsiz anayasa 
taleplerine gerekçe olarak sunuyorlar. Bu 
iddiayı ortaya atanların, mevcut anaya-
sadaki hangi hususların dini bir çatışma 
aracı olduğunu açıkca belirtmesi gerekir. 
Anayasamızda hangi hususların kimlere 
niçin battığını yukarıda 2 inci maddede 
sıralamıştım.

İkinci olarak, sözkonusu yazıda sıklıkla 
“milletimiz” tanımını kullanırken, hangi 
milleti işaret ettiklerini bu arkadaşlarımıza 
sorma ihtiyacı hissediyorum. Bu milletin 
adı nedir? Kimin milleti? Bu coğrafyada 
yaşayan, bir devlet kurmuş olan, bir me-
deniyet inşa etmiş olan ve birlikte yaşama 
arzusundaki insanlarımızın mensubu ol-
duğu bu millete ne diyeceğiz?

Bu sorunun cevabı; yazınızda referans 
aldığınız Erol Güngör hocada bellidir,

Hayasızca saldırdığınız ve iftira attığınız 
ve “Türk milletini var eden ve yaşatan un-
sur hars, yani kültürdür. Millet, ne coğra-
fi, ne ırki, ne siyasi ne de idari bir zümre 
değildir. Milliyette şecere aranmaz, yal-
nız terbiye aranır” ilkesini savunan Ziya 
Gökalp’te bellidir,

“Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye 
halkına Türk Milleti denir” diyen Devleti-
mizin kurucusu Mustafa Kemal’de bellidir,

“Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağ-
lı olan herkes Türktür” diyen Anayasamı-
zın 66. maddesinde bellidir.

Fakat anlaşılıyor ki, sizin inancınız mu-
allaktadır. Lütfen erdemli olun, cesur olun. 
Maksadınızı mevzii kazandıkça taksit tak-
sit açmayın. Riyakar olmayın. Önce Öğ-
renci Andı’na sataştınız, İstiklal Marşı’na 
bulaştınız, bölücülerle kol kola girdiniz. 
Şimdi de Anayasamızdaki Diyanet İşleri 
Başkanlığı’na, din derslerine ve milli kim-
liğimizi ifade eden tanımlarımıza taktınız.

Peki şimdi sormazlar mı size; “çok kül-
türlülüğümüze” halel getirecek unsurların 
revizyonunda sınırınız nedir? Eğer Türk 
Milleti ifadesi çok kültürlülüğe aykırı ise 
Türkiye adından da bir zaman sonra ra-
hatsız olacak mısınız?

Sözcülüğünü yapmakla övündüğünüz 
“Türkiye’nin tarihi dönüşümü” nden kas-
tettiğiniz; Anayasamızın başlangıç madde-
lerinde, ilk üç maddesinde ve 66. madde-
sinde ifade edilen temel değerler ve ilkele-
rin lağvedilmesi midir? Bu topraklarda ya-
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şayan halkın milli kimliğinin Türk Milleti 
olduğu, resmi dilinin Türkçe ve eğitimin 
yalnızca resmi dille yapılacağı, devletin 
şeklinin üniter cumhuriyet olduğu ilkeleri 
kastettiğiniz tarihi dönüşüme engel midir, 
değil midir?

Bu konuda faziletli bir tutumla açıkca 
savunduklarınızı paylaşabilecek ve toplu-
ma taahhüt edebilecek misiniz?

5) Yalan ve iftiranın kendilerine mubah 
lütfedildiğine inanan bu zavallılar; hala ve 
utanmazca sendikamızı darbecilerle, de-
mokrasi düşmanı çetelerle ilişkilendirme 
gayretindeki ithamlarına bu yazılarında da 
devam etmişler. Cumhurbaşkanlığı seçimi 
arifesinde, konfederasyonumuza gelen 
heyetin basın önünde yaptığı açıklamaya 
anında canlı olarak tepki koymuş olmamı-
za; bilahare, zikredilen görüşleri kesinlikle 
paylaşmadığımızı ve millet iradesinin üze-
rinde hiçbir iradenin var olamayacağını 
defalarca deklare etmiş olmamıza rağmen 
sapkınların hala yalanlarını sürdürüyor ol-
malarına inanamıyorum.

Teşkilatımızı bu yalan üzerine bina et-
tikleri kurgularla “Silivri sakinlerinin 
yoldaşlığıyla” itham edenlere soruyorum: 
Bugün Silivri sürecinin 1 numarası olarak 
şüpheliler arasında ve cezaevinde bulunan 
İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i, 
28 Ocak 2006 tarihinde sendikanız mer-
kezinde misafir ederek, “Türkiye Nereye 
Gidiyor Ve Çözümleri” konusunda verdi-
ği seminerinden feyz almadınız mı? Dün 
kendi iradenizle kucağında gezdikleriniz 
size yoldaş olmuyorken; bizim irademiz 
dışında beyanat veren ve buna rağmen 
anında müdahale ederek tekzip ettikleri-
miz bize nasıl yoldaş oluyor? Biraz ahlak 
lütfen!

6) Yalan manifestosu yazıda “12 Eylül 
2010 Anayasa Referandumu’nda KCK, 
BDP, KESK, DİSK, YARSAV ve CHP’nin 
yanında saf tuttukları gibi.” diyerek sendi-
kamıza iftirada bulunuluyor. Kimin, hangi 
gerekçelerle referandumda nasıl tavır aldı-
ğı kamuoyunun şahitliğindedir.

Ancak; KCK, BDP, KESK gibi örgütler 
ile; ana dilde eğitim, Anayasadaki milli 
kimlik tanımlamaları, üniter devlet şek-
li, İstiklal Marşı’nın okutulması, yerleşim 
isimlerinin değiştirilmesi gibi konularda 
Eğitim Bir Sen ve Türk Eğitim-Sen’in gö-
rüşleri mukayese edildiğinde bu örgütlerle 
kimin yan yana saf tuttuğu inkar edileme-
yecek açıklıkta görülecektir.

7) Cemil Koçak’tan alıntı yapılarak “12 
Eylül 1980 sürecinde, fotoğrafın bütününü 
göremeyenler kör kavgadan kahramanlık 

öyküleri türeterek hayata tutundular.” di-
yerek bir dönemin mücadelesini, acılarını 
ve inançlarını edepsizce tahkir eden bu 
zavallılara sormak gerekmez mi; sizler de 
fotoğrafın bütününü(!) görerek etek altına 
saklanan tatlı su demokratlarından, su-
landırılmış Müslümanlarından mısınız? 
Ayrıca; “İzmir’in kurtuluşu sonrasında 
‘İslam’ ortak paydasına ihtiyaç kalmadı”, 
“Atatürk’ün seküler yaklaşımı silah arka-
daşlarını muhalefete itti”, “Diyanet İşleri 
Başkanlığı rejime muhalefet edecekleri 
denetim için kuruldu”, “Atatürk, kendi 
nesli gibi, İslamiyet’in gelişmeye engel ol-
duğunu düşünüyordu”, “Atatürk, Türklüğü 
odak alan bir ‘dinde reform’ amaçlıyordu” 
(http://www.kozmikoda.tv/detayicerik.as
p?katid=6&icerik=55YayınTarihi:04.01.2
011) şeklindeki görüşleriyle meşrep ben-
zerliğiniz olduğu görülen Cemil Koçak 
ile tespitlerinizin örtüşmesi de son derece 
doğaldır.

8) “Düşünsel yenilgi ve bunalım” gibi 
süslü kelimelerle sendikamızı eleştirmeye 
cüret eden bu zavallı güruha hatırlatmak 
isterim ki; düşünsel istikrarın olduğu yer-
de bunalım olmaz.

“Gömlek değiştirmek” gibi bir acziyet ve 
değersizliği “sosyo-politik değişime adapte 
olmak” şeklinde yuvarlayarak varlığını de-
vam ettirme zilletine düşmek bunalımın 
kendisidir.

Dün başka bugün bambaşka düşünen-
lerin, Doğuda farklı Batıda değişik iddia 
sahibi olanların; her yerde ve her zaman-
da inandığı gibi yaşayan ve iddialarından 
taviz vermeyenlere nasihat vermeleri had-
sizliktir.

9) “…Sivil bürokrasi ile mevzi kazanma-
ya çalışan, kitleleri ve kamu kadrolarını 
kullanarak popülist ilişkileri sürdüren…” 
ifadeleriyle muhataplarını eleştiren bu ze-
vata güler misin, kızar mısın?

Kardeşim; 2002 yılından bu yana yaptık-
larınız ve yapmadıklarınız alenen ortada. 
Düşünebiliyor musunuz; adı sendika olan 
bir yapı; evrensel sendikacılık gereklilik-
lerinin asgari standartını dahi tutturama-
dan, 18 binden 195 bine gelmiş, bağlı ol-
duğu konfederasyonları ise 41 binden 515 
bine yükselmiş(!)

Sarı sendikacılığın uluslararası kuruluş-
lar tarafından dahi tescillenmiş, temsil et-
tiğin kesimin hakları için Hükümet unsur-
larına karşı bırakın etkili bir tavır almayı 
eleştirel bir söylem dahi geliştirememişsin 
ve hala utanmadan ithamda bulunuyor-
sun. Yaklaşık on yıldır; tetikçiliğini yaptı-
ğın siyasi erkin gücüyle sivil bürokrasiyi 

kendine asker yapacaksın, makamları ve 
kadroları kullanarak ahlaki tüm standart-
ları yerle bir edeceksin ve hala miyavlaya-
caksın!

Yok böyle bir şey.
 Vesselam kıymetli okuyucular;
Bu sözde sendikanın, eleştirilerimize hiç 

cevap bulamadığımız sözde cevabi yazıla-
rında belki de tek doğru cümleleri; TÜRK 
EĞİTİM-SEN’İN BİLDİĞİNİZ GİBİ ol-
masıdır.

Şundan emin olun ki; birilerinin ne de-
diği bizim için hiçbir değer taşımıyor.

Türk Eğitim-Sen, bugüne kadar olduğu 
gibi varolduğu sürece; etkin hak arama 
mücadelesini sürdürecek, eğitim çalışan-
larının kazanımlarının korunması ve ge-
liştirilmesi hedefinde taviz vermeden yü-
rüyecektir.

Öte yandan mensubu olduğumuz büyük 
Türk Milletinin düşünce ve beklentilerine 
samimiyetle tercüman olmaya devam ede-
ceğiz.

Anayasamızın başlangıç bölümünde an-
lamını bulan temel değerlerimiz, yine ana-
yasamızın ilk üç maddesinde ifade edilen 
dinamiklerimiz, milli kimliğimiz, eğitim 
dili Türkçemiz vazgeçilmezlerimiz olacak.

Kısa vadeli çıkarlar uğruna gömlek de-
ğiştirmedik, değiştirmeyeceğiz.

Büyük milletimizin inançlarını pazarla-
madık, pazarlamayacağız.

Anayasamızda, yüce dinimizi bir ça-
tışma aracı haline getirecek revizyonlara 
izin vermeyeceğiz. Türk Eğitim-Sen olarak 
çok iyi biliyoruz ki; “İslam milletimiz için 
sadece secde hali değil, secdeye eğilen ba-
şındadır. Yalnız camide değil, ezan sesiy-
le dolan evindedir. Yalnız Kur’an’da değil, 
onunla nurlanan kalplerdedir.”  

Anayasa, devletin felsefesini yansıtmalı-
dır.

Anayasa; Devletin kendini tanımladığı, 
milleti oluşturan bireylerin birlikte yaşama 
ülküsünün somutlaştırıldığı, milletin var-
lığını geçmişiyle bütünleştirerek geleceğe 
taşıyan mutabakat metinleri olmalıdır.

Anayasa; milli bir ruha sahip, milletin 
inançlarını teminat altına alan ve vatan-
daşlarının beklentilerini gören ortak bir 
sözleşme olmalıdır.

Saygılarımla.
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen 
Genel Başkanı İsmail Koncuk, Kanal B’de 
yayınlanan Güncel programına katılarak, 
özür grubu tayinleriyle ilgili önemli açıkla-
malar yaptı. Genel Başkan Koncuk, “Sayın 
Bakan ‘KHK ile özür grubu tayinleri yılda 
bir kez yapılacak’ diyor. Sayın Bakana izah 
ettim. ‘Bu insanlara yazıktır. Ailelerinden, 
çocuklarından ayrılar’ dedim. Sayın Bakan 
‘Değerlendireceğim’ diyor, hala değerlen-

direcek. Öğretmen atamalarında ‘Maliye 
Bakanlığı kadro vermedi’ deniliyor. Peki 
eşinden, çocuklarından ayrı olan insanla-
rın sorununu çözmek için para mı gereki-
yor? Bu durumda olanların sayısı iki bin 
kişi. Bir kişi bile olsa bunların yürek yan-
gınını yetkililerin kendi yüreklerinde his-
setmesi lazım. Bakınız, 1 Haziran tarihinde 
632 sayılı KHK ile sözleşmelilerin bir kıs-
mı kadroya geçirildi. Hükümet sözleşmeli 

personeli kadroya geçirirken sadece KHK 
ile geçiş yapanlara birtakım haklar vermiş, 
bu tarihten önce bileğinin hakkıyla puan 
üstünlüğüne göre kadroya geçenlere aynı 
hakları tanımamıştır. İşte tüm bunlar ku-
lağımızın üstüne yatacağımız ya da parayla 
çözeceğimiz sorunlar değildir. Bunlar dev-
lete olan güveni azaltmaktadır” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve An-
talya Kültür Sanat Vakfı (AKSAV) tarafın-
dan düzenlenen 48. Uluslararası Antalya 
Altın Portakal Film Festivali’nde ödül alan 
sanatçı Cem DAVRAN yaptığı konuşmada 
ataması yapılmayan öğretmenlerin prob-
lemlerine dikkat çekti.

Atanamayan öğretmenlerin yaşadı-
ğı dram toplumun her kesiminde karşılık 
bulurken, Hükümetten hala ses yok. Gün 
geçmiyor ki, meslektaşlarımızın problem-
leriyle ilgili bir girişim gündeme gelmesin 
ya da öğretmenlerimiz bir vesileyle sıkın-
tılarını kamuoyu önüne taşımasın. Sayıları 
üçyüzellibini aşmış olan ataması yapılma-
mış meslektaşlarımız, yıllardır her fırsatı 
değerlendirmekte, türlü eylem ve etkin-
liklerle öğretmen ihtiyacı ve yeteri sayıda 
öğretmen ataması yapılması için gündem 
oluşturmaya gayret göstermektedir.

Öğretmen adaylarımız, son olarak da 
Hükümetin seçim öncesi söz verdiği 55.000 
Ağustos atamasının peşinde koşuyorlar.

Bilindiği üzere o zamanki Milli Eğitim 
Bakanı Nimet ÇUBUKÇU 55.000 öğret-
men ataması yapacağını duyurmuş fakat 
Ağustos’ta yalnızca 11.000 atama gerçek-
leştirilmişti. Bir Bakanın sözü Hükümetin 
sözüdür. Dolayısıyla AKP Hükümetinin ve 
sayın Başbakanın sözlerine sahip çıkmala-
rını ve bu yıl bitmeden 44.000 öğretmenin 
daha atamasını yapmalarını kamuoyu bek-
lemektedir.

Fakat ne gariptir ki; bu kadar ferya-
da rağmen aylardır Hükümetten ve Sayın 
Başbakandan çıt çıkmıyor. Toplumun tüm 
kesimleri öğretmenlerimizin sıkıntılarını 

paylaşırken, Hükümetin bu derece duyar-
sız kalması anlaşılmaz bir durumdur.

Son olarak tiyatro ve sinema sanatçı-
sı Cem DAVRAN; 48. Uluslararası Altın 
Portakal Film Festivali’nin ödül töreninde 
yaptığı teşekkür konuşmasında bu konu-
ya değindi. Davran, 1979 yılında oynadığı 
Yusuf ile Kenan adlı filmdeki rolüyle “En 
iyi çocuk oyuncu” ödülünü alırken yaptığı 
konuşmada ataması yapılmayan öğretmen-
lerin dramını gündeme taşıdı. Cem Dav-
ran, “Yusuf ile Kenan’da öğretmenlerime 
de borcum var. Kısa bir süre önce devlet 
55 bin atama yapacağını açıkladı. Gencecik 
insanlar umutla beklerken 10 bin atamada 

durdu. Aileleriyle birlikte yüz binlerce in-
san bu atamaları bekliyor. Yüreğime otur-
du. Günlerdir bunun peşinde koşuyorum. 
Çocuk Cem olarak yalvarıyorum. Benim 
ödülüm 30 sene gecikti, onların ataması bu 
kadar gecikmesin.” Diyerek problemi çok 
güzel bir şekilde bir kez daha toplumun 
gözü önüne koydu.

Sayın Cem Davran’a sergilediği bu sa-
natçı duyarlılığından ötürü teşekkür ediyo-
ruz. Ayrıca Sayın Başbakan ve Hükümete 
de çağrıda bulunuyor, birinci derecede so-
rumlu mercii olarak sanatçılarımız kadar 
duyarlı olmalarını ve 44.000 atamayı bir an 
önce gerçekleştirmelerini istiyoruz.

GENEL BAŞKAN: AİLELERİNDEN AYRI İNSANLARIN 
SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN PARA MI GEREKİYOR?

Türkiye’nin SendikasıTürkiye’nin Sendikası
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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İs-
mail Koncuk: “Memurun iş güvencesine 
göz dikenler bilsin ki; böyle bir durumda 
Türkiye’yi eylem alanına çeviririz”

Kamu çalışanlarının haklarını gerile-
tecek, iş güvencesini ortadan kaldıracak 
birçok kanun tasarısının gündemi meşgul 
ettiği bir dönemi yaşamaktayız. Bir çalışan 
için kazanılmış en büyük haklardan biri, iş 
güvencesidir. İktidar geldiği günden beri, 
memurluk güvencesini ortadan kaldırarak, 
güvensiz ve güvencesiz bir çalışma hayatı 
oluşturmak için altyapı hazırlamakta, türlü 
söylemlerle kazanılmış haklarını yok ede-
cek uygulamalarla, memurlarımızı adeta 
bir ateş çemberinin içine atmak istemek-
tedir. Türkiye Kamu-Sen, Türk memurunu 
çepeçevre sarmakta olan bu ateş çemberini 
parçalamak için çok mücadele vermiştir.

Milletimiz önemli konularda yanlış 
bilgilendiriliyor

Ne yazık ki milletimiz, geleceğini etki-
leyecek olan önemli konularda sürekli yan-
lış bilgilendirilmekte ve yönlendirilmekte-
dir. Ülkemizin temeline dinamit koymak 
isteyenler, önce yapay sorunlarla gündemi 
meşgul emekte, ardından da bu sorunun 
kaynağı olarak ilgisiz yerleri hedef göster-
mektedirler. Nitekim geçmişte de kamu 
yönetimi ve kamu personeli reformu adı 
altında yürütülen ve Türkiye Kamu-Sen’in 
mücadelesi sonucunda rafa kaldırılan ça-
lışmalarında bunların örneklerini gördük.

Memurlar tasfiye edilmek isteniyor
Yıllardan beri ülkemiz, bazı malum 

çevreler aracılığıyla yıpratılmakta, kaynak-
larımız ve değerlerimiz talan edilmektedir. 
Ancak; ne hikmetse hazırlanan her kanun 
tasarısı bu olumsuzlukların kaynağı olarak 
kamu kurumlarını ve kamu çalışanlarını 

göstermektedir. Şimdi de bir kez daha eşit 
işe eşit ücret, daha sade bir kamu perso-
nel sistemi gibi aldatmacalarla, herkesin 
çalışan adı altında birleştiği ve en temel 
çalışma haklarından mahrum kaldığı bir 
yapı oluşturulmak istenmektedir. Bu yolla 
memurlar cezalandırılacak ve tasfiye edile-
cektir. Bir kere, hazırlanmakta olduğu id-
dia edilen kanunla ilgili olarak sivil toplum 
kuruluşlarına bilgi verilmemesi, onların 
görüşlerine başvurulmaması başlı başına 
kabul edilemez bir durumdur.

Memurluk güvencesini kaldırmaya 
çalışıyorlar

Türkiye Kamu-Sen olarak, yıllardır her 
ne ad altında olursa olsun tüm çalışanların 
iş güvencesine kavuşturulması için müca-
dele etmekteyiz. Ancak kamuoyuna yansı-
yan açıklamalardan siyasi iktidarın, kamu 
kesiminde memurluk güvencesini yok et-
meye, tek tip istihdam modeli diyerek me-
murları, özel sektör işçileriyle aynı potada 
eritmeye ve iş güvencesini kaldırmaya ça-
lıştığı görülmektedir.

Türkiye Kamu-Sen olarak memurları 
uyarıyoruz

Son günlerde bütün basın yayın organ-
larında gerekli yasal düzenlemelerin yapı-
lacağı, kamu personel sisteminin tamamen 
değiştirilerek, tek tip istihdam modeline 
geçileceği haberleri yer almaktadır. Bilin-
melidir ki, cilalanmış paketler eşliğinde 
sunulan bu istihdam biçimi, her türlü gü-
venceden mahrum, tayin hakkı olmayan, 
aile bütünlüğünün korunmadığı, türlü 
istismarlara açık, sendikasız, güvensiz ve 
güvencesiz bir modeldir. Bu yolla memur-
ların Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşun-
dan beri elde ettikleri en büyük kazanım 
olan iş güvenceleri gasp edilmek üzeredir. 

Bu nedenle tüm memurlarımızı karşı kar-
şıya oldukları bu tehlike konusunda uya-
rıyor; yapılan yanlış yönlendirmelere kan-
mamaları ve güvencelerine sahip çıkmaları 
için harekete geçmeye davet ediyoruz.

Türkiye’yi eylem alanına çeviririz
Sorunları çözmenin yolu, sorunların 

temelinde yatan nedenlerin doğru tespit 
edilmesinden geçmektedir. Ama eğer ni-
yetiniz kötüyse; o zaman personel reformu 
dersiniz, milyonlarca kamu çalışanını söz-
leşmeli statüye geçirip, iş güvencesini yok 
etmek istersiniz. Kamu yönetimi reformu 
dersiniz, üniter devleti bitirmek istersiniz. 
Üstelik bunları yaparken de kamuoyunu 
yanıltır, gerçekleri gizlersiniz. Bu tasarıları 
kapalı kapılar ardında hazırlar, kimselere 
göstermezsiniz. Hazırladığınız kanun tas-
laklarını, hamaset dolu sözlerle piyasaya 
pazarlamaya çalışırsınız ama gerçek içeri-
ğinden de kimseye bahsetmezsiniz. Sonra 
da çıkar, bu düzenlemeleri milletin ve va-
tanın iyiliği için yaptığınızı iddia edersiniz. 
Ama kimse size inanmaz. Zaten Türkiye 
Kamu-Sen de bu niyetlerinizi bildiği için 
buna asla müsaade etmez. Türk memuru-
nun güvencelerini yok etmek isteyenler, 2 
milyon 600 bin kamu çalışanının çelikleş-
miş iradelerini karşılarında bulur. Böyle 
bir girişim durumunda, Türkiye’yi eylem 
alanına çevireceğimizden kimsenin şüphe-
si olmamalıdır. Bu nedenle Türk memuru-
nun en büyük kazanımını gasp etmeye ça-
lışanlar, akıllarını başlarına almalı ve daha 
aklıselim hareket etmelidirler. 

MEMURUN İŞ GÜVENCESİNİ 
GASP EDEMEZSİNİZ !

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız ve 
soydaşlarımızın öğrenim çağındaki çocuk-
larının eğitim ve öğretimini sağlamak ama-
cıyla Milli Eğitim Bakanlığınca yurtdışında 
öğretmen görevlendirmeleri yapılmaktadır.

27/09/2011 tarihinde yayınlanan 2011 
yılı Yurt Dışında (Almanca ve Fransızca ko-
nuşulan Avrupa ülkeleri ile Afganistan’da) 
görevlendirilecek öğretmenlerin temsil ye-
teneği mülakat kılavuzu yayımlanmıştır. Ya-

yımlanan kılavuza göre bakanlık tarafından 
bu ülkelere görevlendirilecek öğretmen se-
çiminde yazılı sınav yapılmadan sadece mü-
lakat usulü ile öğretmen seçimi yapılacaktır. 
Anılan kılavuzun temsil yeteneği mülakatı 
başlıklı 2. bölümünün ve 1.2. başvuru ve gö-
revlendirme şartları başlıklı “l” bendinde yer 
alan“sınav başvurusunun son günü itibariyle 
45 yaşından gün almamış olmak” ibaresinin 
yürütmesinin durdurulması ve devamında 
iptali için Danıştay nezdinde dava açtık.
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Bir siyasi partimizin Genel Başkan Yar-
dımcısı 12.03.2010 tarihinde saat 18:00 de 
Bayburt Halk Eğitim Merkezi’nde “Çözülen 
Türkiye” konulu panele konuşmacı olarak 
katılmıştır. Bu panele; esnaf, işçi, memur, 
gazeteci, vb birçok kişi katılıp dinlemiştir. 
Ancak dinleyiciler arasında bulunan öğret-
menler hakkında İl Mili Eğitim Müdürlüğü 
disiplin soruşturması başlatmış ve bu panele 
katılmalarından dolayı öğretmenlere disip-
lin cezası verilmiştir.

Türk Eğitim Sen olarak; herhangi bir si-
yasi parti yetkilisinin paneline katılarak, 
sadece dinleyen; siyasi bir amblem taşıma-
yan, siyasi bir slogan atmayan öğretmenlere 

soruşturma açıp, ceza verilmesinin mantıklı 
bir gerekçesinin veya hukuki bir dayanağı-
nın olmadığı Bayburt Valiliğine ve Bayburt 
ili ve ilçeleri milli eğitim müdürlüklerine 
bildirilmiştir. Bu cezaların verilmesinin 
kamuoyu nazarında Bayburt Valiliğini zor 
durumda bırakacağı her ortamda dile geti-
rilmiştir.

Türk Eğitim Sen olarak bu cezaların iptali 
için açtığımız davalar Trabzon İdare Mah-
kemesince incelenmiş olup ceza verilmesini 
gerektirir bir durum olmadığından bahisle 
cezalar iptal edilmiştir. Bayburt Valiliği’nce 
Bayburt’ta eğitim çalışanlarına yapılan zu-
lüm Türk Eğitim Senin çabasıyla engellen-

miştir. Bu kararın bazı Valileri, İl Milli Eği-
tim Müdürlerine ders olmasını diliyoruz. 
Zulüm payidar olamaz, Türk Eğitim Sen 
zulme ve zalimlere asla fırsat vermeyecektir.

ESKİ BAYBURT VALİSİNİN KULAKLARI ÇINLASIN!

“Milli Eğitim Bakanlığı Personeline 
Ödenecek Ek Ödemeye İlişkin Usul ve 
Esaslar” ile ek ödeme cetvelleri, 26.10.2011 
tarih ve 72234 sayılı Bakan onayı ile 
14.09.2011 tarihinden geçerli olmak üze-
re yürürlüğe konmuştur. Esaslarda, döner 
sermaye gelirlerinden yapılan üretimi teş-
vik primi ve ücret ödemelerinin net tuta-
rının, ek ödemenin aylık net tutarından 
mahsup edileceği düzenlenmiştir. Buna 
göre çalışmanın karşılığı olan fazla mesai 
ücreti, üretimi teşvik primi vb ödemeler ek 
ödemeden düşülerek, kalan kısım ek öde-
me olarak personele ödenecektir. Fazla me-
sai yapan ya da üretimi teşvik primi alan 
bir personel ile almayan arasında ek ödeme 
bakımından farklılıklar oluşacaktır.

Ek ödeme cetvellerinde, ek ödeme 
oranları belirlenirken, aynı unvanla görev 
yapan personel açısından merkez ve taşra 
arasında ayrım yapıldığı gibi, taşranın da 
Ankara-İstanbul-İzmir, Büyükşehir Bele-
diyesi bulunan iller ve diğer iller şeklinde 
üçlü ayrıma tabi tutulduğu görülmektedir. 
Aynı görevi ifa eden personel arasında coğ-
rafi yer bakımından ayrım yapılması, eşit 
işe eşit ücret ilkesine aykırı olup, eğitim 
camiasında çalışma barışını olumsuz etki-
leyecektir. Diğer yandan MEB’de şef unva-
nıyla görev yapan personele üstlendikleri 
sorumluluğa göre çok düşük oranlarda ek 
ödeme öngörülmüş, düzenlemenin bu şek-
liyle yönetici konumunda görev yapan şef-
ler astlarından daha az aylık gelir elde eder 
hale gelmişlerdir. Teknik hizmetler sınıfın-
da teknisyen ve tekniker unvanıyla görev 
yapan personel ise ek ödeme cetvellerinde 
tamamen unutulmuş olup, diğer personel 
arasında kabul edilmiştir.

Türk Eğitim Sen olarak Danıştay’da 

açtığımız davada, “Milli Eğitim Bakanlığı 
Personeline Ödenecek Ek Ödemeye İlişkin 
Usul ve Esaslar”ın 4. maddesinin (a) bendi 
ile Esaslar ekinde yer alan ek ödeme cetvel-
lerinden II sayılı cetvelin 11. sırasında yer 
alan (Şef kadrosunda bulunanlara ayrıca 
5’er puan ilave edilir.) ibaresinin, II sayılı 
cetvelde şef kadrosuna ilişkin ayrı kalem-
de düzenleme yapılmamasına ilişkin ek-
sik düzenlemenin, II sayılı cetvelde teknik 
hizmetler sınıfında görev yapan personele 
ilişkin ayrı kalemde düzenleme yapılma-
masına ilişkin eksik düzenlemenin, IV 
sayılı cetvelin 11. sırasında yer alan (Şef 
kadrosunda bulunanlara ayrıca 5’er puan 
ilave edilir.) ibaresinin, IV sayılı cetvelde 
şef kadrosuna ilişkin ayrı kalemde düzen-
leme yapılmamasına ilişkin eksik düzenle-

menin, IV sayılı cetvelde teknik hizmetler 
sınıfında görev yapan personele ilişkin ayrı 
kalemde düzenleme yapılmamasına ilişkin 
eksik düzenlemenin, V sayılı cetvel ile VI 
sayılı cetvelin tamamının öncelikle yürüt-
mesinin durdurulması ve devamında ipta-
lini istedik.

Davamızın olumlu sonuçlanması duru-
munda, Milli Eğitim Bakanlığında görev 
yapan il milli eğitim müdür ve müdür yar-
dımcıları, şube müdürleri, ilçe milli eğitim 
müdürleri, saymanlar, il eğitim denetmen-
leri, şef, teknisyen, tekniker, memur, şoför, 
VHKİ, hizmetli gibi görevlerde çalışan tüm 
eğitim personeli açısından iller bazında ge-
tirilen ayrım ortadan kalkacak ve tüm per-
sonel yaptığı işe göre eşit oranda ek ödeme-
den yararlanacaktır.
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Milli Eğitim Bakanlığının 2011/40 sayı-
lı Genelgesi’nde, bağış alan okul müdürleri 
hakkında soruşturma açılacağı belirtilerek 
valiliklere bu yönde talimat gönderilmesi 
üzerine, Türk Eğitim-Sen olarak, okul mü-
dürleri ile toplantı düzenlemiş ve konuy-
la ilgili Bakanlığa gönderdiğimiz raporda, 
hem bu Genelgenin iptalini istemiş, hem 
de okullardaki kırtasiye, temizlik, yardımcı 
personel vb zorunlu giderlerin karşılanması 
için Bakanlık tarafından ödenek ayrılıp ay-
rılmadığını sormuştuk.

Bakanlığın cevabi yazısında, okullarda 
yeni öğretim yılı başlangıcı ve diploma ve-
rilmesi dönemlerinde bazı okul yöneticisi 
ve okul aile birliği temsilcileri tarafından 
kayıt ve diploma hizmetlerine karşılık veli-
lerden bağış talep edildiği, maddi durumu 
yetersiz vatandaşların zorunlu bağış karşı-
sında sıkıntı yaşadığı, bu tür bağışların ya-
pılmaması için 2011/40 sayılı Genelge’nin 
yayımlandığı, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel 
Kanunu hükümleri kapsamında ilköğretim 
okullarının giderlerinin merkezi bütçeden 
il özel idarelerine gönderilen ödeneklerle 

karşılandığı, Kanun’da değişiklik yapılma-
dan okullara doğrudan ödenek gönderil-
mesinin mümkün olmadığı bildirilmiştir. 
Bakanlığın okullardaki harcamaların hangi 
kaynaklardan karşılanacağına ilişkin her-
hangi bir çalışma içinde olmadığı ve bu 

konuya kayıtsız kaldığı ortadadır. Okul Aile 
Birliklerine yönetmelikle bağış kabul etme 
hakkı verildiği halde, birlikler yok sayılarak 
fatura okul müdürlerine kesilmektedir. Hiç-
bir yasal dayanağı olmayan bu uygulamalar 
hukuka aykırıdır. 

Türk Eğitim Sen olarak, bağış alan okul 
müdürlerine soruşturma açılması yönünde 
emir veren Bakanlığın haksız uygulamaları-
na karşı okul müdürlerimize her türlü deste-
ği vermeye devam edeceğiz. 

Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştir-
me Yönetmeliğinin Genel ve özel hayatı 
etkileyen nedenlere bağlı yer değiştirmeler 
başlıklı 39. maddesinde “ (1) Genel hayatı 
etkileyen;  deprem, sel,  yangın ve benzeri 
doğal afetlerin meydana geldiği yerleşim 
yerlerinde veya bölgelerde kendisinin veya 
bakmakla yükümlü olduğu yakınlarından 
birisinin maddi veya manevi zarara uğra-
dığını kriz merkezlerinden alacağı belge ile 
belgelendirmeleri ve görev yaptıkları ilin en 
üst mülkî amirinin uygun görmesi kaydıyla 
öğretmenler olay tarihinden itibaren bir yıl 
içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilir-
ler.” Hükmünü içermektedir.

Deprem bölgesinde görev yapan eğitim 
çalışanları yönetmeliğin bu hükmüne göre 
istemeleri halinde genel ve özel hayatı etki-
leyen nedenlere bağlı yer değiştirmeler kap-
samında yer değişikliği isteyebileceklerdir. 
Ancak; anılan yönetmelik hükmüne göre bu 
kişilerin kendisinin veya bakmakla yüküm-
lü olduğu yakınlarından birisinin maddi 
veya manevi zarara uğradığını kriz merkez-
lerinden alacağı belge ile belgelendirmeleri 
gerekmektedir. Bu belgenin alınmasında bir 
çok zorluklarla karşılaşılmakta, bu nedenle 
deprem mağduru olduğu halde pek çok öğ-
retmen bu madde hükmünden yararlana-
mamaktadır.

Türk Eğitim Sen olarak deprem nedeniyle 
yakınlarını kaybetmiş, evi ve eşyaları büyük 
zararlar görmüş, depremin yarattığı psiko-
lojik travma nedeniyle olumsuz etkilenmiş 
eğitim çalışanlarına yukarıdaki hükümden 
faydalanmaları için kolaylık sağlanması ge-
rektiği kanaatindeyiz. Bu durumdaki eğitim 
çalışanlarına gereken kolaylıkların sağlan-
ması için Milli Eğitim Bakanlığına yazılı 
başvuruda bulunduk.

Bilindiği üzere 23 Ekim 2011 tarihinde Van 
İlimizin yakınlarında meydana gelen 7.2 şidde-
tindeki deprem yüzlerce vatandaşımızın ölümü, 
yaralanması ve evinden barkından olması ile so-
nuçlanmıştır. Ölenlerden 63’ü de görevini yapmak 
üzere o bölgede bulunan öğretmenlerimizdendir. 
Deprem bölgesinde görev yapan öğretmenlerimi-
zin, yaşadıkları afet sebebiyle psikolojileri olumsuz 
etkilenmiştir. Evlerin hasar görmesi sebebiyle ba-
rınacak yer sorunu gündeme gelmiş ve iklim şart-
larının her geçen gün güçleşmesi de olayı içinden 
çıkılmaz hale getirmiştir.  

Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiği-
miz yazıda, eğitim-öğretim hayatının depremden 
dolayı gördüğü olumsuz etkinin en aza indirgen-
mesi için, bölgede prefabrik konut tahsisinde öğ-
retmenlerimize öncelik tanınması hususunda ta-
lepte bulunduk.

OKULLARDA ÖDENEK YOKSA ÇÖZÜM NE? 
SORUŞTURMALAR HUKUKSUZ

DEPREMZEDE EĞİTİMCİLERE YER 
DEĞİŞTİRMEDE KOLAYLIK SAĞLANMALIDIR
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Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER, 
01.11.2011 tarihinde eğitim sendikaları ile 
bir görüşme yaptı. Türkiye Kamu-Sen ve 
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Kon-
cuk ve diğer eğitim sendikalarının genel 
başkanlarının hazır bulunduğu görüşmede 
başta Van’da yaşanan depremde hayatını 
kaybeden öğretmenlerimiz olmak üzere eği-
timin birçok sorunu ele alındı.

Ömer DİNÇER ile yaptığımız görüşme-
de, Van ilinde meydana gelen depremde ya-
ralanan, yakınlarını kaybeden, evi yıkılan, 
ciddi travma yaşayan öğretmenlerimize baş-
ka illere tayin hakkı verilmesini, stajyerken 
hayatını kaybeden 42 stajyer öğretmenin 
ailelerine de maaş bağlanması için kanuni 
düzenleme yapılmasını istedik. Ayrıca Ge-
nel Başkanımız İsmail Koncuk, bu bölgede 
görev yapanlara iki yıllığına çift maaş uygu-
laması önerdi. Bakan Dinçer bu konularda 
çalışma yapıldığını, depremde yaşamını yi-
tiren ve yaralanan öğretmenlerimizin ailele-
rine 10 bin TL yardım yapılacağını söyledi. 
Bakan, bu bölgede görev yapanlara iki yıllı-
ğına çift maaş uygulaması ile ilgili bir karar 
alınmasının ise hükümete ait olduğunu kay-
detti. Görüşmede Milli Eğitim Bakanı Ömer 
Dinçer, Ağustos’ta ataması yapılmayan, an-
cak ‘istediğim yerlere yerleşemezsem, diğer 
illerde de görevi kabul ederim’ seçeneğini 
işaretleyenler arasından 800 öğretmenin 
Van’a atanacağını, 14 Kasım tarihine kadar 
bu işlemlerin bitirileceğini söyledi.

Bakan Ömer Dinçer, Haziran ayının so-
nuna kadar bu bölgede gönüllü olarak öğ-
retmen çalıştırmak istediklerini ifade etti 

ve sendikalardan destek istedi. Buna göre 
Haziran ayının sonuna kadar diğer bölgeler-
den gönüllü öğretmenler bu bölgede görev 
alabilecekler, görev süresi sona erince eski 
okullarına geri dönecekler. Sendikalar, bu 
konuyu destekleyebileceklerini ifade etti.

Genel Başkan İsmail Koncuk, sendikalar 
ile Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer arasın-
da yapılan görüşmede, özür grubu tayinleri-
nin yılda en az iki kez yapılmasını ve bu bağ-
lamda öğretmenlere yarıyıl sonu itibariyle 
özür tayin hakkı verilmesini istedi. Bakan 
Dinçer, bu konuda henüz bir karar vermedi-
ğini, karar alındığı takdirde bizlerle paylaşa-
cağını söyledi. Bakan Dinçer’e, öğretmenlere 
yılda iki kez özür grubu tayin hakkı verilme-
mesi durumunda Türk Eğitim-Sen olarak 
eylem yapmak zorunda kalabileceğimizi ifa-
de ettik. Genel Başkanımız İsmail Koncuk, 
görüşmenin sonunda Sayın Bakan’a bir kez 
daha “özür grubu tayin hakkı konusunda bir 
müjde verelim mi?” diye sordu. Bakan ise “ 
hayır, hala değerlendiriyorum” şeklinde ce-
vap verdi.

Genel Başkan Koncuk, Bakan Dinçer’e, 
okullarda toplanan bağış paraları konu-
sunda okul müdürlerine soruşturma açıl-
masının yanlış olduğunu, bu talimatın geri 
çekilmesi gerektiğini söyledi. Bakan Din-
çer, bu talimatı geri çekmeyeceğini ifade 
edince, Genel Başkanımız da Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın bu konuda okul müdürlerine 
bir ceza veremeyeceğini ve ısrar etmemesi 
gerektiğini söyledi.

Genel Başkanımız İsmail Koncuk, ata-
ması yapılmayan öğretmenlere verilen 55 

bin öğretmen ataması sözünün tutulmadığı-
nı, bu konuda özür dilendiğini ama özrün 
yetmeyeceğini belirterek, Sayın Bakan’dan 
öğretmen ataması yapılması için gayret sarf 
etmesini istedi. Bakan Dinçer, “prosedürü 
biliyorsunuz” deyince Genel Başkanımız, bu 
konuda tepkilerin artık Milli Eğitim Bakan-
larına değil, artık Başbakana yöneleceğini, 
bu kadar ataması yapılmayan öğretmenin 
görmezden gelinemeyeceğini, bunun ülke 
sorunu haline geldiğini, ataması yapılmayan 
öğretmenlerin sorununa bir an önce çözüm 
bulunması gerektiğini ifade etti.

Genel Başkanımız, Bakan Dinçer’e, ata-
nacak üst düzey yöneticilerin sadece işlet-
meciler arasından değil, tebeşir tozu yutmuş 
eğitimciler arasından yapılmasını da istedi. 
Bu konuda eğitimcilerin ciddi rahatsızlık 
duyduğunu, tebeşir tozu yutmamış insanla-
rın milli eğitime katkılarının olmayacağını 
belirten Koncuk, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
bir işletme olmadığını belirtti.

Bakan Dinçer ise, 18-20 Kasım tarihle-
rinde Antalya’da yapılacak olan Milli Eğitim 
Çalıştayı’nda bu konuların görüşülebileceği-
ni, sendikaların görüşlerini orada da seslen-
dirmesini beklediğini ifade etti.

Genel Başkanın notu: Türk Eğitim-Sen 
olarak eğitimin sorunlarının çözülmesi 
noktasındaki gayretlerimiz devam edecek-
tir. Bilhassa özür grubu tayinleri konusunda 
bir yumuşama olabileceğini düşünüyoruz. 
Umuyoruz ki taleplerimize olumlu cevap 
verilir. Aksi takdirde yeni eylemler söz ko-
nusu olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

GENEL BAŞKANIMIZ 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI 

ÖMER DİNÇER İLE GÖRÜŞTÜ



Kasım 2011

TÜRK EĞİTİM-SEN
TÜRKİYE KAMU-SEN 15

GENEL BAŞKAN’DAN MİLLİ EĞİTİM BAKANI 
ÖMER DİNÇER’E MEKTUP

Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsma-
il Koncuk, Milli Eğitim Bakanı 
Ömer Dinçer’e mektup gönde-
rerek, Milli Eğitim Bakanlığı’na 
atanacak üst düzey yöneticilerin 
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesin-
de görev yapan, eğitim kökenli 
kişiler arasından seçilmesini is-
tedi. Koncuk mektupta, “Türk 
Eğitim-Sen olarak, bundan sonra 
yapılacak üst düzey atamalarda 
hassas davranılmasını istiyoruz. 
Eğitimle yoğrulmuş, bilgi ve 
tecrübesini eğitim alanında ko-
nuşturan, eğitime hâkim, eğitim 
çalışanlarının dertleriyle dert-
lenen, onların sevinçlerini pay-
laşabilen kişilerin Milli Eğitim 
Bakanlığı’nda üst düzey yöneti-
ci olarak görev yapması doğru 
olacaktır. Çünkü ne Milli Eği-
tim Bakanlığı bir işletme, ne de 
Milli Eğitim Bakanlığı’nı yöne-
tenler işletmecidir. Milli Eğitim 
Bakanlığı’nda işler ticari hayatın 
kurallarına göre yürümez” dedi. 
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TÜRK EĞİTİM-SEN İSTANBUL 9 NO’LU ŞUBE, 
GENEL KURULUNU YAPTI

Türk Eğitim Sen üyesi Yahya ASLAN, Şır-
nak İli Güçlükonak İlçesi Boyuncuk İlköğre-
tim Okulunda 657 sayılı Yasanın 4/b madde-
si kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak 
görev yapmakta iken, Mardin İli Derik İlçesi 
Ambarlı İlköğretim Okuluna kadrolu olarak 
atanmıştır. Bu atama işleminden dolayı sü-
rekli görev yolluğunun kendisine ödenmesi 
için idareye yaptığı başvuru reddedilmiştir. 
Bu red işleminin iptali istemiyle açılan da-
vada, Mardin İdare Mahkemesinin 2011/451 
E., 2011/1874 K. Sayılı ve 23.09.2011 tarihli 
kararıyla işlem iptal edilmiştir. Kararın ge-
rekçesinde; atama işlemi sonucunda görev 
yeri değişen kamu görevlisinin karşı karşıya 
kaldığı külfetin kamu hizmetinin yürütme-
sinden kaynaklanması nedeni ile bu külfetin 
kamuca karşılanması gerektiği, sözleşme-
li statüde öğretmen olarak görev yapmakta 
iken yine öğretmen olarak memur kadrosuna 
atanan ve dolayısıyla yaptığı görevde herhan-
gi bir değişiklik olmaksızın sadece tabi oldu-
ğu personel rejimi değişen davacının sürekli 
görev yolluğuna hak kazandığı belirtilmiştir.

Türk Eğitim-Sen İstanbul 9 No’lu Şube-
si,1.Olağan Genel Kurulunu yaparak yeni 
yönetimini oluşturdu. 08 Ekim 2011 Cu-
martesi günü, Büyüçekmece Öğretmene-
vinde gerçekleştirilen Genel Kurula, Şube 
delegelerinin yanı sıra,Türk Eğitim-Sen 
Genel Mali Sekreteri S.Ali KAPLAN,Türk 
Eğitim –Sen Genel  Eğitim ve Sosyal İşler 
Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN,Türkiye 
Kamu-Sen İstanbul İl Temsilcisi Hanefi 
BOSTAN,Türk Eğitim-Sen İstanbul Şube 
Başkanları  H.İbrahim ÇAKMAK,Ali İh-
san HASANPAŞAOĞLU,Fuat YİĞİT ve 
Mustafa KAVLU ile Türk Sağlık-Sen İs-
tanbul 5 No’lu Şube Başkanı Oğuz TOY ve 
Yön. Krl. üyeleri  ve Eğitimciler yoğun katı-
lım gerçekleştirdiler.

Türk Eğitim-Sen İstanbul 9 No’lu Şube 
Kurucu Başkanı Enver DEMİR, Türkiye 
Kamu-Sen İstanbul İl Temsilcisi Hanefi 
BOSTAN, Türk Eğitim-Sen Genel Eğitim 
ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz KOCA-
KAPLAN ve Türk Eğitim-Sen Genel Mali 
Sekreteri S.Ali KAPLAN birer konuşma 
yaparak,Yeni kurulan Şubenin hayırlı ol-
ması dileklerinde bulundular,Sendikal 
çalışmalar ve gelişmeler hakkında bilgi 
vererek önümüzdeki dönemde yapılması 
gereken çalışmalar  hakkında açıklama-
larda bulundular.Tek Liste halinde gidilen 
seçimde Enver DEMİR, Türk Eğitim-Sen 
İstanbul 9 No’lu Şubeye tekrar Başkan se-
çildi. Şubenin yeni yönetim kurulu aşağı-
daki şekilde gerçekleşti.

YÖNETİM KURULU  
Enver DEMİR
Mehmet YALÇINDAĞ 
S.Akın YURTDAGÜLEN 
Gökhan YAZICI 
Sebahat BARDAKÇI 
Sinan SAKALLI 
Funda KARABULUT
 
DENETLEME KURULU  
Fatih SARIKABAK 
Ahmet DEMİR 
Alper TUNCAY 

DİSİPLİN KURULU  
Ertan SEVEN 
Zekeriya ARTAR 
Adem Merter YUMUK
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Türkiye Kamu-Sen bugün Ankara Kızı-
lay Meydanında terör saldırılarını protes-
to etmek amacıyla miting yaptı. Türkiye 
Kamu-Sen’in düzenlediği mitinge 50 bin 
kişi ellerinde Türk bayrakları ile katıldı.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen 
Genel Başkanı İsmail Koncuk, Türk Sağlık-
Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türk 
Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, 
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İl-
han Koyuncu, Türk Diyanet Vakıf-Sen 
Genel Başkanı Nuri Ünal, Türk Haber-Sen 
Genel Başkanı İsmail Karadavut, Türk Ta-
rım Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet De-
mirci, Türk İmar-Sen Genel Başkanı Necati 
Alsancak, Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı 
Nazmi Güzel, Türk Enerji-Sen Genel Baş-
kanı Celal Karapınar, Türk Kültür Sanat-
Sen Genel Başkanı Hasan Hüseyin Yılmaz, 
Türk Emekli-Sen Genel Başkanı Osman 
Özdemir, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sen-
dikaların genel merkez yönetim kurulu 
üyeleri, şube başkanları, Türk Dayanışma 
Konseyi üyesi kuruluşlar ve şehit annele-
rinin hazır bulunduğu mitingde hain terör 
saldırıları protesto edildi. Mitinge yoldan 
geçen araçlar kornalarını çalarak destek 
verdi.

Mitingde şehitlerimiz için bir dakikalık 
saygı duruşunda bulunuldu, ardından İs-
tiklal Marşı okundu. Türk Diyanet Vakıf-
Sen Genel Başkanı Nuri Ünal da şehitleri-
miz için dua okudu. “Her şey vatan için”, 
“Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Ne mut-

lu Türküm diyene”, “Türk Kürt kardeştir, 
ayrım yapan kalleştir” sloganlarının atıldı-
ğı mitingde dev bir Türk bayrağı da açıldı.

Mitingde bir konuşma yapan Türkiye 
Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Baş-
kanı İsmail Koncuk sözlerine, “Acımızı an-
latmaya kelimeler yetmiyor. Öfkemiz çığ 
gibi. Ama devletimizin bekası, milletimizin 
birliği için gözyaşlarımızı içimize akıtıyor, 
acımızı içimize gömüyoruz. Dik duracağız. 
Birlik ve beraberliğimizi bozmayacağız, 
metanetimizi koruyacağız” diye başladı.

Terörü, teröristi, destekçilerini ve mil-
letimizin yaşama hakkı gasp edilirken su-
sanları nefretle lanetleyen Koncuk, şunları 
söyledi: “Terör örgütü ve onun gizli, açık, 
dolaylı destekçisi olan dış ve iç odaklar iyi 
bilmelidir ki, ülkemizi bölmeye kimsenin 
gücü yetmeyecektir. 

Türk milleti artık sabrının sonuna gel-
miştir ama büyüklüğün göstergesi de kim-
senin dayanamadığı acılara dayanmak, 

kimsenin gösteremediği sabrı göstermek-
tir. 

Ancak, terör belasının bu boyutlara gel-
mesinde etkili olan olayları da görmezden 
gelemeyiz. 

Yıllardır terörle mücadelede yanlış yol 
ve yöntem izlendiğini haykırdık. 

Terör sorununun, Kürt sorunu olarak ta-
nımlanmasıyla başlayan, açılım safsatasıyla 
devam eden süreçte, Türk Hukuk tarihine 
kara bir leke olarak geçen Habur Olayı, ya-
pılan hataların üzerine adeta tüy dikti. 

Yüreğimizi yakan son saldırıların tam 
da Habur faciasının ikinci yılına denk gel-
mesi manidar. 

Habur’un mimarları acaba mesajı aldılar 
mı?

Devletin kurumları arasında çatışma 
yaratanlar, gelinen durumdan memnunlar 
mı?

Bu millet için yapılacak Anayasa deği-

KIZILAY MEYDANINDA 50 BİN KİŞİ 
İLE TERÖRÜ LANETLEDİK
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şikliğini dahi birilerine meydan okuma olarak gören kedini bilmezler, 
bu milletin içine nifak tohumu soktuklarını görmüyorlar mı? 

Yetkililerin “terör hep vardı” diye kendilerini savunacaklarını çok iyi 
biliyoruz. 

Milletimizin bir kısmının buna inanmasına da şaşırıyoruz.
Biz de “hayır; terör bitmek üzereydi. Asılsız demeçlerinizle, verdiği-

niz tavizlerle, mücadeleden vazgeçip, müzakereye soyunarak teröriste 
cesaret verdiniz. Milleti teröriste karşı savunmasız bıraktınız ve terörü 
siz hortlattınız.” diyoruz.

“Terör vardı” diyenler: 2000’de 29, 2001’de 20, 2002’de 7 şehit verdik.
Ne zaman ki, teröre “Kürt sorunu” dendi ve teröristler siyasi alanda 

muhatap buldu, şehit sayısı 2003’te 31’e, 2004’te 75’e 2005’te 105’e çıktı. 
Bu süreçte şehit sayımız bini aştı. Görmüyor musunuz?

Ey bu ülkeyi yönetenler! 
Yanlış yoldasınız.
Avrupa Birliği’ne taviz vermeyin, ABD’ye taviz vermeyin, 
Büyük Ortadoğu Projesi’ne piyon olup, Füze kalkanı kurdurup, 

İsrail’e taviz vermeyin, 
Suça taviz vermeyin, suçluya taviz vermeyin, 
Destekçiye, yardakçıya, şakşakçıya taviz vermeyin! 
Türkiye Cumhuriyeti ile ve Türk milleti ile hesabı olanlar dört bir 

koldan saldırıyor.
Bu devlet, bizim en değerli varlığımız. Sahip çıkın, başka Türkiye 

yok!
Görmüyor musunuz?
Biri İmralı’dan tehditler savuruyor, biri Kandil’de kanlı hesaplar yapı-

yor, biri dost görünüp arkamızdan vuruyor,
Görmüyor musunuz?
Ancak öfkemiz ve acımız gözlerimizi kör etmesin; bin yıllık kardeş-

liğimize gölge düşmesin.
İntikam duygusuyla hareket etmeyin.
Akıllı, planlı, soğukkanlı bir şekilde terörün ve destekçilerinin üstü-

ne gidin.
Ustalık döneminiz gözlerinizi kör etmesin!
Kısa süreli harekâtlarla işi geçiştirip, “misliyle cevap verilecek” deyip, 

gündem değişince yeniden teröristle müzakereye oturmayın.
Bu büyük milleti, açılımlarda boğmayın!
Terörle mücadele, uzun soluklu, kararlı ve etkili olacak.
Suçlu cezasını çekecek, yaptığının karşılığını alacak, belasını bula-

cak!
Türkü ile Kürdü ile Lazı ile bu milletin birlik ve beraberlik içinde 

teröre karşı dimdik durduğunu, dost düşman herkes görecek!

Adana

Afyonkarahisar

Antalya

Denizli

Isparta

İzmir
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Adıyaman

Amasya

Aydın

Giresun

İstanbul

Karabük

Acımız büyük.
Gözyaşlarımız sel olmuş; ocaklara düşen ateş, yüreklerimizi dağlıyor.
Türkiye’nin her karış toprağı, analarla bir olmuş, ağlıyor.
Analarımız, şehitlerimizin anneleri!
Onlar, kendilerini görecek bir göz, çığlıklarını duyacak bir kulak, acı-

larını dindirecek bir teselli arıyorlar.
“Vurulan prangaları kırıp parçalayacak, hainlerin üzerine Türk’ün de-

mir yumruğunu indirecek bir yiğit yok mu?
Nasıl oluyor da teröristler dağlarda, şehirlerde ellerini kollarını salla-

yarak çocuklarımızı katlediyor. 
Hani çok güzel şeyler olacaktı?
Hani, yerdeki karıncayı dahi gören, casus uçaklarımız vardı bizim, 

onlar da mı göremedi yavrumu vuranları?
İstihbaratçılarımız müzakere masalarında sohbete daldılar da yüzler-

ce teröristin haberini alamadılar mı?
Nerede, insan hakları diye ayağa kalkanlar? 
Analar ağlamasın diye dağlara canlı kalkan olmaya gidenler, nerde? 
Bizim gözyaşlarımız mı değersiz olan; yoksa yavrumun canı mı? 
Özgürlük savunucuları, benim yavrumun yaşama özgürlüğünü ne-

den savunmuyor?
Yok mu irade gösterecek, terörün kökünü kazıyacak, yüreklerimizi 

ferahlatacak biri?” diye haykırıyorlar.
Ne deseler haklılar…
Ey bu topraklar için toprağa düşmüş şehitlerin anneleri!
Acılarınızı dindiriniz, gözyaşlarınızı siliniz.
Çünkü bu vatanın her karışında, alınan her nefeste, sizin yetiştirdiği-

niz evlatlarınızın hakkı vardır.
Göğsünüzü gere gere bu vatan bizim deyiniz.
Siz bu vatana bir evlat kurban ettiniz; şimdi kalbimizde en eşsiz yer-

lerdesiniz.
Şehitlerimizin anaları, annelerimiz!
Siz yavrularınızı 9 ay karnınızda, yıllarca sinenizde taşıdınız; bizler de 

onları bir ömür yüreklerimizde taşıyacağız.
 Ey şehitler! Analarının sinesinden, vatanın bağrına yol alan kutlu 

yolcular!
Apaçık diri olan ama bizim göremediğimiz cennetin çocukları; sakın 

endişelenmeyiniz.
 Emanetiniz emanetimiz; anneleriniz artık bizim annelerimizdir.
 Gözünüz arkada kalmasın; ruhlarınız şad, mekânınız cennet olsun.”

Şehit Annesi
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Kütahya

Kırıkkale Şubesi

Muğla

Samsun

Şanlıurfa

Zonguldak

Kocaeli

Kırşehir

Mardin

Ordu

Sivas

Trabzon
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Van ve Erciş’te büyük yıkıma neden 
olan 7.2 büyüklüğündeki deprem tüm 
Türkiye’yi yasa boğdu. Şehitlerimiz için ci-
ğerimiz yanarken, Van’da yaşanan deprem 
acımızın katlanmasına neden oldu.

Yüreklerimize ateş gibi düşen Van dep-
reminde yaşamını yitirenlerin sayısı gide-
rek artmaktadır. Öte yandan depremde 74 
öğretmenimiz ve 8 öğrencimiz hayatını 
kaybetti. Depremde Van İl Milli Eğitim ve 
Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile çok 
sayıda okulda hasar oluştu. Öğretmenleri-
mizin gittiği bir kafeterya yıkıldı ve çok sa-
yıda öğretmen enkaz altında kaldı. Enkaz 
altından çıkarılan öğretmenlerin hikâyeleri 
ise yürek burkmaktadır.

 Depremde hayatını kaybeden öğret-
menlerimiz arasında ataması yeni yapı-

lanlar da vardı, yeni evlenenler de vardı. 
Memleketinden kilometrelerce uzakta 
olanlar da vardı, son yapılan atamalarda 
kadroya geçerek bundan sonra geleceğine 
daha güvenle bakabilecek olmanın sevinci-
ni yaşayanlar da vardı. Henüz hayatlarının 
baharındayken çocuklarımızı, gençlerimi-
zi yetiştirmek için büyük fedakârlık yapan, 
meslek aşkı ile yanıp tutuşan yürekli öğ-
retmenlerimizin aynı kaderi paylaşması, 
depreme yenik düşmesi hepimizi üzüntüye 
boğmuştur.

Öncelikle Türk Eğitim-Sen olarak dep-
remde yaşamını yitiren öğretmenlerimize 
ve tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, 
yakınlarına ve milletimize baş sağlığı, yara-
lı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz.

Enkaz altından yükselen çığlıklar, kur-

tarılmayı bekleyen canlar, kaybettiğimiz 
yürekler içimizi kanatmaktadır.  Bugün el 
ele vermeye her zamankinden daha çok ih-
tiyacımız vardır. Milletimizin ard arda ya-
şadığı bu acıların üstesinden ancak yekvü-
cut olarak gelebiliriz. Yardım elini uzatarak, 
depremzedelerin acılarını hafifletebiliriz. 
Bu noktada sendikamız da, bu konuda üze-
rine düşeni yerine getirecek, teşkilatlarımız 
Van’daki deprem felaketi için seferber ola-
caktır. Düzenlenecek kampanyalarla dep-
remzedelere her türlü yardım yapılacaktır.

Bu kapsamda Genel Başkanımız İsmail 
Koncuk, bir heyet ile birlikte Van’da ince-
lemeler yapmak için bölgeyi ziyaret etti. 
Genel Başkan İsmail Koncuk, bölgedeki 
teşkilatlarımızla da değerlendirmelerde 
bulunarak, ihtiyaçların belirlenmesi ko-
nusunda bilgi aldı. Öte yandan ülkemiz-
de yaşanan deprem felaketlerine rağmen, 
depreme karşı hala hazırlıksız olmamız ve 
alınan önlemlerin yetersizliği bilânçonun 
ağırlaşmasına yol açmaktadır. Artık yetki-
liler deprem politikalarının başarısız oldu-
ğu gerçeğini kabul etmeli ve depreme karşı 
daha ciddi tedbirler almalıdır. İnceleme ve 
güçlendirme çalışmaları eksiksiz yapılmalı, 
özellikle hastaneler, okullar, yatılı okullar, 
yurtlar mercek altına alınmalıdır. Siyasi 
erk, bilim adamlarının uyarılarını dikkate 
almalı, depremi öncelikli gündemlerinden 
biri haline getirmelidir. Ayrıca deprem ko-
nusunda duyarlılık ve bilinç oluşturulmalı-
dır.  Türkiye’nin artık bir deprem felaketine 
daha ne sabrı, ne de takati kalmıştır.

23 Ekim günü Van’da meydana gelen 
depremden zarar gören vatandaşlarımı-
zın acılarını paylaşarak, zor günlerinde 
maddi-manevi destekte bulunmak üzere 
25 Ekim’de bölgeye hareket eden Türkiye 
Kamu-Sen heyeti, inceleme ve temaslarını 
tamamlayarak Ankara’ya döndü.

Van’da incelemelerde bulunan Türkiye 
Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Fahret-
tin Yokuş, Genel Mevzuat Sekreteri İsmail 
Karadavut ve Genel Sosyal İşler Sekrete-
ri İlhan Koyuncu’ya Van, Bitlis ve Ağrı il 
temsilcilerimiz ile şube başkanlarımız ve 
sendika temsilcilerimiz de eşlik ettiler.

Türkiye Kamu-Sen heyeti, deprem böl-
gesinde yaptığı taziye ve geçmiş olsun zi-
yaretlerinin ardından, incelemelerde bu-
lunduktan sonra Konfederasyonumuz Van 
İl Temsilciliği yöneticileri ile bir toplantı 

gerçekleştirerek, Türkiye Kamu-Sen’in ya-
pacağı yardımların koordinasyonu konu-
sunda fikir alış verişinde bulundu.

Toplantıda alınan kararlara göre Tür-
kiye Kamu-Sen tarafından depremzede 
vatandaşlarımıza yapılacak yardımlar şu 
şekilde koordine edilecek:

1-Deprem bölgesinde yapılacak yar-
dımları ilgili yerlere ulaştırmak üzere, Yar-
dım Koordinasyon Komisyonu oluşturul-
muştur.

Buna göre Van’da oluşturulan komis-
yonda görev alan üyelerimizin isimleri ve 
telefon numaraları şu şekildedir;

· Suat Sayıcı (Türk Sağlık-Sen Şube Baş-
kanı- Türkiye Kamu-Sen Van İl Temsilcisi) 
Tel: 0507 479 89 65

· Kutbettin Yıldız (Türk Eğitim-Sen 
Şube Başkanı) Tel: 0505 346 64 68

·   Yakup Kadri Özok (Türk Haber-Sen 

Şube Başkanı) Tel: 0530 441 65 65
· Ferit Önür (Türk Diyanet Vakıf-Sen) 

Tel: 0537 693 74 22
·  Nedim Aysan (Türk Büro-Sen) Tel: 

0532 569 92 30
2-Yardımlarla ilgili işlemlerde Anka-

ra’da, Konfederasyon Genel Mer-kezi’nde 
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı ve 
Türkiye Kamu-Sen Genel Sosyal İşler Sek-
reteri İlhan Koyuncu görevlendirilmiştir.

3-Yardımlar, illerimizde il temsilcilikle-
rimizde, Ankara’da ise Türkiye Kamu-Sen 
Genel Merkezi’nde toplanacaktır. Bölgede 
en çok ihtiyaç duyulan malzemeler çadır, 
battaniye, uyku tulumu ve katalitik sobadır. 
Yardımlar bu çerçevede yapılacaktır.

4-Tüm illerimizden toplanan yardımlar, 
il temsilcilerimiz tarafından yukarıda isim 
ve telefon numaraları verilen Van Yardım 
Koordinasyon Komisyonu üyelerine bildi-
rilerek gönderilecek, ayrıca genel merkezi-
mizde İlhan Koyuncu’ya da konuyla ilgili 
bilgi verilecektir.

GENEL BAŞKAN DEPREM BÖLGESİNDE

TÜRKİYE KAMU-SEN’DEN 
DEPREMZEDELERE YARDIM KAMPANYASI
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DİLEKÇE HAKKI
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 

çerçevesinde bilgi edinme hakkının nasıl 
ve ne şekilde kullanılacağı ile ilgili sendi-
kamız genel merkez hukuk bürosuna bir 
çok soru yöneltilmektedir. Gelen bu so-
rular ışığında üyelerimizin faydalanması 
amacı ile mutlak bilinmesi gereken bilgi 
edinme prosedürünün nasıl işletileceği-
nin açıklanması gerekmiştir.

Bilgi edinme hakkının kullanılması 
Anayasanın 74. Maddesi ile güvence altı-
na alınmış Anayasal bir haktır.

İdarelerden tesis ettikleri işlem ve ey-
lemlerin gerekçesinin sorulması, demok-
ratik ve şeffaf yönetimlerin bir gerekliliği-
dir. Eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine 
uygun olarak kişilerin bilgi edinme hak-
kını kullanmalarına ilişkin usul ve esaslar 
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 
uyarınca belirlenmiştir. Bu kanun gerekçe 
sormada kolaylık sağladığı gibi yönetim-
de saydamlık ve açıklık ilkelerinin ger-
çekleşmesine de olanak sağlamaktadır. 
4982 sayılı kanun “Bilgi Edinme Hakkı 
Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas 
Ve Usuller Hakkında Yönetmelik” ile per-
çinlenmiştir. Uygulamada yönetimin bir 
takım  bilgi eksiklikleri olsa da bilgi edin-
me hakkı büyük oranda kullanılmaya baş-
lanmıştır. 

Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru-
luşları (kamu idareleri ile bunların bağlı, 
ilgili veya ilişkili kuruluşlar, köyler hariç 
olmak üzere yerel yönetimler ve bun-
ların bağlı ve ilgili kuruluşları ile birlik 
veya şirketlerinin, T.C. Merkez Banka-
sı, İMKB ve üniversiteler de dahil olmak 
üzere kamu tüzel kişiliği bulunan enstitü, 
teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla ku-
rulmuş olan bütün kamu kurum ve kuru-
luşlarının ve kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları) 4982 sayılı kanun ve 
ilgili yönetmelik uyarınca belirtilen istis-
nalar haricinde her türlü bilgi veya belgeyi 
başvuruda bulunan Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı gerçek veya hükmü şahısla-
ra, Türkiye’de ikamet eden yabancılar ile 
Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı tü-
zel kişilere vermek zorundadır. Burada 
kamu kurum ve kuruluşları ile kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluş-
larına seçimlik bir hak verilmemiş olup 
istenen bilgi veya belgeyi başvuranın ya-
ralanmasına sunmakla yükümlüdür. Bu 

yükümlülüğe uyulmaması hizmet kusuru 
olarak kabul edilmekte ve bilgi edinme 
hakkını savsaklayan veya geciktiren ki-
şilere disiplin cezası verilmektedir. 4982 
sayılı yasanın 29. maddesi başvuruda 
bulunana bilgi vermemenin cezasını be-
lirlemektedir. Son dönem yargı kararları 
ise disiplin cezasının yanında bu kişiler 
hakkında görevi ihmalden (TCK 257) 
ceza soruşturması yapılması gerektiğini 
belirtmektedir.  

Bilgi edinme hakkı; tüzel veya gerçek 
kişinin, adını ve soyadını (hükmü kişi-
nin unvanı), imzasını (hükmü kişilerde 
yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesi), 
ikametgahını veya iş yeri adresini ve is-
tediği bilgi veya belgeleri açık ve ayrıntı-
lı olarak belirttiği dilekçesini, herhangi 
bir sıra gözetmeden direk bilgiyi alacağı 
kuruma vermesiyle kullanılır. Başvuru-
larda ayrıca, gerçek kişiler ile tüzel kişiliği 
temsile yetkili kişilerin T.C. kimlik nu-
maraları belirtilmelidir. 

 Başvuru dilekçeleri doğrudan verilebi-
leceği gibi posta yoluyla veya elektronik 
posta ve faksla da kurum ve kuruluşlara 
gönderilebilmektedir. Ancak, elektronik 
posta ve faks yoluyla başvuru yapacak ger-
çek ve tüzel kişilerin Bilgi Edinme Hakkı 
Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas 
ve Usuller Hakkında Yönetmelik ekinde 
olan formları doldurmaları zorunludur. 

Bilgi edinme hakkı kullanılırken silsi-
le atlamak diye bir kavram yoktur. Talep 
edilen veya öğrenilmek istenen husus 
neredeyse kişiler direk o makama Bilgi 
Edinme Hakkı Kanunu uyarınca başvu-
ruda bulunabilmektedir.

Bilgi edinme başvurusu, başvurulan 
kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan 
veya görevleri gereği bulunması gereken 
bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. Baş-
vuruda bulunan yanlış yere başvurmuş ise 
yani istenen bilgi veya belge, başvurulan 
kurum ve kuruluştan başka bir yerde bu-
lunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve 
kuruluşa gönderilir ve durum başvurana 
yazılı olarak bildirilir.

Başvuru dilekçesinin Kurum ve kurulu-
şa vermesiyle birlikte, başvuranın istediği 
bilgi veya belgeler on beş iş günü içerisin-
de başvuranın erişimine sunulmak zorun-
dadır.  Kurum ve kuruluşlar; istenen bilgi 
veya belgeye erişimi on beş iş günü içinde 

sağlamakla yükümlüdür. Ancak istenen 
bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve 
kuruluş içindeki başka bir birimden sağ-
lanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka 
kurum ve kuruluşun görüşünün alınma-
sının gerekmesi veya başvuru içeriğinin 
birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilen-
dirmesi durumlarında bilgi veya belgeye 
erişim otuz iş günü içinde sağlanır. Bu 
durumda, sürenin uzatılması ve bunun 
gerekçesi başvuru sahibine on beş iş gün-
lük sürenin bitiminden önce bildirilmesi 
gerekmektedir. 

Kurum ve kuruluşlar, erişimine olanak 
sağladıkları bilgi veya belgeler için baş-
vuru sahibinden, bilgi veya belgelere eri-
şimin gerektirdiği inceleme, araştırma, 
kopyalama, postalama ve diğer maliyet 
unsurları ile orantılı ölçüde ücret tahsil 
edebilirler. Kurum ve kuruluşlar erişimini 
sağlayacakları bilgi veya belgelerin, erişim 
maliyeti tutarı ve ödemenin nereye yapı-
lacağı hakkında başvuru sahibini, başvu-
ru tarihinden itibaren on beş gün içinde 
bilgilendirir. Ancak, istenen bilgi veya 
belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş 
içindeki başka bir birimden sağlanması; 
başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum 
ve kuruluşun görüşünün alınmasının ge-
rekmesi veya başvuru içeriğinin birden 
fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi 
durumunda, kurum ve kuruluşlar erişim 
maliyeti tutarı ve ödemenin nereye ya-
pılacağı hakkında başvuru sahibini, baş-
vuru tarihinden itibaren otuz gün içinde 
bilgilendirir. Bilgi veya belgelere erişim 
için gereken maliyet tutarının kurum ve 
kuruluş tarafından başvuru sahibine bil-
dirilmesiyle, on beş veya otuz iş günlük 
süreler kesilir. Başvuru sahibi, bildirimin 
yapıldığı tarihten itibaren on beş iş günü 
içinde ödemeyi gerçekleştirdiğini göste-
ren belgeyi sunmadığı takdirde talebin-
den vazgeçmiş sayılır.

Kurum ve kuruluşlardan belge istenme-
si halinde, başvuru sahibine istenen bel-
genin onaylı bir kopyası verilir. Elektronik 
ortamdaki bilgi veya belgeler, elektronik 

Av. Emrah AYTEKİN
Türk Eğitim-Sen 

Genel Merkez Vekili
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posta, veri kopyalamaya yarayan diskler 
ve diğer araçlarla verilebilir. 

Bilgi edinme talepleri reddedilen baş-
vuru sahipleri; kendilerine red cevabının 
verilmesinden itibaren 15 gün içinde Bilgi 
Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz 
edebilir. Veya 60 gün içinde idari yargıya 
başvurabilir. Kurula itiraz, başvuru sahi-
binin idari yargıya başvurma süresini dur-
durur. Kurul 30 iş günü içerisinde itiraz 
hakkında bir karar vermekle yükümlüdür.

On beş veya otuz iş günlük sürelerde 
kendisine herhangi bir cevap verilmeyen 
başvuru sahipleri ise kuruma başvuru 
tarihlerinden itibaren 60 günün geçme-
siyle talepleri reddedilmiş sayılacağından 
bu 60 günün bitiminden itibaren 15 gün 

içinde Bilgi Edinme Değerlendirme Ku-
ruluna itiraz edebilir. Veya 60 gün içinde 
idari yargıya başvurabilir. Kurula itiraz, 
başvuru sahibinin idari yargıya başvurma 
süresini durdurur. Kurul 30 iş günü içeri-
sinde itiraz hakkında bir karar vermekle 
yükümlüdür.

Ancak; bilgi edinme hakkı sınırsız bir 
hak değildir. Kamu güvenliği ve üçüncü 
kişilerin haklarını ihlal edebilecek talep-
ler sınırlandırılmıştır. 4982 sayılı Yasa ve 
ilgili yönetmelik bilgi edinme hakkına bir 
takım sınırlamalar getirmiştir. Bunlar: 
Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler, 
Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bil-
gi veya belgeler, İstihbarata ilişkin bilgi 
veya belgeler (Bu bilgi ve belgeler kişilerin 

çalışma hayatını ve meslek onurunu etki-
leyecek nitelikte ise, belli koşullarda bilgi 
edinme hakkına konu olurlar), kişinin 
izin verdiği haller saklı kalmak üzere, özel 
hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması 
halinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve 
aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki 
ve ekonomik değerlerine haksız müdaha-
le oluşturacak bilgi veya belgeler, haber-
leşmenin gizliliği esasını ihlal edecek bilgi 
veya belgeler, kanunlarda ticari sır olarak 
nitelenen bilgi veya belgeler ile kurum ve 
kuruluşlar tarafından gerçek veya tüzel 
kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan 
ticari ve mali bilgiler, bilgi edinme hakkı 
kapsamı dışındadır. Bu sınırlamalar dışın-
daki tüm bilgi ve belgeler yukarıda izah 
edilen şekilde idareden istenebilecektir. 

Aydın Şube Başkanlığı tarafından Şube 
Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurul 
üyeleri ile İlçe Temsilcileri ve Kadın Ko-
misyonu üyelerinin katılımıyla İl İstişare 
Toplantısı düzenledi.

22–23 Ekim 2011 Tarihinde Didim İlk-
san Öğretmenevi’nde düzenlenen toplantı-
ya Genel Mali Sekreter Seyit Ali KAPLAN 
ile Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Talip 
GEYLAN da iştirak ettiler.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunma-
sıyla başlayan programda, ilk önce Aydın 
Şube Başkanlığı’nın faaliyetlerinin anlatıl-
dığı bir sunum yapıldı. Şube Başkanı Rıd-
van Naci DEVLİ’nin açış konuşmasından 
sonra Genel Mali Sekreter Seyit Ali KAP-
LAN ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri 
Talip GEYLAN da birer konuşma yaparak 
sendikal çalışmalar hakkında ve önümüz-
deki dönemde yapılacak faaliyetlerle ilgi-

li olarak bilgilendirmelerde bulundular. 
Daha sonra İlçe Temsilcileri de sırayla söz 
alarak; hem bölgelerindeki faaliyetleri ve 
yaşanan problemlerle ilgili olarak, hem de 
yeni dönemde ortaya koyacakları çalışma-
larla ilgili olarak görüşlerini paylaştılar.

Oldukça verimli bir havada gerçekleşen 
istişare toplantısı değerlendirme konuşma-
larıyla tamamlandı.

17.12.2004 tarihinde Celal Bayar Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk 
Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında yüksek 
lisansını tamamlayarak mezun olan sendi-
ka üyemizin, yüksek lisanslı ve doktoralı 
öğretmenler için uzman öğretmenlikte ara-
nan hizmet süresi şartının Anayasa Mah-
kemesi kararı ile kaldırıldığından bahisle, 
uzman öğretmenlik unvanının verilmesi 
istemiyle yaptığı başvurusunun reddedil-

mesi üzerine Yozgat Bölge avukatımız Av. 
Bekirhan UYAR tarafından açılan davası 
lehine sonuçlanmıştır.

 
İlgili Karar İçin Tıklayınız
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik 
Alanlar Eğitimim Dalında sürdürdüğüm 
tezli yüksek lisans öğrenimin13/01/2011 
tarihinde başarıyla tamamlayarak mezun 

olan sendika üyemizin uzman öğretmen 
olmak için yaptığı başvurunun reddedil-
mesi üzerine açmış olduğu dava lehimize 
sonuçlanmıştır.

AYDIN İL İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

YARGI’DAN YÜKSEK LİSANS MEZUNLARININ UZMANLIĞIYLA 
İLGİLİ ÖNEMLİ KARARLAR
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27 Ekim 2011 Perşembe günü Saat: 
14.30’da  Norveç Krallığı Türkiye Büyü-
kelçiliği Sosyal İlişkiler Ateşesi Moham-
mad Shafi ile birlikte THE NORWEGİAN 
CONFEDERATİON OF TRADE UNI-
ONS (LO)’dan oluşan 25 kişiden oluşan 
bir heyet, konfederasyonumuzun İstanbul 
İl Başkanlığını ziyaret ederek karşılıklı bil-
gi alış verişinde bulunuldu. Norveç Sendi-
kalar Konfederasyonunu, NTL (The Nor-
wegion Civil Union) genel başkanı Bjorn 
Halvorsen başkanlığındaki  bir heyet, 
Türkiye Kamu Sen’i de Türkiye Kamu Sen 
İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Ha-
nefi Bostan başkanlığındaki 5 kişilik heyet 
temsil etti. Türkiye Kamu Sen heyetinde 
Hanefi Bostan ile birlikte, Türkiye Kamu 
Sen İstanbul Kadınlar Komisyonu Başkanı 
Türkan Kırımlıoğlu, Türk Enerji Sen Av-
rasya Şube Başkanı M. Emin Güler, Türk 

Sağlık Sen İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı 
Alper Alıcı ve Türk Eğitim Sen İstanbul 2 
Nolu Şube Başkanı H. İbrahim Çakmak 
yer aldı.

Görüşme Türkiye Kamu Sen’in İstanbul 
İl Başkanlığının bulunduğu İstanbul-Kar-

tal’daki binasında gerçekleşti. Görüşme 
esnasında “Türkiye’deki ve Norveç’teki 
sendikaların nasıl teşkilatlandığı ve çalı-
şanların haklarını gözetmek ve korumak 
için nasıl çalıştıkları” konusunda bilgi alış 
verişinde bulunuldu. 

NORVEÇ SENDİKALAR HEYETİ TÜRKİYE KAMU-SEN 
İSTANBUL İL TEMSİLCİLİĞİNİ ZİYARET ETTİ

Türk Eğitim Sen İzmir şubeleri tarafın-
dan 2011-2012 Eğitim Öğretim yılı “ Okul-
larımıza genel bakış, sorunlar ve çözüm ara-
yışları “ konulu eğitim yöneticileri çalışma 
toplantısı yapıldı. 

Yapılan toplantıya İl Milli Eğitim Müdü-
rü M. Ragıp ÜYE, İl Milli Eğitim Müdür 
Yardımcıları İsmail ÇETİN, Erol Faik BİR-
LİK, Reha KARASU ve çok sayıda eğitim 
yöneticisi katıldılar.

TÜRK EĞİTİM SEN İZMİR ŞUBELERİ 
EĞİTİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI

MUĞLA ŞUBESİ MERKEZ OKUL MÜDÜRLERİ VE 
MÜDÜR YARDIMCILARI İLE BİR ARAYA GELDİ

Türk Eğitim Sen Muğla Şubesi olarak 
Muğla Merkeze bağlı ilk ve orta Öğretim 
okul müdürleri ile 05.10.2011 Çarşamba 
günü Muğla Otel’de buluştuk.

30’a yakın okul müdürünün katıl-
dığı yemekte Şube Başkanımız Mürsel 
ÖZATA’nın gündemle ilgili bilgileri verdi. 
Yemek diğer okul müdürlerinin konuş-
maları ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube 
Müdürü Mesut ERDOĞAN’ın açıklama-

ları ile devam etti. Gecenin ilerleyen saat-
lerinde Mehmet ŞAHİN müdürümüzün 
çaldığı ve söylediği türkülerle neşeli bir 
şekilde devam etti.

Muğla Merkeze bağlı ilk ve orta Öğ-
retim okul müdürlerinden sonra müdür 
yardımcıları  ile 12.10.2011 Çarşamba 
günü Çardak Restorant’ta buluştuk.

60’a yakın okul müdür yardımcısının  
katıldığı yemekte önce Şube Başkanımız 

Mürsel ÖZATA’nın gündemle ilgili bilgi-
leri verdi. Daha sonra sırayla kendilerini 
tanıtan Müdür yardımcısı arkadaşlarımız  
özellikle rotasyonla ve bakanlığın yaptığı 
diğer icraatlarla ilgili şikâyetlerini dile ge-
tirdiler. Yemek  İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Şube Müdürü Mesut ERDOĞAN’ın açık-
lamaları ile devam etti. Gece Abidin TE-
MİZ  müdürümüzün  çaldığı ve söylediği 
türkülerle neşeli bir şekilde devam etti. 
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Türk Eğitim-Sen Bursa 2 No’lu Şube-
miz tarafından gerçekleştirilen  ‘Beslen-
me Çantaları Boş Kalmasın’ projesi Bursa 
Valisi Şahabettin Harput, Vali Muavini 
Mustafa Güney, Yıldırım İlçe Kaymakamı 
Mehmet Yapıcı, Bursaspor Teknik Direk-
törü Ertuğrul Sağlam, BESOB Başkanı Arif 
Tak, İl Milli Eğitim Müdürü Atilla Gül-
sar, Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet 
Ekiz ve Kemal Ünal, Şaypa Yönetim Kuru-
lu Başkanı Hıdır Şaylı, Yıldırım İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Sebahattin Gençel, Türki-
ye Kamu-Sen’e bağlı Şube Başkanları, okul 
müdürleri, STK temsilcileri ve basın men-
supları katılımıyla gerçekleşti.

Bursa’da bir ilköğretim öğrencisinin, 
“Allah’ım her gün kokusunu duyuyorum 
ama 4 yıldır hiç tost yemedim” yazan mek-
tubu ile harekete geçilerek başlatılan proje 
kapsamında, sendikamızın ve hayırseverle-
rin katkısıyla bin çocuğa her gün Şampiyon 
(besin değeri artırılmış) çörek ve süt dağı-
tılacak.

Türk Eğitim-Sen Bursa 2 No’lu Şube 
Başkanı Selçuk Türkoğlu, “Beslenme Çan-
taları Boş Kalmasın” isimli projeyi Yıldı-
rım’daki 3 okulda hayırseverler ve Milli 
Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle hayata 
geçirdiklerini ve bin öğrenciye pekmez, 
ceviz, üzüm ve tam buğday ekmeğinden 
üretilen ‘Şampiyon’ çörek ile süt dağıta-
caklarını belirtti. Türkoğlu, yapılan anket 
çalışmasına Bursa’nın göç alan bölgelerin-
de öğrencilerimizin %30’nun hiç süt içme-
diğinin ve yeterli beslenemediğinin tespit 
edildiğini belirtti.

Türkoğlu açıklamasında “Bir ilköğretim 

öğrencisinin ‘Allah’ım her gün kokusunu 
duyuyorum ama 4 yıldır hiç tost yemedim’ 
diye yazınca hemen harekete geçtik. Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve çeşitli hayırseverler 
de destek verdi. Bugünde bu projenin baş-
langıcını yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde 
3 okuldaki bu uygulamayı 5 bin öğrencimi-
zi dahil edecek şekilde büyütmeyi hedefli-
yoruz” dedi.

 Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar ise, 
Türkiye’de birlik, beraberlik, hoşgörü ve 
yardımlaşma olduğu sürece aşılmayacak 
mesele bulunmadığını kaydederek, “Yeter 
ki biz birbirimizi olduğu gibi kabul edelim. 
Sivil toplum örgütleri ya da sendikalar hep 
birbirlerini eleştirir, bugün bir mum da sen 
yak, diyoruz. Bugün eleştiri yerine hoşgörü 
ve güzellikler var. Türk Eğitim Sendikası’na 
teşekkür ediyorum dedi.

 Bursa Valisi Şahabettin Harput ise, ço-
cukların başarısının onların sağlıklı ya-
şamaları ve iyi beslenmeleri ile mümkün 

olduğunu kaydederek, “Bursa’ya dört bir 
yandan göç alıyoruz. İnsanlarımızın daha 
iyi şartlarda yaşamalarını sağlamak istiyo-
ruz. Bunun için seferber olmuş durumda-
yız. Okullarda gazlı içecekleri yasakladık. 
Gazlı içecekler yerine sütü tavsiye ediyo-
ruz. Özel İdare ile birlikte yumurta ve süt 
projemiz vardı. Şimdi şampiyon çörek ve 
süt projesine hayırsever işadamlarımız da 
katkı koyuyor. Çocuklarımız ülkemizin 
geleceği. Hiçbir çocuğun maddi manevi 
sıkıntı çekmesine izin veremeyiz. Bundan 
sonra bu projenin tüm okullarda da yay-
gınlaşması için gayret sarf edeceğiz” diye 
konuştu.

Sosyal sorumluluk projesine destek ve-
rerek törene katılan Bursaspor Teknik Di-
rektörü Ertuğrul Sağlam da, “Bursaspor’un 
şampiyonluğu, projedeki Şampiyon çö-
rekle daha da anlam kazanıyor. Biz de ço-
cuklarımızın daha sağlıklı ve iyi ortamda 
eğitim görmesini ve beslenmelerinin daha 
iyi olmasını istiyoruz. Bu maksatla projeye 
destek verdik” şeklinde konuştu.

Öğrenciler, törene katılan Bursaspor 
Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam’a, “Adam 
gibi adam Ertuğrul Sağlam”, “Şampiyon 
Bursa” tezahüratlarıyla sevgi gösterisinde 
bulundu. Sağlam ise çocukların formaları-
nı imzalayıp onlarla fotoğraf çektirdi.

Mevlana Mahallesi’ndeki Nurettin Gül-
ten Kutlucan Okulu’nda töreni yapılan pro-
je kapsamında, Yıldırım’da Hasan Öztimur 
ve Haşimişcan İlköğretim Okullarında çö-
rek ve süt dağıtılacağı öğrenildi.

BURSA 2 NO’LU ŞUBE’DEN 
BESLENME ÇANTALARI BOŞ KALMASIN PROJESİ
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Türkiye Kamu-Sen Adana İl Temsilci-
liği, Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki hain 
saldırı sonucu şehit düşen Piyade Çavuş 
Koray Özer’in, Adana’daki cenaze törenine 
katılmak isteyen öğrencilere polis tarafın-
dan izin verilmemesini ve ilçe milli eğitim 
müdürlüklerince cenazenin olduğu gün 
okula gelmeyen öğrencilerin tespit edilme-
sine yönelik uygulama başlatmasını basın 
açıklamasıyla protesto etti. 

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk 
Eğitim-Sen 2 No’lu Şube Başkanı Kamil 
Köse, “Gençler, kendiliğinden oluştur-
dukları milli duyguyla ellerinde Türk bay-
rakları, vatan-bayrak ve şehitlerle ilgili 
sloganlarıyla Ata’sının hitabına uymuştur. 

Bayrağını, Cumhuriyetini, şehidini ve vata-
nını muhafaza ve müdafaa ederek, milli bir 
tepki oluşturmuşlardır. Peki bu milli tepki 
kimleri rahatsız etti? Milli duygu ve heye-
can sadece okul sıralarında mı verilir? Bu 
gençlerin ellerinde polise ve askere atılan 
taşlar mı var? Yoksa bu gençler asker ve po-
lise molotof mu attı? Eli Türk bayrağı tutan 
gençlere ceza mı verilmek isteniyor?” diye 
sordu. İlçe milli eğitim müdürlükleri eliyle 
yürütülen uygulamanın ‘talihsiz bir giri-
şim’ olduğunu kaydeden Köse, “Gençlerin, 
kontrolsüz hareketle provokeye gelebile-
cekleri gerekçesiyle yapılan bu soruşturma, 
bir sindirme hareketi mi? Okul yöneticisi 
veya öğretmenlerin organize etmediği, 
kendiliğinden oluşan milli direnci kırmak 
ve milli duyguları köreltmek adına mı böy-
lesi bir uygulama yapılıyor? Bu sorulara 
verilecek yanıtı, Yüce Türk milletinin tak-
dirine bırakıyoruz” dedi. 

Türk Eğitim-Sen Adana 1 No’lu Şube 
İbrahim Sezer ise, “Bu öğrenciler, cami 
avlusuna neden alınmadı? Öğrencilerin 
arasına girerek; ‘Canlı bomba ihbarı al-
dık, yürümeyin ve dağılın’ diyen güvenlik 
görevlileri oldu mu? Şayet olduysa vatan 
ve bayrak sevgisinin ifade edildiği bu yü-
rüyüşte öğrencilerin güvenliğini sağlamak 
yerine, neden baskı unsuru ve yıldırma 

ifadeleri içeren cümleler kuruldu?” Şayet 
olmuş ise, VATAN ve BAYRAK sevgisinin 
ifade edildiği bu yürüyüşte öğrencilerin 
güvenliği sağlamak yerine neden baskı un-
suru ve yıldırma ifadeleri içeren cümleler 
kurulmuştur? Çanakkale’ye savaşmaya gi-
den lise öğrencilerinin tamamının vatanı 
uğruna şehit olduğunu ve o yıl bu okulun 
mezun vermediğini bilen şuurlu bir neslin, 
ellerine şanlı bayrağımızı alarak yürüme-
leri ve bu milli ve manevi ruhu yaşama-
larını engellemekle hedeflenen nedir? 21 
Ekim 2011 tarihinde ilçe Milli Eğitim Mü-
dürlüklerine, 19-20-21 Ekim tarihlerinde 
okula gelmeyen öğrencilerin isim listeleri 
ve bu öğrenciler hakkında ne gibi işlem-
lerin yapıldığı Valilik Makamı tarafından 
okullara sorulması istenmiş midir? Şayet 
istenmiş ise, bu tarihlerde okula gelmeyen 
öğrenciler hakkında devamsızlık dışında 
bir işlem yapılacak mıdır? İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüklerinden istediğiniz bu bilgiyi 
ilsis üzerinden bir buton kullanarak ulaşa-
bileceğinizi biliyor musunuz? Şayet, yürü-
yüşe katılan öğrenciler hakkında herhangi 
bir işlem yapılacak olursa, Türk Eğitim Sen 
olarak tepkimizi en şiddetli şekilde ortaya 
koyacağımızdan hiç kimsenin şüphesi ol-
masın” dedi.

TÜRKİYE KAMU-SEN ADANA İL TEMSLİCİLİĞİ ŞEHİT 
CENAZE TÖRENİNE KATILMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN 

ENGELLENMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

14 Eylül 2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmi 
Gazetede Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname yayımlanarak yürürlüğe girmiş-
tir. Yayımlanan KHK ile Milli Eğitim Bakan-
lığının teşkilat yapısında değişikliklere gidil-
miştir. Anılan KHK’nin Atama başlıklı 37/7 
maddesi ile İl millî eğitim müdürü, ilçe millî 
eğitim müdürü ile okul ve kurum müdürle-
rinin zorunlu yer değiştirmeye tabi oldukla-
rı düzenlenmiştir. Bu düzenleme uyarınca 
müdür başyardımcıları ve müdür yardımcı-
ları rotasyona tabi olmamasına karşın Milli 
Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöne-
ticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine 
İlişkin Yönetmeliğinin 22/3 maddesine göre 
müdür yardımcısı ve müdür başyardımcıları 

rotasyona tabi tutulmuşlardır.
Türk Eğitim Sen olarak tüm çağrılarımı-

za rağmen belirtilmişken, bu düzenleme-
nin aksine alt norm olan yönetmeliğe göre 
işlem tesis edilmesi hukuka aykırıdır. Türk 
Eğitim-Sen sorumlu sendikacılık anlayışı 
gereği üzerine düşen görevi yapmış ve Ba-
kanlık yetkililerini uyarmıştır. Ancak, Ba-
kanlık yanlışına devam etmiş ve uyarımıza 
kulak asmamıştır. Akabinde bakanlık yap-
tığı yanlışı fark etmiş olmalı ki, 14.09.2011 
tarih ve 28054 sayılı Resmi Gazetede yayım-
lanan 652 sayılı KHK’nin 02.11.2011 tarih 
ve 28103 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede 
yayımlanan 662 sayılı KHK ile yeni düzenle-
nen “Atama” başlıklı, 37. maddesi, 7. fıkrası; 
“İl millî eğitim müdürü, il eğitim denetme-

ni, ilçe millî eğitim müdürü, il ve ilçe milli 
eğitim müdürlükleri şube müdürü, okul ve 
kurum müdürü ile okul ve kurum müdür 
başyardımcısı ve yardımcısı olarak görev ya-
panların yer değiştirmeleri, hizmet süreleri, 
performans ve yeterlikleri dikkate alınarak 
bölge hizmeti ve rotasyon esasına göre yapı-
lır. Bunların yer değiştirmelerine ilişkin usul 
ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”şeklinde 
yeni bir düzenleme yapılmıştır.

Yapılan değişiklik geçmişe yürümeyecek 
ve tesis edilen işlemleri meşru hale getirme-
yecektir. Her idari işlem tesis edildiği zaman 
ki hukuki düzenlemelere göre değerlendi-
rilecektir. Bu nedenle hazırladığımız örnek 
dilekçe ile üyelerimiz şahsi dava açabilecek-
lerdir.

BİREYSEL DAVA AÇACAK MÜDÜR YARDIMCILARININ VE 
MÜDÜR BAŞYARDIMCILARININ DİKKATİNE
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Türkiye Kamu-Sen Afyonkarahisar İl 
Temsilciliğimizce 22.10.2011 Cumartesi 
günü Rehberlik Araştırma Merkezi salo-
nunda “Konjonktürel Gelişmeler” konulu 
bir konferans düzenledi. 

Konferansa konuşmacı olarak katılan 
MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu 
önemli konularda açıklamalarda bulundu. 

Konferansa ayrıca MHP Afyonkarahi-
sar Milletvekili Kemalettin Yılmaz, , Af-
yonkarahisar Vali Yardımcısı Azmi Yeşil, 
Kamu- Sen İl Temsilcisi Erol Özsoy, MHP 
İl Başkanı Ahmet Zeki Ertürk ve çok sayıda 
davetli katıldı. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ar-
dından MHP Kayseri Milletvekili Yusuf 
Halaçoğlu konuşmasını yaptı. Halaçoğlu, 
Hakkâri Çukurca’da yaşanan hain saldırı-
nın ardından verdiğimiz 24 şehitten duy-
duğu üzüntüyü dile getirdi. 

Bir toplumun doğru karar verebilmesi ve 
doğru yerlere doğru insanları getirebilmesi 
için bilgi sahibi olması gerektiğini savunan 
Halaçoğlu, “Ülkemiz tarih dönemlerine 
baktığımız zaman ç stratejik ve jeopolitik 
önem arz eden bir yerde bulunuyor. Bu 
nedenle bu bölgede birçok devlet kurulup, 
yıkılmıştır. Bugün Türkiye’nin içerisinde 

ve çevresinde birçok olay meydana gel-
mektedir. Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya, 
İran ve Uzakdoğu ülkelerini de göz önüne 
alırsanız çok önemli olayların cereyan et-
tiğini görürüsünüz. Bunlardan bizi en çok 
ilgilendiren durum Ortadoğu ve Afrika’da 
meydana gelen olaylar, Büyük Ortadoğu 
projesi, Türkiye içerisinde bölücülük ya-
pan Kürt Milliyetçiliği, terör, Irak ve Irak’ın 
kuzeyi, Kafkasya, Afganistan Bölgesi ve 
Çin’in yükselen ekonomisi gelmektedir” 
diye konuştu. Konferansın ardından Prof. 
Dr. Yusuf HALAÇOĞLU sorulan sorulara 
cevap verdi. 

Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezinin VAN DEPREMZE-
DELERİNE YARDIM KAMPANYASI kararı çerçevesinde 
Türkiye Kamu Sen Amasya İl Temsilciliği’nin başlattığı kam-
panya tamamlandı.

Konu hakkında açıklama yapan Türkiye Kamu Sen Amas-
ya İl Temsilcisi Kamil Terzi,

 “Çok kısa bir sürede bir kamyon ihtiyaç malzemesini ha-
zırlayan, millet olmanın bilinciyle Van’daki kardeşlerimize 
yardım için koşturan Türkiye Kamu Sen üyelerine ve tüm 
Amasyalılara teşekkür ediyorum. Üniversite öğrencilerimiz 
dolaplarındaki iki ceketten birisini kardeşlerine göndermiş-
tir. Bu büyüklüğü ancak Türk milleti gösterebilir. Allah her-
kesten razı olsun.

Amasya İl Temsilciliğimizin hazırladığı 32 adet katalitik 
soba, çok sayıda battaniye yatak, yorgan, çok sayıda giyim eş-
yası, ayakkabı, çocuk bezi, su ve kuru gıda yüklü yardım kam-
yonu 30 Ekim 2011 saat 19.00 da Amasya’dan hareket etmiş-
tir. Allah milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın.”dedi.

AFYONKARAHİSAR’DA PROF.DR. YUSUF HALAÇOĞLU 
KONFERANS VERDİ

TÜRKİYE KAMU SEN AMASYA İL TEMSİLCİĞİNDEN VAN 
DEPREMZEDELERİNE YARDIM KAMPANYASI 
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Balıkesir 1 No’lu Şube Başkanımız Yılmaz KURAN ve 
Şube Mevzuat Sekreteri Murat ÖZDEMİR ,18.10.2011 tari-
hinde Bigadiç ilçesine bağlı Esenli ve Güvemçetmi köylerin-
de bulunan ilköğretim okullarını; 25.10.2011 tarihinde de 
Merkez Naipli, Merkez Bakacak ve Merkez Kocaavşar köy-
leri ile Balya ilçemize bağlı Narlı, Ali Demirci ve Hacı Hü-
seyin köylerindeki ilköğretim okullarını ziyaret etmişlerdir. 

Bu ziyaretler sırasında Şube Başkanımız Yılmaz KURAN 
sendikamız üyeleri ve diğer öğretmenlerle sohbet etmiş, 
kendisine yöneltilen soruları cevaplamış ve üye kazanma 
çalışmalarını sürdürmüştür.

Bartın’da, Türk Eğitim-Sen üyeleri oku-
ma alışkanlığı kazanmak konusuna dikkat 
çekmek için Hükümet Caddesinde kitap 
dağıtım etkinliği yaptı. Etkinlik kapsamın-
da çok sayıda kitap dağıtıldı.

İnsanların televizyon izleme, bilgisayar 
oyunları ve diğer bazı alışkanlıklarından 
feragat edip okumaya yöneltmeyi hedefle-
diklerini belirten Türk Eğitim-Sen Bartın 
Şube Başkanı Sezai Hangişi, dağıtılan ki-

tapların dünyayı dolaşmasını istediklerini 
söyledi. Bartın’da kitap okuma alışkanlığını 
yaygınlaştırmayı amaçladıklarını kaydeden 
Hangişi şunları söyledi: “Şu anda köyleri-
mizde çok sayıda öğrenci okuyacak kitap 
bulamıyor. Bizler ise evlerimizde kitapları 
kütüphanelere hapsediyoruz, çocukları-
mızın okudukları kitapları diğer çocuklara 
verelim. Diğer okullardaki öğrencilerin-
de kitap okumalarına yardımcı olalım. Bu 
konuda biz Türk Eğitim-Sen Bartın Şubesi 

olarak aracı olmaya hazırız. Sendikamıza 
ulaştırdığınız kitapları köy okullarındaki 
çocuklara ulaştırabiliriz, hatta eğer bizi 227 
77 75 no’lu telefondan ararsanız evinizden 
kitapları alıp ihtiyacı olanlara ulaştırırız.” 

Bartın Şube Başkanımızın konuşması-
nın ardından Türk Eğitim-Sen Bartın Şu-
besi üyeleri tarafından Bartın’daki yüzlerce 
vatandaşa ücretsiz olarak kitap dağıtımı 
yapıldı.

BALIKESİR 1 NO’LU ŞUBE OKUL ZİYARETLERİ YAPTI

TÜRK EĞİTİM-SEN KİTAP DAĞITIM ETKİNLİĞİ YAPTI
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Burdur’da 14.10.2011 tarihinde Burdur 
Özeren Otelde İşyeri Temsilcileri Toplantısı 
yapıldı. Toplantıya okul temsilcilerimiz ka-
tıldı. Şube Başkanı Orhan AKIN Burdur’da 
en büyük ve en etkili sendika olduğumuzu 
söyleyerek, bütün komisyonlarda temsil hak-
kımızı kullanmamız için üye sayımızın bu yıl 
2 Bin’e ulaşması için hepimize çok büyük gö-
revler düştüğünü kaydetti. Toplantıda işyeri 
temsilcilerine geçen yılki çalışmalarından 
ötürü teşekkür edildi. Şube Sekreteri Mus-
tafa YÜKSEL işyeri temsilciliğinin önemini 
örneklerle anlattı. Şube Mevzuat Sekreteri 
Hamit KAYACIOĞLU da yapılan hukuki 
mücadelelerle ilgili bilgi verdi.

BURDUR İŞYERİ TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI

Kendisi de yetiştirme yurdunda yetişen 
Türk Eğitim-Sen Giresun Şubesi Mevzu-
at Sekreteri Hamit Öveç, Eğitim Bir-Sen’i 
protesto etmek amacıyla Giresun Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Toplum Merkezi (Eski Yetiştirme Yurdu) 
binası önünde basın açıklaması yaptı. Ye-
tiştirme yurdunda yetişenlerin de hazır bu-
lunduğu basın açıklamasında Öveç şunları 
söyledi: “Bizler devletimizin sokağa bırak-
madığı, sahip çıktığı, yetiştirme yurdunda 
barınan ve devletimize bunun karşılığını 
bugün çalışarak, hizmet ederek veren Milli 
Eğitim çalışanlarıyız. Bizler sadece çalışır-
ken değil günlük hayatımızda da devleti-
mizin ekmeği ile büyüdüğümüzün bilin-
cindeyiz. Bunu hiçbir zaman unutmadık, 
unutmamız da mümkün değildir. Hayatı-
mızın her anında bu sorumluluğu taşıyo-
ruz, taşımaya da devam edeceğiz.  Bizler bu 
sorumluluğun bilincinde insanlar olarak 

gerekirse bu devlet ve millet için canımı-
zı dahi seve seve vereceğimizi gururla bir 
defa daha söylüyoruz. 

Toplumun her kesiminde olduğu gibi 
az da olsa yetiştirme yurdunda büyümüş 
insanlar arasından da çeşitli nedenlerle bu 
sorumluluğu taşıyamayan insanlar çıkmış 
olabilir.  3–5 kişi diyebileceğimiz çok az sa-
yıdaki bu insanların durumları incelendi-
ğinde de bunun genelde sağlık problemin-
den kaynaklandığı ortaya çıkmaktadır. 

Ancak bu tür istisnaların toplumun her 
kesiminde olduğunu görmekteyiz. Bu is-
tisnaların toplumun bir kesimini temsil 
etmesi mümkün değildir. Bu durum bu ka-
dar açık olarak ortada iken, EĞİTİM BİR-
SEN Gaziantep Şubesi’nin eğitim raporu 
kitabında yetiştirme yurdundan yetişen 
personel olarak bizler hakarete uğradık, 
rencide edildik. 

Bakın Eğitim Bir-Sen Gaziantep Şubesi 

eğitim raporu kitabında bizden nasıl bah-
setmektedir; 

Birçok davranış, düşünce ve ahlak soru-
nu bulunan yetiştirme yurdundan çıkma 
genç hizmetliler, okuldaki eğitim ve öğre-
tim sürecine büyük zararlar vermektedir.

Bu gençler; 
Genelde amirlerine karşı gelmekte,
Verilen görevi yapmamakta,
İşini aksatmakta,
Öğrencilerle duygusal ilişki içine gir-

mekte,
Zararlı madde kullanmada öğrencilere 

örnek olmakta ve yardım etmekte,
Okuldaki çeteleşmelere ön ayak olmak-

ta, katılım sağlamakta, 
Öğrencilere kötü örnek olmaktadır.
Bu satırları okuduğumuzda, yetiştirme 

yurdundan yetişenler öğrencilere kötü ör-
nek olan, suç makinesi, çalışmayan, suç çe-
tesi kuran, uyuşturucu müptelası, ahlaksız 
olarak gösterilmektedir. 

Bizler bu hakareti hak edecek ne yaptık? 
Devlete ve millete hizmeti iman olarak ka-
bul ettiğimiz için mi bu hakaret yapılmak-
tadır. Toplumda rencide olduk. Evlerimiz-
de çocuklarımızın yüzüne bakamaz hale 
geldik. Bize bunu reva gören Eğitim Bir-
Sen Genel Başkanından hemen açık bir şe-
kilde özür bekliyor, Bu vesile ile Yetiştirme 
Yurdunda yetiştirilen çocukların ayaklar 
altına alınan onurlarının telafisi için, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma 
ŞAHİN’i göreve davet ediyoruz. Bu konu-
da hukuki yollara başvuracağız. Hukuk yo-
lunda hakkımızı sonuna kadar arayacağız. 
Sorumlular bunun bedelini ödemelidir.”                                                                                                

GİRESUN ŞUBE 
EĞİTİM BİR-SEN’İ KINADI
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YENİ DOĞANLAR

•	 Adana	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Didem	
TÜRKMEN	ÜNAL’ın	çocuğu	olmuştur.
•	 Adana	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Gök-

han	GÖKÇE’nin	çocuğu	olmuştur.
•	 Adana	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Emine	

GÖKÇE’nin	çocuğu	olmuştur.
•	 Adana	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Meh-

met-Selda	YAMAÇLI	çiftinin	çocuğu	olmuş-
tur.
•	 Adana	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Zehra	

AYKAÇ’ın	çocuğu	olmuştur.
•	 Ankara	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Eftal	

MERT’in	çocuğu	olmuştur.
•	 Afyonkarahisar	Şubesi	üyelerinden	

Hamdi	AKDAĞ’ın	ikiz	çocuğu	olmuştur.
•	 Antalya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Cem	

TAŞKINÖZ’ün	çocuğu	olmuştur.
•	 Antalya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Uğur	

AKTÜRK’ün	çocuğu	olmuştur.

•	 Antalya	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Bü-
lent	GÜNGÖR’ün	çocuğu	olmuştur.
•	 Antalya	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Tur-

han	ULUSOY’un	çocuğu	olmuştur.
•	 İzmir	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Fatih-

Ela	ÖZMEN	çiftinin	çocuğu	olmuştur.
•	 İzmir	3	No’lu	Şube	üyelerinden	Gökhan	

AKKAN’ın	çocuğu	olmuştur.
•	 Karaman	Şubesi	üyelerinden	Mustafa	

ÖZKARABACAK’ın	çocuğu	olmuştur.
•	 Karaman	Şubesi	üyelerinden	Esra-Sezer	

BÜYÜKCERAN	çiftinin	çocuğu	olmuştur.
•	 Kayseri	2	No’lu	Şube	üyelerinden	İsmail	

DEMİRCİ’nin	çocuğu	olmuştur.
•	 Konya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Nesli-

han	BAHAR	KURT-Yusuf	KURT	çiftinin	çocu-
ğu	olmuştur.
•	 Konya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Meh-

met	KARAMAN’ın	çocuğu	olmuştur.
•	 Konya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Yase-

min	DURMAZ’ın	çocuğu	olmuştur.
•	 Konya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Rüvey-

da	AĞTÜRK’ün	çocuğu	olmuştur.
•	 Manisa	Şubesi	üyelerinden	Mehmet-

Necla	Belkıs	ÇAYIR	çiftinin	çocuğu	olmuştur.
•	 Mersin	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Bü-

lent	YILMAZ’ın	çocuğu	olmuştur.
•	 Mersin	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Hü-

seyin-Şeyma	BOZFAKIOĞLU	çiftinin	çocuğu	
olmuştur.
•	 Muğla	Şubesi	üyelerinden	Mehmet	

GÖKDEMİR’in	çocuğu	olmuştur.
•	 Nevşehir	Şubesi	üyelerinden	Soner	

AYDIN’ın	çocuğu	olmuştur.
•	 Nevşehir	Şubesi	üyelerinden	Mürüvet-

Tamer	AKSOY	çiftinin	çocuğu	olmuştur.
•	 Sinop	Şubesi	üyelerinden	Orhan	

KONUK’un	çocuğu	olmuştur.
•	 Sinop	Şubesi	üyelerinden	Dilber-Osman	

NESLİHANOĞLU	çiftinin	çocuğu	olmuştur.
•	 Sinop	Şubesi	üyelerinden	Mustafa	

ARGUN’un	çocuğu	olmuştur.
•	 Sinop	Şubesi	üyelerinden	Murat	GÜL’ün	

çocuğu	olmuştur.

SÜNNET OLANLAR

•	 Adana	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Soner	
YILMAZ’ın	oğlu	sünnet	olmuştur.
•	 Adana	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Burcu	

HALİLOĞLU’nun	oğlu	sünnet	olmuştur.
•	 Antalya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Murat	

KEDEROĞLU’nun	oğlu	sünnet	olmuştur.

•	 Hatay	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Adnan	
HAKLI’nın	oğlu	sünnet	olmuştur.
•	 Konya	1	No’lu	 Şube	üyelerinden	 Şerife	

YELLİ’nin	oğlu	sünnet	olmuştur.
•	 Konya	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Aytül	–	

Necip	YILMAZ	çiftinin	oğlu	sünnet	olmuştur.

•	 Muğla	 Şubesi	 üyelerinden	 Necip	
BALTACI’nın	oğlu	sünnet	olmuştur.
•	 Sinop	Şubesi	üyelerinden	Türkan	CAN’ın	

oğlu	sünnet	olmuştur.

•	 Adana	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Zekeri-
ya	KURTGÖZ’ün	kızı	evlenmiştir.
•	 Ankara	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Yüksel	

ÖZDEMİR’in	oğlu	evlenmiştir.
•	 Bursa	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Rıdvan	

COŞGUN’un	kızı	evlenmiştir.
•	 Bursa	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Şakir	

ARI’nın	kızı	evlenmiştir.
•	 Bursa	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Ali	

BOZBAY’ın	oğlu	evlenmiştir.
•	 Hatay	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Fevzi	

SÜNBER’in	kızı	evlenmiştir.

•	 Kayseri	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Halil	
POLAT	evlenmiştir.
•	 Konya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Hasan	

YURDANUR’un	kızı	evlenmiştir.
•	 Konya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Kazım	

KARALAR’ın	kızı	evlenmiştir.
•	 Nevşehir	Şubesi	üyelerinden	Yılmaz	

ÖZDEMİR	evlenmiştir.
•	 Sinop	Şubesi	üyelerinden	Nurettin	

POLAT’ın	kardeşi	evlenmiştir.
•	 Sinop	Şubesi	üyelerinden	Gökşin	

KARAKÖSE’nin	kardeşi	evlenmiştir.
•	 Sinop	Şubesi	üyelerinden	Mustafa	AK-

YÜZ	evlenmiştir.

•	 Sinop	Şubesi	üyelerinden	Ahmet	Emin	
ÇELEBİ’nin	kızı	evlenmiştir.
•	 Konya	2	No’lu	Şube	üyelerinden	İhsan	

ÖZETÇİ’nin	kızı	evlenmiştir.
•	 Konya	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Sevgi	

ÖZETÇİ’nin	kızı	evlenmiştir.
•	 Konya	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Rama-

zan	ÇANKAYA’nın	kızı	evlenmiştir.
•	 Mersin	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Hatice	

TEKELİ’nin	oğlu	evlenmiştir.
•	 Muğla	Şubesi	üyelerinden	Mesut	

ERDOĞAN’ın	oğlu	evlenmiştir.
•	 Muğla	Şubesi	üyelerinden	Kadriye	

KILOĞLU’nun	kızı	evlenmiştir.

EVLENENLER

•	 Adana	2	No’lu	Şube	üyelerinden	
Mehmet	ÇİÇEKLİ’nin	anneannesi	vefat	
etmiştir.
•	 Adana	2	No’lu	Şube	üyelerinden	

Hüseyin	Selçuk	BURAK’ın	ablası	vefat	et-
miştir.
•	 Adana	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Ulu-

tan	UNUTMAZ’ın	babası	vefat	etmiştir.
•	 Adana	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Öz-

gür	YILDIZ’ın	annesi	vefat	etmiştir.

•	 Ankara	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Ya-
kup	TAN’ın	annesi	vefat	etmiştir.
•	 Ankara	2	No’lu	Şube	üyelerinden	

Nevzat	ÇORLU’nun	babası	vefat	etmiştir.
•	 Antalya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	

Bayram	URLU’nun	babası	vefat	etmiştir.
•	 Antalya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	

Ebru	AĞBULUT’un	annesi	vefat	etmiştir.
•	 Antalya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	

Yaşar	TEMEL’in	babası	vefat	etmiştir.
•	 Antalya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	

Bahattin	ŞAK’ın	babası	vefat	etmiştir.

•	 Antalya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	
Ahmet	AKMAZ’ın	abisi	vefat	etmiştir.
•	 Antalya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	

Mustafa	GÜRSEL’in	kayınpederi	vefat	et-
miştir.
•	 Antalya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Sa-

dık	BÜYÜKGEBİZ’in	annesi	vefat	etmiştir.
•	 Antalya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	

Nebi	TOPAL’ın	annesi	vefat	etmiştir.
•	 Antalya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	

Mükerrem	OĞUZ’un	abisi	vefat	etmiştir.
•	 Antalya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	

Cengiz	ARIKAN’ın	dedesi	vefat	etmiştir.

 VEFATLAR
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•	 Antalya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	
Talip	ÇELİK’in	babası	vefat	etmiştir.
•	 Antalya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	

Havana	GENCER’in	babası	vefat	etmiştir.
•	 Antalya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Ali	

KOÇAŞ’ın	babası	vefat	etmiştir.
•	 Antalya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	

Yusuf	YILDIZ’ın	kayınpederi	vefat	etmiştir.
•	 Antalya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	

Muhittin	KAYA’nın	baldızı	vefat	etmiştir.
•	 Antalya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	

Sibel	KAYA’nın	kardeşi	vefat	etmiştir.
•	 Bursa	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Bü-

lent	COŞKUN’un	babası	vefat	etmiştir.
•	 Bursa	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Dur-

sun	ÇINAR’ın	kayınvalidesi	vefat	etmiştir.
•	 Bursa	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Erdal	

TUNA’nın	babası	vefat	etmiştir.
•	 Bursa	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Okay	

BİLİR’in	annesi	vefat	etmiştir.
•	 Denizli	Şube	Başkanı	Turgay	

DEMİRTAŞ’ın	babası	vefat	etmiştir.	
•	 Erzurum	1	No’lu	Şube	Başkanı	Müfit	

BAYRAKTAR’ın	babası	vefat	etmiştir.
•	 Hatay	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Şük-

rü	ŞİRİN’in	abisi	vefat	etmiştir.
•	 Karaman	Şubesi	üyelerinden	Zekiye	

SAK’ın	annesi	vefat	etmiştir.
•	 Karaman	Şubesi	üyelerinden	Nurettin	

SAK’ın	kayınvalidesi	vefat	etmiştir.
•	 Karaman	Şubesi	üyelerinden	Cafer	

AKYÜREK’in	babası	vefat	etmiştir.
•	 Karaman	Şubesi	üyelerinden	Ekrem	

KAYA’nın	kardeşi	vefat	etmiştir.
•	 Karaman	Şubesi	üyelerinden	Adem	

METİNER’in	babası	vefat	etmiştir.

•	 Karaman	Şubesi	üyelerinden	Muhar-
rem	DELEN’in	kayınvalidesi	vefat	etmiştir.
•	 Kayseri	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Tü-

lay	ERCİYES’in	anneannesi	vefat	etmiştir.
•	 Kayseri	2	No’lu	Şube	üyelerinden	İb-

rahim	ŞEKER’in	babası	vefat	etmiştir.
•	 Kayseri	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Fa-

tih	KAYHAN’	ın	babası	vefat	etmiştir.
•	 Kayseri	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Ha-

lil	ÇÖL’ün	kayınvalidesi	vefat	etmiştir.
•	 Kayseri	2	No’lu	Şube	üyelerinden	

Ayşe	ÇÖL’ün	annesi	vefat	etmiştir.
•	 Konya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	

Ömer	KIR’ın	eşi	vefat	etmiştir.
•	 Konya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Hü-

seyin	KAL’ın	babası	vefat	etmiştir.
•	 Konya	1	No’lu	Şube	üyelerinden	Me-

tin	ÖZ’ün	babası	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.
•	 Mersin	2	No’lu	Şube	üyelerinden	Esin	

Birgül	ELİBOL	AYAN’ın	annesi	vefat	etmiş-
tir.
•	 Mersin	2	No’lu	Şube	üyelerinden	

Emel	ELİBOL’ın	kayınvalidesi	vefat	etmiş-
tir.
•	 Mersin	2	No’lu	Şube	üyelerinden	

Hasan	Fehmi	GÜLLÜ’nün	ağabeyi	vefat	
etmiştir.
•	 Muğla	Şubesi	üyelerinden	Salih	

SÜL’ün	babası	vefat	etmiştir.
•	 Muğla	Şubesi	üyelerinden	Süleyman	

YUKACI’nın	babası	vefat	etmiştir.
•	 Muğla	Şubesi	üyelerinden	Alaattin	

BAYIR’ın	annesi	vefat	etmiştir.

•	 Muğla	Şubesi	üyelerinden	Yıldıray-Se-
val	ZABUN	çiftinin	babası	vefat	etmiştir.
•	 Muğla	Şubesi	üyelerinden	Oktay	

GÖRMEZ’in	dedesi	vefat	etmiştir.
•	 Muğla	Şubesi	üyelerinden	Yusuf	

KIRÇIN’ın	kayınbabası	vefat	etmiştir.
•	 Nevşehir	Şubesi	üyelerinden	Şerafet-

tin	KAYA’nın		abisi	vefat	etmiştir.
•	 Nevşehir	Şubesi	üyelerinden	Harun	

ÖZCAN’ın	babası	vefat	etmiştir.
•	 Nevşehir	Şubesi	üyelerinden	Mehmet	

ÖZTÜRK’ün	babası	vefat	etmiştir.
•	 Nevşehir	Şubesi	üyelerinden	

A.Osman	KABUKÇUOĞLU’nun	annesi	ve-
fat	etmiştir.
•	 Nevşehir	Şubesi	üyelerinden	Ruhi	

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

Osman	ÇALIK	çiftinin	babası	vefat	etmiştir.
•	 Nevşehir	Şubesi	üyelerinden	Cuma	

YALÇIN’ın	amcası	vefat	etmiştir.
•	 Sinop	şubesi	üyelerinden	Ersin	

ADALI’nın	yeğeni	vefat	etmiştir.
•	 Sinop	şubesi	üyelerinden	Cengiz	AY’ın	

babası	vefat	etmiştir.
•	 Sinop	şubesi	üyelerinden	Tuncer	

ZORAL’ın	annesi	vefat	etmiştir.
•	 Sinop	şubesi	üyelerinden	Erol	

AÇIKSÖZ’ün	eşi	vefat	etmiştir.	
•	 Sinop	şubesi	üyelerinden	Sezgin	

DEMİRCİ’nin	kayınpederi	vefat	etmiştir.
•	 Sinop	şubesi	üyelerinden	Erdal	

KOCADAĞ’ın	kayınpederi	vefat	etmiştir.
•	 Sinop	şubesi	üyelerinden	Mazhar	

DİNÇER’in	abisi	vefat	etmiştir.
•	 Sinop	şubesi	üyelerinden	Dilek	

SÜMBÜL’ün	annesi	vefat	etmiştir.

VEFAT EDEN ÜYELERİMİZ

İlimiz Merkez Mesleki Eğitim Merkezi Mate-
matik Öğretmeni ve üyemiz Ömer BEKTAŞ ho-
camız geçirmiş olduğu ani rahatsızlık nedeniyle 
vefat etmiştir. Kendisini eğitime adayan meslek-
taşımızın vefatı eğitim camiasında üzüntü yarat-
mıştır. 

Türk Eğitim-Sen Karaman Şubesi olarak 
Ömer BEKTAŞ hocamıza Allah’tan rahmet; ai-
lesi, yakınları, mesai arkadaşları ve öğrencilerine 

de başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

01.02.1960 tarihinde Urfa ili Siverek ilçe-
sinde doğdu. Dicle Üniversitesi Eğitim Fak./
Sosyal Bilimler Eğitimi/ Coğrafya Öğretmen-
liği bölümünden 1985 yılında mezun oldu. 
1988’de Bursa’da görevine başladı. 16.01.2000’de 
Antalya’ya atandı. 22.11.2004 tarihinde Antalya/
Gündoğmuş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yap-
tı. 2006’da tekrar Antalya merkeze geldi. Baro 
Meslek Lisesi ve Metin Çiviler Lisesinde Müdür 
Yardımcılığı görevinde bulundu. Evli ve 1 çocuk 
babası idi. Çevresinde çalışkan ve yardımsever 
kişiliği ile tanınan arkadaşımız, 2 Eylül 2011 tari-
hinde Hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Ömer BEKTAŞ Kerim BÜYÜKATEŞ Karaman Şube Antalya 1 No’lu Şube

Türk Eğitim-Sen 
camiası olarak vefat eden üyelerimize, 

üye yakınlarına Allah’tan Rahmet,  
yakınlarına Başsağlığı diliyoruz.

Ayrıca ;
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Leyla KALE , Mustafa KAYA, 

Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Fidat TAT, 
Karaman Şubesi üyelerinden Ömer BEKTAŞ, 

Kırşehir Şubesi üyelerinden Köksal KÜÇÜK vefat etmiştir.




