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Sarı sendikacılığı reddeden, onurlu mücadeleyi sendikal ahlakın asgari gerekliliği olarak gören
Türkiye Kamu-Sen’e karşı hasmane tavır sergileyen Bülent Arınç hakkında Konfederasyonumuz
6 Aralık 2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Savcılığı nezdinde suç duyurusunda bulundu. Sayfa 2
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Yandaş konfederasyonun
Bursa il temsilciliği
ziyaretinde, kendinden geçen
Bülent Arınç’a bulunduğu
makamı hatırlatmak için
yargı yolunu seçtik.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, geçtiğimiz gün Bursa’da
–gaza gelmiş olacak ki- devlet adamlığını, siyasetçiliğini ve takiyye yaptığını bir
anda unutmuş ve dervişin fikri neyse zikri
de o’dur misali, demokrasiyi hiçe sayarak
“Anayasa değişikliğinde hayır oyu kullananların, Anayasal hakları kullanamaya- mış olanlar; Bugün bulundukları mevkiin,
cakları şeklinde ifadelerin yer aldığı, bir şan ve şöhretin, güce sahip olmanın verdiği
konuşma yapmıştı.
ukalalık ve güvenle, ağızlarından çıkanları
Arınç’ın konuşması, açıkça kamu gö- duymak erdemini dahi gösteremiyorlar. Bu
revlilerini bir sendikaya üye olmaya zorla- kimselere tavsiyemiz ancak şudur ki, “hiç
yan, örgütlenme özgürlüğünü engelleyen kimsenin sözleriyle gaza gelme, ne kadar
ve kamu görevlileri arasında ayrımcılık ya- yüksekteysen o kadar sert düşersin ve emin
pan bir nitelik taşımaktaydı.
ol ki düşersin” şeklinde konuştu.
Bunun üzerine Türkiye Kamu-Sen olaKoncuk, “Hz. Ömer adaleti” diyerek ikrak, Bülent Arınç’ın konuşmasının Ana- tidara gelip, Ebu Cehil cehaleti sergilemeyasaya, Türk Ceza Kanununa, Sendikalar nin, kendinden olmayanlara karşı Ebu LeKanununa, uluslar arası sözleşmelere, de- heb zulmünü reva görmenin hiçbir inanç
mokrasiye, bulunduğu makamın gerekleri- ve anlayışla izah edilir tarafı olmadığını
ne aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeye belirtti.
başvurduk.
Koncuk şöyle devam etti: “Bu görüşmeTürkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İs- de Bakan Bülent Arınç bakınız neler diyor;
mail Koncuk ve bağlı sendikalarımızın
Yasada değişiklik yapılacak ve Memurbaşkanları ile üyelerimizin bulunduğu kaSen’in görüşleri, mücadelesi doğrultusunlabalık bir grup, başvuru dilekçesini sunda yasa değişikliği yapılıp toplu sözleşme
madan önce Ankara Adliyesi önünde bir
imzalanacak.
basın açıklaması yaptı.
Arınç, bazı ideolojik sendikaların toplu
Basın açıklamasında konuşan Genel
Başkan İsmail Koncuk, Türkiye Cumhuri- sözleşmenin yanına grevi koymak suretiyle
yetine vatandaşlık bağı ile bağlı olan her- talepte bulunduklarını hatırlattı!

kese eşit mesafede olmasını zorunlu kılan
bir yer olduğu gerçeğinden yola çıkarak,
Bülent Arınç’ı makamına ve devlet adamlığına yakışır davranmaya davet etti.

Buna sadece Memur-Sen’in hakkı var.
Dürüst, samimi, yurtsever olarak, ‘ben evet
demiştim, şimdi evetin karşılığını görmek
istiyorum’ demeye sadece Memur-Sen’in
hakkı var. Yoksa ‘hayır’ diye ortalıkta bağırıp çağıranların, millete ‘hayır’ oyu verdirmek için yalanlarla, iftiralarla, hakaretlerle
milletimizin kafasını bulandırmaya çalışanların ertesi gün bundan nemalanmaya
kalkması samimiyetsizliğin en büyük ifadesiydi.
Ama ‘hayır, hayır’ diye yırtınanların
şimdi ‘nerede toplu sözleşme’ deyip ortalıkta dolaştığını görünce ‘kardeşim sen
şurada bir otur bakalım, senin bunları konuşmaya hakkın yok, milletin kafasını da
bulandırma, Memur-Sen ne yapacağını
bilir, hükümetle bu konuyu müzakere etti,
yasal değişiklik yapılacak, toplu sözleşme
imzalanacak.

Kim yol gösterdi bize? Memur-Sen gösterdi. Öbürlerine kalsaydı yanmıştık. Ne
toplu sözleşme olurdu ne bilmem ne olurO toplu sözleşme olsun’ diye bağıran du. Bu iş olacak kimsenin kafası karışmasendikalardan biri MHP doğrultusunda sın. Çalışanları üzmeyin. Çalışanların ara‘hayır’ demek için çalıştı, çabaladı. Öbürü sına fitne fesat sokmayın.
Güçlü bir hükümet var, güçlü bir sendide sol ve başka fraksiyonların temsilcisi
olarak, onlar da ‘hayır’ oyu verilmesi konu- ka var. İyi ki muhatabımız Memur-Sen’dir,
çünkü Memur-Sen hiçbir ideolojik kavgasunda çabaladı.
Şimdi sonuçlar ortaya çıkınca çelişkiye, ya kapılmadan, sadece çalışanların hakkını
paradoksa bakınız, ‘hayır, toplu sözleşme istiyor, mertçe istiyor, dürüst olarak istiyor
olmasın’ diye sandığa gidip ‘hayır’ oyu kul- ve bunun mücadelesini yapıyor.

İsmail Koncuk konuşmasında “Devlet
makamları hiç kimsenin şahsına münhasır yerler değildir. Milletimizin türlü nedenlerle, kendilerine göstermiş oldukları
teveccühü kavrama kabiliyetinden yoksun
Memur-Sen hiçbir siyasi partiyle orgaolanlar, kerameti hep kendilerinde bulanlar lanan ve ‘hayır’ oyu verilmesini isteyenler
en büyük yanılgı içindedirler. Çokça dillen- ‘hadi bakalım toplu sözleşmeye başlayalım’ nik bağı olan sendika değildir. Doğrusu da
dirdikleri İslam ahlâkından nasibini alma- dediler.
budur. Ama başka sendikalar, başka par-
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İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar,
tilerin il merkezleri, ilçe merkezleri gibi
çalışıyor. Yukarıdakiler genel merkezi gibi akşam ezanında ölürler.
çalışıyor.
Bülent Arınç’ın yukardaki ifadeleri ile
Biz bunların başkanlarıyla bir araya gel- Edebali’nin nasihatı ne kadar örtüşüyor,
dik referandum öncesinde, ben hepsinin doğrusu bunun cevabına evet örtüşüyor
kapılarını çaldım ve hepsiyle konuştum, demek mümkün değil. Neden?Öncelikle
dedim ki ‘siz bunun mücadelesini yapma- bir devlet adamı, diğer insanları kendi fidınız mı yıllarca? Bak şimdi anayasa deği- kir, düşünce ve siyasetini aklama, destekşikliğine bunu koyduk. Gelin buna ‘evet’ leme makamı olarak göremez. Bunun için
deyin. ‘Evet’ demek namus borcu, siz hep Osmanlı padişahlarına “mağrurlanma pabunu istediniz’. ‘Evet hep biz bunu istedik dişahım senden büyük Allah var.” Diyenama bugün yukarısı bizim ‘hayır’ dememi- ler her zaman bulunmuştur. Bu sebeple,
zi istiyor’ dediler. Memur-Sen öyle demedi. Bülent Arınç’ın sendikalarla ilgili değerYukarıdaki ifadelerin tamamı Bakan lendirmelerini 12 Eylül referandumunda,
Bülent Arınç’a aittir. Kafasında demokrasi- evet ya da hayır demeleri ile bağdaştırarak
nin bırakın tamamı, kırıntısı olanların dahi yapması sağlıklı bir aklın değerlendirmesi
okuyunca tüylerinin diken diken olması olamaz.
gereken açıklamalar bunlar. Yıllardır siyaToplu sözleşme hakkını sadece, referansetin içinde, bakanlık gibi üst düzey görev- dumda evet diyen Memur Sen’in isteyebilerde bulunmuş bir kişinin açıklaması bun- leceği, diğer sendikalar hayır dediği için,
lar. Babası oğluna adam olamazsın, demiş, buna hakkı yoktur gibi bir değerlendirme
oğul valilik mertebesine kadar yükselir ve içerisinde olması nasıl bir muhakeme fubabasını ayağına çağırır, bak baba adam karalığı içinde olduğunu da çok net gözler
olamazsın demiştin ama ben vali oldum önüne sermektedir. Bülent Arınç’ın açıkder. Babası, oğlum ben sana vali olamazsın lamalarından, evet diyen Memur Sen’in
demedim, adam olamazsın dedim. Adam ödüllendirildiğini, hayır diyen sendikalaolsaydın, babanı ayağına çağırmaz, kendin rın ise cezalandırıldığını anlıyoruz. Evet,
gelirdin, diye cevaplandırmış.
Memur Sen evet demiş kazanmıştır, HüBu anlattığım olayla, Arınç’ın Bursa’da- kümet Arınç efendinin de dediği gibi Meki toplantıdaki üslubu arasında bir bağ var mur Sen’in isteği doğrultusunda sendika
mıdır, bilinmez, ancak bizim anladığımız, kanunu çıkarmak üzeredir. Hayrettir ki,
bildiğimiz devlet adamı vatandaşları ara- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk
sında ayrım yapmayan, herkesi kucaklayan Çelik asla böyle bir şey olmadığını, bütün
üslup ve yaklaşımla devlet yönetmeye ta- sendikalara eşit mesafede bir sendika kalip olmuş kişidir. Edabali’nin Osman Bey’e nunu istediklerini bize Konfederasyonunasihatını her devlet adamı sindire sindire muzu ziyaretinde ifade etmişti. Demek ki,
okumalıdır, ne diyor Şeyh Edebali;
doğrusunu Arınç biliyormuş, ya da Arınç
doğrusunu
söylemiş.
“Ey Oğul!
Bülent Arınç, öğretmenlere hakaretten
Beysin! Bundan sonra öfke bize; uysonra
ikinci büyük gafını da bu şekilde
sallık sana... Güceniklik bize; gönül almak
sana.. Suçlamak bize; katlanmak sana.. yapmış bulunmaktadır. Memur-Sen dışınAcizlik bize, yanılgı bize; hoş görmek sana.. da tüm sendikaları ideolojik davranmak,
Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, bir partinin arka bahçesi olmakla suçlaanlaşmazlıklar bize; adalet sana.. Kötü göz, yan Arınç, Memur Sen’in ise hiçbir siyasi
şom ağız, haksız yorum bize; bağışlama partiyle organik bağı olmadığını bu kadar
sana... Bundan sonra bölmek bize; bütün- övgü dolu sözlerden sonra söyleyebilmeklemek sana.. Üşengeçlik bize; uyarmak, tedir. Bu söze kargalar bile güler demek çok
demode kalacaktır, diyeceğiz de, durumu
gayretlendirmek, şekillendirmek sana..
Sabır çok önemlidir. Bir bey sabretmesi- açıklamak için başka ifadeler de akla gelni bilmelidir. Vaktinden önce çiçek açmaz. miyor, doğrusu.
Ham armut yenmez; yense bile bağrında
kalır. Bilgisiz kılıç da tıpkı ham armut gibidir. Milletin, kendi irfanın içinde yaşasın.
Ona sırt çevirme. Her zaman duy varlığını.
Toplumu yöneten de, diri tutan da bu irfandır.

olduğunu her fırsatta dile getirdik. Arınç,
bizlere gelmiş, evet demek namus borcudur, demiş, biz de ‘Evet hep biz bunu istedik
ama bugün yukarısı bizim ‘hayır’ dememizi istiyor’ demişiz. Böylesine bir iftiradan
yüce Allah sığınırız, o görüşmede Bülent
Arınç’a evet ya da hayır noktasında bir cevap verilmemiş, grev hakkının da Anayasa
paketinde olması gerektiği söylenmiştir.
Bu maddenin diğer tartışılan maddelerden ayrılması halinde TBMM’de bulunan
tüm siyasi partilerin buna destek vereceği
de kendisine söylenmiştir. Arınç’ı sözlerini
ispata davet ediyoruz, aksi takdirde müfteri
durumuna düşeceğini bilmesini istiyoruz.
Arınç, güçlü bir Hükümet güçlü bir Memur Sen var diye övünüyor. Türkiye Kamu
Sen defalarca dile getirmişti, Hükümet
Toplu Sözleşme yi dikensiz gül bahçesine
çevirmek istiyor, diye, Arınç’ın bu açıklaması ne kadar haklı olduğumuzu da ortaya
koymaktadır. Bu sözlerini şöyle anlayabiliriz, “İyi ki diğer sendikalar yok, Memur
Sen ile al gülüm ver gülüm güzel bir toplu sözleşme yaparız.” Türkiye Kamu Sen
aylardır, hatta yıllardır, sarı sendikacılık
tehlikesinden bahsetmekte, tüm devlet memurlarını uyarmaktadır. Arınç’ın bu açıklamaları Türkiye Kamu Sen’i bir kere daha
haklı çıkarmıştır.

Arınç’ın yukarıdaki sözleri esasen pek
açıklamaya muhtaç değil. Son derece açık
ve anlamlı sözler. Öğretmenlere şahsiyet
kazandıracaklarını söyleyenlerin hedefinde, şimdi de tüm memurlara Memur Sen
vasıtasıyla, şahsiyet kazandırma var, diye
düşünüyoruz. Ancak, Türkiye Kamu Sen
olarak Arınç’a şunu bir kere daha hatırlatıyoruz, devlet adamı olun, duygularınızla
devlet yönetmeyi birbirine karıştırmayın.
Bu yaptığınız açıklamalar hem Anayasa hem de kanunlarımız önünde suçtur.
Vatandaşları oylarının rengine göre değerlendirmek sizin hakkınız da, haddiniz
de değildir. ADAM OLMAKLA BAKAN
OLMAK arasında ne kadar büyük bir fark
olduğunu da bir kere daha hatırlatmakta
Türkiye Kamu Sen olarak, grev ve topyarar görüyoruz.”
lu sözleşme hakkını beraberce istemenin
Konuşmanın ardından Genel Başkan
neresinin ideolojik olduğunu anlamakta
zorlanıyoruz. Bu milletin mensuplarının İsmail Koncuk ve sendikalarımızın Genel
Anayasa Referandumunda, evet demesi- Başkanları, şikâyet dilekçesini savcılığa tesnin, hayır demesinin de şerefli bir yaklaşım lim ederek Adliye binasından ayrıldı.

4

Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl 18.Milli
Eğitim Şurası yapıldı. Bu şurada yaşananları, şuranın ilk defa eğitim çalışanlarının
aleyhine kullanılmaya çalışıldığını,bu
sinsi düşüncelerin Türk Eğitim-Sen’in
adam gibi adam genel başkanı ve genel
merkez yöneticileri sayesinde geri püskürtüldüğünü ve eğitim çalışanlarının
iş güvencesini çalmaya heveslenenlerin
heveslerinin kursağında kaldığını sitemizde paylaşmıştık.
18-20 Kasım 2011 tarihlerinde
Antalya’da ‘’Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı’’ yapıldı. Genel merkezimizi
temsilen oraya Genel Başkanımız sayın
İsmail KONCUK, Genel Sekreterimiz
Musa AKKAŞ, Genel Mevzuat ve Toplu
Görüşme Sekreteri M.Yaşar ŞAHİNDOĞAN ve ben katıldıkToplantı düşüncesi
çok güzel,hele bu Çalıştaya üç sendikanın çağrılması daha güzeldi.
18.Milli Eğitim Şurası’na nasıl hazırlandıysak, kısa bir süre kalmasına
rağmen bu çalıştaya da öyle hazırlandık. Öğretmenlerin ve diğer çalışanların
problemlerini de sunacağımızı ve güzel
sonuçlar çıkacağını düşünerek gitmiştik
bu çalıştaya da.
Çalıştayın açılışında Sayın Milli Eğitim Bakanımızın Bulunması ve öğleden
sonra benimde bulunduğum ‘’Kariyer
basamaklarında ilerlemenin kriterleri ve
her bir kariyer basamağının görev tanımı’’ komisyonuna katılıp iki oturum çalışmayı izlemesi ve özellikle bizim sendikamızın kariyer basamaklarının yanlışlarıyla ilgili değerlendirmemizden dolayı
teşekkürü bizi hem umutlandırmış hem
de mutlu etmişti.
Akşam olduğunda 4.gruba bağlı diğer malum sendikanın temsilcisinin de
bulunduğu komisyonla çalışmaların

Bilindiği üzere, Türk Eğitim Sen
olarak Danıştay’da açtığımız davada,
24/06/2011 tarih ve 27974 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları
Yönetmeliğinin; bulunduğu ilde kesinti-

birleştirilmesine geçildiğinde, bu komisyonda ‘’657 sayılı Devlet Memurları
Kanunun getirdiği memurluk rejimi iş
güvencesinin çalışanların aralarındaki
farklılaşmayı ve girişim, atılım inovasyon gücünü engellemektedir’’ maddesini hayretle gördüm. Yani şu denilmek
isteniyordu: iş güvencesi öğretmenin
verimini azaltılıyor ve Kariyer basamaklarının uygulanmasına mani oluyor o zaman iş güvencesi kaldırılsın.
Daha bu maddenin yanlış olduğunu
söyleme fırsatını bulamadan komisyon
çalışması sona erdirildi. Hiddet ve şiddetle diğer Genel merkez yöneticilerimizle bunu paylaşmak için buluştuğumuzda gördük ki onların komisyonlarında da buna benzer teklifler getirilmişti.
Bu komisyonlardan Genel Başkanımızın bulunduğu komisyonda iktidar
milletvekillerince öğretmene rotasyonun
teklif edildiğini, Genel Sekreterimizin
bulunduğu komisyonda da ‘’okulların
bakımının ve öğretmen alımının yerel
yönetimlere devri’’nin teklif edildiğini
hayretle öğrendik.
Cumartesi günkü toplantılardaki
stratejimizi belirlerken de:’’ne pahasına
olursa olsun 18.Milli Eğitim Şurasında nasıl art niyetlilerin iştahlarını kursaklarında bıraktıysak bu Çalıştayda
da Türk Eğitim-Sen varken bu kararlar
alınmamalı’’dedik. Mücadelemiz sonunda diğer iki komisyondaki kararları
geri aldırmamıza rağmen öğretmenlere
rotasyon kararı malum güçler tarafından.15 yılını dolduran öğretmenlere
il içi rotasyon yapılması kararını engelleyemedik. Genel başkanımız Çalıştayın genel değerlendirme toplantısındaki konuşmasında da bu konulara
değinerek.’’Türk Eğitim-Sen var oldukça

siz 8 yılı dolduran eğitim müfettişlerine
rotasyonu öngören 31. maddesi, Geçici
2. Maddesinin 1. ve 2.fıkraları, Geçici 7.
maddenin, 1. fıkrasının “a” bendindeki “
31” madde numarası, aynı fıkranın “b”

Öğretmen ve eğitim çalışanları aleyhine alınan kararlara karşı çıkacağını, her
platformda bunu dile getireceğimizi, bu
maddeyi teklif eden ve lehinde oy kullananları öğretmenlere şikayet edeceğini’’
belirten sert bir konuşma yaptı.
Biz gerek 18. Milli eğitim şurasında
gerekse bu Çalıştayda bazı art niyetlilerin
varolduğunu, eğitim çalışanlarının problemlerinin tartışılmasının gölgesinde
memur iş güvencesine göz dikildiğini bir
daha gördük. Bizleri yıllardır yönetenlerin kafa yapısının değişmediğini, hala
memurların iş güvencesinin kaldırılması
fikrinden vazgeçmediklerini, sözleşmeli öğretmenliği kaldırdıklarına pişman
olduklarını, bu fikirleri uygulamak için
fırsat arandığını, bu fırsatın da özel sipariş verilerek bu komisyonlara gönderilen
özel insanlarla sağlanmak istendiğini bir
daha tesbit ettik.
Ama bu art niyetliler, memur düşmanları, memurun ve eğitim çalışanın iş
güvencesine göz dikenler, devletin memuru değil iktidarların memuru meydana getirmeye çalışanlar, kendilerine yardakçılar bulsalar da Türk Eğitim-Sen’in
yiğit üyeleri, gözü pek teşkilat yöneticileri ve yürekli genel merkezi oldukça bunu
yapamayacaklarını bir daha anlamışlardır herhalde.
Allah bu millete ve Türk Eğitim-Sen’e
zeval, Memur ve eğitim çalışanı düşmanlarına fırsat vermesin.

bendindeki “31 inci maddede en geç 15
Mayıs olarak belirlenen atama tarihi en
geç 15 Temmuz” ibaresi ile 2. fıkrasının
yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini talep etmiştik. Danıştay 2. Dairesinin
2011/6125 E. Sayılı ve 19.10.2011 tarihli
kararıyla yürütmeyi durdurma talebimiz
reddedilmiş olup, bu karara tarafımızca
itiraz edilmiştir.
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Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Kanunu’nda
yapılan düzenlemeyle, özür grubu öğretmen tayinlerinin
yılda bir kez yapılmasına karar verildi.
Buna gerekçe olarak da, eğitim-öğretimin aksamaması gösterildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, özür grubu öğretmen tayinlerinin yılda bir kez
yapılmasına karar verildi. Buna gerekçe
olarak da, eğitim-öğretimin aksamaması
gösterildi.
Bilindiği gibi özür grubu tayinleri
daha önce yılda iki kez yapılıyordu. Dolayısıyla özür grubu tayinlerinin yılda bir
kez yapılmasına karar verilmesi, öncelikle öğretmenlerin hakkını gasp etmek
anlamına gelmektedir. MEB kazanılmış
bir hakkı öğretmenlerin elinden alarak,
büyük bir suç işlemektedir.
Şu anda binlerce öğretmen infial halindedir. Özür grubu tayinleri; sağlık, eş
durumu ya da eğitim gibi nedenler dolayısıyla yapılmaktadır. Öğretmenlerimiz
için ailelerinden bir gün bile ayrı kalmak
büyük bir zulümken, aylarca, yıllarca
ayrı kalmak büyük bir yıkımdır. Sağlık
sorunları ya da eğitim nedeniyle özür
grubu tayini isteyen bir öğretmenin dört
ay daha beklemeye zamanı dahi yokken,
ona ‘bekleyeceksin’ demek adeta işkenceyle eşdeğerdir. Moral ve motivasyonu
bozulan öğretmenlerden verimli bir çalışma beklenmesi ise imkânsız hale gelmektedir.
Özür grubu tayinin ne anlama geldiğini bilmeyenler ya da bilmesine rağmen işine gelmeyenler büyük bir vebalin
altına girmektedir. Öğretmenlerimizin
elinde olmayan nedenlerden dolayı özür
grubu tayini istemesi kadar insani bir
durum sözkonusu olamaz. Ancak Ba-

kanlık bunu bile öğretmenlere çok görmekte, aileleri birer birer parçalamaktadır. Oysa aile bütünlüğünün korunmasının çok önemli olduğu düşünüldüğünde
ya da öğretmenlerin eğitim ve sağlık gibi
nedenlerle tayin istemesinin keyfi değil,
haklı gerekçeleri olduğu göz önüne alındığında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın çok
daha hassas davranması gerekmektedir.
Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in bu
noktada empati kurmasını istiyoruz. Sayın Bakan kendisini ailesinden ayrı kalan, sağlık sorunları ile boğuşan, yüksek
lisans ya da doktora yaparak eğitimini
sürdürmek isteyen öğretmenlerin yerine
koymalı ve ne hissettiğini bizlere anlatmalıdır.

doğrudan etkileyen son derece hassas ve
önemli bir konudur. Bu kadar çok sayıda öğretmeni çaresiz ve yalnız bırakmak
adil değildir, onların yaralarını daha da
deşmek, acılarını daha da derinleştirmek anlamına gelmektedir. Özür grubu
tayinlerine üç ay kala, tayinlerin yılda
bir kez yapılacağının açıklanması öğretmenlerin heyecanlarını, umutlarını
kursaklarında bırakmıştır. Eşlerinden,
çocuklarından ayrı kalan, ailelerine kavuşacakları günü heyecanla bekleyen öğretmenler, MEB’in eziyetinin bir an önce
son bulmasını istemektedir.

Özür grubu tayinlerinin yılda bir
kez yapılması kararı, Ulusal Öğretmen
Stratejisi Çalıştayı’nda da ele alınmış, bu
Çalıştay’da tayinlerin yılda iki kez yapılması kararı alınmıştır.
Sayın Bakan Dinçer, Çalıştay sonuçlarını dikkate almayacaksa, o halde bu
Çalıştay için neden bu kadar emek, zaman ve enerji harcanmıştır?
Her şeyi sadece Sayın Bakan biliyorsa, o zaman bu konu ile ilgili eğitimcilerin görüşlerinin alınmasının anlamı
neydi?
Bakan Dinçer’in bir an önce bu inatçı
tutumundan vazgeçmesi ve öğretmenlerin çığlıklarına kulak vererek, özür grubu tayinlerini yılda iki kez yapması gerekmektedir.
Öte yandan Bakan Dinçer, özür grubu ataması bekleyenlerin sayısının ‘topu
topu 300 kişi’ olduğunu söylemiştir.
Bakan’ın bu beyanın dayanağını gerçekten merak ediyoruz. Bugün 300 değil,
binlerce öğretmen özür grubu tayini
beklemektedir. Ayrıca sorunları sayı üstünlüğüne göre değerlendirmek son derece yanlıştır. Özür grubu mağduru bir
kişi bile olsa, Bakanlık gereken duyarlılığı göstermelidir. Özür grubu öğretmen
tayinleri, eğitimcilerin özel hayatlarını

Van’da yaşanan deprem felaketi nedeniyle bu bölgede görev yapacak eğitim
çalışanlarının sağlıklı ve güvenli eğitim
verebileceği, hayatlarını idame ettirebileceği bir ortam bulunmamaktadır.
Türk Eğitim Sen olarak Milli Eğitim
Bakanlığı’ na gönderdiğimiz yazıda;
Eğitim-öğretim verilebilecek ve eğitim
çalışanlarının barınabileceği, en temel
insani ihtiyaçlarını karşılayabileceği
konteynırların temin edilmesi gerektiği
belirtilmiştir. Yine bu yazı ile depremden etkilenen bölgelerde görev alan
eğitim çalışanlarının uğradıkları maddi
zararlar göz önünde bulundurularak
eğitim-öğretim dönemi sonuna kadar
ek maddi yardımda bulunulmasını ve
tayin hakkı verilmesini talep ettik. Türk
Eğitim Sen olarak Van’da görev yapan
eğitim çalışanlarına destek olmaya
devam edeceğiz.
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Eğitim çalışanlarının çok iyi bildiği
ve takip ettiği üzere; “eşit işe eşit ücret”
kapsamında yapılan yeni düzenlemeler
yeni bir takım adaletsizlikleri doğurdu.
Çıkarılan 666 sayılı KHK sonucu getirilen ek ödemelerle, bazı çalışanların ücretleri diğer kurumlardaki emsallerine
göre dengelenirken; kimi çalışanların ise
muadilleri olmadığı gerekçesiyle ücretlerinde değişiklik yapılmadı.
Bu durum ise sonuçları itibariyle
beklentileri karşılamayan ve adil olmayan bir tabloyu ortaya çıkardı. Özellikle
öğretmenlerimizin ve akademisyenlerimizin aylık ücretleri, diğer çalışanlarla mukayese edildiğinde, hem yaşam
standartları hem de meslek haysiyetleri
açısından kabul edilemez bir seviyede
bırakıldı. Öğretmenlerimiz, neredeyse kamuda en düşük maaşı alan meslek
grubu haline geldi.
İşte bu durum, doğal olarak öğretmen ve akademisyenlerimiz arasında bir
infial oluşturdu.
Varlık nedeni, temsil ettiği kesimin
hak ve kazanımlarını korumak ve geliştirmek olan sendikaların da bu duruma
kayıtsız kalması tabii ki mümkün değildi.
Bu bağlamda, ek ödeme adaletsizliğinin ortaya çıkmasıyla birlikte sendikamız hemen harekete geçmiştir. Genel
Başkanımız sayın İsmail KONCUK, ilk
andan itibaren konunun muhataplarıyla en üst düzeyde görüşmeler yaparak
adaletsizliğin giderilmesini, öğretmen ve
akademisyenlerin hak ettikleri ücrete kavuşturulmasını talep etmiştir.
Sendikamız, ayrıca basın açıklamaları yaparak bu talebin kamuoyu gündeminde de yer almasına gayret etti. Ve
nihayet 23 Kasım’da yurt genelinde bir
eylem gerçekleştirerek çalışanlarının bu
talebinin karşılık bulmasını sağlamayı
amaçladı.
Önümüzdeki Çarşamba günü, on
gündür öğretmenlerimiz ve akademisyenlerimizden topladığımız dilekçeleri
Başbakanlık makamına göndereceğiz.
Gündeme getirdiğimiz bu meselenin
çözümü gerçekleştirilinceye kadar da
her Çarşamba günü Ankara’da Maliye
Bakanlığı ve illerde valilikler önünde eylemlerimizin devam edeceğini ilan ettik.

Türk Eğitim-Sen her konuda olduğu
gibi, bu son gelişmede de gerekeni anında yapmış, eğitim çalışanlarının cesur
sesi olarak yine önceliği ele almıştır.
Fakat ne gariptir ki, Türk EğitimSen’in bu gayretleri bazılarında rahatsızlık oluşturdu. Bu rahatsızlığın işveren pozisyonunda bulunan Hükümet ve
çevresinde oluşmasını anlıyoruz. Ancak,
adında “sendika” sıfatı bulunan bir yapının bu çalışmalarımızı eleştirmesini
anlamlandırmak sağlıklı idrakler için
mümkün görünmüyor.
Ortak amaçlar için mücadele eden
sendikaların, temsil ettikleri kesimin
sorunları için ortak tutum takınmaları
gereklidir, hatta kimi zamanlarda bir zorunluluktur. Sendikaların, sendikacılığın
gerekliliklerini yerine getirmediklerinde
ya da işverenle paralel tavır aldıklarında
birbirlerini eleştirmeleri ve ikaz etmeleri de anlaşılabilir. Fakat, bir sendika
bir başka sendikayı “sendikacılık” yaptığı için eleştiremez, yargılayamaz! Eğer
bunu yapıyorsa; biliniz ki, taşeronluk
yapıyordur. İşveren adına, çalışanların
örgütlü mücadelesini rencide etmek ve
sendikal mücadeleyi sabote etmek amacını güdüyordur.
İşte, EBS’nin 16.11.2011 tarihli ve
“Ek Ödemelerle İlgili Manipülasyona
Dikkat!” başlıklı açıklaması bu taşeronluğun ve sabotajın son ve en somut örneğidir.
Düşünebiliyor musunuz? Çalışanların önemli bir kısmını ilgilendiren bir
mağduriyet sözkonusu olacak, bir sendika bu durumla ilgili basın açıklaması yaparak kamuoyu oluşturmaya gayret edecek ve problemin çözümü sağlanıncaya
kadar eylem yaparak muhatabı olduğu
Hükümet üzerinde baskı oluşturmayı
amaçlayacak; bir sözde sendika da bu
gayretleri eleştirerek yargılayacak! Adeta
icranın temsilcisiymiş gibi, adeta eylemimizin muhatabı olan Hükümet adına
hareket eder gibi!
Böyle bir şey olabilir mi?
Bir sendika, sendikacılık yaptığı için
yargılanabilir mi? Hem de sendika olduğunu iddia edenler tarafından?!
Sözkonusu bir problemle ilgili olarak;

icra makamında olanlara yönelik basın
açıklaması yapmak, kararlılığı göstermek için eylem kararı almak bir sendika
için ne zamandan beridir “manipülasyon” olarak nitelendiriliyor?
Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde
manipülasyon; “Yönlendirme. Seçme,
ekleme ve çıkarma yoluyla bilgileri değiştirme.” olarak tanımlanıyor.
Bu tanımdan yola çıkarak Türk
Eğitim-Sen’i itham etmek en azından
akademik ahlak açısından mümkün değil.
Biz hiçbir konuda gerçekleri saptırarak, kelime oyunlarıyla olduğundan
farklı göstererek iş yapmadık.
İktidar sahiplerini memnun edeceğiz
diye eğitim çalışanlarını sömürmedik.
Temsil ettiğimiz kesimin aleyhine
olan uygulamaları eğip bükerek pazarlamaya çalışmadık.
Akşam aldığımız eylem kararlarını,
zılgıtı yiyince, orasından burasından kıvırarak iptal etmedik.
Alanlara inme cesaretini gösteremediğimizden, siyasi vesayetten tırstığımız için ve bundan dolayı karşı eylem
gerçekleştiremediğimizden dolayı süslü
kelimelerle durumu kurtarmaya çalışmadık.
Ankara’da farklı, Diyarbakır’da farklı iddia ortaya koymadık; Yozgat’ta ayrı,
Bingöl’de ayrı konuşarak fırıldamadık.
Şimdi kimin manipülasyona başvurduğunu sanırım daha iyi anlayabiliriz.
Bu arkadaşlarımıza tavsiyem; bırakın
böyle süslü kelime oyunlarını da bağımsız bir araştırma şirketine anket yaptırın.
Anketörler gitsinler EBS üyelerine sorsunlar; “Hangi sendika ilkeli ve kararlı
sendikacılık yapıyor” diye; şıklara da sadece iki sendika ismi yazsınlar; “a) EBS
b) Türk Eğitim-Sen”.
Eminim anketin sonuçlarını açıklamaya yürekleri yetmez!
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Yeni tarz ucube sendikacılığın adresi
olan bu arkadaşlarımız, süslü kelimelerle Türk Eğitim-Sen’i eleştiriyor ve ortaya
koyduğumuz mücadeleyi “rol çalma girişimi” olarak değerlendiriyorlar: Neymiş
efendim; bunlar, zaten masada sorunu
çözeceklermiş de biz öncesinde eylem
yaparak rol çalıyormuşuz! Bu arkadaşlara
göre, Sözleşmeli öğretmenlik konusunda
da aynı şeyi yapmışız. 2005 Yılından itibaren yapılan yüzlerce eylemin, yüzlerce
açıklamanın; kar, soğuk, ayaz demeden
yapılan mitinglerin, kampanyaların vs.
hiçbir anlamı yokmuş. Sözleşmelilerin
kadro almasının sihirli formülü EBS’nin
Hükümetle masa başında yaptığı görüşmelermiş. Nitekim ek ödeme konusunda
da –kendi ifadeleriyle- Maliye Bakanlığı
üst düzey bürokratları ile hafta içinde
yaptıkları görüşmede konuyu ilgililerin
dikkatine sunmuşlar. Beraberinde bu
mağduriyetin giderilmesi için gerekli yasal düzenlemeye ilişkin talep ve önerilerini de gerekli mercilere iletmişler.
Sanki ortaya çıkan bu ucube durumun müsebbibi o merciler değilmiş gibi.
Kardeşim siz sendika mısınız; yoksa o
kutsal mercilerin AR-GE birimi misiniz?
Ve hal böyleyken hala bizleri “rol çalma girişimi” içerisinde olmakla itham
ediyorlar.
Güler misin, ağlar mısın?
Bu noktada belirtmek isteriz ki, gönülleri ferah olsun. Değil Türk EğitimSen, kendini sendika olarak nitelendiren
hiçbir kuruluş bu yapının rolünü üstlenmeyi tercih etmez.
Çünkü;
Onurlu sendikal mücadeleyi yürüten
her kuruluş, Hükümetin taşeronluğunu
yapmayı ve sendikal mücadeleyi sabote
etmeyi en büyük onursuzluk olarak kabul eder.
Çalışanların teveccühüne mazhar olmuş hiçbir sivil toplum örgütü, sarı sendikacılığı uluslar arası meslek kuruluşları tarafından tescillenmiş bir yapıdan rol
çalma girişimine bulaşmaz.
Ülkemizde hiçbir sendika; grev kırıcılığıyla ün salmış olan, Hükümete yönelik bir eylem ortaya koymayı bir yana bırakın tek bir eleştirel söylem dile getiremeyen, siyasi iktidarın politikalarının alt
yapısını hazırlamakla görevlendirilmiş
olan ve tüm bunları şehvet ölçüsünde bir
arzuyla yapan sözde sendikanın rolüne
talip olabilir mi?
EBS’nin yöneticisi değerli arkadaşlar

şunu bilmeliler ki; sendikal mücadelesi
her kesim tarafından takdirle karşılanan,
ilkeli duruşuyla muarızlarının dahi imrenerek izlediği, mensuplarının övgüyle
ve yüksek sesle “Ben, işte bu sendikanın
üyesiyim” diyerek gururlandığı Türk
Eğitim-Sen’in sendikanızdan “rol çalma
girişimi” içerisinde olması sizlerin ancak
hayali, “ah keşke”si ve duası olabilir.
Bir konu daha var ki, yeter artık diyoruz.
Biz söylemekten bıktık, kamuoyu yalanlarını dinlemekten bıktı; fakat EBS
iftiradan haz alma düşkünlüğüne devam
ediyor. Sözkonusu açıklamalarında sendikamızı KCK, KESK, PKK, BDP ve avanesiyle birlikte olmakla itham ediyorlar.
Buna mesnet olarakta referandum sürecinde ortaya konulan tavrımızı göstermekteler. Oysa ki, bütün kamuoyu bizim
tavrımız ile bahsi geçen örgütlerin tavrının gerekçelerini çok iyi biliyor. Anayasa
değişikliğinde Toplu Sözleşme taahhütüyle kamu çalışanlarının nasıl kandırıldığını son hazırlanan sendika kanunu
tasarısı ortaya koydu. Toplu Sözleşme
metnini sadece tetikçi konfederasyonla
imzalayarak, kamu çalışanlarını Hükümetin öngörülerine mahkum etmeyi
amaçlayan bu tasarıyla, sendikal hakların şimdi hangi noktaya gerilediğini çok
daha iyi görebiliyoruz. Hükümet talimatını verecek, itiraz etme cesaretini hayallerinde bile yaşayamayanlar imza atacak.
Yüzbinleri temsil eden diğer hiçbir sendikanın itiraz etme ya da Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurma hakkı
olmayacak; yani bütün kamu çalışanları
bu mizansene mahkum kalacak. Hani
sendikal özgürlükler genişleyecekti?
Öte yandan Öğrenci Andı konusunda, Anayasamızın 66. maddesinde ifade
edilen milli kimlik konusunda, ana dilde
eğitim konusundaki kanaatler hususunda KCK-PKK-BDP-KESK dörtlüsüyle
EBS’nin mi yoksa Türk Eğitim-Sen’in mi
kanının uyuştuğunu kamuoyu iyi biliyor.
Yüreğiniz yetiyorsa bu konulardaki fikirlerinizi açık şekilde ifade edin. Lakin
sadece kapalı kapılar arkasında değil; ülkenin her bölgesinde ve her ilinde aynı
renkte konuşun. Konuşun ki, halkımız
görsün; kim kimin yoldaşı.
Her işin olduğu gibi sendikacılığın da
bir ahlaki standartı vardır.
Saygılarımla.

Türk Eğitim Sen olarak Maliye Bakanlığına 07.04.2011 tarihli yazı ile
6111 sayılı yasa ile sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmelerinin
damga vergisinden istisna edildiği
belirtilerek, 657 sayılı Kanunun 4/C
maddesi kapsamında çalıştırılan personelin imzaladığı hizmet sözleşmelerine ilişkin damga vergilerinin yasanın yürürlüğe giren tarihten sonrası
için ödenen kısmının hak sahiplerine
geri ödenip ödenmeyeceği hususunda
yazdığımız yazıya Bakanlık tarafından
cevap verilmiştir.
Maliye Bakanlığı’nın 23.11.2011
tarih ve 108145 sayılı yazısında 657
sayılı devlet memurları kanunun 4-c
maddesi kapsamındaki personel “sözleşmeli personel” pozisyonunda istihdam edilmediğinden bu personelle
yapılan sözleşmelerin damga vergisine tabi tutulduğu belirtilmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi Hatay
Milletvekili Adnan Şefik ÇİRKİN tarafından Milli Eğitim Bakanı Ömer
DİNÇER tarafından yazılı olarak
cevaplanmak üzere TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi sunulmuştur.
Önergede, geçen yılın bütçesinde
öngörülen atama sayısının gerçekleşip
gerçekleşmediği gündeme getirilerek,
ülkemizdeki mevcut öğretmen açığına vurgu yapılmıştır. Ayrıca ataması
yapılmayan öğretmenlerin durumuna da değinen soru önergesinde 2012
bütçesinde planlanmış bulunan 40
bin öğretmen atamasının da mevcut
ihtiyacı karşılayamayacağına dikkat
çekildi.
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Türkiye Kamu-Sen Kadın Kolları Başkanlığı, 5 Aralık 1934’de Türk
kadınının genel seçimlere katılma, milletvekili seçme ve seçilme
hakkına kavuşması nedeniyle “1934’den Günümüze
Türk Kadınının Sosyal Statüsü” konulu bir panel düzenledi.

Panele Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Türkiye Kamu-Sen
Kadın Kolları Genel Başkanı Leyla Polat, Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi,
Saadet Partisi Ankara Eski Milletvekili
Oya Akgönenç, Kadın Hareketi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Elif
Loğoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel
Başkan Yardımcısı, Eskişehir Milletvekili
Uzman Dr. Ruhsar Demirel, Cumhuriyet
Halk Partisi Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Selda Arık, Ak Parti
Kadın Kolları Genel Sekreteri Oya Işık,
Türkiye Kamu-Sen Kadın Kolları, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların genel
başkanları ve genel merkez yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda kadın üyemiz
katıldı.
Panelin açılış konuşmasını yapan
Türkiye Kamu-Sen Kadın Kolları Başkanı Leyla Polat, ‘bundan tam 77 yıl
önce medeni olarak addedilen birçok
ülkeden önce, seçme ve seçilme hakkı
kazanan kadınlarımız, bugün toplumda
hak ettikleri değeri bulabiliyorlar mı?’
sorusunu yönelterek, kadınların hukuki
haklarını kullanması için yasal düzenlemelerle birlikte, hukuk kurallarını hayata geçirecek olan bireylerin de yeterli
olgunluğa erişmesi ve uygun toplumsal
kültürün oluşturulması gerektiğini ifade
etti. Polat, kadınların en temel ekonomik, demokratik, sosyal, siyasal, medeni
haklardan mahrum bırakılması, küçük
yaşta evliliğe zorlanması, çalışma haklarının elinden alınması kabul edilemez
bir durum olduğunu, bunun da toplumların geri kalmasına ve çöküşüne yol açacağını da kaydetti.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk şunları söyledi: “Ulu Önder
Atatürk’ün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verdiği 5 Aralık 1934 tarihi
ülkemizde hangi sivil toplum örgütlerini
ne kadar ilgilendiriyor, doğrusu bundan
emin değilim. Çünkü adına dönüşüm
dediğimiz ama nereden nereye dönüştüğümüzün bir türlü belli olmadığı bir
dönemi yaşıyoruz. Yanlıştan doğruya,
olumsuzdan olumluya giderse ve gelişmeye hizmet ederse, milletimizin birliğine dirliğine hizmet ederse bunun adı
dönüşüm olur. Ama tüm dinamiklerimizi yerle bir eden, birlik ve beraberliğimizi anlamsız kılan birtakım saçmalıklara
maalesef günümüzde dönüşüm adı veriliyor. Esasen kimse tarafından anlaşılamayan bu dönüşüm maalesef birtakım
çevreler tarafından bir başarı gibi takdim
ediliyor. Böyle bir ortamda 5 Aralık tarihini kutlama ve bu millete hatırlatma gereği duyan Türkiye Kamu-Sen’in Kadın
Kollarına teşekkür ediyorum” dedi.
Türkiye’de kadınların sendikalara
katılımının çok düşük oranda olduğunu kaydeden Koncuk, “Türkiye’de kamu
çalışanları arasında genel sendikalaşma
oranı yüzde 63.75. Kadınların sendikalaşma oranı ise yüzde 35. Bu noktada
suçlu aramak gerekiyorsa, suçlu kim?
Suçlu Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı olarak ben miyim, burada siyasi
partilerin temsilcileri mi, yoksa verilen
haklara sahip çıkmayanlar mı? Belki de
hep birlikte suçluyuz. Bu tablodan bayan
kamu çalışanlarının çıkarması gereken
sonuçlar var. Bugün TBMM’de 77 kadın
milletvekilimiz var. Bu sayı çok yeter-

siz. Üstelik bu sayının yetersiz olması ile
benim verdiğim oran arasında ciddi bir
paralellik var. Bu noktada şunu söylemek
istiyorum: Hak verilmez, alınır ifadesini
beynimizin bir yerine yazmalıyız. Erkeklerden hak isteme alışkanlığını terk
etmeliyiz. Elimizi taşın altına koymakta
geç kaldığımızı bizim görmemiz lazım.
Herhangi bir talep ortaya koymadan,
hak beklemek doğru değildir. 1934 yılında Atatürk bu ihtiyacı görmüş. Bu hakka
modern diye bahsettiğimiz ülkelerden
çok daha önce sahip olmuşuz. 1935 yılında 18 kadın Milletvekili TBMM’ye
girdi. Bugün TBMM’de 77 kadın milletvekilimizin olması başarı değildir. Ne
zaman TBMM’de 250 kadın milletvekili
olursa, o zaman başarıdan söz edebiliriz”
diye konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından
“1934’ten Günümüze Kadının Sosyal
Statüsü” konulu panele geçildi. Kadın
Hareketi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Elif Loğoğlu’nun oturum
başkanlığı yaptığı panelde, Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi, Saadet Partisi
Ankara Eski Milletvekili Oya Akgönenç,
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan
Yardımcısı, Eskişehir Milletvekili Uzman Dr. Ruhsar Demirel, Cumhuriyet
Halk Partisi Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Selda Arık panelist
olarak konuşma yaptı. Panelde, bugün
TBMM’de temsil edilen kadın milletvekillerinin sayısının yetersiz olduğuna
vurgu yapılarak, kadın milletvekillerinin sayısının mutlaka artması gerektiği
ifade edildi.
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Milli Eğitim Bakanı
Ömer Dinçer, Hüseyin Çelik’in
bakanlığı döneminde etkin
görevlere getirilenlerin tamamını
almaya başladı. Hükümete yakınlığı ile bilinen öğretmen sendikasından sonra, Perşembe günü de
başka bir öğretmen sendikası “kıyımları” ve öğretmen olmayanların üst görevlere getirilmesini
protesto için eylem yapacak.
Atamalarda
kıdem-liyakat,
başarı gibi kıstasların dikkate
alınmıyor. 700 bine yakın personeli bulunan Milli Eğitim
Bakanlığı’na, üst görevlere başka
bakanlık mensuplarının atanmaya başlanmasına tüm öğretmen
sendikaları karşı çıkıyor. Bine yakın bakanlık üst düzey görevlisi
ise “açığa çıktıkları” için bundan
böyle “bankamatik memuru”
oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Kanunu değiştirilerek, bütün
kadroların boşa çıkarıldığını,
buna göre kadrolaşmanın da yolunun açıldığını belirten sendikacılar, yeni kadrolara atamalarda
cemaatlere yakınlıkların da dikkate alındığını öne sürdüler.
Ticaretle uğraşanlar var
Bakan Ömer Dinçer’in, Çalışma Bakanlığı’nda çalıştığı kişileri,
Başbakanlık Müsteşarlığı dönemindeki özel kalem müdürünü
de genel müdür olarak atamak
üzere kararnamesini gönderdiği
bildirildi. Doğu ve Güneydoğulu bürokrat bırakmayan Bakan
Dinçer’in, yeni atadıkları bürokratlar arasında Alevi kökenli
olanların bulunmaması da dikkat
çekti.
Bakanlıktaki kadrolaşma ve
kıyımı protesto için Perşembe
günü bakanlık binası önünde eylem yapacak olan öğretmen sendikasına, il ve ilçelerden gelecek
eğitimciler de destek verecek.

Sendikanın Genel Sekreteri Musa
Akkaş, “Milli Eğitime, eğitim konularından uzak farklı bir yönetim anlayışı yerleştirilmek isteniyor. Bunun için de önemli mesafeler alındı. Teşkilat Kanunu’nda,
eğitimciler dışından da atamalar
yapılacağına ilişkin hüküm konulmuş. Buna dayanarak atamalar hızla yapılıyor. Üst göreve getirilenler arasında ticaretle uğraşanlar bile var. Deneyimli isimler
uzaklaştırılıyor. Bu duruma seyirci kalınamaz” dedi.
Atamalar tam gaz sürüyor
Milli Eğitim Bakanı Ömer
Dinçer, atamaları “tamgaz” sürdürüyor. Yazar Hüseyin Kocabıyık’ın
eşi Funda Kocabıyık’ın eşi bakanlığa adımını müfettiş olarak
attı, OkulÖnceszi Eğitim Genel
müdürlüğü’nde kısa bir süre çılıştıktan sonra şimdi de Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’ne getirildi.
Başbakanlık Müsteşarı Efkan
Ala’nın yakın akrabası olan Atıf
Ala da, müfettiş yardımcılığından
merdivenleri hızla çıktı ve Ortaöğretim Grup Başkanı yapıldı. Bir
üst düzey yetkilin komşusu olan
öğretmen Mehmet Kocatürk de,
Temel Eğitim Grup Başkanı yapıldı.
Sıra 81 il müdüründe
Bakanlık merkez örgütünde ki
atamaların tamamlanmasından
sonra, sıra 81 il müdürlüğüne yapılacak atamalara geliyor. Halen
bu görevlere “geçici” olarak bakan
eski müdürlerin, önemli bir bölümüne yeni kararnamelerde yer
verilmeyecek.
Daire Başkanlığının adı Grup
Başkanı olarak değiştirilirken,
90 birimden 60’ına atama yapıldı. 30 Grup Başkanının da bu ay
içinde atanması öngörüldü. Talim
ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’na
Emin Karip görevlendirilirken,
halen 15 olan üye sayısı da 10’a indirilecek. Yeni düzenlemede mevcut 15 üyeden kaçının kalacağı ise
belli değil.

Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 14 Eylül
2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 652 sayılı KHK’nın
Personele Dair Geçiş Hükümleri başlıklı Geçici
3. maddesi uyarınca Şube Müdürleri kadroları
hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiştir.
KHK yayımlanmadan önce Milli Eğitim Bakanı
Ömer DİNÇER; sendikamız ile görüşmelerinde
anılan KHK ile görevleri sona eren şube müdürlerinin hiçbir suretle mağdur edilmeyeceğini söylemiş olmasına rağmen bakanlıkça şube müdürlüğü
görevi sona eren personel İl ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri bünyesinde görev almaları için yer
seçmeleri konusunda yönlendirilmektedirler. Türk
Milli Eğitimi’ne yönetici sıfatı ile hizmet eden bu
personeli görmezden gelerek merkez teşkilatından
uzaklaştırılması, bakanlığın kurumsal hafıza ve
bilgi biriminin yok olması anlamına geldiği, yıllarını bakanlığa adamış kişileri ister kamu yararı,
ister hizmet gereği isterse vefa olarak ne ad altında
olursa olsun merkez teşkilatında istihdam edilmesi gerektiği ile ilgili olarak bakanlığa yazılı başvuruda bulunduk.
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Türk Eğitim-Sen, 81 ilde eşit işe eşit ücret
düzenlemesinde öğretmenlerin ve akademisyenlerin
yok sayılmasını protesto etti.

Türk Eğitim-Sen, eşit işe eşit ücret
düzenlemesinde öğretmenlerin ve akademisyenlerin yok sayılmasını 81 ilde
protesto etmeye devam ediyor. Eylemde
öğretmenler ve akademisyenlere yapılan
adaletsizliğin düzeltilmesi talebiyle toplanan dilekçeler Başbakanlığa gönderildi.
Merkez Yönetim Kurulu’nun kararı
gereyince her çarşamba Maliye Bakanlığı ve Valilikler önünde kitlesel basın
açıklamaları yapılıyor. Bu kapsamda 23
Kasım’dan itibaren her hafta çarşamba
günü Türk Eğitim-Sen alanlara iniyor.
Eylemler şube başkanlarımız, hükümetin kamudaki ücret dengesizliğini ortadan kaldırmak için çıkardığı KHK’da
yapılan adaletsizliğe dikkat çekerek, şunları söyledi: “Hükümet, kamudaki ücret
dengesizliğini ortadan kaldırmak için
666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi çıkardı. Ancak Hükümetin çıkardığı KHK ücret adaletini tam olarak sağlamamış, yeni adaletsizlikleri beraberinde
getirmiştir. Aynı unvan ve aynı kadroda
olanların farklı ücret almasının önüne
geçilmesi için getirilen düzenlemede öğretmenler ve akademisyenler yok sayılmıştır.
Sözüm ona ‘eşit işe eşit ücret’ ilkesini hayata geçirmeye çalışanlar, üst düzey
yöneticilere yüksek, bazı devlet memurlarına da daha düşük oranlarda ek ödeme yapmıştır. Ayrıca üst düzey kamu
personelinin maaş ve tazminat sistemi
değiştirilerek, ücretlerinde başka artışla-

ra da gidilmiştir. En yüksek artışlar daire
başkanı ve üstü unvanlara yapılmış; bu
kesimde görev yapanların ücretlendirme
sistemi değiştirilerek, düşük maaş alan
memurlarla yüksek maaş alanlar arasındaki fark 5,8 kata çıkarılmıştır.
Eşit işe eşit ücret düzenlemesinde,
kamuda istihdam edilen personelin yüzde 60’ına ise hiçbir artış yapılmamıştır.
Ücretlerinde artış yapılmayan kesimlerin başında eğitimciler gelmektedir.
Öğretmenlere, profesörlere, doçentlere,
yardımcı doçentlere, araştırma görevlilerine, Din Hizmetleri Sınıfındaki din
görevlisine, Sağlık Hizmetleri Sınıfından
hekim dışı sağlık personeline, Maliye
Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Bakanlığı
gibi kurumlarda çalışanlara yapılan aylık ek ödeme miktarında herhangi bir
değişiklik olmamış, bu meslek grubu
görmezden gelinmiş, onlarla adeta dalga geçilmiştir. Bu düzenlemede eğitim
çalışanlarının öğretmeni, akademisyeni,
hizmetlisi, memuru, teknisyeni ile bir
bütün olduğu göz ardı edilmiştir.
Öğretmenlerimiz ve akademisyenlerimiz bu ülkenin kilometre taşıdır. Çocuklarımızı yarınlara hazırlayan, onların
geleceklerine yön veren eğitimcilerimiz
artık yok hükmünde sayılmaktan, horlanmaktan, itilip, kakılmaktan bıkmıştır.
Gırtlağına kadar ekonomik sorunlara
batmış olan eğitimcilere reva görülen bu
muamele kabul edilebilir değildir. Yıllardır öğretmen ve akademisyen maaşlarında herhangi bir iyileştirme yapılmamış,
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ek ders göstergelerinde de tek bir puan
artış sağlanmamıştır. Yaşam koşulları
giderek ağırlaşırken, enflasyon oranları
artarken, zamlar peşi sıra gelirken, öğretmenlerin ve akademisyenlerin aylık
geliri yerinde saymakta, eğitimciler her
geçen gün daha da yoksullaşmaktadır.
Kredi kartını bile ödemekte güçlük çeken, borcu borçla kapatan, cüzdanı yangın yerine dönen eğitimciler; bu ülkenin
kalkınmasından pay alamadığı gibi, yapılan iyileştirmelerden de hiçbir şekilde
faydalanamamaktadır. Eşit işe eşit ücret
düzenlemesiyle birlikte eğitimcilerin aylık gelirleri, diğer kamu personeline göre
çok düşük kalmıştır. Örneğin ek ders
ücreti alamayan bir öğretmenin maaşı
1600 TL civarındadır. 1600 TL neredeyse kamudaki en düşük maaş seviyelerindendir. Bu durum çalışma barışını
bozmakta, öğretmen ve akademisyenlerin çalışma şevkini kırmaktadır. Bu tür
ayrımcı düzenlemeler, uygulanan yanlış
politikalar öğretmenlerimiz ve akademisyenlerimizi tüketmektedir.
OECD’nin 2011 Bir Bakışta Eğitim
Raporu’na göre; 15 yıllık bir ilköğretim
öğretmeni Avusturya’da yıllık brüt 41 bin
70 dolar, Danimarka’da 54 bin 360 dolar,
Kore’de 52 bin 820 dolar, Almanya’da 57
bin dolar kazanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde bir profesör yılda ortalama 98 bin 974 dolar, bir doçent 69 bin
911, bir yardımcı doçent 58 bin 662 dolar
ücret almaktadır.
Dünyada akademisyenler aylık 5
bin ile 12 bin dolar arasında kazanırken; Türkiye’de en yüksek derecedeki bir
profesör aylık 2 bin 350 dolar, 7/3 derecedeki bir araştırma görevlisi aylık bin
156 dolar ücret almaktadır. İşte tüm bu
gerçeklere rağmen, ülkemizde öğretmen
ve akademisyenlerin maaşlarında hiçbir düzenlemeye gidilmemesi, üstüne
üstlük ek ödeme oranlarının artırılmaması ciddi bir rahatsızlık yaratmaktadır.
Dünyadaki meslektaşlarından kat be kat
düşük ücret alan, ancak her şeye rağmen
Türkiye’nin en doğusundan, en batısına
kadar; okul ayrımı yapmadan, zor koşullarda, büyük bir emek ve özveri ile çalışan öğretmenlerimiz ve akademisyenlerimizin yıllardır yüzde 3’lük, yüzde 4’lük
zam oranlarına sıkıştırılması BÜYÜK
BİR AYIPTIR. Eğitim ordumuzun baş
aktörleri öğretmenlerimiz ve akademisyenlerimiz şu anda infial halindedir.
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BIR MÜSTEŞAR 759 TL, BIR GENEL MÜDÜR 753 TL, BIR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 722 TL EK ÖDEME
ALIRKEN, ÖĞRETMEN, PROFESÖR,
DOÇENT, YARDIMCI DOÇENT VE
ARAŞTIRMA GÖREVLILERININ EK
ÖDEME ALAMAMASI, MAAŞLARININ YERINDE SAYMASI HANGI VICDANA SIĞAR?
EŞIT IŞE EŞIT ÜCRET DERKEN,
EŞITSIZLIKLERI DERINLEŞTIRMEK,
YALNIZCA BIR KESIMI ONURLANDIRMAK NE KADAR ADILDIR?
Hükümetin hazırladığı KHK’da hiçbir şekilde sendikaların görüşü alınmamış, asıl iyileştirme yapılması gereken
kesimler göz ardı edilmiştir. Öte yandan
kurumların teşkilat kanunlarında ve diğer farklı mevzuatlarda öngörülen ikramiye, maktu fazla çalışma ücreti gibi
ödemeler, 666 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname uyarınca 15.01.2012 tarihi
itibarıyla sona erdirilmektedir. Bu açıdan bakıldığında bazı unvanların ek
ödeme oranlarında yüksek artışlar yapılmış gibi görülürken, aslında kesilen fazla
mesai, ikramiye, tazminat gibi ödemeler
nedeniyle hak kaybı yaşanacak, ücret
artışı ya hiç olmayacak ya da sınırlı kalacaktır. Görüldüğü üzere, öğretmen ve
akademisyenler başta olmak üzere bazı
kamu görevlilerinin maaşına hiç artış
yapılmazken, bazı kamu görevlilerinin
de ücretleri azaltılacak, üst düzey yöneticilerin ücretleri ise yüksek oranlarda artacaktır. Durum böyle olunca eşit işe eşit
ücretin kimler için çıkarıldığı bugün çok
daha net olarak anlaşılmaktadır.
Hükümet, bugüne kadar öğretmenlerin ve akademisyenlerin ekonomik
durumlarının iyileştirilmesi noktasında
hiçbir adım atmamış ve onları üvey evlat olarak görmüştür. Oysa Hükümet olmak, çalışanları arasında ayrım yapmak
ve sadece bir kesimi memnun etmek
demek değildir. Hükümet olmak adaletli
bir yönetim anlayışını beraberinde getirir. Ancak Hükümetin yaptığı bu düzenlemenin adaletle uzaktan yakından ilgisi
yoktur.
MEB ve YÖK; çalışanlarına sahip çıkmamakta, onları yalnız bırakmaktadır.
Öğretmen ve akademisyenlerin haklarını savunmak için parmağını kıpırdatmayan Hükümetin, sıra çalışanların haklarını tırpanlamaya, haksız uygulamalarla
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onları çileden çıkarmaya gelince dörtnala koşması dikkat çekicidir.
MEB ve YÖK, kendi personelini
savunmazken, başkalarının savunması zaten beklenemez. Bu nedenle BIZ
EĞITIMCILER, BU ÜLKENIN TEMEL
YAPI TAŞLARINI GÖZ ARDI EDEN,
ONLARIN HAKLARINI SAVUNMA
GEREĞI BILE DUYMAYAN, ÖĞRETMENLERI VE AKADEMISYENLERI
UMURSAMAYAN VE ES GEÇEN ZIHNIYETI ŞIDDETLE KINIYORUZ.
Bugünkü yöneticilerin aksine ülkemizin kurtarıcısı, Başöğretmenimiz Büyük Önder Atatürk, öğretmenlere büyük
değer veriyordu. Atamız, 1923 yılında
“Okullarda öğretim görevini ve güvenilir
ellere teslimini, memleket evlâdının, o
görevi kendine hem bir meslek, hem bir
ülkü sayacak üstün ve saygıdeğer öğretmenler tarafından yetiştirilmesini temin
için öğretmenlik, diğer serbest ve yüksek
meslekler gibi, aşama aşama ilerlemeye
ve herhalde refah teminine elverişli bir
meslek haline konulmalıdır. Dünyanın
her tarafında öğretmenler, toplumun en
özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır” demişti.
Atatürk öğretmenleri böylesine el
üstünde tutarken, onların koşullarını
iyileştirilmesi gerektiğine işaret ederken,
Hükümetin öğretmenlik mesleğini geriye götüren uygulamalara imza atması
ibret vericidir.

Aşure ikramına; Türkiye Kamu-Sen
ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Türk Tarım Orman-Sen
Genel Başkanı Ahmet Demirci, Türk
Emekli-Sen Genel Başkanı Osman Özdemir, Kıbrıs Türk Memur-Sen Genel
Başkanı Çelebi Ilık, Kıbrıs Hür-İş Federasyonu Genel Başkanı Yakup Latifoğlu,
Türk Eğitim-Sen Genel Merkez Yönetim

bugün 81 ilde eylemdeyiz. Bütün il, ilçe
merkezlerinde ve üniversitelerde Başbakanlığa hitaben yazdığımız dilekçeleri
kitlesel basın açıklaması yaparak, Başbakanlığa gönderiyoruz.

Bu nedenle Türk Eğitim-Sen olarak,

EYLEMLERİMİZ SONUÇ ALINCAYA KADAR DEVAM EDECEKTİR.

Kurulu Üyeleri, Ankara Şubeleri ve sendika personeli katıldı. Çevre sakinlerinin de büyük ilgi ve beğenisini toplayan
ikramda Genel Mali Sekreter Seyit Ali
Kaplan dua okudu.
İkramda kısa bir konuşma yapan Genel Başkan İsmail Koncuk, Muharrem
ayının dini ve tarihsel açıdan Müslümanlar için çok önemli hadiselerin şahidi olduğunu ifade ederek, “Muharrem
ayı, İslam Kültürü için büyük ehemmiyet
arzeden unsurları ihtiva eden mübarek
bir aydır. Hicri yılbaşını, Aşure Günü’nü,
İslam tarihinin en büyük acılarından
olan üzücü anıları içerisinde bulunduran
bu ay, her Müslüman için ibret ve vesile
zamanı olmalıdır. Bu ay boyunca, tüm

inananlar, üzücü yaşanmışlıklardan ibret
alarak birlik ve beraberliği pekiştirmenin gayreti içerisinde olmalıdır. Kelime
anlamı olarak, ‘haram kılınmış, hürmete
layık’ anlamına gelen Muharrem ayında;
tüm Müslümanlar kendilerine haram kılınmış olan tutum ve davranışlardan sakınmalı, inançlarının gereği şekilde yaşamlarını dizayn etmelidirler. Dileriz ki,
Muharrem ayının tüm güzellikleri, yılın
her gününde ve toplumumuzun her kesiminde yerleşik hale gelir. Bizler Türkiye
Kamu-Sen mensupları olarak, bu şuuru
her zerremizde yaşamaya gayret gösteriyor; bu mübarek günlerin milletimize ve
tüm İslam Âlemi’ne birlik ve dirlik getirmesini temenni ediyoruz” dedi.
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Anayasa değişikliği çalışmalarının
çok yoğun olarak konuşulup tartışıldığı
şu günlerde, bu konuya paralel olarak
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun da
da birtakım değişikliler yapılmasını düşünüldüğü çeşitli haber kaynaklarında
yer aldı. Bu kapsamda Anayasamızda yer
alan ve Kamu hizmeti görevlileriyle ilgili
hükümleri düzenleyen 128 ve 129. maddelerinin değiştirileceği yolunda bilgiler
kamuoyuna yansıdı.
Anayasamızın 128.maddesi: ‘’ Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer
kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî
ve sürekli görevler, memurlar ve diğer
kamu görevlileri eliyle görülür.’’ Demekte ve bir anlamda devlet memurunu tanımlamaktadır. Bu sadece tanımlamaktan ziyade bizzat ‘’memur’’ kavramına
anayasal güvence oluşturmaktadır.
Yine Anayasamız 129.maddesiyle de
memurların görev ve sorumluluklarını,
bu arada da haklarında yürütülecek disiplin soruşturmalarında memurların
güvencelerini düzenlemiştir. Buna göre;
Memurlar ve diğer kamu görevlileri
Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler.
Memurlar ve diğer kamu görevlileri
ile kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları ve bunların üst kuruluşları
mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemez.
(Değişik üçüncü fıkra: 7/5/20105982/13 md.) Disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz.
Silahlı Kuvvetler mensupları ile
hâkimler ve savcılar hakkındaki hükümler saklıdır.
Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri
kusurlardan doğan tazminat davaları,
kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun
olarak, ancak idare aleyhine açılabilir.
Memurlar ve diğer kamu görevlileri
hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuşturması açılması,
kanunla belirlenen istisnalar dışında,
kanunun gösterdiği idarî merciin iznine
bağlıdır.

Bu madde ile memurların yürüttükleri görevlerle ilgili olarak verilen disiplin cezalarının yargı denetimine tabi olması, ceza kovuşturmalarına karşı idari
merciin izninin alınması gibi güvenceler
bizzat anayasa metninde düzenlenerek
teminat altına alınmıştır.
Anayasamızda tanımlanan devlet görevlerini yürütmekte olan devlet memurlarının bu işleri nasıl ve ne şekilde yürüteceği, bunların hak, ödev ve sorumlulukları ile ilgili konular ve her şeyden de
önemlisi sahip oldukları güvenceler 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu ile düzenlenmiştir. Devlet memurları, siyasi
iradeye bağlı olarak ve sorumlu olarak
görev yaptıkları için, onların güvenceleri
çok büyük önem taşımaktadır. Bu iş güvencesi 657 sayılı DMK da;
Madde 18 - Kanunlarda yazılı haller
dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları
elinden alınamaz.
Madde 24 - Devlet memurlarının görevleri ile ilgili veya görevleri sırasında
işledikleri suçlardan dolayı soruşturma
ve kovuşturma yapılması ve haklarında
dava açılması özel hükümlere tabidir.
Madde 25 - Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikayetler, garaz veya
mücerret hakaret için, uydurma bir suç
isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma
veya yargılamanın tabi olduğu kanuni
işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, merkezde bu memurun en
büyük amiri, illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını
Cumhuriyet Savcılığından isterler.
Madde 45 - (Değişik madde:
30/05/1974 - KHK/12; Aynen kabul:
15/05/1975 - 1897/1 md.)
Hiç bir memur sınıfının dışında ve
sınıfının içindeki derecesinin altında bir
derecenin görevinde çalıştırılamaz.
Şeklinde düzenlenmiştir. Bu maddeler keyfi ya da yandaşlık ölçüsüne göre
hareket edebilecek ve aynı zamanda memurların amiri konumundaki hükümetlere ve siyasilere karşı onları korumaktadır. Böylece memurlar taptıkları iş ve
işlemlerde sadece yasalara bağlı kalarak
hareket edebilmekte, siyasilerin verebileceği yasalara uymayan talimatlara dire-

nebilmektedirler. Yine bu kanunun verdiği hakla memurların terfi, yer değiştirme, ilerleme düzenleri ortaya konularak
bu konuda keyfiliğin ve siyasi mülahazalarla hareket etmenin önü kesilmektedir.
Devlet Memurlarının nasıl ve ne şekilde kovuşturmaya tabii tutulabileceği
ve yargılanabileceği ne ilişkin 4483 sayılı
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun da
devlet memurlarının iş güvencesi açısından çok önemli bir kanundur. Bu kanun
devlet memurunun yaptığı işlerle ilgili
olarak keyfi olarak ve asılsız gerekçelere
dayalı şikayetlere muhatap olmasını ve
bu tür gerekçelerle yargılanmasını önlemektedir. Bu hususun ne kadar önemli
olduğunu ve devlet memurlarının ne tür
iftira ve isnatlarla karşı karşıya gelebildiğini gösteren pek çok olay zaman zaman
kamuoyuna yansımaktadır.
Bu yasaların hiç biri devlet memuruna sınırsız bir güvence sağlamamaktadır. Devlet memurunun güvencesi zaten kanunun suç saydığı fillerin dışında
geçerlidir. Kanunun suç saydığı fiillerde
herkes gibi devlet memurları da kovuşturulmakta ve yargılanmaktadır. Kanunların getirdiği güvence memurların görevleriyle ilgilidir ve mutlak bulunması
gereken güvencelerdir.
Devleti temsil eden ve bizzat devlet
tarafından yürüttükleri işlerle ilgili olarak yasal koruma altına alınan devlet
memurları kanunların kendilerine sağladığı bu güvencelerle görevlerini etkilerden uzak yürütebilmekte, böylece hükümetin memuru değil devletin memuru
olabilmektedir.
Siyasi iktidar ve birçok siyasetçi devlet memurlarının sahip olduğu b u iş güvencesinden rahatsızdır. Bu rahatsızlık
her fırsatta çeşitli kabine üyeleri ve bizzat
Başbakan tarafından ifade edilmektedir.
Bu yüzden devlet memurunun Anayasadaki tanımı değiştirilmek istenmekte
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ve böylece memur güvencesinin önce
anayasal temelleri budanmak istenmektedir. Siyasi iktidarın bir sonraki adımı
657 sayılı DMK nın değiştirilerek kamu
işçileri ve memurları kamu çalışanı adı
altında toplamaktır. Bunu yapmaktaki
amacı da sadece ve sadece devlet memurunun iş güvencesini ortadan kaldırmaktır. Bunu yaparken kendine göre
kurnazca bir taktik izlemekte güya tüm
kamu çalışanları tek çatı altında toplamaya çalışmaktadır. Hükümetin zihni
arka planının çok iyi biliyoruz. Ne yaparak, neye ulaşmaya çalıştığını da apaçık görüyoruz. Zaten hükümet de bunu
gizlemiyor, zaman zaman dışa vuruyor.
Kendine güya sendika diyen bazı yapılar bu konuda hükümeti cesaretlendir-

mektedir.Hatırlayın,Başbakan bir güya
sendikanın toplantısında konuşmuş
ve tüm çalışanların sözleşmeli olması gerektiğini,mevcut iş güvenceleriyle
bazı sendikal hakların verilemeyeceğini ifade etmiş ve o toplantıda kendisine
sendikacı diyen zevat bu ifadeleri ayakta
alkışlamıştı.Sayın Başbakan bu konudaki
gerçek düşüncenin o salondaki şak şakçı
zevatın düşüncesi olmadığını bilmelidir.Türk memuru orada görülenlerden
ibaret değildir.o yüzden o tablo sizi yanıltmasın Sayın Başbakan.Oradakilere
bakarak bir yanılgıya düşmeyin.Türk
memurunun kahir ekseriyeti iş güvencesini olmazsa olmazı kabul etmektedir
ve bu konuda gerektiğinde mücadele etmeye kararlıdır.Eğer devlet memurlarını

gerçekten önemsiyorsanız ,onların özlük
ve sosyal haklarını yükseltin.Devlet memuruna insanca yaşayabileceği bir ücret
verin.Ve bilin ki devlet memurunun hükümet memuru olmaması bu ülke için
daha hayırlıdır..
Biliyoruz, yine bu söylediklerimize
kulak tıkayıp,zihninizin bir köşesinde
olan devlet memuru güvencesini kaldırmak için gayret göstereceksiniz.Ama
şunu da bilin ki biz Türk Eğitim Sen olarak iş güvencemizden vazgeçmeyeceğiz.
Devlet memurunun hükümet memuru
haline getirilmesine ve memurun geleceğinin siyasetçinin iki dudağı arasına
bırakılmasına razı olmayacağız.İş güvencemiz kırmızı çizgimizdir.Orda durun!!!

Türkiye’nin çeşitli illerinden Ankara’ya gelen ataması
yapılmayan binlerce öğretmen 19 Kasım tarihinde
Kızılay’da büyük bir eylem gerçekleştirerek seslerini
duyurmaya çalıştı.
Sabah erken saatlerden itibaren Maltepe Camii önünde toplanan öğretmenler GMK Bulvarı boyunca gerçekleştirdikleri yürüyüşün akabinde Kızılay’da
oturma eylemi yaptılar. Siyasi parti ve
sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği eyleme Türk Eğitim-Sen adına Genel
Teşkilatlandırma Sekreteri Talip GEYLAN, Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN ile Genel
Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami ÖZDEMİR iştirak ettiler.
Eyleme 31 Ekim’de Samsun’dan başlattıkları yürüyüşü bugün Ankara’da

sonlandıran Sosyal Bilgiler Öğretmeni
25 yaşındaki Savaş İka ile Beden Eğitimi
Öğretmeni 25 yaşındaki Mehtap Tekdemir de katıldılar. Hatırlanacağı üzere bu
iki öğretmenimiz, ataması yapılmayan
öğretmenlerimizin sorunlarına dikkat
çekmek üzere, Samsun’da Atatürk Anıtı
önünden 31 Ekim tarihinde yürüyüşe
başlamışlardı.
Mitingde katılımcılar; “Koş Ali koş
Ankara’ya koş”, “Ücretli öğretmenlik ücretli kölelik”, “300 bin öğretmen işsiz”
dövizleri taşıdılar ve taleplerini dile getiren sloganlar attılar.

Yürüyüş kortejinin Kızılay Güvenpark’ta durdurulması üzerine oturma
eylemi gerçekleştiren öğretmenlerin
arasından seçilen 81 kişilik bir heyetin
Milli Eğitim Bakanlığı’na gitmesine izin
verildi. Heyet tarafından Bakanlık önünde yapılan açıklamada, 300 bin öğretmen
açığı olduğu halde ancak 10 bin öğretmenin atandığı belirtildi. Açıklamada,
öğretmenlerin sözleşmeli ve ücretli olarak değil, kadrolu olarak çalıştırılmasının gerektiği vurgulandı. MEB’in en kısa
sürede yeterli sayıda atamayı gerçekleştirilmesinin istendiği açıklama sonrasında
eylem son buldu.
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Sayın Bakan eleştiri ve taleplere kulak tıkamış bir görüntü içerisinde. Milli
Eğitim Bakanı olarak yükselen seslere
kulak tıkamak, başımızı kuma sokmakla
eş değerdir. Bu durumda biz etrafımızı
göremeyiz ama problemler varlığını devam ettirir.Sayın Bakandan son günlerde
yükselen seslere kulak vermesini bekliyoruz.
1-Defalarca dile getirmemize rağmen
özür grubu tayinlerinin birinci yarıyıl
sonunda açılacağını hala açıklamamıştır. Her defasında değerlendireceğim diyerek problemi ötelemeye çalışan Sayın
Bakana bir daha soruyoruz;”Sayın Bakan Antalya’da yapılan Ulusal Öğretmen
Stratejisi Çalıştayında da karar haline gelen, özür grubu mağduriyetini ne zaman
çözecek ve çok önem verdiğinizi ifade ettiğiniz, çalıştay kararını ne zaman hayata
geçireceksiniz?” Bakanlığa gelir gelmez
çıkardığınız KHK ile yarattığınız özür
grubu mağduriyeti, henüz bakanlığa
başladığınız günlerde ortaya koyduğunuz ilk icraat olmuştur. İlk icraatınızın,
öğretmenlerin kazanılmış bir hakkını
budamak olması öğretmenlere yönelik
bakış açınızı da ortaya koymamakta mıdır? Bu yaptığınız ilk icraat sonrasında,
hangi yaptığınız olumlu icraat sebebiyle öğretmenler size güven duyacaktır?
MEB’de bir ÖĞRETMEN ATAMA VE
YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ ol-

madığından haberiniz var mı, Sayın Bakan? 662.317 öğretmeni olan dev bir bakanlığın öğretmenleri atamalarının nasıl
olacağını hala bilmiyorlar. Bu bir başarı
mıdır? Yoksa ayıp mı?
2- Özür grubu mağduriyeti sonrasında, çıkarılan KHK ile Eşit İşe Eşit Ücret
uygulaması hayata geçirilmiştir. Bu düzenlemede öğretmen ve akademisyenler bulunmamaktadır. Türk Eğitim-Sen
bu haksızlığı dile getirmek üzere 81 ilde
protesto eylemi gerçekleştirmiş, öğretmenler bu eylemlerde unutulmayı hak
etmediklerini haykırmışlardır. Türk
Eğitim-Sen bu eylemlerin her Çarşamba günü ülke genelinde yapılacağını da
açıklamıştır. Bu feryatlar karşısında hiçbir açıklamanız olmamış, öğretmenlere
yapılan bu haksızlığı gidermek adına tek
bir cümlenize basın yayın organlarında
rastlanmamıştır. Öğretmenlerin uğradığı bu haksızlık sizi hiç mi ilgilendirmiyor, Sayın Bakan? Öğretmenleri kazanmadan, eğitim öğretim davasında nasıl
başarıya ulaşacağınızı düşünüyorsunuz?
3-138 bin öğretmene ihtiyacımız olduğunu açıkladınız ama öğretmen ataması konusunda hiçbir gayretiniz bugüne kadar görülmedi? Sayıları 350 bini
bulan, ataması yapılmayan öğretmenleri
atamak için hiçbir projenizi bugüne kadar duymadığımız gibi, bundan sonra
da atamalarının yapılacağına dair tek bir
ifadenize rastlanılmadı? Bu atama politikası ile devam edildiği sürece, üç beş yıl
içinde sayıları 500 binleri bulacak olan,
ataması yapılmayan öğretmenler sizi ne
kadar ilgilendiriyor, ne kadar kaygılandırıyor, Sayın Bakan?
4-Öğretmen dışında diğer eğitim çalışanları için de bir olumlu yaklaşımınıza
şahit olmadık? Müfettişlerin adını denetim elemanı yaptınız, iller arası sürgünlerine ferman çıkardınız, 25-30 yıl-

dır ülkenin her köşesinde görev yapmış
insanları yerlerinden yurtlarından ettiniz, MEB Merkez Teşkilatında yıllardır
görev yapan kadrolu şube müdürlerini
nasıl bir gelecek bekliyor, kimse bilmiyor, üst düzey atamaları eğitimcilerden
değil, işletmeciler arasından yaptınız,
hatta, eğitimcileri dışlarken telefoncuları
genel müdür yapmayı planladınız, eğitimcilerin tüm taleplerine kulaklarınızı
tıkadınız. Okul müdürlerinin tamamını
soruşturmaya tabi tuttunuz, ilk icraatlarınızdan birisi de okul müdürlerinin
gözünü korkutmak olmuştur. Bunu da
başardınız, başardınız ama okul yöneticileri bundan sonra size güvenerek bir
risk alabilecekler mi? Okullarda sizi temsil eden yöneticileri yeniden kazanmak
için bir gayretiniz olacak mı, Sayın Bakan? Milli Eğitim Bakanlığında hizmetli,
memur, teknisyen ve şeflerin varlığından
haberdar mısınız, Sayın Dinçer?
Türk Eğitim-Sen olarak, yukardaki
sorularımıza yazılı ya da sözlü cevap istemiyoruz, Sayın Bakan, bu problemleri
çözdüğünüzü, çözmek için adım attığınızı görmek istiyoruz. Çevrenize kulak
verin, feryatlara kulak verin, bu öğretmenlerin, müdürlerin, müdür yardımcılarının, müfettişlerin, hizmetli, memur,
şeflerin, şube müdürlerinin kısaca tüm
eğitim çalışanlarının bakanı olduğunuzu
gösterin, hissettirin Sayın Bakan!

Çarşamba ilçesi Karakaya Karakuz
İlköğretim Okulu’nda görev yapan Türk
Eğitim-Sen üyesinin 2011 yılı İl İçi yer
değiştirme başvurusunun başka okullarda geçici olarak görevlendirilmesi sebebi ile reddedilmesi işlemine karşı açmış
olduğu davada Samsun İdare Mahkemesinin 2011/1120 sayılı kararı ile idari
işlemin yürütmesi durdurulmuştur. Yürütmeyi durdurma kararının gerekçesi

olarak “davacının Çarşamba ilçesi, Karakaya İlköğretim Okulunda 07.07.2008
tarihinde çalışmaya başlamasının ardından, idare tarafından çeşitli tarihlerde
yine Çarşamba ilçesinde farklı okullarda
geçici olarak görevlendirildiği ve toplamda davalı idarenin savunmasında
belirttiği üzere 07.07.2008 tarihinden
itibaren 3 yıl 2 ay, 8 gün görev yaptığı görüldüğünden, davalı idarenin davacının
görev yaptığı okulda fiilen 1 yıl yaptığı ve
dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka aykırılık bulunmadığı iddiası yerinde
görülmemiştir.” Denilmektedir.
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Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel
Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz
Kocakaplan Uşak Şubesi tarafından 24
Kasım Öğretmenler Günü vesileyle düzenlenen programa katıldı. Programda
Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların
Uşak Şube Başkanları ve İl Temsilcileri,
sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin temsilcileri, Türk Eğitim-Sen Eski
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Ali
Ünalan’da hazır bulundu.
Çok sayıda eğitim çalışanının hazır
bulunduğu program şehit öğretmenler
için Kuran-ı Kerim ve mevlid okunmasıyla başladı. Devamında Şube Başkanı
Ahmet Gürten ve Genel Sekreter Musa
Akkaş birer konuşma yaptılar. Genel
Sekreter Musa Akkaş konuşmasında;
Türkiye Kamu-Sen’in kuruluş felsefi
hakkında hatırlatmalarda bulunduk-

tan sonra yaşanan ekonomik ve sosyal
problemler, Kamu çalışanlarının iş güvencesine karşı yapılan saldırılar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
Bu süreçte daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğuna vurgu yapan
Akkaş; Eşit işe eşit ücret kararnamesi
olarak bilinen 666 sayılı KHK ile öğretmen ve akademisyenleri yok sayan
anlayışın, problem çözülene kadar her
çarşamba Ankara’da Maliye Bakanlığının önünde, diğer illerde ise valiliklerin
önünde protesto etmeye devam edileceğini hatırlatarak, eğitim çalışanlarının meselelerine sahip çıkmasını rica
etti.
Türk Eğitim-Sen Uşak şubesi tarafından emekli olan üyelere takdim edilmek üzere hazırlanan plaketler sahiplerine törenle verildi.

Türk Eğitim Sen olarak Gaziantep
İli Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde “şube müdürü” kadrosuna
28.10.2011 tarih ve 73187 sayılı kararname ile Gaziantep İli Şahinbey İlçesi
Org. Kenan Evren İlköğretim Okulu’nda
sınıf öğretmeni olarak görev yapan Hüseyin AKTAŞ’ın atamasında bir takım
usulsüzlüklerin yapıldığı, söz konusu
kadroya atama yapılacağının herhangi bir şekilde duyurulmadığı, Hüseyin
AKTAŞ’ın geçmiş dönemlerde bu kadroya eşdeğer bir vazife alıp almadığının
da bilinmediği, 657 sayılı yasanın 76.ve
71. madde hükmü ile Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve
Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 241/b maddesi hükmüne aykırı işlem tesis
edilmiş ise Hüseyin AKTAŞ’ın atamasının derhal iptal edilerek münhal kadronun duyuruya çıkarılması hususunda
04/11/2011 tarih ve 2556 sayılı yazı ile
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan talep etmiştik.
Duyuru yapılmadan sadece, 657 sayılı yasanın 76. ve 71. madde hükmü ile
Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 24-1/b maddesi dayanak
gösterilerek yapılan bu atama Milli Eğitim Bakanlığı’nın geçmişte yapmış olduğu bu kapsamdaki işlemleri de dikkate
alındığında usulsüzlük iddialarını doğrular nitelikte olduğunu belirttiğimiz
yazımızda, iddialarımızda haklı olduğumuz bir kez daha ortaya çıkmıştır.
Başvurumuz üzerine Bakanlıkça
16/11/2011 tarih ve 76788 sayılı cevabı
yazısı ile adı geçen kişinin atama kararnamesi iptal edildiği bildirilmiştir. Ancak; bu kişinin İlçe Milli Eğitim Şube
Müdürlüğüne yapılan atamasının iptal
edilmesine karşın, aynı kişinin İl Milli
Eğitim Şube Müdürlüğüne görevlendirilmesi işleminin devamına karar verilmiştir. Bu konuda da girişimlerimiz devam edecek ve olumlu bir adım atılmadığı takdir de tesis edilen görevlendirme
işlemi yargıya intikal ettirilecektir.
Türk Eğitim Sen olarak bir takım
çevrelere yakınlığı gerekçesi ile menfaat
sağlayanların ve yapılan tüm hukuka aykırılıkların karşısında olduğumuzun bir
kez daha altını çizerek belirtmek isteriz.
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, sendikamızın 24
Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili yaptığı anketin sonuçlarını 22 Kasım 2011 tarihinde
düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.
Türk Eğitim-Sen, 22 Ekim-16 Kasım
tarihleri arasında öğretmenlerin sosyoekonomik durumlarını ve mesleki sorunlarını tespit etmek amacıyla bir anket
düzenlemiştir. 24 Kasım Öğretmenler
Günü dolayısıyla yaptığımız ankete 6 bin
703 kişi katılmıştır.
Ankete katılanların yüzde 78.4’ü erkek, yüzde 21.6’sı kadındır. Katılımcıların yüzde 82’si evli, yüzde 18’i bekârdır.
Ankete katılan öğretmenlerin yüzde
61.3’ünün çocuğu var iken, yüzde 38.7’sinin çocuğu bulunmamaktadır. Çocuğu
olanların yüzde 43.1’i 1, yüzde 43.7’si 2,
yüzde 10.9’u 3, yüzde 2.3’ü 4 ve daha fazla çocuğu olduğunu belirtmektedir. Ankete katılanların yüzde 70.7’si ilköğretim,
yüzde 29.3’ü ortaöğretim kurumlarında
görev yapmaktadır. Katılımcıların yüzde
81.1’i öğretmen, yüzde 10.8’i müdür yardımcısı, yüzde 7.1’i müdür, yüzde 1’i de
müdür başyardımcısıdır.
ANKETE KATILAN
ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 70’İNİN
AYLIK GELİRİ 1.500-2.000 TL
ARASINDA
Ankete katılanların yüzde 70’i 1.500-

2.000 TL, yüzde 25.5’i 2.001-2.500 TL,
yüzde 4.4’ü de 2.501 TL’den fazla kazandığını belirtmiştir.
ANKETE KATILANLARIN
YÜZDE 60.3’Ü EV SAHİBİ DEĞİL
Katılımcıların yüzde 60.3’ü ev sahibi
değilken, yüzde 39.7’si ev sahibi olduğunu belirtmiştir.
Ev sahibi olanlara nasıl ev sahibi
olduklarını sorduk. Buna göre; yüzde
74.7’si banka kredisiyle, borçlanarak,
yüzde 12.5’i ailesinden miras kalarak,
yüzde 8.2’si birikmiş parasıyla ev sahibi
olduğunu söylerken, yüzde 4.6’sı da ailesiyle oturduğunu kaydetti.
KATILIMCILARIN YÜZDE
37’Sİ OKULA TOPLU TAŞIMA
ARAÇLARIYLA GİDİYOR
Ankete katılanların yüzde 37’si okula toplu taşıma araçlarıyla, yüzde 32.7’si
kendi arabasıyla, yüzde 29.1’i yürüyerek,
yüzde 1.2’si de taksiyle gittiğini ifade etmiştir.
ANKETE KATILAN
ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 81.3’Ü
MUTFAK MASRAFLARINDAN
TASARRUF EDİYOR

Ankete katılan öğretmenlerin yüzde
81.3’ü mutfak masraflarından tasarruf
ettiğini, yüzde 18.7’si tasarruf etmediğini belirtmiştir. Mutfak masraflarından
tasarruf edenlere nasıl tasarruf ettiklerini sorduk. Buna göre mutfak masraflarından tasarruf edenlerin yüzde 38.1’i
ihtiyaçlarını kısıtladığını, yüzde 25.1’i
indirimli gıda ürünlerini aldığını, yüzde 21.2’si ihtiyacı kadar aldığını, yüzde
12.7’si süpermarketler yerine pazardan
alışveriş yaptığını kaydederken, yüzde
2.8’i ‘diğer’ cevabını vermiştir.
ANKETE KATILAN
ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 77.2’SİNİN KREDİ KARTINA BORCU VAR
Ankete katılan öğretmenlerin yüzde
77.2’si kredi kartına borcu olduğunu,
yüzde 22.8’i borcu olmadığını ifade etti.
Kredi kartına borcu olduğunu belirtenlere borçlarının miktarını sorduk.
Yüzde 44.7’si 1.500-2.500 TL, yüzde
17.7’si 2.501-3.500 TL, yüzde 14.4’ü
3.501-5.000 TL, yüzde 7.7’si 5.001-7.000
TL, yüzde 5.3’ü 7.001-10.000 TL, yüzde
10.2’si de 10.001 TL’den fazla cevabını
vermiştir.
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ANKETE KATILANLARIN YÜZDE
63.5’İ SON BİR YIL İÇİNDE BANKA
KREDİSİ ÇEKTİĞİNİ İFADE EDİYOR
Öğretmenlere son bir yıl içerisinde banka kredisi çekip, çekmediklerini
sorduk. Katılımcıların yüzde 63.5’i son
bir yıl içerisinde banka kredisi çektiğini
kaydederken, yüzde 36.5’i son bir yıl içerisinde banka kredisi çekmediğini belirtti. Banka kredisi çekenlere hangi kredi
türünü çektiklerini sorduk. Son bir yıl
içerisinde banka kredisi çektiğini ifade
edenlerin yüzde 75.5’i ‘tüketici (ihtiyaç)’,
yüzde 16’sı ‘konut (mortgage)’, yüzde
6.3’ü ‘otomobil’, yüzde 0.6’sı ‘eğitim ve
tatil’ kredisi çektiğini belirtirken, yüzde
1.5’i de ‘diğer’ seçeneğini işaretlemiştir.
BANKA KREDİSİ ALAN
ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 22.3’ÜN
10.001-20.000 TL, YÜZDE 15’İNİN DE
20.001-30.000 TL BORCU VAR
Katılımcılara “banka kredisi borcunuz var ise ne kadar?” sorusunu yönelttik. Banka kredisi borcu olanların yüzde 12.3’ü 2.000-5.000 TL, yüzde 18.7’si
5.001-10.000 TL, yüzde 22.3’ü 10.00120.000 TL, yüzde 15’i 20.001-30.000 TL,
yüzde 11.8’i 30.001-50.000 TL, yüzde
12.7’si 50.001-100.000 TL, yüzde 7.2’si
de 100.001 TL’den fazla borcu olduğunu
kaydetmiştir.
ÖĞRETMENLER
BORÇLARI NEDENİYLE SAĞLIK
SORUNLARI YAŞIYOR
Borcu olan öğretmenlere ‘Borçlarınız
nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor musunuz/yaşadınız mı?’ sorusunu yönelttik.
Bu soruya cevap verenlerin yüzde 57.6’sı
borçları nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını, yüzde 42.4’ü sağlık sorunları yaşamadığını belirtti.
BORÇLARI NEDENİYLE SAĞLIK
SORUNLARI YAŞADIĞINI
BELİRTENLERİN YÜZDE 37.6’SI
DEPRESYONDA
Borçları nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını belirtenlere ne tür sağlık
sorunları yaşadığını sorduk. Buna göre
borçları nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını ifade edenlerin yüzde 37.6 ‘depresyon’, 27.2’si ‘uyku bozukluğu’, yüzde
12.5’i ‘mide ağrısı’, yüzde 8.4’ü ‘baş ağrısı’, yüzde 3.3’ü ‘tansiyon’, yüzde 2.2’si
‘şeker’, yüzde 2’si ‘kalp rahatsızlığı’, yüzde
6.7’si de ‘diğer’ cevabını vermiştir.
ANKETE KATILAN ÖRETMENLERİN
YÜZDE 75.6’SI ÜLKEMİZDE
ŞU ANDA EKONOMİK KRİZ

OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR
Ankete katılan öğretmenlerin yüzde
75.6’sı ülkemizde şu anda ekonomik kriz
olduğunu, yüzde 24.4’ü şu anda ekonomik kriz olmadığını düşünüyor.
Ekonomik kriz olmadığını düşünenlere, “gelecekte ekonomik kriz yaşanmasından endişe ediyor musunuz?”
diye sorduk. Buna göre şu anda ekonomik kriz olmadığını düşünenlerin yüzde
77.3’ü gelecekte ekonomik kriz yaşanmasından endişe ettiğini, yüzde 22.7’si
de böyle bir endişe taşımadığını belirtti.
ANKETE KATILAN
ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 76.4’Ü
MESLEĞİNİ AVRUPA BİRLİĞİ
ÜLKELERİNDEN BİRİNDE YAPMAK
İSTEDİĞİNİ BELİRTİYOR
Ankete katılan öğretmenlere “mesleğinizi Avrupa Birliği ülkelerinden birinde yapmak ister misiniz?” diye sorduk.
Buna göre ankete katılanların yüzde
76.4’ü ‘evet’, yüzde 23.6’sı ‘hayır’ cevabı
vermiştir. Mesleğini Avrupa Birliği ülkelerinden birinde yapmak isteyenlere bunun nedenlerini sorduk. Buna göre yüzde 35.6’sı ‘MEB’in öğretmenlere yönelik
olumsuz tutumu’, yüzde 26’sı ‘ülkemizde
maaşlar AB ülkelerindeki meslektaşlarımıza göre düşük’, yüzde 20.6’sı ‘öğretmenlik mesleğinin itibarı azaldı’, yüzde
7.6’sı ‘özlük haklar açısından sıkıntılar
var’, yüzde 6.2’si ‘ülkemizde siyasetin ve
bürokrasinin çalışanlar üzerinde baskısı
var’, yüzde 2.1’i ‘AB ülkelerinde demokratik haklar fazla’, yüzde 1.9’u da ‘ülkemizde çalışma saatleri fazla, çalışma koşulları ağır’ cevabını vermiştir.
ANKETE KATLANLARIN YÜZDE
77’Sİ GÖREVE BAŞLADIĞI GÜNDEN
BUGÜNE MESLEĞİNE OLAN
SEVGİSİNİN AZALDIĞINI İFADE
EDİYOR
Ankete katılan öğretmenlerin yüzde
77’si göreve başladığı ilk günden bugüne mesleğine olan sevgisinin azaldığını,
yüzde 17.1’i mesleğine olan sevgisinde
değişiklik olmadığını, yüzde 5.9’u da
mesleğine olan sevgisinin arttığını ifade
etti.
MESLEĞİNE SEVGİSİNDE AZALMA
OLDUĞUNU BELİRTENLERİN
YÜZDE 47.2’Sİ BUNUN NEDENİ
OLARAK MEB’İN OLUMSUZ
POLİTİKALARINI GÖSTERİYOR
Mesleğine sevgisinde azalma olduğunu belirten öğretmenlere bunun nedenlerini sorduk. Yüzde 47.2’si ‘MEB’in

olumsuz politikaları’, yüzde 18.2’si ‘öğretmenlere verilen değerin azalması’,
yüzde 14’ü ‘öğretmenlik mesleğinin itibarının azalması’, yüzde 10’u ‘kadrolaşma, yandaş kayırma’, yüzde 8.7’si ‘maaşların düşük olması’, yüzde 1.9’u da ‘baskı,
dayatma, sürgünler’ cevabını verdi.
ANKETE KATILAN
ÖĞRETMENLERİN YÜZDE
67.7’Sİ İMKANI OLSA MESLEĞİNİ
DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR
Öğretmenlere “İmkânınız olsa mesleğinizi değiştirmek ister miydiniz?” sorusunu yönelttik. Buna göre katılımcıların
yüzde 67.7’si mesleğini değiştirmek istediğini, yüzde 32.3’ü mesleğini değiştirmek istemediğini söylemiştir.
ÖĞRETMENLER ÇALIŞMA
ORTAMINDAN MEMNUN DEĞİL
Katılımcıların yüzde 52.8’i çalışma
ortamından kısmen memnun olduğunu,
yüzde 29’u memnun olmadığını kaydetmiştir. Çalışma ortamından memnun
olanların oranı ise yüzde 18.2’dir.
“Mesleki/kişisel gelişiminiz için herhangi bir şey yapıyor musunuz?” sorusuna ankete katılan öğretmenlerin yüzde
80.5’i ‘evet’, yüzde 19.5’i ‘hayır’ cevabını
vermiştir.
Bu soruya ‘evet’ cevabı verenlerin
yüzde 38.9’u mesleki gelişimi için kitap
okuduğunu, yüzde 27.4’ü hizmet içi eğitim kurslarına katıldığını, yüzde 10.8’i
yerli ve yabancı yayınları takip ettiğini,
yüzde 2.6’sı ulusal ve uluslararası projelerde yer aldığını belirtirken, yüzde
20.3’ü de ‘diğer’ cevabını vermiştir.
Bu soruya ‘hayır’ cevabı verenlerin
yüzde 40’ı ekonomik imkanlarının yetersiz olduğunu, yüzde 36.4’ü MEB’in öğretmenlere sunduğu hizmetlerin yetersiz
olduğunu, yüzde 10’u çalışma koşullarının ağır olduğunu, yüzde 1.7’si yeterli
teknolojik imkanlara sahip olmadığını
ifade ederken, yüzde 11.9’u da ‘diğer’ seçeneğini işaretlemiştir.
ANKETE KATILANLAR,
ÖĞRETMENLERE ROTASYON
UYGULAMASI GETİRİLMEMESİ
GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYOR
Ankete katılanlara öğretmenlere
“Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, öğretmenlere rotasyonun şu an için gündemde olmadığını, ancak gelecekte öğretmenlere rotasyon getirilebileceğini
söyledi. Size göre öğretmenlere il içi ya
da iller arası rotasyon getirilmeli mi?”

20
sorusunu da yönelttik. Buna göre katılımcıların yüzde 68.3’ü öğretmenlere rotasyon getirilmemesi gerektiğini, yüzde
31.7’si ise öğretmenlere rotasyon getirilmesi gerektiğini ifade etti.
Öğretmenlere rotasyon getirilmesini
isteyenlere, “öğretmenlere rotasyon neden olmalı?” diye sorduk. Yüzde 45.8’i
‘uzun süre aynı okulda görev yapan öğretmenlerin verimliliği azalıyor’, yüzde
28.7’si ‘merkez okullarda çalışabilmek
için oradaki öğretmenlerin de yer değiştirmesi gerekir’, yüzde 15’i zorunlu hizmet bölgelerinde görev yapanların tayinleri kolaylaşır’, yüzde 10.4’ü ‘öğretmen
dağılımı adaletli olur’ cevabını verdi.
Öğretmenlere rotasyon getirilmesini
istemeyenlere de “öğretmenlere rotasyon
neden olmamalı?” diye sorduk. Yüzde
40.7’si ‘öğretmenlerin moral ve motivasyonu düşer’, yüzde 22.5’i ‘eğitim-öğretime faydası olmaz’, yine yüzde 22.5’i yüz
binlerce insanın yer değiştirmesi büyük
zarara yol açar’, yüzde 11.3’ü rotasyon
belli bölgelerde yaşanan öğretmen açığı
sorununu çözmez’, yüzde 3’ü de ‘norm
kadro çalışması öğretmen dağılımı için
yeterli’ cevabını verdi.
ANKETE KATILAN
ÖĞRETMENLERİN SADECE YÜZDE
1.6’SI MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖMER
DİNÇER’İ BAŞARILI BULUYOR
Öğretmenlerin yüzde 77’si Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’i başarılı bulmazken, yüzde 14.6’sı henüz fikir sahibi
olamadığını, yüzde 6.8’i kısmen başarılı
bulduğunu, yüzde 1.6’sı başarılı bulduğunu ifade etti.
ÖĞRETMENLER MİLLİ EĞİTİM
BAKANI ÖMER DİNÇER’DEN EN
ÇOK EĞİTİM ÇALIŞANLARININ
MADDİ VE SOSYAL İMKÂNLARININ
ARTIRILMASINI İSTİYOR
Ankete katılan öğretmenlere “Milli
Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in eğitimcilerin en çok hangi sorununa çözüm
bulmasını istiyorsunuz?” sorusunu yönelttik.
Buna göre katılımcıların yüzde 56.6’sı
eğitim çalışanlarının maddi ve sosyal imkanlarını artırmasını, yüzde 15.7’si özür
grubu tayinlerinin yılda en az iki kere
yapılmasını, yüzde 17’si kadrolaşmaya
ve yandaş kayırmaya son vermesini, yüzde 3.7’si öğretmen atamalarının sayısını
artırmasını, yine yüzde 3.7’de öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik çalışma
yapmasını, yüzde 3.2’si de rotasyon uy-

gulamasına son verilmesini istemektedir.
ÖĞRETMENLER CUMARTESİ
MESAİSİNE KARŞI
Öğretmenlere Enerji Bakanı Taner
Yıldız’ın Cumartesi mesaisi önerisini de
sorduk. Buna göre katılımcıların yüzde
89.1’i cumartesi mesaisi önerisini desteklemediğini, yüzde 10.9’u cumartesi
mesaisi önerisini desteklediğini ifade
etti.
Cumartesi mesaisi önerisine karşı çıkanlara bunun nedenlerini sorduk. Cumartesi mesaisi önerisine karşı çıkanların yüzde 38.8’i ‘iş verimi ve kalitesi düşer’, yüzde 35.7’si ‘ailemize zaman ayırmamız ve dinlenmemiz mümkün olmaz’,
yüzde 21.7’si ‘çalışma saatleri şu anda
bile gelişmiş ülkelere göre uzun’ derken;
yüzde 3.8’i de ‘diğer’ cevabını vermiştir.
Cumartesi mesaisi önerisini destekleyenlere bunun nedenlerini sorduk.
Cumartesi mesaisi önerisini savunanların yüzde 52.8’i ‘mesai ücreti verilecekse
cumartesi günü çalışılabilir’, yüzde 42.5’i
‘ülkemizin kalkınması için daha fazla
çalışmalıyız’, yüzde 4.7’si de ‘esnaf ve işçi
kesimi ile eşgüdüm sağlanır’ cevabını
vermiştir.
ANKETE KATILAN
ÖĞRETMENLERİN YÜZDE
62.2’Sİ PERFORMANS YÖNETİM
SİSTEMİNE KARŞI
Öğretmenlerin performans yönetim
sistemi ile ilgili görüşlerini de aldık. Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 62.2’si
performans yönetim sisteminin uygulanmasına karşı iken, yüzde 37.8’i ‘performans yönetim sistemi uygulanmalıdır’ diyor.
Performans sistemine karşı çıkanlara
bunun nedenlerini sorduk. Yüzde 63.3’ü
‘performans değerlendirmesi objektif
kriterlere göre yapılmaz’ derken; yüzde 12.4’ü ‘öğretmen-öğrenci-veli ilişkisi
olumsuz etkilenir’, yüzde 8.2’si ‘değerlendirme notu düşük çıkan öğretmenler başarısız gibi lanse edilir’, yüzde 8.1’i ‘eğitim-öğretime faydası olmaz’, yüzde 6.9’u
‘çalışma ve iş barışı bozulur’, yüzde 1.1’i
de ‘çalışma koşulları ağırlaşır’ cevabını
vermiştir.
Performans sistemini savunanlara da
bunun nedenlerini sorduk. Yüzde 57.7’si
‘çalışma verimliliği artar’, yüzde 25.4’ü
‘başarıyı artırır’, yüzde 16.9’u da ‘öğrenci
ve velilerin görüşünün alınması eğitimöğretimimize katkı sağlar’ cevabını vermiştir.

Bir öğretmenler günü daha ekonomik ve mesleki sorunların gölgesinde
kutlanmaktadır. Her yıl yaşanan olumsuz tablonun bu yıl da tekrarlanması biz
eğitimcileri üzmektedir.
Anketten de görüleceği üzere, öğretmenler borç sarmalındadır, uygulanan
yanlış politikalar sonucunda mesleğine
olan sevgileri azalmaktadır, öğretmenler
mesleklerini AB ülkelerinde yapmayı istemektedir.
Bankadan çektiği kredilerle ayakta
duran, hatta kredizede olan, ailesinin
geçimini sağlamak için mutfak masraflarını kısıtlayan öğretmenlerimizin sayısı
her geçen yıl artmaktadır. Öğretmenler
borçları nedeniyle sağlık sorunları yaşamaktadır.
Öte yandan MEB’in çalışma barışını,
çalışma şevkini kırıcı uygulamaları ile
birlikte öğretmenlerin çilesi daha da büyümektedir. Bu ülkenin kalkınmasından
pay alamayan, yüzde 3’lük, yüzde 4’lük
zam oranlarına sıkıştırılan öğretmenlerimizin eşit işe eşit ücret düzenlemesinde ek ödemelerinde artış yapılmaması
bardağı taşıran son damla olmuştur.
Öğretmenlerimiz, akademisyenlerimizle ile birlikte yarın tüm Türkiye genelinde eşit işe eşit ücret düzenlemesinde
yok sayılmasını protesto edecek ve Başbakanlığa hazırladıkları dilekçeleri gönderecektir. Türk Eğitim-Sen’in bu eylemi
81 ilde yapılacaktır. Eylemlerimiz sonuç
alıncaya kadar her Çarşamba günü saat
12:30’da Maliye Bakanlığı, diğer illerde
de Valilikler önünde devam edecektir.
Öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler
Günü öncesinde alanları adres gösterenler, eylem yapmaya mecbur bırakanlar
ellerini vicdanlarına koymalı ve artık
yaptıkları hataların farkına varmalıdır.
Bu yıl Öğretmenler gününü buruk
kutlamamızın nedenlerinden biri de
Van’da yaşanan depremde hayatını kaybeden eğitim şehitlerimizdir. Yüreği
meslek aşkı ile dolu olan, memleketlerinden kilometrelerce uzakta öğrencilerini yetiştirmek için özveri ile görevlerini yapan öğretmenlerimizi depremde
kaybetmekten dolayı duyduğumuz acı
derindir. 24 Kasım Öğretmenler Günü
vesilesiyle bir kez daha hem teröre kurban verdiğimiz, hem de depremde hayatını kaybeden öğretmenlerimize, eğitim
şehitlerimize ve vatandaşlarımıza bir kez
daha Allah’tan rahmet diliyor, her birini
saygı ve minnetle anıyoruz.
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MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, atama bekleyen öğretmenler ve öğretmen maaşlarının artırılmasıyla ilgili
iki ayrı kanun teklifi verdi.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk EğitimSen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Türk
Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri
Ünal, Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri
Musa Akkaş, Genel Mali Sekreter Seyit Ali Kaplan, Genel Teşkilatlandırma
Sekreteri Talip Geylan, Genel Eğitim ve
Sosyal İşler Sekreteri Cengiz Kocakaplan, Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme
Sekreteri Yaşar Şahindoğan, Genel Dış
İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami Özdemir, Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Ali Yazıcı ve Ankara 6 No’lu Şube Başkanı Veli
Keskin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde
Van depreminde hayatını kaybeden ve
Ankara’da defnedilen öğretmenlerimiz
Arzu Demirtaş, Harun Demirtaş, Elif
Tunç, Betül Can ve Turna Arslan’ı mezarları başında ziyaret etti.

Atama bekleyen öğretmenlerin sorunlarına çözüm getirilmesi ve öğretmen
ihtiyacının planlanması amacıyla hazırlanarak TBMM Başkanlığı’na sunulan
Kanun Teklifi, Milli Eğitim Bakanlığı’na
bağlı eğitim kurumları ile özel eğitim ve
öğretim kurumlarının gelecek 5 yıllık ve
10 yıllık tahmini öğretmen ihtiyacının
yıllara göre ve alanları itibariyle belirlenmesini, 5 yıllık ve 10 yıllık tahmini
öğretmen ihtiyacının her yıl Ağustos ayı
sonuna kadar güncellenmesini öngörüyor. Teklife göre, ihdas edilen 350 bin
kadronun, 75 bini 2012 yılı Ocak ayında,
75 bini 2012 yılı Ağustos ayında, kalanları da her yıl en az 50 bin kadro olmak

Öğretmenler Günü dolayısıyla gerçekleşen anlamlı anma töreninde, Eryaman Ertuğrul Gazi Camii İmamı Muhammed Borcaktepe hayatını kaybeden
öğretmenlerin mezarı başında Kuran-ı
Kerim okudu. Borcaktepe’nin Kuran-ı
Kerim’i okumasının ardından ise Türk
Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri
Ünal anma töreni gerçekleştirilen öğretmenlerimiz için dua etti. Daha
sonra Genel Başkan Koncuk, Türk
Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı
Nuri Ünal, Türk Eğitim-Sen Genel
Merkez Yöneticileri ve Ankara 1
ve 6 No’lu Şube Başkanları öğretmenlerimizin mezarlarına gül
bıraktı.

üzere 5 yıl içerisinde kullanılacak.
Kalaycı’nın, öğretmen maaşlarının
iyileştirilmesine yönelik hazırladığı ikinci teklife göre ise öğretmenlerin maaşlarının, bulundukları derecelere göre 275
TL ile 330 TL arasında, emekli öğretmenlerin maaşının da 304 TL artırılmasını öngörüyor.
MHP Konya Milletvekili Mustafa
Kalaycı’nın öğretmen atamaları ile ilgili
TBMM Başkanlığı’na sunduğu Kanun
Teklifi ve Öğretmen Maaşlarının İyileştirilmesine Yönelik TBMM Başkanlığı’na
sunduğu kanun teklifi için www.turkegitimsen.org.tr adresini ziyaret ediniz

“Dünyada en büyük gerçek ölüm” diyen İsmail Koncuk, hayatını kaybeden
öğretmenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi. Koncuk şunları söyledi: “Mezarları başında saygıyla
andığımız öğretmenlerimize depremde
şehit olmak nasipmiş. Depremde hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimize
Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Bu
ülkeyi yönetenlere şunu söylemek istiyorum: Öğretmenlik mesleği son derece
önemlidir. Öğretmenlik, toplumları inşa
edecek, ileri götürecek tek meslektir. Siyasilerin öğretmenler ile ilgili söylemleri
sözde kalmasın. Öğretmenlerimize verdikleri sözü yerine getirsinler. Öğretmenleri kazanmadan toplumun geleceğini kazanmanın mümkün olmadığını
bu ülkeyi yöneten tüm siyasilerin idrak
etmesi lazım. Toplumu kaybediyoruz. Gençlerimiz ahlaki dejenerasyon içerisinde. Bunu öğretmenlerimizle, iyi bir eğitim-öğretimle
düzeltebiliriz. Bütün öğretmenlerimize sahip çıkmalıyız
ama ölmeden önce.”
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Nazilli’de en fazla üyeye sahip
eğitim sendikaları arasında yer alan
Türk Eğitim-Sen üyesi öğretmenler
yeni binasına muhteşem bir törenle taşındı.
Törene Türk Eğitim-Sen Genel Dış
İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami Özdemir ile birlikte Aydın Şube Başkanımız
Rıdvan Naci Devli, Nazilli İlçe Temsilcimiz Olgun Ergün, Aydın Türk Ocağı
Başkanı Eyüp DOYURAN, Sultanhisar,
Karacasu ,Karpuzlu, Köşk, Buharkent,
Yenipazar, Koçarlı ilçe temsilcilerimizle
birlikte Nazili Belediye Başkanı Haluk
Alıcık ve çok sayıda davetlinin katıldığı
mehter gösterileri ile süslenen bir törenle açılış gerçekleşti.Akşam, Belediye Düğün Salonunda yaklaşık altı yüz kişinin

katılımıyla düzenlenen toplantıda Nazilli
İlçe Temsilcimiz Olgun Ergün ve Aydın
Şube Başkanımız Rıdvan Naci Devli birer konuşma yaptılar.
Toplantıda, Nazilli Belediye Başkanı
Haluk Alıcık kendisinin de bir öğretmen olduğunu belirterek “Nazilli’deki
okullara eğitime destek olmak amacıyla
son 2 yılda 4 milyon liralık destek verdik.
Eğitime destek veren belediyemiz insana
yatırım yapmayı sürdürecek” dedi. Daha
sonra konuşmasını gerçekleştiren Genel

Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami Özdemir Genel Merkezin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yeni Milli Eğitim Bakanının öğretmenlere ve eğitime bakış açısına vurgu yapan Özdemir hiçbir baskı
ve gücün bizi bu kutsal mücadelemizden
yıldıramayacağını söyleyerek daha etkili
ve daha yetkili olmamız için bu yıl geçen yıllardan daha farklı bir çalışma ortaya koymak zorundayız diyerek Nazilli
temsilciliğimizin yeni hizmet binasının
hayırlı olması dileğinde bulundu.

Türk Eğitim-Sen Konya
2 No’lu Şube İşyeri Temsilcileri Toplantısı, 18 Kasım
Cuma günü Hekimevi’nde
yapıldı. Toplantıya Genel
Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz Kocakaplan
ve Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami Özdemir
katıldı.
250 kişinin katıldığı toplantıya basın mensuplarının da yoğun ilgisi vardı. Toplantının açılış konuşmasını Konya 2 No’lu Şube
Başkanı Sadi Eriş yaptı. Teşkilat çalışmalarından bahseden Eriş, eğitim çalışanlarının sorunlarını da gündeme getirdi.
Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz Kocakaplan ve Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami Özdemir de Genel
Merkezimizin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Daha sonra Şube Sekreteryaları ayrı ayrı çalışmaları hakkında işyeri temsilcilerini
bilgilendirdi. Toplantı soruların cevaplandırılması ile sona erdi.

Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa
gönderdiğimiz yazıda, Milli Eğitim Ba-

kanlığı tarafından uygulamaya konulan
Performans Yönetim Sistemi uygulamasının beraberinde getirdiği tereddütleri
dile getirerek, konuyla ilgili sendikalar
başta olmak üzere uygulamanın taraflarıyla bir araya gelinmesi ve Performans
Yönetim Sisteminin bu çalışma sonucuna göre hayata geçirilmesi hususunda
talepte bulunmuştuk.

Bakanlıkça tarafımıza gönderilen
cevabi yazıda, Performans Yönetim Sistemi ile ilgili görüş, öneri ve sağlamayı
düşündüğümüz katkıların olumlu karşılandığı, Performans Yönetim Sistemi
kapsamındaki çalışmalar belirli bir
aşamaya getirildikten sonra taslak olarak Sendikamızın görüşüne sunulacağı
belirtilmiştir.
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Bireylerin, haklarını koruması ve geliştirmesi ancak ekonomik özgürlüklerinin gelişmesiyle sağlanır. Bunu sağlamak
ise başta Anayasa’da iş hukuku, sendikal
haklar ve sosyal güvencelerinin sağlanmasıyla gerçekleşir. Mevcut Anayasamızda ki tanınan hakları gelişmiş ülkeler
ile kıyasladığımız zaman çalışan bireylerin, devletine vatanına katkıda bulunan
insanların nasıl kısıtlandığı, hak arayamaz duruma sokulduğu ortadadır.

Anayasa; bilindiği üzere temel olarak bireyi devletten koruyan, devletin
iktidarını birey karşısında sınırlandıran,
bireyin özgürlüklerini düzenleyen, bir
nevi devlet ile vatandaşı arasındaki bir
sözleşmedir.
Anayasa kelime itibariyle yanlış bir
anlamda kullanılmaktadır. Tarihimizin
ilk Anayasaları “Kanun-ı Esasi” ( 1876 )
sonrasında “Teşkilatı Esasiye Kanunu” (
1921 – 1924 ) başlıklıdır. Anayasa, yasaların yani kanunların anası, yani temeli
anlamında kullanılmaktadır.
Anayasa, temelini birey ile devlet arasındaki ilişkiyi düzenleme amacı gütmesinden ötürü genelde devlet tarafından
sınırlandırılmaya daraltılmaya çalışılan,
birey tarafından ise daha fazla hak ve
özgürlük için genişletilmeye çalışılan
bir geçmişe sahiptir. Tabi devlet ve birey
arasındaki bu mücadele her zaman siyasi
iktidarın meşruluk sorununu ortaya çıkarmıştır. İktidarın meşruluğu sorunu
Max Weber tarafından saptanmıştır. Ancak Max Weber yalnızca meşru iktidarları incelemiştir. Ülkemiz yakın tarihi ise
tümüyle siyasi iktidarlarının gayrimeşruluğuna ve buna mütekabil yaptıkları
hukuki düzenlemelere tanık olmuştur.
Siyasi iktidarın meşruluğunu kaybetmesi sorunu devlet kavramını tartışmaya
açar. Bu da devlet ile birey arasındaki hukuku yani akde aykırılık yani anayasaya
aykırılık anlamına gelir.

Çalışan vatandaşların hak arama
gücü örgütlenme gücünden geçmektedir. Tek parti geleneğinden kalma, en temel sendikal hak olan grevi yasaklayıcı,
geçen yüzyılın ilk yarısında dahi yanlış
olduğu dile getirilen uygulamalar günümüzde dahi uygulanmaktadır. Sendikal
haklara getirilen ilk yasak 1938 yılında
3512 Sayılı Cemiyetler Yasası’ndadır. (m.
9/ 4). Bundan önce 1909 yılında Ta’til-i
Eşgal Yasasının getirdiği kurallar kapsamında kısıtlamalar ve birtakım yasaklar
vardır. Cemiyetler Yasası, yasak kapsamı
genişletilerek 1946 yılına kadar sürmüş
ve yaptırım uygulamayı öngörmüştür.
1946 yılında 4919 sayılı yasa ile sendikal
yasak kaldırılmış ve 1947’de 5018 sayılı
yasa ile sendikalar yasası kapsamına girenlere sendika hakkı tanınmıştır.
Ancak günümüze kadar gerek Anayasa ile gerek yasalarda tanınan, gerekse
ülkemizin de taraf olduğu uluslar arası
sözleşmelerle yürürlüğe giren sendikal
haklar, çıkarılan bir başka kanunla yönetmelikle vesaire alt normla sınırlandırılmaktadır. Kaldı ki bu durum normlar
hiyerarşisine aykırı olacağından dolayı
Anayasa’da ve yasalarda ki normlarda, alt
normlarla nasıl uygulanacağı düzenlenir
şeklinde ifadelerle kısıtlanmaktadır.
Örneğin bir aday öğretmen sendika
üyesi olamadığı için yürüyüşe greve vesaire tüm sendikal haklardan mahrum kalmaktadır. Bir çalışanın sendikaya hangi
sıfatla olursa olsun katılmasının engellenmesi tümüyle yanlış olmakla birlikte
sendika üyesi olmadan da bireysel olarak
sendikal faaliyetlere katılabilmesi gerekir. Ancak uygulamada sendikanın veya
bireyin hangi siyasi görüşü desteklediği,
çalışanın siyasi görüşü, sosyal ve aile ya-

pısı, üstleri ve amirleriyle husumetleri
nedenleriyle soruşturma geçirmelerine,
işlerinden atılmalarına neden olmaktadır. Bu gibi durumlar Anayasada temel
olarak geliştirilmeli ve dokunulmazlığı
devlet tarafından temin edilmelidir. Aksi
takdirde bu yasaklamalar ile ne çalışma
ve çalışan özgürlüğünden ne de bireyin
özgürlüğünden bahsedilebilir.
Modern toplumun ve devletin temel
unsuru birey, ancak haklarını koruyabildiği ve dile getirebildiği sürece kendini
geliştirerek topluma ve kendisine faydalı
olabilir.

Türk Eğitim Sen üyesi
Abit ŞENEL tarafından
Bursa İli Yıldırım İlçesi
İpekçilik Anadolu İmam
Hatip Lisesi müdürlük
kadrosuna Yener EMER
adlı kişinin Bakanlık
oluru ile 30.04.2009
tarihinde atanmasına ilişkin işlemin,
01.03.2011 tarihinde öğrenilmesi sonucu iptali istemiyle açılan davada; Bursa
3. İdare Mahkemesinin 2011/293 E.,
2011/1131 K. Sayılı ve 28.10.2011 tarihli kararıyla işlemin iptaline hükmedilmiştir. Kararın gerekçesinde, ilgili
Yönetmelik hükümleri uyarınca yöneticilerin valilikler tarafından atanacağı ve yönetmelikte belirtilen duyuru,
adayların başvurması ve puan üstünlüğüne göre atama yapılması kurallarına
uyulmaksızın, Bakanlık tarafından tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilmiştir.
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Türkiye Kamu-Sen Afyonkarahisar İl
Temsilciliğimizce Van depreminde zarar
gören vatandaşlarımıza yardım amaçlı
açtığımız ayni yardım kampanyası sona
erdi.
Üyelerimizin bağışladığı yardım malzemeleri 03.11.2011 Perşembe günü PTT
aracılığı ile Van’a gönderilmiştir.
Katkıda bulunan tüm üyelerimize teşekkür ederiz.

Türkiye Kamu-Sen Adana İl Temsilciliği tarafından başlatılan Van’a
yardım kampanyası kapsamında depremden zarar gören vatandaşlarımız
için toplanan gıda, giyim ve soba türü
yardımlar 18 Kasım 2011 Cuma günü
tır’a yüklenerek depremzedelere gönderilmiştir. Bu kampanyaya destek
veren Aladağ ve Ceyhan İlçe belediyesine, okullardaki minik yavrularımıza
ve ailelerine, öğretmenlerimize, idarecilerimize ve aziz halkımıza teşekkür
ediyoruz.

Evciler İlçe Temsilciliğimizin Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği yemek Evciler ilçemizde görevli öğretmenler ve aileleri,
Evciler Belediye Başkanı Fatih Deniz ÖZER,
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mürsel AYGÜN,
Türk Eğitim-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Erol ÖZSOY, Şube Sekreteri Mustafa AKBABAOĞLU ve Şube Mali Sekreteri Hüseyin
ARIKAN’ın katılımıyla gerçekleşti.
Şube Başkanı Erol ÖZSOY, öğretmenler
gününü kutladığı konuşmasında, eğitim camiasının yaşadığı sorunları getirdi ve bu sorunlara çözüm önerilerini sıraladı.
Evciler Belediye Başkanı Fatih Deniz
ÖZER de, eğitim konusunda belediye başkanı
olarak üzerine düşen her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğunu söyledi.
Evciler İlçe Temsilcisi A.Dede SAVAŞ ise,
bu anlamlı günde bir araya gelen tüm misafirlere teşekkür ederek, birlik ve beraberlik
mesajı verdi.

Amasya Göynücek İlçe Temsilcisi Metin AKYÜZ, 01 Aralık 2011 Perşembe günü
düzenlenen bir törenle yerini Selami ÇELİK ’e bıraktı. Törende, Amasya Şube Başkanı
Kamil TERZİ ve Göynücek İlçe Temsilcisi Selami ÇELİK tarafından görevi devreden
Metin AKYÜZ ’e görevindeki başarılardan dolayı birer teşekkür plaketi takdim edildi.
Devir teslim törenine Amasya Şube Başkanı Kamil TERZİ, Göynücek İlçe Başkanları; Metin AKYÜZ, Selami ÇELİK, Göynücek İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Amasya
Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayıda Türk Eğitim-Sen üyesi katıldı.
Tören plaket takdimleri ardından sona erdi.
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Türk Eğitim-Sen Bartın Şubesi Bayan
Üyeleri ve duyarlı veliler Bartınlı şehitlerin çocuklarının eğitim harcamalarına
katkıda bulunmak amacıyla kermes yaptı. Kermes malzemeleri Arap Camii yanında kurulan stantta satışa sunuldu.
Bartınlı şehitlerin çocuklarının eğitim
harcamalarına katkıda bulunmak amacıyla Türk Eğitim-Sen Bartın Şubesi Ba-

yan Üyeleri ve duyarlı veliler Arap Camii
yanında stant kurarak hazırladıkları malzemeleri satışa dundu. Kermeste; Türk
Eğitim-Sen Şube Yönetim Kurulu, Şube
Kadın Komisyonu üyeleri, Türk EğitimSen Şube Başkanı Sezai Hangişi, çok sayıda sendika üyesi ve Bartın Şehit Aileleri
ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği Başkanı Hayrettin Gencel ve
dernek yöneticileri de çalıştılar.

Sendikamız, depremde şehit olan
öğretmeni yalnız bırakmadı. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde acılı aileyi ziyaret eden Türk Eğitim-Sen
yönetim kurulu üyeleri, taziyelerini
iletti. Yönetim kurulumuz şehit öğretmenimizin annesine kendilerini
de evlatları olarak kabul etmelerini
isteyerek, Türk Eğitim-Sen üyelerinin
acı ve tatlı gününde her zaman üyelerinin yanında olacağını ifade etti.
Ayrıca depremde şehit olan Ümit öğretmenin Türk Eğitim-Sen üyesi olduğu için
Ferdi Kaza Sigortası kapsamında 10.000 TL nakdi yardım yapılacağı vurgulanarak,
bunun yaklaşık 10 yıldan bu yana uygulandığı belirtildi.

Türk Eğitim-Sen Burdur Şubesi, Gölhisar işyeri temsilcileri ile istişare toplantısı
yaptı. Toplantıya Şube Başkanı Orhan AKIN, Şube Mali Sekreteri Hüseyin GENCER
katıldı. Gölhisar İlçe Temsilcisi Mustafa YAŞAR yapılan çalışmalardan dolayı işyeri
temsilcilerine teşekkür ederek toplantıyı başlattı.
Şube Başkanı Orhan AKIN, Burdur’da Milli Eğitim ve Üniversitede yetkili sendika
olduğumuzu, sayımızın 1600’ü geçtiğini, Mayıs 2012’de 2000’li sayıları bulacağımızı,
bununda gözümüz kulağımız olan işyeri temsilcilerinin çalışmasıyla mümkün olacağını belirtti. AKIN konuşmasını, en yakın zamanda her okuldan bir bayan temsilciyle
ilçemizde toplantı yapılacağını ve çalışmalarımızın artarak devam edeceğini belirterek
tamamladı.

Türk Eğitim-Sen Balıkesir 1 No’lu
Şube, 24 Kasım 2011 tarihinde Balıkesir İl Milli Eğitim Müdür Vekili Zeki
ÇABUK’u makamında ziyaret ederek,
kendisinin şahsında ilimizdeki tüm
öğretmenlerin Öğretmenler Gününü
kutladı.

Türk Eğitim-Sen Bolu Şubesi işyeri temsilcileri, kahvaltılı bir toplantıda buluştu. Yönetim kurulu ve işyeri
temsilcilerinin katıldığı toplantıda,
işyerlerinde bugüne kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonra atılacak olan
adımlar konuşuldu.
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Şubemiz Eğitim ve Sosyal İşler
Sekreterliği ve Denge D işbirliği ile
düzenlemiş olduğumuz “Perşembe
Söyleşileri” başlamıştır. İlk söyleşi
Psikolog Arzu CEYLAN tarafından
“Toplumda Kadının Yeri” adı altında
bayan üyelerimizle gerçekleştirilmiştir.
Seminerde toplumda kadının yeri,
sorumlulukları, sıkıntıları, yapmak istedikleri, hayattan beklentileri, kadın
ve erkek eşitliği gibi konular paylaşılmıştır.
Toplumu ve üyelerimizi ilgilendiren her türlü konuda Perşembe Söyleşilerimiz Denge D işbirliği ile yürütülecektir. Seminer konuları ve tarihleri
sitemizde yayınlanmıştır.

Türk Eğitim-Sen Isparta Şubesi Öğretmenler Günü kutlamaları çerçevesinde 25 Kasım 2011 Cuma Günü ikindi namazı öncesinde Kavaklı Camiinde Terör
olaylarında ve Depremde hayatını kaybeden eğitim çalışanları için mevlid okuttu,
Hatim duası yaptırdı.
Şube Başkanı Ali Balaban bu konuda
şunları söyledi:
Eğitimciler toplumuzun temel yapı
taşlarıdır. Eğitim olmayan bir yerde her
türlü kötülük olabilir. Yüce Allah Kur’an-ı
Kerim’de ilk emir olarak “Oku” diyor, Hz
Peygamber de bir hadisinde kendi görevinin mahiyetini şöyle açıklamıştır: “Allah beni bir muallim olarak göndermiş
bulunuyor.” demiştir.
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ise;
“Dünyanın her tarafında öğretmenler, in-

İstanbul 8 No’lu Şube, Van’daki depremde hayatını kaybeden öğretmenler
için mevlit okuttu.
Eyüp Sultan Camii’nde ikindi namazını müteakip okutulan mevlit sonrasında hayatını kaybeden öğretmenler için
dualar edildi. Türk Eğitim-Sen İstanbul

san topluluğunun en fedakâr ve saygıdeğer unsurlarıdır.” diyerek öğretmenlerin
değerini ortaya koymuştur.
Görünen odur ki eğitimciler, milletimizin kalkınmasında önemli rol oynamaktadır. Biz de bu günün önemine binaen teröre kurban verdiğimiz ve deprem
felaketinde kaybettiğimiz eğitim çalışanlarımız için böyle bir program düzenledik. Onların ruhlarına ithafen Kur’an ve
Mevlid okuttuk. İnşallah Yüce Mevla’m
dualarımızı kabul eder.
Bu vesile ile tüm öğretmenlerimizin
öğretmenler gününü kutluyorum. Bugüne kadar hayatlarını kaybetmiş eğitim çalışanlarının ruhları şad olsun. Mekânları
cennet olsun. Çalışan ve hayatta olan eğitim çalışanlarına da sağlık, mutluluk ve
esenlikler dilerim.

8 No’lu Şube Başkanı Remzi Özmen,
“Van depreminde hayatını kaybeden, terör saldırılarında şehit olan öğretmenlerimiz için mevlit okuttuk. Tanımasak da
aynı mesleği paylaşıyoruz. Öğretmenler
Günü’ne yetişememeleri büyük acı. Yıllarca atamalarını bekleyip, görev yerlerinde hayatlarını kaybetmeleri hem aileleri, hem bizler için üzücü olmuştur. Biz
öğretmen sendikayız. Öğretmen camiasının yanında yer almamız gerekir. Onları
yad etmek bizim için görevdir. Sorumluluğumuzun gereği olarak bugün onları
dualarla anmak istedik. Van’da 76 öğretmenimiz hayatını kaybetti” dedi.
Mevlidin ardından vatandaşlara çeşitli
ikramlarda bulunuldu.
İstanbul 3 No’lu Şube, 23 Kasım akşamı
Beykoz Sabancı Öğretmenevi’nde Öğretmenler Günü kutlama yemeği düzenledi.
Yoğun katılımın olduğu gece, depremde
hayatını kaybeden öğretmenlerin anılmasıyla başladı. Günün anlamına uygun
olarak sendika üyesi öğretmenlerin kendi
yazdıkları şiirlerin okunduğu gecede, Şube
Başkanı Ali İhsan HASANPAŞAOĞLU’da
günün anlam ve önemi ile ilgili bir konuşma yaptı.

27

Türk Eğitim-Sen Kütahya Şubesi, Van
depreminde kafeterya enkazından 19 gün
sonra sağ olarak yaşama dönen Gül öğretmeni unutmadı. Gül öğretmenin “Öğretmenler günü’nü” kutlayan Mehmet Karabekir aynı acıların bir daha yaşanmaması
ve güzel günlerde buluşulması dileğini
belirtti. Karabekir, depremzede eğitim
çalışanları ile ilgili tüm çalışmaların genel
merkezce yapıldığını ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen sözlerin takipçisi olduklarını iade ederek; depremzede
eğitimcilerin yer değişikliği isteklerinin

mutlaka yerine getirilmesi gerektiğini ve
şu anda çalışma ortamı bulamayan öğretmenlerin ek ders ücretlerinin mutlaka
ödenmesini istedi.
Türkiye Kamu-Sen Yalova İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Mustafa Deviren Yönetim Kurulu
ile birlikte Vali Esengül Civelek’i ziyaret etti.

Türkiye Kamu-Sen Mardin İl Temsilciliği, Mardin’de yine bir ilki gerçekleştirerek Türk-İslam Tarih Sohbetleri başlattı. Her salı saat 19:00’da başlayan sohbetin
son konusu Türk-İslam tarihine damgasını vuran ünlü vezirimiz Nizamülmülk’tü.
İl Temsilcisi Bahattin Biçer yaptığı
açıklamada; tarih sohbetlerinin konusunun ilk hafta cesaret timsali Padişahımız
Yavuz Sultan Selim, 2.hafta Peygamberimizin övgüsünü kazanmış Padişahımız
Fatih Sultan Mehmet, 3. hafta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olduğunu
söyledi.

16.11.2011 Çarşamba günü Öğretmenevi’nde Türk Eğitim-Sen Muğla Şubesi olarak Muğla Merkez Okul Temsilcileri ile beraber oldu.
Muğla merkeze bağlı 60’a yakın okulun işyeri temsilcisinin katıldığı yemekli
toplantı, milli eğitim çalışanlarının sorunlarının ve çözümlerinin, Genel Merkez ve Muğla Şube çalışmalarının, önümüzdeki günlerde yapılacak etkinliklerin
ve birçok sendikal sorunların konuşulmasıyla geç saatlere kadar devam etti.
Ayrıca Türk Eğitim-Sen Muğla Şube-

Biçer, bundan sonraki sohbeti tarih
öğretmenimiz İbrahim Dolunay’ın devam ettireceğini belirterek, “Bu etkinliğin
bir ilktir ve yaşatılması gerekmektedir.
Umuyoruz ki önümüzdeki günlerde katılım daha fazla olacaktır” dedi.
Sohbete katılan Kadın Kolları BaşkanıBetül Büşra Çakır ise bayan öğretmenlerimizin bu sohbet toplantılarına mutlaka katılmaları gerektiğini kaydederek, bu
tür faaliyetlerin birlik ve beraberlik duygusunu artırdığını söyledi ve İl Temsilcisine teşekkür etti.

si Muğla İlçe Temsilcileri ile de toplantı
yaptı.
Bodrum İnanç Otel’de yapılan toplantıya Şube Başkanı Mürsel ÖZATA, yönetim kurulu üyeleri, Üniversite temsilcisi
ve Eski Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.
Sendikal çalışmaların konuşulduğu
toplantı sonunda akşam İlçe Milli Eğitim Müdürü, Konacık Belediye Başkanı,
çeşitli partilerin İlçe başkanlarının katılımıyla bir yemek düzenlendi.

Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerle güzel bir sohbet ortamına dönüştü. Ziyarette Vali Civelek; Müsteşarlık
yıllarından beri Türkiye Kamu-Sen’i
tanıdığını, Konfederasyonumuz ile
ilgili olumlu gözlemlerde bulunduğunu, bundan böyle de Türkiye KamuSen’in aynı çizgide olacağını umduğunu belirterek, Yalova Kamu-Sen yönetimine çalışmalarında başarılar diledi,
ziyaretimizden dolayı teşekkür etti.
Türkiye Kamu-Sen Yalova İl Temsilcisi Mustafa Deviren de; geciken
ziyaretlerini Valiliğin randevu taleplerine geç cevap vermesinden kaynaklandığını söyleyerek, “yeni ve farklı
bir vizyona ihtiyaç duyan Yalova’ya
sizin gibi olaylara farklı yaklaşımlar
getirebilen bir valinin atanması bizleri memnun etmiştir. Umuyoruz ki,
uzun süredir ihtiyaç duyulan çözümlerle yeni bir sayfa açılır” dedi. Vali
Civelek’e, üzerinde Türkiye KamuSen logosu bulunan bir plaket takdim
edildi.
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Türk Eğitim-Sen Mersin 2 No’lu Şube,
terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmenler anısına “Bayrağa Al Olan Öğretmenler” adlı fotoğraf sergisi düzenledi. Bu serginin açılışı, Yenice Buminhan
Temizkan Şehit Öğretmenler Derneği ile
birlikte, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde
yapıldı.
Tarsus 75. Yıl Kültür Merkezi’nde saat
09.30’da, Türk Eğitim-Sen Mersin2 No’lu
Şube Başkanımız Necmettin ELLİBİN’in
konuşmasının ardından, Tarsus Müftüsü
Abdulkerim AKBABA tarafından yapılan

Türk Eğitim-Sen Nevşehir Şubesi, 24
Kasım Öğretmenler günü münasebetiyle
ebediyete intikal eden ve şehit olan meslektaşlarının aziz ruhları için Yasin-i Şerif
ve dua okuttu.
Türk Eğitim-Sen Nevşehir Şubesi, 24
Kasım Öğretmenler günü münasebetiyle ebediyete intikal eden ve şehit olan
meslektaşlarının ruhaniyetleri için bugün Nevşehir Merkez Alibey Camiinde
Yasin-i Şerif ve dua okuttu.
Konu hakkında bir açıklama yapan
Şube Başkanı Mustafa UĞUR, “bugün
başta şehit meslektaşlarımız olmak üzere, aramızdan ayrılan eğitim çalışanla-

dua ile sergimiz açıldı.
“Bayrağa Al Olan Öğretmenler” fotoğraf sergimizin açılışına Tarsus Kaymakamı Orhan Şefik GÜLDİBİ, Garnizon
Komutanı Yarbay Abdulkadir YAVUZ,
Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ, Emniyet Müdürü Yaşar AKSOY,
Jandarma komutanı Yüzbaşı Hakan VURAL, Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan
DOĞAN, MHP ilçe başkanı Hakan ÖZBELLİ, CHP ilçe başkanı Mehmet ÖZEL,
Yenice Şehit Öğretmenler Derneği Başkanı Necati TEMİZKAN, Kamu-Sen’e ait

rının ruhuna Yasin–i şerif ve dua okunmasına vesile olduk ve ruhlarına hediye
ettik. Tüm eğitimciler adına Allah kabul
etsin ve bir kez daha ruhları şad olsun
mekânları cennet olsun diyoruz” dedi.

sendika başkanları, bazı dernek ve oda
başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.
Açılışta, 11 Eylül 1994 yılında PKK terör örgütü tarafından Tunceli / Mazgirt’te
6 öğretmenle birlikte şehit edilen Buminhan TEMİZKAN’ın annesi Yeter TEMİZKAN gözyaşlarını tutamadı. Bunun üzerine Kaymakam Orhan Şefik GÜLDİBİ,
Yeter TEMİZKAN’ın elini öperek teselli
etmeye çalıştı.
Sergimizde, Tarsuslu Şehit Buminhan TEMİZKAN anısına, okul yıllarında
ve şehit edildiği görev yerinde çektirdiği
fotoğraflardan oluşan özel bir köşe oluşturuldu.
1980 - 1997 yılları arasında terör örgütü tarafından şehit edilen, 100 öğretmenin fotoğraf ve özgeçmişlerinden oluşan sergimizin, 24-25-26 Kasım tarihleri
arasında çok sayıda ziyaretçisi oldu.

Türk Eğitim-Sen İzmir şubeleri tarafından terör ve deprem şehidi öğretmenlerimiz için 24.11.2011 tarihinde
Üçyol Kulalı Hacı Halil Camii’nde
Mevlid-i şerif okutuldu. Mevlid-i
Şerif ’e siyasi parti temsilcileri, İlçe
Milli Şube Müdürleri, çok sayıda okul
Müdürü ve eğitimci katıldı.
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24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Türk Eğitim-Sen İlçe Temsilcisi İbrahim Halil BAYAT, öğretmenlere çiçek
vererek, tüm öğretmenlerin Öğretmenler
gününü kutladı.
İlçe genelinde okulları tek tek ziyaret
ederek, tüm öğretmenlere çiçek hediye
eden Türk Eğitim-Sen üyeleri ve İlçe Temsilcisi İbrahim Halil BAYAT öğretmenleri
bu özel günlerinde yalnız bırakmadı. Gelecek nesillerimizi emanet ettiğimiz öğTürkiye Kamu-Sen Sivas İl Temsilciliği, Afet Müdürlüğü’nün Van
ilinde meydana gelen deprem sonrası yapmış oldukları arama ve kurtarma operasyonu ile ilgili üstün başarılı
çalışmalarından dolayı tebrik etmek
üzere ziyarette bulundu. Bu ziyarette
deprem sonrası yapmış oldukları başarılı çalışmalarından dolayı İl Afet
Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür
plaketi takdim edildi.
Ziyarette, Afet Müdürlüğü Şube
Müdürü Kemal DEMETÇİÇEK, depremde 11’i sağ olmak üzere 18 kişiyi
enkaz altından çıkardıklarını ifade
ederek, “Allah bir daha milletimize
böyle bir acı yaşatmasın” dedi.
Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve
Türk Eğitim-Sen Sivas Şube Başkanı
Muzaffer KARADAĞ da, “Milleti millet yapan unsurların başında yardımlaşma gelmektedir. Tasada, sevinçte,
aynı duygularda bir ve beraber olanlar
millet olabilir” diyerek, ‘’Türk Milleti
Van depreminde bunu bir kez daha
bütün dünyaya göstermiştir. Türkiye
Kamu - Sen Sivas İl Temsilciliği olarak
sizlerle gurur duyuyoruz’’dedi.

Tekirdağ Belediye Başkanı Op.Dr.
Adem DALGIÇ ve Belediye Başkan Vekili Ali KILIÇ Öğretmenler Günü nedeniyle Türk Eğitim-Sen Tekirdağ Şubesini ziyaret etti. DALGIÇ ziyarette yaptığı
konuşmada ‘’Öğretmenlik kutsal bir
meslek, Peygamberimizin ve Ulu Önder
Atatürk’ün onurla yaptığı işlerdendir.
Bu nedenle öğretmenleri ve öğretmeni
önemsiyoruz. Bizleri yetiştiren öğretmenlerimizin huzurunda saygıyla eğiliriz. Şahsınızda tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlarım’’ dedi.
Daha sonra söz alan Türk Eğitim-Sen
Tekirdağ Şube Başkanı Muzaffer DOĞAN ‘’ Sayın Başkanım ziyaretinizden
dolayı çok teşekkür ederiz. Ziyaretiniz
bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Zaten
her zaman eğitime ve okula değer verdiğinizi, hayatınızın çeşitli bölümlerinde
gördük ve şahidiyiz. Ayrıca öğretmen ve
öğretmenlikle verdiğiniz örneklere katkıda bulunmak istiyorum. Ulu Önder
Atatürk Cumhuriyetin stratejisini çizerken merkeze eğitimi koymuştur. Eğitimi,
eğitimciyi, aklı, bilimi ve teknolojiyi koymuştur. Bu nedenledir ki, komşularımız
ve emsallerimiz arasında daha öndeyiz.

retmenlerimizi sadece bir gün değil, yılın
her günü önemsememiz gerektiğini belirten İbrahim Halil BAYAT, öğretmenlerin
yaşadığı zorlukların farkında olduklarını
söyleyerek, eğitimcilerimizin her şeye
rağmen fedakârlıkla çalıştıklarını belirtti.
Öğretmenlerin her türlü sorunlarında
Türk Eğitim-Sen olarak kapılarının açık
olduğunu belirten İbrahim Halil BAYAT,
“tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun” dedi.

Gerçi çeşitli dönemlerde siyasi tercihlerle
eğitim ve eğitimciler geri plana itilmişlerdir. Bu dönemde böyle talihsiz dönemlerden birisidir. Bugün eğitimciler gerek
maddi, gerek manevi alanda yok sayılmaya çalışılmaktadır. Böylece idare bu yok
saymalarla adeta kendi kendini inkar etmektedir. Olayı şöyle bir örnekle açmak
istiyorum. Başbakanımızın televizyon
konuşmalarının birinde komşu ülkeleri, Orta Asya’ yı, Orta Doğu’yu ve Kuzey
Afrika ülkelerini gezerken sürekli olarak
bir soruyla karşılaşmaktayım. Ülkenizin
petrol zenginliği diğer maden zenginliği
olmamasına rağmen, nasıl olur da bu kadar kalkındınız. Gerçekten de bir mısırlı,
Libyalı, Ürdünlü, Suriyeli ve İranlı bunun cevabını merak etmektedir. Onların
merakının arkasında bir soru daha var.
Esasında Türkiye Mısır’ a benzemeliydi.
Suriye ve Ürdün’e benzemeliydi… Başbakan ne cevap verdi bilemiyorum. Ama
verilmesi gereken cevap, biz Cumhuriyetle birlikte eğitime eğitimci, bilime ve teknolojiye değer vererek yol almaya çalıştık
olmalıydı’’ dedi.
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02.03.1962
tarihinde ilçemiz Anbarcık köyünde doğdu.
İlköğrenimini Çavdır
İlkokulu’nda, orta öğrenimini Isparta İmam
Hatip Lisesi’nde tamamladı. 1985 yılında
Akdeniz Üniversitesi Burdur Eğitim Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1986-1989
yılları arasında Hakkari Yüksekova Akçalı
Köyü İlköğretim Okulu’nda, 1990-1997 yılları arasında İlçemiz Kozağaç Kasabası’nda
görev yaptı. 1997 yılından bu yana Çavdır
İlköğretim Okulu’nda görev yapmakta iken
2010 yılının kasım ayında rahatsızlandı.
Çavdır ilçesi sendika delegeliğimizi yapan
Muzaffer ERYILMAZ yakalandığı amansız hastalık sebebi ile 12.11.2011 tarihinde
aramızdan ayrıldı. Öğretmenimiz Muzaffer ERYILMAZ evli ve üç çocuk babası idi.
Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyoruz.

