Sayfa 10

OKULLARDA GÜVENLİK SORUNU
VE ÇETELEŞME ANKETİMİZ SES GETİRDİ
Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi, okullarda güvenlik sorunu ve çeteleşmeyi mercek
altına almak amacıyla bir anket çalışması yaptı.

Genel Başkan İsmail KONCUK;

“KAMU ÇALIŞANLARININ
İŞ GÜVENCESİNDEN TAVİZ
VERMEYİZ”

Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı İsmail KONCUK, Anayasa yapma
sürecinde kamu çalışanlarının kazanımlarının korunması gerektiğini vurgulayarak, “İktidar partisinden kimi yetkililerin, ülkemizde devlet memuru
sayısının azaltılması halinde memur sendikalarına
grev hakkı verilebileceğini söylemesini kabul etmiyoruz. Eğer iktidarın kafasında, iş güvencesini
kaldırmak ve başka statülerde kamu çalışanlarını
istihdam etmek gibi bir düşünce varsa bilsinler ki,
Türkiye Kamu-Sen olarak buna razı gelmeyeceğiz.
Anayasamızın 128. maddesinde ifade edildiği şekliyle, kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler memurlar eliyle yürütülmelidir. Ve
devletin işlerini yürütmekle mesul kamu çalışanları, ancak iş güvenceli ve kadrolu olarak istihdam
edilmelidir. Yeni Anayasa hazırlanırken bu hususa
azami dikkat gösterilmelidir. Devlet memurlarının Cumhuriyet tarihi boyunca elde ettiği en büyük kazanım olan iş güvencesine dokunulamaz. Türkiye Kamu-Sen olarak, kamu çalışanlarının kazanımlarının korunması için gereken her mücadeleyi ortaya koyacağımızdan
kimsenin şüphesi olmasın”

MEMUR MAAŞI
2011 YILINDA AYLIK
44,91 TL ERİDİ
Hükümetin enflasyonu yanlış tahmin etmesi nedeniyle memur maaşları 2011 yılının ikinci altı aylık diliminde ortalama 44,91 TL eridi.
Sayfa 5

ADEY
YENİDEN GÖZDEN
GEÇİRİLSİN
Sayfa 7

TÜRKİYE
KAMU-SEN’DEN
4/C’LİLER İÇİN EYLEM
4/C’li çalışanların sorunlarının
çözümü için Başbakan ve tüm Bakanlar Kurulu üyelerine mektup gönderdik.
Sayfa 22
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TÜRK EĞİTİM-SEN

BAYRAK ŞAİRİMİZ
ARİF NİHAT
ASYA’YI MEZARI
BAŞINDA ANDIK
Türkiye Kamu-Sen ve Türk EğitimSen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Türk
Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri
Ünal, Türk Eğitim-Sen Genel Merkez
Yönetim Kurulu, Türk Eğitim-Sen Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Ali Yazıcı,
Ankara 4 No’lu Şube Başkanı Ahmet
Akkoca, Ankara 5 No’lu Şube Başkanı
Sevgi Yalav ve Ankara 6 No’lu Şube Başkanı Veli Keskin Bayrak Şairi Arif Nihat
Asya’yı ölümünün 37. yılında mezarı başında andı.
Karşıyaka mezarlığında düzenlenen
anma töreninde Arif Nihat Asya’nın mezarına ‘Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi’
yazılı çelenk bırakıldı. Yeşilevler Gökbakanlar Camii İmam Hatibi Muhsin
Aksakal ve Özevler Camii İmam Hatibi
İbrahim Bölükbaşı Arif Nihat Asya’nın
mezarı başında Kuran-ı Kerim okudu.
Kuran-ı Kerim okunmasının ardından
da dua edildi.
Türkiye Kamu-Sen ve Türk EğitimSen Genel Başkanı İsmail Koncuk anma
töreninde şunları söyledi: “Milletimizin
derdiyle dertlenmiş, bayrak gibi Türk
milletinin sembolü olan bir değeri yü-

celtmek adına gayret göstermiş, her nefesinde Türk Milletini düşünmüş büyük
şair Arif Nihat Asya’nın mütevazı kabrinin başındayız. Anlaşılıyor ki, millet
olarak Arif Nihat Asya’yı da, Arif Nihat
Asya gibi bu milletin derdini terennüm
etmiş nice değerlerimizi unutmuş görünüyoruz. Bu değerler unutulduğu sürece, bu Anadolu coğrafyasında bağımsız, hür ve huzur içerisinde yaşamamız
mümkün değildir. Bu nedenle bu değerlerimizi hatırlamayı milli görev olarak
addediyoruz. Arif Nihat Asya’yı sadece
bugün değil, bundan sonraki yıllarda da
anacağız. Arif Nihat Asya Bayrak şiirini
5 Ocak tarihinde Adana’nın kurtuluşunda kaleme almıştı. Yine Arif Nihat Asya,
5 Ocak 1975 tarihinde ruhunu teslim
etmiştir. Bu önemli bir işarettir diye
düşünüyorum. Ben Arif Nihat Asya’nın
şiirlerinin geçlerimizin, milletimizin
önünde her zaman bir rehber olacağına
inanıyorum. Buradan tüm milletimize
sesleniyorum: Değerlerimizi unutmayalım. Milli şairlerimizi unutmayalım.
Ömrünü milletine adamış insanları
unutmayalım.”

SÜT İZNİ ÇALIŞANIN
İSTEDİĞİ SAATLERDE
KULLANDIRILMAK
ZORUNDADIR

Türk Eğitim-Sen olarak kadın memurlara süt iznini kullanmaları yönünden idarelerce zorluk çıkartıldığına ilişkin aldığımız şikâyetler doğrultusunda
Milli Eğitim Bakanlığı’na yazı yazdık.
Yazımızda öğretmenlerimizin süt
iznini hangi saatlerde ve günde kaç kez
kullanabileceğini kendilerinin belirleyeceğinin kanun ve diğer yazılı mevzuatlar
gereği olduğunu belirterek kadın öğretmenlere zorluk çıkartılmamasını talep
ettik.

ADANA
VALİLİĞİ’NDEN
GÖREVLENDİRME
İPTALİ YAZIMIZA
CEVAP

Adana Valiliği’ne geçici görevlendirilmesi iptal edilmiş olmasına rağmen
halen Adana İli Saimbeyli İlçesi Milli
Eğitim Müdürü olarak görevine devam
eden şahıs hakkında yazdığımız yazı
üzerine Valilik makamınca olumlu cevap verilmiş ve gereğinin yapıldığı belirtilmiştir.
İlgili yazımız ve cevabi yazı için
www.turkegitimsen.org.tr adresinden
ulaşabilirsiniz...
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SENDİKACILIĞIN ADI MÜCADELE,
ADRESİ ALANLARDIR
Tüm Türk Eğitim-Sen gönüllülerinin,
eğitim çalışanlarının ailelerinin, kıymetli
öğrencilerimizin ve tüm Türk milletinin
yeni yılını kutluyor, bu yeni yılın sağlık,
mutluluk, başarı ve bolluk getirmesinin
diliyorum.
Türk Eğitim Sen; Türk çalışma hayatında, yola çıktığı andan beri hep farklı
bir bakış açısı, farklı bir mücadele azmi
ve farklı bir renk getirmiştir. Bu fark,
alanlarda yapılan eylem ve etkinlikle
ortadadır. Sendikal mücadelede onurlu
ve dik duruşunu bozmadan, eğitim çalışanlarının haklarını savunan, elde ettiği
kazanımları kaybetmemek için gayretini
hız kesmeden sürdüren, eğitim çalışanlarının pek çok konuda sorunlarını çözüme ulaştıran Türk Eğitim-Sen çaresiz
eğitim çalışanlarının çaresi, kimsesiz
eğitim çalışanlarının kimsesi olmuştur.
Adımız ve kurumsal kimliğimiz bizim
şahsiyetimizdir. Mücadelemizi de bu ilkeler doğrultusunda yapmaktayız.
Türk Eğitim Sen, üyelerin haklarını savunmak için gördüğü aksaklıkları,
hakların gasp edilmesini öncelikle müzakere yoluyla çözmek ve diyalog kapılarını kapatmadan sonuca ulaşmak istemektedir. Fakat Özür grubu tayinlerinin
yapılmaması, ek ödeme adaletsizliğinin
giderilmemesi, ithal yabancı dil öğretmeninin getirilmek istenmesi, atanamayan öğretmenlerin sorunları, eğitim
çalışanlarının maruz kaldığı haksızlıklar,
akademisyen askerlik, yardımcı doçentlerin kademe ve derece ilerlemelerindeki
problemler, eğitim çalışanlarının emeklerinin karşılığını maddi manevi olarak
alamaması gibi örneklerinin yüzler hatta
binlerce kez çoğaltılabileceği sorunları
mümkün olan bütün platformlarda dile
getirmiştir.
Eğitim çalışanlarının sorunlarını
dile getirdiğimiz platformlardan bazıları; mecliste bulunan siyasi partilere
yazılı ve sözlü olarak durumun anlatılması, kanun teklifi verdirilmesi; toplu
görüşme“sözleşme” masalarında muhataplardan sorunların çözülmesini talep
etmesi, televizyon programlarında, medya unsurlarında mağduriyetlerin dile getirilmesi, Millî Eğitim, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanları ve bürokratları ile
yapılan görüşmelerde kanayan yaraların

sarılması ve kangren olan sorunların tedavi edilmesi olarak sıralanabilir.
Türk Eğitim-Sen olarak bu talepleri
dile getirdiğimiz zaman pek çok örneği
kamuoyu tarafından görüldüğü halde,
muhatabımız olan hükümet yetkililerinden, bakanlardan aynı duyarlılığı
göremedik, göremiyoruz. İşte o zaman
sendikal mücadelenin meşakkatli, onurlu ve bir o kadar da kutsal olan bir yolu
tek seçenek olarak kalıyor.Kurumsal
kimliğimizin gereğini yerine getirmek
için meydanlara iniyoruz, basın açıklamaları yapıyoruz. Bakanlık önünde,
alanlarda toplanıp protesto mitingleri ve
basın açıklamaları yaparak sendikal mücadelenin en meşru yolu olan hak arama
mücadelelerinden birini yerine getiriyoruz. Bununla birlikte hukuki aksaklıklar, yanlış yönetmelikler, yanlış atamalar
karşısında sözlü ve yazılı uyarılarımıza
karşılık verilmediği zaman hukuki mücadele başlatıyoruz. Türk Eğitim-Sen’in
geçmişi hukuk mücadeleleri mitingler
sonucunda elde edilen başarılarla doludur.
Özür grubu tayinlerinin yapılması,
İthal öğretmen getirilme çalışmalarının iptal edilmesi, yardımcı doçentlerin
derece ve kademe ilerleme sorununun
çözülmesi ve lise mezunu memur gibi
emekli edilmesi sorununun çözülmesi,
4/C’lilere toplu görüşme primi ödenmesi, Ataması ve tayini yapılan eğitim çalışanları ve diğer kamu personeline yolluk
ödenmemesi sorununun çözülmesi, banka promosyonlarının dağıtılması, rehber
öğretmenlerin sorunlarının çözülmesi,
rotasyon mağduru müdürlerin haklarının geri iade edilmesi, KPSS skandalının
ortaya çıkarılması,… gibi daha burada
sayamayacağımız pek çok kazanım Türk
Eğitim Sen’in istek, gayret ve mücadelesi
ile sonuca ulaşmıştır.
Zaman zaman bu yapılanları ve yapılmaya çalışanları görmezden gelerek
veya gerçekten haberdar olamayarak
Türk Eğitim Sen hakkında “Sendika ne
yapıyor ki ?” şeklinde haksız ve art niyetli eleştiriler yöneltilmektedir. Bu şekilde
eleştiren insanlara sadece şunu sormak
lazım: Çalışma hayatında kurulan denklemde Türk Eğitim-Sen olmasa acaba ne
olurdu?

Sami ÖZDEMİR

Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri

Müsaadenizle cevabını vermek istiyorum. Hükümet, bakanlar, bakanlık
bürokratları, yandaş kayıran yöneticiler,
haksız atama yapanlar, hukuku hiçe sayarak kamu çalışanlarını mağdur edenler, eğitim çalışanlarının ücretlerine gelince para bulamayan ve mali disiplin
sarsılır diyen ama kendilerine gelince vatandaşın sağlık giderlerine birkaç küçük
rötuş yaparak kendi aylıklarını artırıp
çok kıyak bir emeklilik yasası hazırlayan
vicdansız vekillerimiz ve üst düzey yöneticilerin hepsi inanın çok rahat ederdi.
Türk Eğitim-Sen olduğu için bunlar
rahat edemiyor, her yanlışları her haksızlıkları dile getiriliyor, kamuoyuna duyuruluyor, dava açılıyor, alanlara iniliyor ve
eylem yapılıyor. Bu süreç her defasında
sanki ilk defa yapılıyormuş gibi amatör
bir heyecan ve şevk ile yapılırken en az
onun kadar yılların vermiş olduğu mücadele tecrübesi de işin başarıya ulaşmasına katkı yapıyor.
İşte bunun için Türk Eğitim Sen olarak tepeden tırnağa, en büyükten en küçüğe, bu işe gönül vermiş yüreğini, aklını
koymuş Türk Eğitim Sen gönüllüleri her
sabaha güneşle beraber sanki mücadeleye ilk kez başlıyor gibi başlamalı, dünkü
kazanımlarımızı unutmadan yeni kazanımlar için çalışmaya; yaptıklarımızı
bıkmadan usanmadan anlatmaya; ulaşılmadık bir eğitim çalışanı kalmayana
kadar çalışmaya mecburuz. Bu durumun
bize yüklediği misyon bizi başarmak zorunda bırakıyor. Başaramadığımız zaman başkalarının başarması anlamına
gelir. Bu da mücadelemizi ve elde ettiğimiz kazanımları kaybetmemizi beraberinde getirecektir. Önümüzde 15 Hazirana kadar zorlu, eğlenceli, ve hayırda
yarışacağımız, başarıda yarışacağımız ve
neticesiyle bahtiyar olacağımız bir süreç
var. Hepimize kutlu olsun.
SAYGILARIMLA.
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ATAMASI YAPILMAYAN
ÖĞRETMENLERE DEVLETİN
KANALINDA BÜYÜK AYIP
TRT Haber’de yayınlanan Sosyal
Medya isimli programın sunucusu, ataması yapılmayan öğretmenlerin twitterda kendilerini ifade etmeleri ile ilgili
olarak haddini aşan sözler söyledi.
Kendini bilmez sunucunun şu sözleri eğitim camiasını ayağa kaldırdı:
- Milli Eğitim Bakanlığından biri var
mı aramızda şu anda? Bu nasıl bir şeyse
öğretmenler (atanamayan öğretmenleri kastederek) bütün sorumluluğu buldukları herkese yüklüyor. Bir de burada
adı geçse ne olur geçmese ne olur. Sanki işin muhatabı bilmiyor. Herkes neyin
ne olduğunu biliyor. Bizim burada konuşmamızın ‘Masturbasyon’dan öte bir
anlamı yok.
Bu ifadeler devletin kanalı TRT’de
kullanıldı. Öncelikle bu büyük rezaletin yayınlandığı kanalı, başta ataması
yapılmayan öğretmenler olmak üzere
tüm öğretmenler adına şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz. TRT’nin ağzından
çıkanı kulağı duymayan, saygısızlığı
şiar edinen, ataması yapılmayan öğretmenlere düşmanca tutum sergileyen
kişilere program yaptırmasını kabul
edemiyoruz.
Program sunucusu şahsa da öğretmenler olarak bir çift sözümüz olacak:
Siz görmek isteseniz de, istemeseniz de
ataması yapılmayan öğretmenler bu ülkenin bir gerçeğidir. Bugün sayıları 350
bini bulan, yüreği meslek aşkıyla yanıp
tutuşan, yıllarca dirsek çürüttüğü okulundan öğrencilerine ders vereceği hayaliyle mezun olan öğretmenlerimize
yönelik ‘küçümseme’ kokan sözlerini
aynen size iade ediyoruz.
Her platformda sesini duyurmak
için çabalamasını hor gördüğünüz
ataması yapılmayan öğretmenlerin yaşadığı sıkıntıları siz nereden bileceksiniz? Siz belki de birilerinin torpiliyle
program yaparken; bu insanlar KPSS
puanıyla, yani bileğinin hakkıyla atanmak için mücadele ediyorlar. Cebinde
kalan son paralarını hak aramak için
kullanıyorlar. Onların babalarının holdingleri, şirketleri ya da hatırlı dostları
yok. Onlar yıllarca ailelerinin kıt ka-

FERDİ KAZA
SİGORTASI POLİÇEMİZ
15 BİN TL OLARAK
YENİLENDİ!

naat imkânlarıyla okuyarak, başarıyla
mezun oldular. Şimdi de emeklerinin
karşılığını almak istiyorlar. Atanmak
için il, bölge ayrımı yapmıyorlar. Köyde
tezekle ısınan bir okulda da öğretmenlik yaparlar, hayatlarını kaybetme pahasına deprem bölgesinde de. Nitekim
Van’da yitip, giden gencecik canları ömrümüz boyunca unutmayacağız. Hayatının baharındaki öğretmenlerimizin
büyük bir kısmının ataması yeni yapılmıştı. Onlar, ailelerinden kilometrelerce uzakta olmayı sadece öğrencileri için
göze almışlardı.
Siz şimdi kanserden yaşamını yitiren Şafak öğretmeni de bilmezsiniz.
Şafak öğretmenin son isteği öğrencilerine ders vermekti. Şafak öğretmen,
atanmak için benzersiz bir mücadeleye
girdi, ataması yapılmayan arkadaşlarına her zaman destek oldu, hastayken
bile açlık grevi yaparak milyonların yüreğini dağladı. Ancak sistem Şafak öğretmene izin vermedi. Şafak öğretmen,
bir gün bile öğretmenlik yapamadan
aramızdan göçüp gitti.
TÜRK EĞİTİM-SEN OLARAK SUÇ
DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ
Şimdi tüm bu gerçekleri görmezden geleceksiniz, sonra fildişi kulenizde ataması yapılmayan öğretmenlerin
sorununu küçümseyerek, onların bu
konuyu abarttığı izlenimi vererek caka
satacaksınız. Buna öğretmenler olarak
asla müsaade etmeyiz. Türk Eğitim-Sen
olarak konuyla ilgili inceleme başlattık.
Gerekirse program sunucu ve sorumlular hakkında SUÇ DUYURUSUNDA
bulunacağız. KİMSE ÖĞRETMENLER
ÜZERİNDEN REYTİNG HESABI YAPAMAZ, ÖĞRETMENLERİN TEMİZ
EMELLERİNİ KİRLİ AĞIZLARINA
MALZEME YAPAMAZ.
Öte yandan program konuğu olan
tiyatrocu Cem Davran’a ise ataması
yapılmayan öğretmenlere gösterdiği
duyarlılıktan ve program sunucusuna
“Büyük haksızlık yaparsın” diye cevap
vermesinden dolayı teşekkür ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sendikacılıkta hep ilkleri başlatmış
olan Türk Eğitim - Sen; 2003 yılından bu
yana kesintisiz devam ettirdiği Grup Ferdi
Kaza Sigortası poliçesini yeniledi.
Yenilenen Ferdi Kaza Sigortası Poliçesi
ile bütün üyelerimiz primleri sendikamız
tarafından ödenerek 15 bin liralık teminatla sigortalanmış oldu.
Bu güne kadar Ferdi Kaza Sigortası
kapsamında ödenmesini sağladığımız vefat ve maluliyet teminatları şu şekildedir.
2003 yılında teminat 1milyar TL olup
18 üyemiz için 14 milyar 400 milyon TL,
2004 yılında teminat 5 milyar TL olup
15 üyemiz için 71 milyar 250 milyon TL,
2005 yılında teminat 5 milyar TL olup
21 üyemiz için 105 milyar TL,
2006 Yılında teminat 5 Bin YTL olup 29
üyemiz için 145 bin YTL,
2007 yılında teminat 5 bin YTL olup 22
üyemiz için 110 bin YTL,
2008 yılında teminat 5 bin YTL (5. aydan itibaren 10 bin YTL)11 üyemiz için 95
bin YTL,
2009 yılında teminat 10 bin TL olup 15
üyemiz için178.900 TL,
2010 yılında 10 bin TL olup, 23 üyemiz
için 194 bin 800 TL,
2011 yılında teminat 10 bin TL olup 22
üyemiz için 206 bin 600 TL olmak üzere
bu güne kadar 1 Milyon 120 bin 950 TL
ödenmiş bulunmaktadır.
Merkez Yönetim Kurulu olarak Türk
Eğitim - Sen’i bir aile olarak görüyoruz.
Tüm üyelerimizin kederi kederimiz, sevinci sevincimizdir. Hayatını kaybeden tüm
üyelerimize bir kere daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
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SÖZLÜ SINAVLA ATAMA
KABUL EDİLEMEZ!

14 Eylül 2011 tarihli ve 28054 sayılı
Resmi Gazetede Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan KHK’nin 37/8.
Maddesinde “ Okul ve kurum müdürleri;
yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacak okul
veya kurum müdürlüğü sınavında başarılı olmak kaydıyla, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak
il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine
vali tarafından atanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.” Denilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanacak olan Milli
Eğitim Bakanlığı Yöneticilerinin Atama ve
Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılacak
olan değişiklik ile okul ve kurum müdürlerinin sözlü sınava tabi tutulacağı yönünde
bir takım basın yayın organlarında haberler yer almaktadır. Sözlü sınavlar objektiflikten uzak, adam kayırmacılığa müsait ve
denetimi zor uygulamalardır. Bu nedenle
kişilerin bilgi ve yeteneklerinin ölçüldüğü
sınavların objektiflikten en uzak yöntem
olan sözlü sınav uygulaması yanlıştır.
Bu nedenle Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa yazılı başvuruda bulunduk.

YARGI ‘’HAFTA
SONUNDAKİ SEMİNERE
EK DERS ÜCRETİ
ÖDENMELİ’’ DEDİ

Türk Eğitim-Sen üyesi Ahmet GÖZ tarafından açılan davada, Yozgat İdare Mahkemesinin 2011/741 E., 2011/1077 K. Sayılı ve 02.11.2011 tarihli kararı ile; müdür
yardımcısı olarak görev yapan ve Valilik
oluru ile İlköğretim Kurumları Standartları Seminerine katılan davacıya, bahsi geçen
seminerin Cumartesi gününe rastladığı
gerekçesiyle ek ders ücreti ödenmemesine
ilişkin işlemin iptaline, ek ders ücretinin
başvuru tarihinden itibaren yasal faiziyle
birlikte tahsiline hükmedilmiştir.

MEMUR
MAAŞI
2011
YILINDA
AYLIK
44,91 TL
ERİDİ
Hükümetin enflasyonu yanlış tahmin etmesi nedeniyle memur maaşları
2011 yılının ikinci altı aylık diliminde
ortalama 44,91 TL eridi.
Hatırlanacağı gibi 2011 yılı başında
yıllık enflasyonun %8 olacağı tahmin
edilmişti. Türkiye Kamu-Sen ise dünyada yaşanan ekonomik gelişmelerin,
2011 yılı enflasyonunu çift haneli rakamlara çıkaracağını belirtmiş ve memur maaşlarına bu yönde bir artış talep
etmişti. Ancak hükümet, 2010 yılında
yapılan toplu görüşmelerde yandaş
sendikasının da desteği ile memur maaşlarına %4 + %4 artış getiren öneriyi
uygulamaya koymuştu.
2011 yılı enflasyonunun şekillendiği
bugün ise Türkiye Kamu-Sen’in tespit
ve önerilerinde ne denli haklı olduğu
bir kez daha ortaya çıktı ve 2011 yılı
enflasyonu %10,45 olarak açıklandı.
Böylece memur maaş artışları ile gerçek enflasyon arasında %2,795 puan
fark oluştu. Buna göre de memur maaşlarının aylık ortalama 44,91 TL eridiği
görüldü.
Erime, Pratisyen Tabip maaşlarında 60,44 TL, Avukatın maaşında 58,47
TL, Mühendis maaşında 69,07 TL, Öğretmen maaşlarında 47,42 TL, Memur
maaşında 38,69 TL, yeni işe giren Hizmetli maaşında ise aylık 35,19 TL oldu.
Buna göre memurların maaşları
günden güne eridi ve 2011 yılını resmi
rakamlara göre hükümetten alacaklı
olarak kapattı.
Genel Başkan İsmail Koncuk; Gerçek Erime %15; İktidarla Kolkola Girerek Memur Maaşlarını Erimeye Terk
Edenler Bunun Hesabını Vermelidir
Konu hakkında açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail

Koncuk; Son bir ayda gıda fiyatlarının
%5,2 oranında arttığını belirterek, “memurlarımız kuru soğan, ekmeğe muhtaç bırakıldılar” dedi. Genel Başkan,
TÜİK’in verilerine göre memur maaşlarının son 6 ayda %2,795 eridiğini
vurguladı. Zorunlu tüketim harcamalarında yaşanan artışlar ve 2011 yılındaki
ekonomik büyüme dikkate alındığında,
gerçekte erimenin %15 dolayında olduğunu ifade eden Koncuk, 2010 yılındaki toplu görüşmelerde bu tehlikeyi dile
getirdiklerini ve bu nedenle emekliliğe
de yansıyacak olan taban aylığa ayrıca
artış talep ettiklerini ancak bazı sendikaların seçim öncesinde Hükümeti
yıpratma kaygısıyla hareket ederek, alel
acele toplu görüşme metnine imza attıklarını hatırlattı ve “memur maaşlarını erimeye mahkûm edenler, mutlaka
bu davranışlarının nedenini de dürüstçe açıklamalıdırlar” dedi.
Ücretlerde adalet sağlayacağı iddiası
ile çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamenin ise beklentileri karşılamaktan
uzak kaldığını belirten Koncuk, Kararname ile öğretmen, öğretim görevlisi,
polis, asker, KİT çalışanı, tazminat ve
ikramiye alan personelin mağdur edildiğini, 2 milyonun üzerindeki kamu
görevlisinden yalnızca 400 binin bu
haklardan faydalanabileceğini, bunun
da yeni adaletsizlikler doğurduğunu
söyledi. İsmail Koncuk, “Hükümet şu
anda memura %2,795 borçludur. Hükümet memurlara enflasyon farkı vermek zorundadır. Ancak henüz 2012
maaşları dahi belirlenememiştir ve
toplu sözleşme hakkımızı düzenleyecek
kanun 1,5 yıldır çıkarılmamıştır.” dedi.
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ÖZÜR GRUBU
MAĞDURİYETLERİ ÜZERİNE
Milli Eğitim Bakanı Sn. Ömer DİNÇER ,göreve gelir gelmez bir kısmı da
özür grubu tayinleri ile ilgili olmak üzere
yaptığı çeşitli açıklamalarla sıra dışı bir
Milli Eğitim Bakanı olacağının sinyallerini vermeye başlamıştı.Öğretmenlerin 3
ay boyunca tatil yaptıklarını ve bu tatilin fazla olduğunu söylemek gibi gerçek
olmayan bir beyanı kamuoyunun gündemine taşımakla kalmamış,Özür grubu
tayinlerinin yılda bir kez yapılacağını
ifade etmiş ve bu düşüncesini de MEB
Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna da aynen yansıtarak ‘’Özür grubu
tayinleri de dahil olmak üzere öğretmelerin tayinlerinin yılda bir kez ve yaz tatilinde yapılacağını ‘’bir yasa hükmü haline getirmiştir.Ancak Türk Eğitim-Sen
olarak yürüttüğümüz ısrarlı mücadele ve
en son MEB önünde gerçekleştirdiğimiz
eylem sonrası Aralık ayında özür grubu
tayini hakkı yeniden verilmiştir. Ancak
Sn. DİNÇER bu konuda da özür grubu
ile ilgili tayin sözünü bizzat Genel Başkanımız Sn. İsmail KONCUK’a verdiği
halde bu sözünü tutmamış, sadece iller
arası eş durumu özrü için bir hak verilmiş, onda da eş durumu özrüne bağlı
yer değiştirme isteğinde bulunanlardan
öğretmenlikte ve devlet memurluğunda
adaylıklarının kaldırılmış veya 31 Aralık
2011 itibarıyla kaldırılacak olması temel,
hazırlayıcı ve uygulamalı eğitim alarak
başarılı olma şartı aranarak, 2010 yılı
Ocak ayında ataması yapılan öğretmenlerin bu tarih sebebi ile başvuruda bulunması engellemiştir. Eş durumu özrü
il içinde olanların kapsam dışında tutması yönüyle de kısıtlamalara gidilerek
bu haktan yararlanacak eğitimci kitlesi
olabildiğince sınırlandırılmıştır. Ayrıca eşi bankalarda çalıştığı için bu bankaların sigorta kuruluşlarına bağlı olan
eğitimciler de bu eş durumu hakkından
mahrum bırakılmışlardır. Sadece özür
grubundan yer değiştirmek isteyenlerden
iller arasında Özür grubu ile ilgili olarak, özellikle öğrenim özrü olmak üzere
özür grubu yer değiştirmelerinin istismar
edildiği gerekçesiyle öğrenim özrünün
kaldırılacağını söylemek gibi mantık dışı
ve garabet bir açıklamaya da imza atmıştır. Hatta son günlerde bazı medya kuruluşlarına yansıyan ve MEB Öğretmen
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

taslağı olduğu söylenen metinde de öğrenim-eğer doğru ise- özrü tamamen
kaldırılmış gibi gözükmektedir ki Umarım MEB böyle büyük bir yanlışın içinde
olmaz.
Dünyanın her yerinde ve tüm hukuk
çevrelerinde genel geçer bir kuraldır.
Hatta hukukun temel prensiplerinden
biridir. Kötüye kullanılacak diye haklardan vazgeçilemez.Çünkü hak ve hakkın
kullanılması esastır.Hak o haktan yararlanacak ihtiyaç sahipleri için verilir.Bu
hakkın kötüye kullanılması bahane edilerek yok sayılması ne hukuk mantığıyla
ne de demokratik bir anlayışla bağdaşır
bir tutum değildir.Eğer öğrenim özrü
ile ilgili olarak ortaya çıkan bir istismar
varsa bunu tespit etmek ve gerçek öğrenim özründen ayırmak ilgili makamların görevidir…Böyle bir istismarın da
Sn. Bakanın ifade ettiği ölçüde olması
zaten mümkün değildir.Öğrenim özründen yararlanacak kişilerden yüksek
lisans programlarında öğrenci olduklarına dair resmi belge istenmektedir.Hal
böyle iken eğitimcilerin kendilerini herhangi bir alanda geliştirmelerini engellemek ve Anayasamızın 42.maddesindeki
‘’ Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından
yoksun bırakılamaz.’’amir hükmüne
rağmen insanları eğitim hakkından yoksun bırakmak ve bu haklarını ellerinden
almak,açıkça Anayasa ya aykırı bir uygulamadır.
Yine Anayasamızın devletin sağlık
alanındaki ödevlerini düzenleye 56.maddesinde ‘’
Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede
yaşama hakkına sahiptir.’’
Şeklinde güvenceye aldığı sağlıklı
olarak, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının bir uzantısı olduğunu düşündüğümüz sağlık özrüne Aralık 2011 özür grubu döneminde yer verilmemesi de kabul
edilebilecek bir uygulama değildir.Her
ne kadar mevcut yönetmelikte zamana
bağlı olmadığı ifade edilse de uygulamada özür grubu dönemleriyle sınırlanarak
uygulanan bu özür türüne kılavuzda yer
verilmemesi bu özür grubu sahiplerini
mağdur etmiştir.Sağlığın insan hayatı
için önemi tartışılmaz.Özellikle kendisi
ya da birinci derece yakını amansız has-

M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN

Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri

talığa yakalanan eğitimciler,ya da tedavisi için il değiştirmesi gerekenler,ya da birinci derecede bir yakınının hastalığında
onun yanında ve bakımı için bulunması
gerekenler için hayati bir önem taşıyan bu
özrün keyfi olarak engellenmesi ve öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmelik
taslağı olduğu söylenerek bazı medya
organlarında dolaşan metinde kapsamının sadece anne baba ve çocuklar olarak
sınırlandırıldığı söyleniyor.üstelik daha
önce ‘başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez kaydı
da değiştirilerek öğretmenin görev yaptığı yerde kalması durumunda,hastanın
sağlık durumu tehlikeye girecektir gibi
daha da tıbben yazılması zor bir ifade
getirilerek sağlık durumu özrü daha da
zorlaştırılmıştır.Ayrıca bu sağlık özrü de
diğer özürler gibi sadece yaz tatilinde yer
değiştirmeleri öngörülmüş…Eğer bakanlık bu görüşteyse bu bizim açımızdan
kabul edilemez ve insanlığa yakışmayan
bir uygulama olacaktır.
Türk Eğitim-Sen’in mücadelesi sonucunda elde edilen Aralık özür grubu
atama hakkında mağdur edilen başka
bir kesim de il içinde farklı ilçelerde çalışmak zorunda kalan ve aynı yerleşim
merkezinde ailelerini birleştirmeyi düşünen eğitimcilerdir. İllerimizde öyle
ilçeler vardır ki aralarındaki mesafe iki
ilin arasındakinden daha uzaktır. Bakanlık bunları birleştirmeyi önemsememiş
ve bu durumdaki eğitim çalışanlarının
eş durumu özürlerini yok saymıştır…
Türk toplumunun temeli ailedir ve aile
bütünlüğü anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Anayasamızın
41. maddesinde Aile, Türk toplumunun
temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Demek suretiyle bu öneme vurgu
yapmışken yönetmelik ve uygulamalarda
bu önemi göz ardı etmek anlaşılmaz bir
tutumdur.

Ocak 2012

7

TÜRKİYE KAMU-SEN

TÜRK EĞİTİM-SEN
Bu özür grubu dönemi mağdurlarından birisi de eşi Bankalar ve çeşitli
odalar gibi kuruluşlarda çalışan ve SGK
dışında bir sigorta kuruluşuna bağlı olarak çalışanlardır. Sn. Ömer DİNÇER
Çalışma Bakanlığı yaptığı dönemde
bu kuruluşları SGK çatısı altında toplamak için uğraşmış ama bu konudaki
teşebbüsleri yargıdan döndüğü için bu
kuruluşlar varlıklarını sürdürmektedir.
506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi
kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi
odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş
bulunan sandıkların iştirakçileri ile aylık
veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların
hak sahipleri herhangi bir işleme gerek
kalmaksızın 5510 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinin yayımı tarihi olan
08/05/2008’den itibaren üç yıl içinde
Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilerek
Kanun kapsamına alınacaktır. Üç yıllık
süre Bakanlar Kurulu Kararı ile en fazla
iki yıl daha uzatılabilecektir. Devir tarihi
itibarıyla sandık iştirakçileri bu Kanu-

nun 4. maddesinin (a) bendi kapsamında
sigortalı sayılacaktır. 5510 sayılı Kanunun geçici 20. maddesinin 4. fıkrasında; Devir işlemi tamamlanıncaya kadar.
Sandık iştirakçileri, sandıktan aylık ve
gelir alanlar ile bunların hak sahiplerinin sağlık ve sosyal sigorta yardımlarının
sağlanması ile primlerinin tahsil edilmesine, ilgili sandık mevzuatı hükümlerine
göre sandıklarca ve sandık iştirakçilerini
istihdam eden kuruluşlarca devam edileceği, on birinci fıkrasında da 5510 sayılı Kanunun aykırı hükümler bulunması
halinde, Kanunun yürürlük tarihi itibariyle Kanun hükümlerinin uygulanacağı
öngörülmüştür. Önceki yıllarda bu sigorta kuruluşlarına bağlı çalışanlar eş durumu özründen yararlanırken bu dönem
de özellikle kapsam dışında tutulması da
yaşanan mağduriyetlerin bir başka nedenidir. Bu durumda olan eğitim çalışanlarının aile bütünlüğü de yok sayılmıştır.
Yine bu özür grubunda Öğretmenlerin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Genel ve özel hayatı etkileyen
nedenlere bağlı yer değiştirmeler başlıklı

EŞ DURUMU ÖZRÜ
KILAVUZUNA DAVA AÇTIK
Milli Eğitim Bakanlığınca Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel
Müdürlüğünce 13.12.2011 tarihinde bir
duyuru yayınlanmış, bu duyuru ile sadece eş durumu özründen yer değişikliği hakkının tanınacağından söz edilmiş,
akabinde 14.12.2011 tarihinde Öğretmenlerin Eş Durumu Özrüne Bağlı Yer
Değiştirme Kılavuzu yayınlanmıştır. Bakanlıkça verilen sözler tutulmamış tüm
özür durumuna bağlı yer değiştirmek
isteyen öğretmenler hayal kırıklığı yaşamışlardır. Yayınlanan kılavuzda ‘Sağlık Durumu Özrü’, ‘Öğrenim Durumu
Özrü’, “Genel Ve Özel Hayatı Etkileyen
Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmeler”, “İl
içi eş durumu özrü”, “eşi, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği ve benzeri kurumlarda çalışanlar,”eşi, emekli olan öğretmenler, eşinin emekli olduğu tarihten
itibaren altı ay içinde bir defaya mahsus
olmak üzere,” “Eşi, 506 sayılı Kanun’un
20’nci maddesine göre, “bankalar için
kurulmuş özel emeklilik sandığı”na tabi
olarak çalışanlara”, sözleşmeli öğretmen
olarak görev yapmakta iken KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananların

sözleşmelilikte geçen hizmet sürelerinin
değerlendirmeye alınmaması ve adaylık
ve eşinin sigortalılık süreleri bakımından gerekli şartların taşınması için 31
Aralık 2011 tarihinin esas alınması gibi
birçok aksaklık bulunmaktadır.
Oturduğu yerden sendikacık yapanlara inat Türk Eğitim-Sen olarak özür
grubu yer atamaları için elimizden gelen
tüm gayreti gösterdiğimiz, üyemiz olsun
olmasın tüm öğretmenlerimiz tarafından bilinmektedir. Yapılacak olan tüm
girişimler sendikamızca yapılmış, ancak
bakanlıkça yukarıda yer alan hususlarla
ilgili herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Bu nedenle anılan kılavuzdaki
mağduriyetlerin giderilmesi için Danıştay nezdinde dava açtık.

39/3. Maddesi ile eşi ölen öğretmenlere,
Öğretmenlerin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Eş Durumu Özrü
başlıklı 37/4. Maddesi ile eşi emekli olan
öğretmenlere bir defaya mahsus ve altı ay
ile sınırlı olmak üzere verilen yer değiştirme hakkı Şubat 2011 özür grubu yer
değiştirme dönemi de dahil olmak her
yıl yapılmakta iken hiçbir gerekçe gösterilmeden Aralık özür grubu atamalarında yer almamıştır. Bu durumda olanlar
yönetmelikte var olan ve bir defa kullanılacak olan bu haktan faydalanamamıştır.
Türk Eğitim-Sen olarak bu hususlarda mağduriyet yaşayan eğitimcilere
her türlü hukuki destek vermekteyiz.
Bu kapsamdaki eğitimciler örnek dilekçelerle idareye müracaat edecek ve alacakları olumsuz cevap üzerine 60 gün
içinde yine hazırlayarak şubelerimize
gönderdiğimiz dava dilekçelerini kullanarak dava açabileceklerdir. Özür grubu
bir bütündür. Bu özür gruplarıyla ilgili
olarak getirilmiş kısıtlamaların mevzuata
aykırı olduğunu ve yargıdan döneceğini
düşünüyoruz.

ADEY YENİDEN
GÖZDEN
GEÇİRİLSİN...

Türk Eğitim-Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın 25.08.2011 tarih ve
9982 sayılı genelge ile “Devamsızlık
yapan çocuğa yönelik bireyselleştirilmiş uygun müdahalelerin yapılmasını
sağlamak ve takibini yapmak amacıyla
uygulamaya başladığı “Aşamalı Devamsızlık Yönetimi” (ADEY) uygulama çalışmasında mevcut sorunları belirterek
bu sorunların düzeltilmesi hususunda
Bakanlığa yazı yazdık.

Türkiye’nin Sendikası

Ocak 2012

TÜRKİYE KAMU-SEN

8

TÜRK EĞİTİM-SEN

ŞUBE YÖNETİM KURULU
ÜYELERİ

“TEK YÜREK ZİRVESİ”

PROGRAMI ANTALYA’DA YAPILDI
“TEK YÜREK ZİRVESİ”
15-18 Aralık 2011 tarihleri arasında Antalya’da yapıldı.

Toplantı Antalya 1 ve 2 No’lu Şube
Başkanları Bünyamin Seçme ve Fethi
Kurt’un hoşgeldiniz konuşmalarıyla başladı. Daha sonra İlksan Yönetim Kurulu
Başkanı Tuncer Yılmaz, İlksan’ın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Türkiye Kamu-Sen ve Türk EğitimSen Genel Başkanı İsmail Koncuk, katılımcıları çalışmalarından dolayı tebrik ederek konuşmasına başladı. Genel
Başkan Koncuk, teşkilatın başarılı çalışmalarının düşman korkuttuğunu ve
önümüzde gidecek uzun bir yolun olduğunu söyledi. Genel Başkan Koncuk,
“Bugün kendilerinin büyüdüğünü zannedenler, yarın bir saman alevi gibi yok
olduklarını göreceklerdir. Ama sağlam

bir temelden gelen Türk Eğitim-Sen’e
Türkiye’nin her zaman ihtiyacı olacak
ve Türk Eğitim-Sen daima ayakta kalacaktır. Bu anlamda teşkilatımız çalışma
hayatında yaşadığımız ve yaşatılmak istenen tehdit ve baskılara karşı mücadele
vermektedir. Mevcut iktidar yeni çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile
yönetim kademelerinde kendi kaymak
tabakasını yaratmaya çalışmaktadır. Üst
düzey bürokratlara iyileştirmeler yapılırken, öğretmenlere ve akademisyenlere
herhangi iyileştirme düşünülmemiştir.
Yapılan bu haksızlık karşısında sizlerin desteğiyle Türkiye çapında eylemler
yaptık. Bu eylemlerimiz ses getirdi mi?
Evet. Yetkililer öğretmenlerin ekonomik

durumlarında iyileştirme yapacaklarını
belirttiler” dedi.
Genel Başkan İsmail Koncuk, “Eylemlerde daha etkili olabilmek için ön
çalıma ve hazırlıkların mutlaka önceden
planlı bir şekilde yapılması gereklidir. Bu
eylemlerde başarımızı arttıracaktır. Yaptığımız çalışmaları topluma iyi anlatmalıyız. Sendikacılığımızın adresi; alanlar,
kurumlar ve işyerleridir” diye konuştu.
Genel Başkan sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de bir rotasyonculuk hastalığı başladı. Okul müdürleriyle başlayan
bu süreç müdür yardımcılarıyla devam
ederek, öğretmenlere indirgenmeye çalışılmaktadır. Sonuçta bütün devlet memurlarına iller arası rotasyon getirilerek,
çalışanlar mağdur edilmek isteniyor.” İnsanların toplumsal düşünmeden, bireysel düşünceye yöneldiğini belirten Genel
Başkan Koncuk, “devlet olarak memurun ekonomik durumunu düzelteceklerine rotasyonla uğraşıyorlar. Bu nedenle
tüm çalışanlar bir gün bu rotasyonun
kendilerini de kapsayacağını düşünmek
zorundadırlar. Hükümetin tek düşüncesi
kamu çalışanlarının iş güvencesini ellerinden almaktır” diye konuştu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Faruk ÇELİK ‘in yapılan bir görüşmede yeni bir yasadan söz ettiğini belirten
Koncuk, 2012 model bu yasa ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’yla çalışanlara getirilen iş güvencesinin taşeronlara teslim edileceğini belirterek, “sizler
ve bizler gerekli mücadeleyi vermezsek
bugün bizim, yarın çocuklarımız ve torunlarımızın iş güvencesi olmayacaktır”
dedi.
Özür grubu tayinleri ile ilgili olarak
yapılan eylemin ses getirdiğini belirten Koncuk, Milli Eğitim Bakanı Ömer
DİNÇER ile yapılan görüşmede, Baka-
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nın özür grubu tayinlerini yapacağını
söylemesine rağmen, eğitim ve sağlık
özrünü yapmadığını kaydetti ve “Sayın
Bakan insan haklarına, kanun ve yönetmeliğe aykırı bir tutum sergilemiştir. Bu
ülkenin bir Bakanı sözünü tutmuyorsa
tuz kokmuş demektir” dedi.
Konuşmasına, yeni sendika yasası ve
yeni Anayasa ile ilgili yapılan çalışmalar
hakkında bilgi vererek devam eden Genel Başkan Koncuk, Türk Eğitim-Sen’in
gündem oluşturduğunu, mağdurların
adresi haline gelen bir kurum olduğunu
ifade ederek, bütün teşkilat mensuplarımızın daha güçlü bir çalışma sergilemesini istedi.
16 Aralık Cuma günü gerçekleşen
toplantının ikinci gününde “DEĞİŞİM
SÜRECİNDE ANAYASA VE TEMEL
İLKELERİNE TÜRKÇE BAKIŞ” konulu
bir panel düzenlendi. Panele konuşmacı
olarak Türk Hukuk Enstitüsü Başkanı

Prof. Dr. Ali AKYILDIZ, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku
Öğretim Üyesi Prof. Dr Hasan TUNÇ ve
TÜDKAD Genel Başkanı Dr. Şenol BAL
katıldılar. Özellikle Türkiye Kamu-Sen’in
öncülüğünde Türk Dayanışma Konse-

yi tarafından yapılan Anayasa Çalıştayı
hakkında da bilgilerin verildiği panelin
sonunda katılımcıların soruları da panelistler tarafından değerlendirildi.
Panelin bitiminden sonra yönetim
kurulu üyeleri görev alanlarına göre ayrı
ayrı istişare toplantıları düzenlediler.
Toplantılarda Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, sendikal çalışmalara yönelik
bilgiler vererek, önümüzdeki dönemde
yapılacak faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulundular.
Toplantının üçüncü gününde ise kapanış oturumu gerçekleştirildi. Oturumda ilk önce, Van Şube Sekreteri Yüksel
Sökmen, Türkiye Kamu-Sen teşkilatlarının Van ve Erciş’e yaptığı yardım çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Türkiye Kamu-Sen ve Türk EğitimSen Genel Başkanı İsmail Koncuk yaptığı değerlendirme konuşmasında Şube
Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.
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OKULLARDA GÜVENLİK SORUNU
VE ÇETELEŞME ANKETİMİZ SES GETİRDİ
Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi, okullarda güvenlik sorunu ve çeteleşmeyi mercek altına
almak amacıyla bir anket çalışması yaptı.
Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi,
okullarda güvenlik sorunu ve çeteleşmeyi mercek altına almak amacıyla bir anket çalışması yaptı. Anket; 10 ilde ve 63
ilçede ortaöğretim kurumlarının 9, 10 ve
11. sınıfta okuyan 780 öğrenci üzerinde
gerçekleştirildi. Anket çalışmasının uygulandığı iller; Ankara, İstanbul, İzmir,
Kocaeli, Denizli, Elazığ, Kars, Mersin,
Ordu ve Yozgat’tır. Ankete katılanların
yüzde 55,9’u erkek, yüzde 44,1’i kız öğrencilerden oluşmaktadır. Ankete katılanların yüzde 36’sı meslek lisesi, yüzde
32,8’i genel lise, yüzde 31,2’si Anadolu
lisesinde eğitim-öğretim görmektedir.
Ankete katılanların yüzde 31,3’ü 9. sınıf,
yüzde 35’i 10. sınıf, yüzde 33,7’si de 11.
sınıf öğrencisidir.
ANKETE KATILAN ÖĞRENCİLERİN
YÜZDE 13,3’Ü OKULDA/OKUL
ÇEVRESİNDE FİZİKİ SALDIRIYA
MARUZ KALMIŞ
Ankete katılanların yüzde 13,3’ü
okulda ya da okul çevresinde fiziki bir
saldırıya maruz kaldığını belirtirken,
yüzde 86,7’si fiziki saldırıya maruz kalmadığını ifade etmiştir.
FİZİKİ SALDIRIYA MARUZ
KALANLARIN BÜYÜK
ÇOĞUNLUĞU BUNU OKUL
İÇİNDEKİ GÜÇ KULLANMAYA
EĞİLİMLİ ÖĞRENCİ GRUPLARININ
GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ
BELİRTİYOR
Fiziki saldırıya maruz kaldığını belirtenlere, “kim tarafından saldırıya maruz
kaldınız?” sorusunu yönelttik. Buna göre
fiziki saldırıya maruz kaldığını belirtenlerin yüzde 54,4’ü bunu okul içindeki güç
kullanmaya eğilimli öğrenci gruplarının,
yüzde 30’u okul çevresine gelen okul
dışındaki öğrencilerin, yüzde 10’u güç
kullanmaya eğilimli sokak gruplaşmalarının, yüzde 5,6’sı da kötü alışkanlıklar
edinmiş grupların (uyuşturucu satıcıları,
tinerciler) gerçekleştirdiğini ifade etmiştir.

ANKETE KATILAN ÖĞRENCİLERİN
YÜZDE 16,4’Ü OKULDA/OKUL
ÇEVRESİNDE TEHDİT EDİLDİĞİNİ
SÖYLÜYOR
Ankete katılan öğrencilerin yüzde
16,4’ü okulda/okul çevresinde tehdit
edildiğini, yüzde 83,6’sı da tehdit edilmediğini söylemektedir.
Tehdit edildiğini söyleyenlere, bu durum karşısında ne yaptığını sorduk. Buna
göre yüzde 33,9’u hiçbir şey yapmadığını
belirtirken; yüzde 32,2’si karşılık verdiğini, yüzde 16,5’i ailesine ilettiğini, yüzde
12,4’ü okul yönetimine ilettiğini, yüzde
5’i de polise şikâyet ettiğini ifade etmiştir.
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE
35,4’Ü OKULUNDA TEHDİT BOYUTUNDA GRUPLAŞMALAR OLDUĞUNU SÖYLÜYOR
Ankete katılanların yüzde 35,4’ü okulunda tehdit boyutunda gruplaşmalar
olduğunu söylerken, yüzde 64,6’sı okulunda tehdit boyutunda gruplaşmalar olmadığını söylemiştir.
OKULUNDA TEHDİT BOYUTUNDA
GRUPLAŞMA OLDUĞUNU
SÖYLEYEN ÖĞRENCİLERİN YÜZDE
66’SI TEHDİT BOYUTUNDAKİ
GRUPLAŞMALARIN EN ÇOK
SÖZLÜ ŞİDDETTE BULUNDUĞUNU
İFADE EDİYOR
Okulunda tehdit boyutunda gruplaşmalar olduğunu ifade edenlere, ‘tehdit
boyutunda gruplaşmaların en çok işlediği suçlar nelerdir?’ sorusunu yönelttik.
Bu soruya yüzde 66’sı ‘sözlü şiddet’ (tehdit, hakaret, aşağılama, alay etme), yüzde
17,5’i ‘fiziksel şiddet’ ( saldırıda bulunma), yüzde 11,2’si ‘zorla para toplama’,
yüzde 3,4’ü ‘taciz’, yüzde 1,9’u da ‘şantaj’
cevabını vermiştir.
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE
35,3’Ü, DİĞER ÖĞRENCİLER ÜZERİNDE HÂKİMİYET KURMA İSTEĞİNDEN DOLAYI ÖĞRENCİLERİN
TEHDİT BOYUTUNDA GRUPLAŞMALAR İÇİNDE YER ALDIĞINI DÜŞÜNÜYOR

“Öğrencilerin tehdit boyutunda gruplaşmalar içerisinde yer almasında en
büyük faktör nedir?” sorusuna ankete
katılanların yüzde 35,3’ü ‘diğer öğrenciler üzerinde hâkimiyet kurma, üstünlük
sağlama’ derken; yüzde 20,9’u ‘kız/erkek
arkadaşla ilgili sorunlar’, yüzde 15,8’i ‘
itibar ve ayrıcalık kazanma’, yüzde 11,9’u
‘aile içi şiddet, ailevi sorunlar’, yüzde
8,6’sı ‘dizi karakterlerine özenme’, yüzde
4,5’i ‘okul yönetiminin zafiyeti ( zayıflığı)’, yüzde 3’ü de ‘maddi sorunlar’ cevabını vermiştir.
ANKETE KATILANLARIN
YÜZDE 44,4’Ü, TEHDİT İÇERİKLİ
GRUPLAŞMALARA KATILAN
ÖĞRENCİLERİ ‘ŞİDDETE VE SUÇA
EĞİLİMLİ’ OLARAK TANIMLIYOR
“Tehdit içerikli gruplaşmalara katılan öğrencileri hangisi daha iyi tanımlıyor?” sorusuna ankete katılanların yüzde
44,4’ü ‘şiddete ve suça eğilimli’, yüzde
40,5’i ‘derslerinde başarısız ve devamsızlığı fazla olan’, yüzde 10’u ‘ailevi sorunları
olan’, yüzde 4,6’sı ‘maddi sorunları olan’
cevabını vermiştir.
ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 80,3’Ü
OKUL ÇEVRESİNDE YABANCI
KİŞİLERİN DOLAŞTIĞINI
BELİRTİYOR
Öğrencilerin yüzde 49,5’i okul çevresinde bazen yabancı kişilerin dolaştığını,
yüzde 30,8’i genellikle yabancı kişilerin dolaştığını, yüzde 19,6’sı ise hiçbir
zaman yabancı kişilerin dolaşmadığını
söylemiştir. Okul çevresinde ‘genellikle’
ve ‘bazen’ yabancı kişilerin dolaştığını
belirtenlere, ‘okul çevresinde en çok kim-
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göre; yüzde 64’ü ‘okul dışında öğrenciler’ derken; yüzde 19,1’i ‘güç kullanmaya eğilimli sokak gruplaşmaları’, yüzde
8,3’ü ‘sokakta yaşayanlar’, yüzde 4’ü ‘kötü
alışkanlıklar edinmiş gruplar (uyuşturucu satıları, tinerciler)’, yüzde 2,8’i ‘sigara
satıcıları’, yüzde 1,8’i de ‘sokak satıcıları’
cevabını vermiştir.
ÖĞRENCİLER DİZİKOLİK
Ankete katılan öğrencilerin yüzde
90,8’i televizyon dizilerini izlediğini,
yüzde 9,2’si televizyon dizilerini izlemediğini belirtmiştir. Dizi izlediğini belirtenlerin yüzde 34,7’si komedi dizilerini,
yüzde 25,3’ü gençlik dizilerini, yüzde
17,4’ü polisiye/aksiyon dizilerini, yüzde
11,5’i mafya dizilerini, yüzde 8,2’si dram
türünde dizileri izlediğini kaydetmiştir.
Bu soruya diğer cevabını verenlerin oranı yüzde 2,8’dir.
ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 68,2’Sİ
OKULDA DİZİ KARAKTERLERİNE
ÖZENEN VE ONLAR GİBİ

DAVRANAN ÖĞRENCİLER
OLDUĞUNU İFADE EDİYOR
Ankete katılan öğrencilerin yüzde
68,2’si okulda dizi karakterlerine özenen
ve onlar gibi davranan öğrenciler olduğunu, yüzde 31,8’i ise dizi karakterlerine
özenen ve onlar gibi davranan öğrenciler
olmadığını kaydetmiştir.
OKULLARDA GÜVENLİK DAHA
ÇOK KAMERA SİSTEMİ İLE
SAĞLANIYOR
Öğrencilere okulda güvenliğin nasıl
sağlandığı sorusunu yönelttik. Öğrencilerin yüzde 40,4’ü kamera sistemi, yüzde
17,4’ü güvenlik görevlisi ile okulda güvenliğini sağlandığını belirtirken, yüzde 6,7’si çok yönlü güvenlik önlemleri
alındığını ifade etmektedir. Güvenliğin
nöbetçi öğretmenler ile sağlandığını belirtenlerin oranı yüzde 27,3, okulunda
hiçbir güvenlik önlemi alınmadığını ifade edenlerin oranı ise yüzde 8,2’dir.
Anketle ilgili çapraz tablolar ise
şöyledir:
· Meslek Liseleri (yüzde 40,2) ile Genel Liselerde (yüzde 42,4) Anadolu Li-

SORUŞTURMA SONUCU
ÖDÜLLENDİRMELERE SON
VERİLSİN!

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde
görev yapan yöneticilerin haklarında
açılan soruşturmalar neticesinde 5442
sayılı yasanın 8/c maddesi uyarınca görev yerleri idarelerin inisiyatifi ve taktir
yetkileri ile belirlenen kurumlara yer değişikliklerinde bir takım kişilere veya sivil toplum örgütlerine yakınlığı olan kişilere ödüllendirme mahiyetinde il merkezlerinde veyahut ilçelerde bulunan en
iyi kurumlara yer değişikliği verilirken,

bazı personel ise en hafif bir disiplin
cezası tecziye edilirken bile görev yaptığı kurumdan çok uzak ve ulaşımı zor
olan kurumlara yerleri değiştirilmektedir. Yine bir takım çevrelere yakınlığı
söz konusu olan personele disiplin cezası
vermeyi gerektirmeyecek soruşturmalar
açılarak en gözde olan ve hizmet puanı
yüksek olan kişilerin ancak atanabileceği
kurumlara yer değişikliklerinin yapıldığı
da bilinmektedir.
Kötüye kullanılmaya açık olan ve
sadece denetimi yargı mercilerince yapılabilen bir uygulamanın gereğince yerine getirilmesi için bakanlığa bu tip yer
değiştirmelerde İl Değerlendirme Komisyonunun yer değişikliği teklif edilen
yöneticilerin atanacağı kurumları tespit
ederek İl Milli Eğitim Müdürlüklerine
sunması hususunda yazılı başvuruda bulunduk.

selerine (yüzde 22,7) göre oldukça yüksek oranlarda okulda tehdit boyutunda
gruplaşmalar olduğu anlaşılmaktadır.
Meslek ve Genel Liselerde yaşanan tehdit
boyutunda gruplaşmalar Anadolu Liselerine göre iki katı düzeyindedir.
· Okulda tehdit boyutunda gruplaşmaların en çok yaşandığı iller; Yozgat
yüzde 51,4, Mersin yüzde 49,1, Ordu
yüzde 43, Kocaeli yüzde 42,4, Elazığ yüzde 41, İstanbul yüzde 37,5 düzeylerindedir.
· En çok fiziki bir saldırıya maruz kalınan illerin başında yüzde 24,3 ile Ankara
gelmektedir. Bunu yüzde 17,8 ile Yozgat,
yüzde 17,2 ile Kocaeli, yüzde 16,5 Elazığ,
15,3 ile Denizli takip etmektedir.
· Fiziki saldırının en yüksek oranda
yaşandığı okul türü Meslek Lisesi öğrencileridir. (yüzde 17,4).
· Okulda/okul çevresinde tehdit edilme, 9. sınıflarda diğer sınıflara göre daha
yüksek orandadır. Yaşlara göre tehdit
unsuru ters orantılı olarak değişim göstermektedir. Yaş arttıkça tehdit azalmaktadır.

SÖZLEŞMELİ
ÖĞRETMENİN
YER
DEĞİŞTİRME
YOLLUĞU İLE
İLGİLİ BİR YARGI
KARARI DAHA

Yozgat İdare Mahkemesi E:2011/758
K:2011/1083 sayılı 03.11.2011 tarihli
kararıyla Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslarda
yer alan ve yolluk ödenmesine engel
olarak gösterilen ifadenin Danıştay’ca
yürütmesinin durdurulması nedeniyle idarece öğretmene verilmeyen yolluğun verilmesine karar verdi.
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İLÇE TEMSİLCİLERİ TEK
YÜREK ZİRVESİ YAPILDI
Bu yıl üç grup halinde yapılması planlanan toplantının
1. ve 2. Grup Toplantısı 24-25 Aralık 2011 ile 4-8 Ocak 2012
tarihinde yapıldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda Türkiye
Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk, Genel Merkez
Yönetim Kurulu Üyeleri, İlksan Başkanı Tuncer Yılmaz, ve Yönetim Kurulu
Üyesi Hüseyin Torun, Antalya 1 No’lu
Şube Başkanı Bünyamin Seçme, Antalya
2 No’lu Şube Başkanı Fethi Kurt ve İlçe
Temsilcileri katıldı.
İlksan Başkanı Tuncer Yımaz’ın
İlksan’ın çalışmaları hakkında bilgi verdiği toplantıda, Türkiye Kamu-Sen ve
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk açılış konuşması yaptı.
Koncuk, Fransa Meclisi’nde sözde
Ermeni soykırımıyla ilgili yasa teklifinin
kabul edilmesiyle ilgili olarak, “Tarihimiz yüz akımızdır. Tarihimizin hiçbir
döneminde yüz kızartacak bir olay olmamıştır. Dünya milletleri önünde Türk
Milletini haksız bir şekilde mahkum etmeye çalışan Fransa’yı şiddetle ve nefretle kınıyorum” dedi.
Genel Başkan Koncuk, Başbakan

Yardımcısı Bülent Arınç’ın Bursa’da
yaptığı konuşma ile ilgili olarak ise
şunları söyledi: “Başbakan Yardımcısı
Sayın Bülent Arınç’ın, Bursa’da bir sendikayı ziyareti sırasında yaptığı konuşma
cehaletin ürünüdür. Referandumdaki
davranışından dolayı bir kurumu cezalandırma hakkınız olamaz. Hiç kimse
bizlerin iradesine ipotek koyamaz. Herkes haddini bilmelidir. Makamlar haksız,
hukusuz davranma hakkını size vermez.
Kimseden icazet almadan 180 bin üyeye
sahip olduk, sizin inayetinize de ihtiyacımız yok, gidin inayetinize ihtiyacı olanlarla sarmaş dolaş olmaya devam edin.”
Emekli milletvekillerinin maaşlarına
yapılan zammı eleştiren Koncuk, milyonlarca işsiz, asgari ücretli, ay sonunu
zor getiren kamu çalışanı ve ataması yapılmayan öğretmenler adına TBMM’nin
bu davranışını kınadığını ifade etti.
Eşit işe eşit ücret düzenlemesini eleştiren Koncuk, bu düzenlemeyle öğretmenlerin, akademisyenlerin ve diğer
çalışanların yok sayıldığını söyledi. Her
Çarşamba günü Türkiye genelinde eylem yaptığımızı hatırlatan Genel Başkan
Koncuk, mücadelemizin sonuç alınıncaya kadar süreceğini kaydetti.
Özür gurubu atamalarının bir bütün

olduğunu söyleyen Koncuk, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in verdiği sözü
tutmadığını, sadece eş durumu özür atamalarını yaptığını hatırlattı. “Bir ülkenin
Bakanının sözü bir senettir” diyen Koncuk, sözünü tutmayan Dinçer’i kınadı.
Sendikalara üye olmayan 260 bin kadın, 55 bin erkek eğitim çalışanı olduğunu belirten Koncuk, bu konuda çalışma
yapılması gerektiğini bildirdi. Genel Başkan İsmail Koncuk, geçen yıl büyüyerek
yetkiyi kaybettiğimizi söyleyerek, “Üye
sayımız 155 bin’den 180 bin’e yükseldi.
Üye çalışmalarımız hız kesmeden devam
etmelidir. 15 Hazirana kadar üye yapılabilecek. Stajyer eğitim çalışanları da artık üye olabilecek. Bu yıl yüzde 30’luk bir
büyüme hedefliyoruz. Çalışmalarımız bu
yönde yoğunlaşmalıdır” diye konuştu.
Milli Eğitim Bakanlığı’nda yapılan
üst düzey atamaları da eleştiren Genel
Başkan Koncuk, “Eğitim çalışanları arasından bir bürokrat bulamayan Sayın
Bakanın, bürokratlarını işletmecilerden
oluşturmasını kabul etmiyoruz” dedi.
Toplu sözleşme sürecine de değinen
Koncuk, bir sendikayı ön plana çıkartarak düzenlenen 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısını
kabul etmelerinin mümkün olmadığını
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söyleyerek, “Bizi kimse yok sayamaz.
Toplu sözleşme masasında gereğini yapacağız” diye konuştu. Koncuk sözlerini
şöyle sürdürdü: “Herkes aklının bir kenarına yazsın. Bu devran böyle dönmez.
İnsanların hayattaki duruşu çok önemlidir. Ne biz, ne de üyelerimiz bir başkasının önünde boyun eğmedik ve eğmeyeceğiz. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz.
Sizler yoksanız, bu ülkenin geleceği de
yok olur. Çanakkale’de her türlü zorluğa
rağmen 250 bin insanımız ölümü seçmiştir. Ecdadımızdan ders almak zorundayız. Bulunduğumuz ilerde, ilçelerde
kale gibi olmak zorundayız.”

Üniversitelerin sorunlarına da değinen Koncuk, üniversite yönetiminin baskı yaptığı yerlerde üniversite çalışanlarının duruşunun önemli olduğunu ifade
ederek, üniversitelerde ve Kredi Yurtlar
Kurumunda yaşanan sorunların çözümü
için dik durulması gerektiğini kaydetti.
KHK ile kadroya geçenlere verilen
özlük hakların KPSS ile atananlara verilmediğini söyleyen Koncuk, bunun ciddi
bir haksızlık olduğunu kaydederek, bu
konuda bireysel davalar açılması gerektiğini belirtti.
Geçtiğimiz yıl büyüyerek yetkiyi kay-

ÖMER DİNÇER SÖZÜNÜ TUTMADI
Genel Başkan İsmail Koncuk Milli Eğitim Bakanlığının daveti üzerine
12.12.2011 tarihinde, saat 18:30’da Milli
Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’le bir görüşme gerçekleştirmiştir. Bu görüşmede
özür grubu tayinlerinin yapılması konusunda bir mutabakat sağlanmıştır.
Sayın Bakan Genel Başkan’a gelecek
yıl istememesi şartıyla, 2011 yılı için
özür grubu tayinlerini yapabileceğini
söylemiştir. Genel Başkan İsmail Koncuk, bu konuda Bakana söz vermiş bulunmaktadır.Milli Eğitim Bakanı Ömer
Dinçer de, özür grubu tatinlerini yapacağını belirterek, başvuruları Aralık’ta
alalım, yer değiştirmeleri Şubat 2012’de
gerçekleştirelim, diyerek söz vermiştir.
Ömer Dinçer’in özür grubu tayinleri
konusundaki sözüne rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel
Müdürlüğünden 13.12.2011 tarihinde
yapılan açıklamada, sadece eş durumu
tayinlerinin yapılacağı açıklanmış bulunmaktadır.
Bu gelişme üzerine, Genel Başkan İsmail Koncuk, Bakan Ömer Dinçer’i defalarca telefonla aramış, ancak bir dönüş
olmamıştır. Dolayısıyla Ömer Dinçer’e
bu “u” dönüşünün sebebi ve gerekçeleri
sorulamamıştır. Telefona çıkmış olsaydı, Genel Başkanımıza sözünü tutmama
gerekçelerini açıklayabilecek miydi, o da
başka bir muammadır.
Hangi sebep ve gerekçe Milli Eğitim
Bakanlığı makamında bulunan bir kişinin sözünü tutmamasına sebep olabilir,
bunu henüz bilmiyoruz.Söz verip de tutmamanın bir gerekçesi olabilir mi, bir
gerekçe açıklansa bile bu Ömer Dinçer’i
söz verip de tutmayan bir Milli Eğitim

Bakanı olmaktan kurtarır mı, bunu da bilemeyiz.Ancak, bildiğimiz tek şey, Ömer
Dinçer’in Genel Başkan İsmail Koncuk’a
verdiği sözü tutmamış olduğudur.Sadece
eş durumu tayinlerini yapmak, sağlık ve
öğrenim özrü tayinlerini yapmamak verilen sözlere uymamaktadır.
Ömer Dinçer bu tavrıyla, kamuoyunu da yanlış yönlendirmiştir. Sayın
Bakanın sözüne güvenerek, açıklama
yapan Türk Eğitim Sen olarak, sağlık ve
öğrenim özrü mağdurlarından özür diliyoruz. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı
makamına gelmiş bir kişinin sözüne nasıl güvenmeyecektik? Bir bakan, akşam
başka sabah başka bir yaklaşım içinde
olabilir mi? Demek ki, Ömer Dinçer’in
sözlerine daha dikkatle yaklaşılması gerekiyormuş, bunu da, hem biz hem de
kamuoyu çok net öğrenmiş olduk.
Ömer Dinçer bu tavrıyla kamuoyunda büyük yara almıştır.Eğitim çalışanlarının artık Ömer Dinçer’in her sözüne
dikkatle yaklaşacağı, güven noktasında
büyük bir eksiklik olacağı kanaatindeyiz.
Ömer Dinçer bundan sonra, bu inancımızı nasıl olumluya çevirir, bilmiyoruz,
ancak bu güven ortamını oluşturmak artık mümkün görünmemektedir. Bu durumun tek sorumlusu Ömer Dinçer’dir,
verdiği sözü çok açık bir şekilde tutmamasıdır. Bu sebeple, bizim de Ömer
Dinçer’e verdiğimiz sözü tutmak gibi bir
mecburiyetimiz kalmamıştır. Artık özür
grubu mağduriyeti için her türlü şeyi
yapma hakkımız bulunmaktadır.
Buraya kadar ifade edilenler, yaşanılan olayın etik boyutudur. Olayın bir de
hukuki boyutu bulunmaktadır.Sadece eş
durumu tayinlerinin yapılacağının açık-

bettiğimizi söyleyen Koncuk, üye sayımızın artması için çalışmalara hız kesmeden devam edilmesi gerektiğini ifade
etti.
Toplantıda Afyon Hocalar İlçe Temsilcisi, Genel Başkan İsmail Koncuk’a
Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye
etti.
Genel Başkanının konuşmasının ardından İlçe Temsilcileri konuşma yaptı. Toplantının ikinci bölümünde ise
Prof. Dr. Servet Özdemir ‘YÖNETİMDE
YENİ YAKLAŞIMLAR’ konulu seminer
verdi.
landığı yazı incelendiğinde, bunu kaleme alanların mevzuattan bihaber olduğu
da görülecektir, Ömer Dinçer’in de bir
Milli Eğitim Bakanı olarak milli eğitim
mevzuatına ne kadar hakim olduğu da
ortaya çıkmıştır. Öğretmen Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliği incelendiğinde:
“MADDE 35 – (1) Öğretmenler, sağlık, eş ve öğrenim durumu özürleri nedeniyle özür gereklerinin karşılanabileceği
yerlere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Ancak bu özürler nedeniyle yer
değişikliği istekleri, hizmet gerekleri ile
özür durumlarının birlikte karşılanması
temelinde değerlendirilir.” denildiği görülecektir. Yönetmelik maddesinde de
görüleceği üzere özür grubu tayinleri,
sağlık, eş ve öğrenim özrü olarak belirtilmektedir. Bunlardan her hangi birisini
kabul edip, diğerini keyfi olarak kabul
etmemek söz konusu değildir.
Bu sebeple, Ömer Dinçer sözünü
tutmaması bir yana, bir de yeni hukuki
problemler yaratmıştır. Bu konuda sağlık
ve öğrenim özrü yaşayan herkesin dava
açma hakkı doğmuştur. Yapılanlar, Anayasanın 10. maddesindeki eşitlik prensibine de aykırıdır.Elle tutulacak bir tarafı
bulunmamaktadır.
Türk Eğitim Sen olarak, bu konuda
dava açmak isteyen sağlık ve öğrenim
özrü mağdurlarına her türlü hukuki destek verilecektir. Bu sebeple, bu konuda
mağdur olan sendika üyelerimiz süresi
içinde çalıştıkları okul müdürlüklerine
dilekçe vererek tayin isteklerini bildirmeli, gelen olumsuz cevaba hemen dava
açmalıdırlar. Sendika avukatlarımız bu
konuda üyelerimize hukuki destek verecektir.
Tüm özür grubu mağdurları adına
sözünü tutmayan, kamuoyunu aldatan
Ömer Dinçer’i kınıyoruz.
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DÜZCE TEMSİLCİLER KURULU
TOPLANTISI YAPILDI

Düzce Şube Başkanlığı yılın son gününde ilçe ve işyeri temsilcileriyle bir
araya geldi. 31 Aralık 2011 Cumartesi
günü düzenlenen istişare toplantısına
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Talip
GEYLAN ile Genel Eğitim ve Sosyal
İşler Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN
da iştirak ettiler.
Sabah kahvaltısından sonra yapılan

istişare toplantısında Şube Başkanı Osman ÇAKMAK’ın açış konuşmasından
sonra Merkez Yönetim Kurulu üyeleri
de birer konuşma yaparak bilgilendirmelerde bulundular. Yaklaşık üç saat
süren toplantıda, sendikal gelişmeler ve
önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarla ilgili stratejilerin değerlendirmesi yapılarak karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.

MEB Yöneticilerinin Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliğinin 22. Maddesi
kapsamında eğitim kurumlarında görevli
yöneticiler zorunlu yer değişikliğine tabi
tutulmakta ve engelli yöneticilerde bu
kapsamda değerlendirilmektedir. Zor bir
hayat süren engelli yöneticilerimiz, görev
aldıkları kurumları gidiş, geliş ve en insani
ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılayabileceği yerlerden seçmektedir. Engelli yöneticilerimizi görevlerini ifa etmekte zorlanacağı bir yere göndermek hakkaniyetle
bağdaşmamakta olduğunu ve zorunlu yer
değiştirme kapsamından çıkarılması gerektiğini belirterek Türk Eğitim-Sen olarak
Milli Eğitim Bakanlığı’na yazı yazdık.

MEB YURTDIŞI
GÖREVLENDİRME
KRİTERLERİNE DAVA AÇTIK

BAŞKA İŞE YÖNLENDİ ŞEHİT DÜŞTÜ

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde devriye görevi yürüten polis aracı PKK’lı
teröristler tarafından uzun namlulu
silahlarla tarandı. Saldırı sonucu polis
memurları Zafer Sayil ve Mustafa Işık
yaralandı. Ancak Zafer Sayil yapılan
müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
ATANAMADI POLİS OLDU
Şehit olan Zafer Sayil’in Tarih Öğretmenliği mezunu olduğu, ataması
yapılmayınca polis olmayı seçtiği ortaya çıktı. Göreve İstanbul’da başlayan
Sayil’in Diyarbakır Bismil’e tayin olduğu öğrenildi.
ANNE VE BABASI 1 GÜN ÖNCE
ZİYARETE GİTMİŞTİ
İki çocuk babası Şehit Polis Zafer
Sayil’in Malatya’da yaşayan anne ve babası saldırıdan bir gün önce oğullarını

ziyaret etmek için Diyarbakır’a gittiği öğrenildi. Anne ve baba acı haberi
Diyarbakır’da oğullarının evinde aldı
aldı. Sayil’in aynı evde kalan kız kardeşine ise ilk saatlerde şehit haberi verilmedi.
Şehit Polis Memuru Zafer Sayıl’ın
cenazesinin bugün Malatya Şehir
Mezarlığı’nda ikindi namazına müteakip Şehit Polisliği’nde toprağa verilmesi
bekleniyor.
‘BAŞKA İŞE YÖNELSİNLER’
Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer,
Kasım ayında atanamayan öğretmenlerle ilgili açıklamalarda bulunarak
“Atanamayan öğretmenler kendi kabiliyetlerine uygun alternatif işlere yönelsinler” demişti. Şehit polis memuru
Zafer Sayil de atanamadığı için polis
olmayı seçmişti.

MEB Yurt Dışı Teşkilatında Eğitim
Müşaviri ve Eğitim Ataşesi kadrolarına
atanacak personele ilişkin iş ve işlemleri
düzenleyen 16.12.2011 tarih ve 28144 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak ‘’Milli
Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel
Hakkında Yönetmelik’’ yayımlanmıştır.
Bu yönetmelik ile bakanlık bünyesinde
Müsteşar, Talim Terbiye Kurulu Başkanı,
Müsteşar Yardımcısı, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı ve
Genel Müdür kadrolarında görev yapmış
olanlar, yazılı sınav ve mülakat sınavından
muaf oldukları gibi yabancı dil şartı da
aranmayacaktır. Yine anılan yönetmelikte;
üniversitelerin eğitim fakültelerinde öğretim üyesi olanlar da yazılı sınav ve mülakat
sınavından muaf tutularak yabancı dil şartı
aranmayacaktır.
Yine yönetmelikte; daha önce Eğitim
Müşaviri ve Eğitim Ataşesi olarak görev
yapan kişilere de başvuru hakkı tanınmamaktadır.
Tüm bu objektiflikten uzak düzenlemelerin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali amacı ile Danıştay nezdinde
dava açtık.
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KAMU ÇALIŞANLARI
AÇISINDAN 2011 YILINI
DEĞERLENDİRDİK
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk
düzenlediği basın toplantısıyla 2011 yılını
değerlendirdi.

Basın toplantısına, Türk Sağlık-Sen
Genel Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri Önder Kahveci, Türk BüroSen Genel Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Fahrettin Yokuş, Türkiye Kamu-Sen Genel Eğitim Sekreteri ve Türk Ulaşım-Sen Genel
Başkanı Nazmi Güzel, Türkiye KamuSen Genel Toplu Görüşme Sekreteri ve
Türk İmar-Sen Genel Başkanı Necati Alsancak, Türkiye Kamu-Sen Genel Basın
Sekreteri ve Türk Enerji-Sen Genel Baş-

kanı Celal Karapınar, Türkiye Kamu-Sen
Genel Dış İlişkiler Sekreteri ve Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet
Demirci, Türkiye Kamu-Sen Genel Sosyal İşler Sekreteri ve Türk Yerel HizmetSen Genel Başkanı İlhan Koyuncu ve genel merkez yöneticileri katıldı.
Konuşmasında kamu çalışanları açısından 2011 yılının çetin geçtiğini belirten Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk, kamu çalışanlarının haklarını geriletecek, iş güvencesini ortadan

kaldıracak birçok kanun tasarısının ve
KHK’ların gündemi meşgul ettiği bir yıl
olduğunu söyledi.
Verilen mücadele için “2011 yılında
Türkiye Kamu-Sen ve etrafında kader
birliği yapmış 400 bin kamu çalışanının,
ülkemizin üzerinde bulunduğu hassas
dengelerin korunması ve çalışma hayatının geliştirilmesi için verdiği destansı
mücadele, gösterdiği kararlılık ve onurlu
duruş her türlü takdire şayandır.” ifadesini kullanan Koncuk, dönüp bakıldığı
zaman ekonomik, siyasi ve sosyal açıdan
hatırlamak istemeyeceğimiz bir yılı geride bıraktığımızı kaydetti.
Yıl içerisinde ekonomik anlamda birçok kalemde yapılan zam oranlarına da
dikkat çeken Genel Başkan, memur maaşlarının bu oranlar karşısında eridiğini
vurguladı. Anayasa değişikliğinde yer
alan toplu sözleşme hakkını kullanmak
için gerekli yasal düzenlemenin hala yapılmadığını işaret eden Koncuk, 2012 yılının, devletimizin, milletimizin ve kamu
çalışanlarının varlığının tehdit altında
olmayacağı, raporlar, tasarılar, uygunsuz
anayasa değişiklik talepleri ve dayatmalarla devletimizin altının oyulmayacağı;
hiçbir ülkenin taşeronluğunu yapmadan,
tüm vatandaşlarımız ve komşu ülkeler
ile birlikte mutlu, huzurlu ve refah içinde yaşayacağımız bir dönemin başlangıcı
olması ümidini taşıdıklarını ifade ederek
sözlerini tamamladı.
Basın açıklamasının tam metni için:
www.turkegitimsen.org.tr
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VATANDAŞ MÜŞTERİ;
HÜKÜMET DE PATRON OLDU
Sağlık harcamalarına %23,6 zam geliyor.
Geçtiğimiz hafta milletvekili maaşlarına %100’e varan
oranlarda artış getiren kanun tasarısı
TBMM’de kabul edildi.
Ancak bu arada, aynı tasarı içinde,
vatandaşlardan hastanelerde alınan katkı
paylarının artırılması da yasalaştı. Kabul
edilen bu kanunla birlikte milletvekili
emekli maaşları artıyor, bununla birlikte
muayenelerde ve reçetelerde vatandaştan
alınan katkı payları da artırılıyor.
Sağlıkta yapılan son düzenlemelere
göre;
· Aile Hekimlerinin yazdığı reçetelerden de 3 TL katılım payı alınacak (daha
önce alınmıyordu)
· Bir reçeteye 3’ten fazla ilaç yazılırsa
ilaç başına ayrıca 1 TL katkı payı daha
alınacak
· Devlet ve Üniversite Hastanelerinde
8 TL olan katkı payı 9 TL’ye çıkacak
· Acil Serviste yalnızca ilaç yazdırılması durumunda alınan 5 TL, 6 TL’ye
çıkacak
· Özel Hastanelerde katkı payı 12
TL’den 14 TL’ye çıkacak
Hal böyle olunca da milletvekillerinin
süreceği sefanın, cefasını çekmek de vatandaşa, dar ve sabit gelirlilere düşecek.
Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yaptığı araştırmaya
göre 2011 yılında yalnızca hastanelerde
yapılan muayene ve reçetelerden alınan
katkı payı nedeniyle vatandaşların cebinden 3 milyar 512 milyon TL dolayında para çıkmıştı. Katkı paylarına yapılan
bu artış sonucunda 2012 yılında vatandaşın cebinden 831 milyon 329 bin TL
fazladan para çıkacak ve toplanan katkı
payı miktarı 4 milyar 344 milyon TL’ye
ulaşacak.
Katkı paylarına 2012 yılı için yapılan
zam %23,6
2012 yılında uygulanacak katkı payı
artışları nedeniyle;
· Devlet hastanelerindeki katkı payı
artışı nedeniyle 226.329.067 TL
· Özel Hastane katkı payı artışı nedeniyle 150.000.000 TL
· Üniversite Hastanelerinde katkı payı

artışı nedeniyle 23.000.000 TL
· Aile Hekimlerinde yazılan reçetelerden alınacak 3 TL nedeniyle 432.000.000
TL
Toplamda ise vatandaşın cebinden
831 milyon 329 bin TL daha fazla para
çıkacak. Böylece milletvekili emekli maaşlarına %100 artış getiren kanun, vatandaşın sağlık harcamalarını da %23,6
oranında artıracak.
İsmail Koncuk: “Hükümet, vatandaşı
müşteri olarak görüyordu; şimdi de kendisini patron ilan etti”
Konu hakkında açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk, yasayı eleştirirken “milletvekili
maaşlarını 8 bin TL’ye çıkaran yasanın
memur, işçi, emekli, dul ve yetimlerden
hastanelerde alınacak katkı paylarını artıran bir teklifin arasına sıkıştırılması yakışık almamıştır.” dedi.
Koncuk, “ülkenin kurtuluşunu 800
TL maaş alan emekli, işçi, dul ve yetimlerin hastanelerde ödediği katkı payı-

nın artırılmasında görenler, aynı kanun
içerisinde kendi emekli maaşlarını 8 bin
TL’ye yükseltmişlerdir. 2012 yılında enflasyonun %6 olacağını hesaplayanlar,
hangi gerekçe ile vatandaşın sağlık harcamasına %23,6 zam yapmıştır?” diye
sordu.
“Yıllık enflasyon beklentisinin %6
olduğu bir ülkede işçi, asgari ücretli,
emekli, dul ve yetim aylıklarına %6 artış
yapacaksınız. 15 ayda bir kanunu çıkaramayıp, memur maaşlarını anayasaya
aykırı bir şekilde Bakanlar Kurulu’nun
iki dudağı arasına bırakacaksınız. Ama
kendi maaşlarınıza %100 zam yapacaksınız. Bununla da yetinmeyip, vatandaşın
sağlığı ile oynayacaksınız ve vatandaştan
hastanelerde aldığınız katkı paylarını
%23,6 artıracaksınız. Bunun adı insafsızlıktır. Ne yazık ki, sosyal devlet ölmüştür.
Vatandaşı müşteri olarak gören anlayış,
artık kendisini de patron olarak görmeye
başlamıştır. Bunun sonucu, vatandaşın
köleye dönüştürülmesine doğru gitmektedir” dedi.

İSTANBUL
6 NO’LU ŞUBE
BAŞKANIMIZ
SAMİ ÇELİK’İN
YENİ KİTABI ÇIKTI
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EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET
EYLEMLERİ
TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR
Türk Eğitim-Sen olarak, 81 ilde eşit işe eşit ücret
düzenlemesinde öğretmenlerin ve akademisyenlerin yok
sayılmasını protesto eden eylemler yaptık.
Ankara’da Maliye Bakanlığı, diğer
illerde de Valilikler önünde yapılan eylemde, yıllardır öğretmenler ve akademisyenlerin ücretlerinde herhangi bir
iyileştirme yapılmadığına dikkat çekerek, eşit işe eşit ücret düzenlemesinde
öğretmen ve akademisyenlerin hatırlan-

Adana

Adıyaman

Amasya

masını ve onların ek ödeme oranlarında
artış yapılmasını istedik.
Eylemde açıklama yapan Şube Başkanlarımız şunları söyledi: “Sendikaların
görüşü hiçbir şekilde alınmadan hazırlanan KHK ile asıl iyileştirme yapılması gereken kesimlerin göz ardı edildiği
açıktır. Anlaşılan o ki, bir harf öğretenin
kırk yıl kölesi olunan günleri çoktan geride bırakmışız. Bugüne kadar öğretmen
ve akademisyenlerin maaşlarında hiçbir
şekilde iyileştirme yapılmamış, bu meslek grubu ikinci plana atılmıştır. Yetiştirdiğimiz insanların, bize verdiği değer
ortadadır. Bu ülkenin nesillerini yetiştirenlere karşı yapılan bu vefasızlık bizleri
derin üzüntülere boğmaktadır.
Hak ettiğini almaktan başka bir talebi olmayan bu insanlara reva görülen bu
muameleyi kınıyoruz. Adalet diye haykırarak, adaletsizliklere imza atanların,
birbiriyle çelişen uygulamaları hayata
geçirenlerin, ayrımcı politikalarla çalışanlar arasında barış ve huzuru bozanların artık tüm bunlara bir son vermesini
istiyoruz.

Ankara

Artvin

Aydın

Yeni uygulamayla üst düzey yöneticiler 759 TL ek ödeme alırken, 1 milyon
400 bin memurumuzun ek ödemelerinde
artış yapılmamasını, maaşlarının yerinde
saymasını kabul edemiyoruz. Doğrusu
merak ediyoruz: Bu ülkeyi yönetenlerin
vicdanı şu anda rahat mı?

Afyonkarahisar

Aksaray

Öğretmen ve akademisyenler yüzde
3, yüzde 4 gibi komik zam oranları ile
oyalanırken, ek ders göstergelerinde artış yapılmazken; üst düzey kesimi onurlandırmak, onları ihya etmek ne kadar
adil, bunu da kamuoyunun takdirine
bırakıyoruz.
Öte yandan Maliye Bakanı Mehmet
Şimşek’in öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirileceğine yönelik açıklama-

Bilecik

Burdur
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Bursa

Çorum

Düzcc

Erzurum

Gaziantep

Giresun

sını okuduğumuzda yaşadığımız mutluluk, bugün yerini derin bir kedere bırakmıştır. Çünkü Şimşek, adeta anında çark
ederek, sözlerinin yanlış anlaşıldığını,
öğretmenlerin maaşlarının, memurlarla yapılacak toplu görüşmeden çıkacak oran ve enflasyon farkı göz önünde
bulundurularak artacağını, hükümetin
öğretmenlere yönelik ayrı bir çalışması
olmadığını söylemiştir. Şimşek’in “Öğretmenlerin 2002 yılında aldığı maaş 470
liraydı ve 165 lira da ek ders ücreti alıyorlardı. Bugün yaklaşık bin 600 lira en
düşük öğretmen maaşı ve 457 lira da ek
ders ücreti alıyorlar” demesi ise ayrı bir
tartışma konusudur. Çünkü 9 yılda zamlar peşi sıra gelmiş, hayat giderek pahalanmıştır. Üstelik her öğretmen ek ders
ücreti almamaktadır. Tüm öğretmenleri
ek ders ücreti alıyor gibi göstermek konunun uzmanı bir Bakana hiç yakışmamıştır. Bu en hafif deyimle kamuoyunu
aldatmak, yanlış yönlendirmek anlamına gelmektedir. Öte yandan tüm gider
kalemlerindeki ezici artışları görmezden
gelerek, öğretmenlerin 9 yılda gerçekleşen maaş artışını bir başarı gibi sunmak
büyük bir talihsizliktir ve siyaset etiği ile
bağdaşmayan bir davranıştır.
Bu noktada Başöğretmenimiz Ulu
Önder Atatürk’ü hatırlamamak elde değil. 1923 yılında bir öğretmenin maaşı ile
25 Cumhuriyet altını alınırken, bugün
göreve yeni başlayan bir öğretmen maaşıyla sadece 2,3 Cumhuriyet altını alabilmektedir. O günden bugüne köprünün
altından çok sular aktığı görülmektedir.
Bugün milletvekilleri öğretmenlerden
6,7 kat daha fazla maaş almaktadır. Durum böyle olunca, bir nesli fedakârca,
büyük bir özveri ile yetiştiren, bu ülkenin kilometre taşı olan öğretmenlerimizin ve akademisyenlerimizin alınterinin
karşılığını istemesi son derece doğaldır.
Haklarımızın tırpanlanmasına, yok sayılmamıza izin vermeyeceğiz. Unutulmasın ki; ADALETSİZLİK ÜZERİNE
ADALET İNŞA EDİLEMEZ!”
Bu kapsamda devam eden eylemlerimizde emekli milletvekillerinin maaşlarına yapılan zam da protesto edildi.
Türk Eğitim-Sen Ankara şubeleri, eşit işe
eşit ücret düzenlemesinde öğretmenlerin ve akademisyenlerin yok sayılmasını
ve emekli milletvekillerinin maaşlarına
yapılan zammı protesto etmek amacıyla
‘tabutlu eylem’ yaptı.

Hatay

İstanbul

İzmir

Kars

Kastamonu

Kayseri

Ocak 2012

19

TÜRKİYE KAMU-SEN

TÜRK EĞİTİM-SEN

Kocaeli

Konya

Kırşehir

Kırıkkale

Mersin

Muğla

Türk Eğitim-Sen Genel Merkez Yöneticilerinin de destek verdiği eylemde;
“Tek Gayemiz Adalet”, “Çalışanlarımız
Depresyonda”, “Vekile Bol Kepçe, Öğretmene 3 Akçe”, “Soru 1: Fransa Meclisi
Ne Görüşülür? Cevap: Ermeni Tasarısı.
Soru 2: Bizimkiler Ne görüşür? Cevap:
Kendi Maaş Zamlarını (KPSS Soru Bankasından)” şeklinde dövizler taşındı.
Yapılan açıklamanın ardından temsili tabut, dualar okunarak Maliye Bakanlığı önüne taşındı. Tabutun üzerinde
“VEKİLE BOL KEPÇE, ÖĞRETMENE
3 AKÇE”, “MİLLETVEKİLİ DANIŞMANLARI DA KPSS İLE ATANSIN”,
“ATATÜRK DİYOR Kİ; VEKİL MAAŞLARI ÖĞRETMEN MAAŞLARINI
GEÇMESİN”, “ADALETİN BU MU HÜKÜMET? NE ZAM VERDİN, NE EK
ÖDENEK” yazıldı. Tabutta ayrıca milletvekilinin bütçesi ile kamu çalışanının
bütçesini karşılaştıran tablo da yer aldı.
Türk Eğitim-Sen üyeleri tabutun başında
Fatiha okudu. Eylemin ardından katılımcılara lokum dağıtıldı.
Giresun’da da Türk Eğitim-Sen üyeleri, çalışan memur ile emekli milletvekilinin öğle yemeğini mizahi olarak sundu.
Memurun öğle yemeği menüsünde çay
ve simit varken, milletvekilinin öğle yemeği menüsü çorba, et döner ve tatlıdan
oluşuyor.
Sivas’ta ise milletvekillerine yardım
sandığı kuruldu. Türk Eğitim-Sen üyeleri milletvekillerine yardım için sandığa
para attı.
Çorum’da milletvekili maaşına yapılan zammı protesto etmek için yere mendil açıldı ve yarım saatte 11 lira toplandı.
Türk Eğitim-Sen üyeleri, “Vekillere ekmek parası. Allah razı olsun. Allah bereket versin. Vekillerimiz aç kalmış arkadaşlar para verelim. Düğünlerde çeyrek
almaya paraları yokmuş. Et yiyemiyorlarmış. Meclis yemekhanesindeki et yemekleri onlara pahalı gelmiş. Onlara et
ekmek parası topluyoruz. Allah bereket
versin” diyerek yoldan geçenlerden para
topladı. Eylemde ’Emeklinin hası, zam
alır gece yarısı. Allah rızası için vekillere
yardım’ yazılı dövizler açıldı.
Bilecik Şubemiz, “Derdimizi Türkçe,
İngilizce anlatamadık. Umarız Arapça anlarlar” diyerek, basın açıklamasını
Arapça yaptılar. Mersin’de de kefen giyen

Nevşehir

Niğde

Ordu

Samsun

Sivas

Tekirdağ

Ocak 2012

TÜRKİYE KAMU-SEN

20

TÜRK EĞİTİM-SEN

Türk Eğitim-Sen üyeleri, basın açıklamasını mezarlıkta yaptı.
Öte yandan Ankara Şube Başkanları
Ali Yazıcı, Şakir Kaptan Karslı, Ertekin
Engin, Ahmet Akkoca, Sevgi Yalav ve
Veli Keskin’den oluşan heyet, 666 sayılı

KHK’nın beraberinde getirdiği uygulamadaki sıkıntılar ile akademisyenler ve
öğretmenlerin değerlendirmeye alınmaması sonucu uğradıkları haksızlığa vurgu yapmak için AKP Grup Başkanvekili
Mustafa ELİTAŞ, MHP Grup Başkanve-

kili Oktay VURAL, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Lütfi ELVAN ve
TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve
Spor Komisyon Başkanı Prof. Dr. Nabi
AVCI’yı ziyaret etti.

Uşak

Yozgat

Isparta

GENEL BAŞKAN: 2011 YILINA AİT
HÜKÜMETTEN 44 BİN ÖĞRETMEN
ATAMASI ALACAĞIMIZ VAR
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk, Bloomberg HT’de Gündem programına katılarak,
Eski Talim ve Kurulu Başkanı Ziya Selçuk’un “Üniversiteler
30 yıldır iyi öğretmen yetiştiremiyor” sözlerini değerlendirdi.
Türkiye Kamu-Sen ve Türk EğitimSen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Bloomberg HT’de Gündem programına
katılarak, Eski Talim ve Kurulu Başkanı
Ziya Selçuk’un “Üniversiteler 30 yıldır
iyi öğretmen yetiştiremiyor” sözlerini
değerlendirdi.
Koncuk, “öğretmenlerimizi rencide
edecek açıklamalardan kaçınmalıyız” diyerek, Selçuk’un sözlerini eleştirdi. Koncuk şunları kaydetti: “Öğretmenlerimizi
rencide edecek açıklamalardan kaçınmamız lazım. Sayın Ziya Selçuk’un ortaya
koyduğu bu iddia toplum nazarında ‘öğretmenler işini yapamıyor’ algısını yaratıyor. Son zamanlarda öğretmenlerimize
bir saldırı söz konusu. Kendi beceriksizliklerini örtmek için öğretmenlerimizi
ortaya atıyorlar. Bugün Türkiye’de tartışılması gereken en önemli konu, ‘öğretmenlik mesleğinin yeniden itibar kazanmasını nasıl sağlarız?’ olmalıdır. Bunun
için tedbir almamız lazım. Ziya Selçuk,
“öğretmen yetiştirme ile ilgili problemlerimiz var ya da daha iyi öğretmen yetiştirebiliriz” deseydi, bu daha doğru bir
yaklaşım olacaktı. Öğretmen yetiştirme
sadece eğitim fakülteleriyle sınırlı süreç
değildir. Öğretmenliğe başladıktan son-

raki süreçte de MEB’in yıllara dayanan
çok ciddi beceriksizlikleri var. MEB’in
öğretmen yetiştirme ve hizmet içi eğitim
konusunda görevlerini yerine getirmediğini çok iyi biliyorum. Öğretmen yetiştirme konusunda eğitim fakültelerinde
de problem vardır. Ancak öğretmenlerimizi doğrudan suçlayarak ya da böyle
bir algı yaratarak ortaya konan bu ifadeler son derece yanlıştır. Siyasi amaçla
çok sayıda eğitim fakültesi açıldı. Eğitim
fakülteleri incelendiğinde öğretim üyesi
sayısı merkezden taşraya doğru gittikçe
azalıyor. Taşrada 133 öğrenciye bir öğretim üyesi düşerken, merkezde 70-74
öğrenciye bir öğretim üyesi düşüyor.
Ziya Selçuk sorunu bu rakamlarla ortaya
koysaydı, daha iyi olurdu. İyi öğretmen
yetiştiremiyoruz demek, 30 yıldır yetişen
öğretmenler kötü demektir. Oysa öğretmen yetiştirmede yükselen bir trend
vardır. Türkiye’nin öğretmen yetiştirme
ile ilgili 160 yıllık tecrübesi vardır. Sayın
Ziya Selçuk bu sözüyle 160 yıllık tecrübeyi paketleyip çöpe atıyor. Selçuk’un
bu sözlerini doğrulayacak hangi sağlam
veriler elinde var? Kimse kendisini taca
atmasın. İsterdim ki; Ziya Selçuk Talim
ve Terbiye Kurulu Başkanı iken bu sözle-

ri söyleseydi. Mesele; o yürekliliği, o makamlardayken ortaya koymaktır.”
Öğretmen atamalarına da değinen
Koncuk, “350 bin öğretmen atanamamıştır. Eğitim fakültelerinde şu anda
okuyan çocuklarımızı gözümün önüne
getiriyorum. 350 bin öğretmenin atanamadığını gören çocuklarımızın moral ve
motivasyonu bozulmuştur. Milli Eğitim
Bakanı Sayın Ömer Dinçer ile görüştüm.
Sayın Bakana öğretmen atamaları ile ilgili bir tarih verip, veremeyeceğini sordum. Şu anda 2011 yılına ait hükümetten
44 bin öğretmen ataması alacağımız var.
Bunun 20 bini bu dönem atanabilirdi.
Bakan Dinçer inatla tarih vermiyor. Bakan Ömer Dinçer, “Sayın Çubukçu 55
bin öğretmen ataması sözü verdi. Mahcup oldu. Ben aynı mahcubiyeti yaşamak
istemiyorum” diyor. Ancak bıçak kemiğe
dayandı. Bakan Dinçer, 138 bin ihtiyaç
olduğunu açıklamıştı. Öğretmen ataması konusunda Başbakan’ın ipleri eline almanın zamanı geldi. Sayın Başbakan’ın,
Maliye Bakanlığı’nın merhametine bırakmadan öğretmen atamasına el atması
lazım.”
Genel Başkan Koncuk, Milli Eğitim
Bakanlığı’nın sağlık ve eğitim özrü tayinlerini vermediğini de belirterek, “Bakanı, ‘bu suistimale uğrayacak bir konudur’
diyerek yanılttılar. Oysa Bakan bir söz
verdi. Bakanın bu sözünü tutmasını beklemek hakkımızdır. Bu söz yerine getirilmediği sürece, her platformda dillendiririz. Kanser hastasına “Haziran ayını
bekle” deme hakkınız var mı? Bu durum
insanlıkla bağdaşmaz” dedi. Koncuk, öğretmenleri kazanmanın en büyük vatanseverlik olduğunu da ifade etti.
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İLKSAN ÜYELİK AİDATLARININ İADESİ
Hukuk Köşesi

1943 yılında Milli Eğitim Bakanlığına
bağlı olarak kurulan ve açılımı “İlkokul
Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım
Sandığı” olan İLKSAN, 4357 Sayılı “Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif
Ve Cezalandırılmalarına Ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık Ve İçtimai Yardım Sandığı İle Yapı Sandığına
Ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun” un 11. maddesine göre kurulmuştur.
4357 Sayılı Kanun’un 11. maddesine
göre İLKSAN’a üye olabilecek kişiler;
Sınıf Öğretmenleri, Yardımcı ve Stajyer Sınıf Öğretmenleri, Arızalı Çocuklara İlk Tahsilini Veren Müesseselerin
Öğretmenleri (Zihinsel Engelliler Sınıf
Öğretmenleri, İşitme Engelliler Sınıf
Öğretmenleri, Görme Engelliler Sınıf
Öğretmenleri, Ortapedik Engelliler Sınıf
Öğretmenleri, Özel Eğitim Sınıf Öğretmenleri, Otistik Çocuklar Eğitimi Sınıf
Öğretmenleri), Milli Eğitim Müdürleri,
Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Milli
Eğitim Şube Müdürleri, İlköğretim Müfettişleri, İlköğretim Müfettiş yardımcıları, İlköğretim Denetmenleri, Uygulama Okulu Öğretmenleri, İlköğretim
Genel Müdürlüğünde Çalışan Memurlar, Milli Eğitim Müdürlüklerinde Çalışan ( her unvandaki) Memurlar, Rehber
Öğretmenler (Kadrosu Milli Eğitim Müdürlüklerinde Bulunanlar), Bilim Sanat
Merkezlerinde Görevli Sınıf Öğretmenleri, İlköğretim Okulları Dışındaki Eğitim Kurumlarına Atanan ve Görev Unvanı Sınıf Öğretmeni Olanlar ile Sandık
İşlerinde Çalışan Memurlardır.
Aynı Kanun hükmünde “Sandığın
Gelirleri” arasında “Azalardan umumi
heyetçe tesbit edilecek miktarda her ay
kesilecek aidat” sayılmıştır. Bu hüküm
uyarınca, İLKSAN üyelerinden her ay
belli bir miktarda üyelik aidatı kesilmektedir. Sandığın gelirlerinden bir kısmı
üyelerden toplanan bu üyelik aidatlarından oluşmaktadır.
4357 Sayılı Kanun’un 14. maddesinde de; “Sandığın İdaresi, İşleyiş tarzı ve
esasları Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan bir “anastatü” ile

tespit olunur.” hükmü getirilmiştir. Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından bu hükme
dayanılarak hazırlanan ve 22/3/1995 tarihli ve 22235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve
Sosyal Yardım Sandığı Anastatüsü’nün
“Üyelere Yapılacak Yardımlar” başlıklı
15. maddesinde ve Sosyal Yardım Yönetmeliğinin İkinci Bölümünde, üyelere yapılacak yardımlar tek tek sayılmıştır. Bu
yardımlar; Evlenme Yardımı, Doğal Afet
Yardımı, Şehit Yardımı, Ölüm Yardımı,
Maluliyet Yardımı, Emeklilik Yardımı
gibi yardımlardır. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı’nın ikraz usüllerine göre Yönetim Kurulu kararı ile İkraz
Yardımı da yapılmaktadır.
İLKSAN üyeliği, kişilerin isteğine
bakılmaksızın zorunlu olarak gerçekleşmekte, üyelerden isteklerine bakılmaksızın üyelik aidatı kesilmekte ve üyelerin
başka göreve atanmaları halinde yine
isteklerine bakılmaksızın üyelikleri sona
ermektedir.
İLKSAN üyesi olanların kurum değiştirmesi ya da branş değişikliği vb.
nedenlerle üyeliklerinin sona ermesi halinde ise biriken aidatların iadesi
sorunu gündeme gelmektedir. Üyelik
aidatlarının iadesi için gerekli şartlar
“İlksan Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar
Yönetmeliği”nde düzenlenmiş olup, bu
şartlarda zaman içerisinde bir takım değişiklikler meydana gelmiştir.
1985 yılından itibaren yürürlükte
olan İlksan Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin mülga 20. maddesinde, üyelik kapsamında iken üyeliği
sona erenlere aidatların iade edilebilmesi
için en az 5 yıl (60 ay) üyelik aidatı ödemiş olmak şartı getirilmişti.
Danıştay 10. Dairesinin 2004/6077
Esas, 2006/2172 Karar sayılı ve
29.03.2006 tarihli kararı ile İlksan Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı
Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 20. maddesinde yer alan aidatların
iadesi için öngörülen 5 yıl şartı iptal edilmiştir.
Kararın gerekçesinde; “Anılan Yö-

Av. Dilek ATAK

netmeliğin 20. maddesinde, üyeliklerine
son verilenlerin en az beş yıl aidat yatıranlarının birikmiş aidatlarının Sandık
Genel Kurulunca tespit edilecek usul ve
esaslara göre tasfiye edileceği öngörülmekte ise de; ne 4357 sayılı Yasada ne
de Anastatüde bu konuda bir düzenleme bulunmamaktadır. Yönetmelikte
de, Sandığa üyelik ve Sandık üyelerinin
faydalanacağı yardımlar ve şekli ayrıntılı
olarak düzenlenmiş iken, üyelikleri sona
erdirilenlerin aylık ücret ve maaşlarından kesilmiş olması nedeniyle mülkiyet
haklarıyla da ilişkili bulunan aidatlarının
tasfiye şekli, hukuki güvenlik ilkesine
aykırı şekilde belirsizlik içeren ifadelerle
Sandık Genel Kuruluna bırakılmıştır.
4357 sayılı Yasanın 11. maddesinde
sayılan görevlere atanan kişilerin isteklerine bakılmaksızın zorunlu olarak üye
yapıldıkları, istekleri dışında aylık ve
ücretlerinden bir kısmının aidat olarak
kesildiği, yine başka görevlere atanmaları üzerine Sandıkla üyeliklerinin isteklerine bakılmaksızın sona erdirildiği, konunun Anayasayla güvenceye bağlanmış
mülkiyet hakkını da ilgilendirdiği dikkate alındığında, aidat yatıranların birikmiş aidatlarının tasfiye şeklinin yoruma
açık olmayan objektif kurallara bağlanması gerekirken, Sandık Genel Kurulunca tespit edilecek usul ve esaslara bırakılmasında kamu yararına ve hukuka
uyarlık bulunmamaktadır.” ibarelerine
yer verilmiştir.
Danıştay kararında, üyelik aidatlarının iadesi sorununun, Anayasayla güvence altına alınan mülkiyet hakkı ile
ilişkili olduğu özellikle vurgulanmış, bu
sebeple birikmiş aidatların tasfiye şeklinin yoruma açık olmayan objektif kurallara bağlanması gerektiği belirtilmiştir.
İlksan Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal
Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde 31.12.2008 tarihinde
yapılan değişiklikle, bu kez de en az 36
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ay aidat ödeyenlere birikmiş aidatlarının
ödeneceğine ilişkin düzenleme getirilmiştir.
05.02.2010 tarihinde İlksan Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı
Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 9. maddesi ile aynı Yönetmeliğin
“Aidatların iadesi” başlıklı 12. maddesinin 1. fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden
düzenlenmiştir:
“Üyelik sürelerine bakılmaksızın;
a) Üyelik kapsamında iken üyelikleri
sona erenlere,
b) 120 ayını doldurmadan emekli
olanlara,

dıktan almış oldukları evlenme yardımı
mahsup edilir. Tahakkuk ettirilecek miktardan; mahsup edilecek evlenme yardımı tutarının daha fazla olması halinde,
aradaki fark ilgiliden talep edilmez.”
Bu hüküm uyarınca, üyelik kapsamında iken üyelikleri sona erenlere,
üyelik sürelerine bakılmaksızın birikmiş
aidatların iade edilecektir. Ancak, bu
düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce üyelikleri sona eren ve biriken
aidatların iadesini talep edenlere, o dönemde yürürlükte olan mevzuat hükümleri gerekçe gösterilerek birikmiş aidatları ödenmemektedir.

ç) Bu maddenin (a) bendine göre, aidat iadesi alacak olanlardan; aidat ödeme süresi

İLKSAN tarafından aidatların iadesi
hususunda şu an yapılan uygulama ise şu
şekildedir: 05.02.2010 tarihinden itibaren üyelikleri sona erenlere, üyelik sürelerine bakılmaksızın yasal faiziyle birlikte; 05.02.2010 tarihinden önce üyelikleri
sona erenlerden, 31.12.2008 tarihinden
önce en az 60 ay, 31.12.2008 tarihinden
sonra en az 36 ay aidat ödemiş olanlara, %50 fazlası ile birikmiş aidatları iade
edilmektedir.

60 ayın altında olanlara yapılacak
iade tutarından, varsa daha önce San-

İLKSAN üyeliği 05.02.2010 tarihinden önce sona eren ve aidatlarının üyelik

c) Emekli yardımı almış olanlardan
emekli yardımını aldıktan sonraki,
ödemiş oldukları aidatlar, ödendiği
tarihler dikkate alınarak yasal faizi ile
birlikte kendilerine iade edilir.

sürelerine bakılmaksızın iadesini talep
eden kişilere, üyeliğin sona erdiği tarihte yürürlükte olan mevzuatta aidatların
iadesi için aranan süre şartını taşımadıkları gerekçesiyle birikmiş aidatları
iade edilmemektedir. Bu kişiler tarafından açılan davalarda verilen kararlara
baktığımızda ise; yukarıda bahsi geçen
Danıştay kararına atıfta bulunularak, aidatların tasfiyesinin Anayasa’da yer alan
temel haklardan biri olan mülkiyet hakkı
ile ilişkili olduğu, temel hak ve hürriyetlerin ise özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde
belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak
kanunla sınırlanabileceği, bu sebeple
kişilerin belli bir süre üyelik koşulunu
sağlamadığından bahisle istemin reddine ilişkin tesis edilen işlemlerde hukuka
uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptali ve kesilen aidatların iadesine
hükmedildiği görülmektedir.
Bu sebeple, İLKSAN üyelikleri sona
erenler, üyelik sürelerine ve üyeliklerinin
sona erdiği tarihe bakılmaksızın birikmiş
aidatlarının iadesi için İLKSAN’a başvuruda bulunarak, olumsuz cevap gelmesi
halinde konuyu yargıya taşıyabilirler.

TÜRKİYE KAMU-SEN’DEN
4/C’LİLER İÇİN EYLEM
Başbakan ve tüm Bakanlar Kurulu
üyelerine mektup gönderdik 4/C’li çalışanların sorunlarının çözümü için Başbakan ve tüm Bakanlar Kurulu üyelerine
mektup gönderdik.
Genel Başkan İsmail Koncuk ve Genel Sekreter Önder Kahveci imzası ile
gönderilen mektupta kamuda en zor
şartlar altında çalışan kesimin 4/C’liler
olduğu vurgulanırken, Haziran ayında sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi amacıyla yapılan düzenlemede
4/C’lilerin unutulduğu belirtildi.
Maaşlarının son derece düşük olması
nedeniyle zor durumda kalan geçici işçilerin, aile yardımı ve çocuk parasından
faydalandırılmadığı, döner sermaye ve
fazla mesai ücreti de alamadıkları hatırlatılan mektupta, sorunların çözümü
için birinci yolun bu personelin kadroya
geçirilmesi olduğuna vurgu yapıldı.
Geçtiğimiz yıllarda yapılan düzenlemelerde kurumlara özel değişiklikler yapıldığı ve 4/C’liler arasında çalışma şart-

ları ve özlük hakları bakımından farklılıklar oluşturulduğu belirtilen mektupta,
“Kamu istihdamında yeknesaklığın ve
adaletin sağlanabilmesinin yolu, kamudaki çok başlı yapıyı sonlandırmaktan
ve tüm çalışanların iş güvencesi, sosyal
haklar, toplu sözleşmeli ve grevli sendikal hak ve izin haklarını da içeren,
insanca yaşayabileceği bir ücret aldığı,
asli ve süreklilik arz eden bir statüye kavuşturulmasından geçmektedir. Bu doğrultuda, farklı hukuki statü çerçevesinde
istihdam edilen personelin haklarının
kadrolu memurlara yaklaştırılması ve
mağduriyetlerin acilen giderilmesi bir
zorunluluk haline gelmiştir” denildi.
Mektupta, 4/C’lilerin aile yardımı
ve çocuk parası gibi sosyal yardımlardan faydalanacağı yolunda sayın Hayati
Yazıcı’nın Konfederasyonumuza söz verdiği belirtildi. Bununla birlikte “Anayasamızın eşitlik ilkesinin bir gereği olarak,
ayrım yapılmaksızın tüm kamu personeli arasında hakkaniyete uygun bir yapı

oluşturulması, sosyal devlet ilkesinin
aileyi ve çocukları koruma mantığının,
istisnasız tüm çalışanlarımıza uygulanması, Sayın Hayati Yazıcı’nın 7 ay önce
verdiği aile yardım ödeneği sözünün hayata geçirilmesini beklemekteyiz” uyarısı
yapıldı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a ve
tüm Bakanlar Kurulu üyelerinin şahsına
gönderilen mektupta, “657 sayılı Kanunun 4-C maddesi uyarınca geçici olarak
çalıştırılan on binlerce personel ve aileleri, yapılacak düzenleme ve çıkarılacak
Bakanlar Kurulu Kararı ile sorunlarının
çözüme kavuşturulmasını umutla beklemektedir” denildi.
Bakanlara gönderilen mektubun tam
metnini www.turkegitmsen.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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BALIKESİR 1 NO’LU ŞUBE
KADIN KOMİSYONU
KAHVALTIDA
BİRARAYA GELDİ

Balıkesir 1 No’lu Şube Kadın Komisyonu, bayan üyelerimize yönelik
kahvaltı düzenleyerek bayan çalışanları bir araya getirdi. Kahvaltılı toplantıda öncelikle sendikamızla ilgili
eğitim sunumu yapıldı. Etkinliğe katılan Şube Başkanı Yılmaz KURAN
da üyelerle görüş alışverişinde bulunarak, sorularını cevaplandırmış ve
Kadın Komisyonlarının faaliyetlerini
önemsediklerini ve her zaman gerekli
desteği verdiklerini belirtmiştir.

DÖRTYOL’DA VEFA
GECESİ

Dörtyol Temsilciliği Geleneksel
Vefa Gecesi geçtiğimiz ay içerisinde
yapıldı. Emekliye ayrılan üyeler için
düzenlenen geceye 400 aşkın eğitim
çalışanı katıldı.
İlçe Temsilcisi Fatih Saygılı’nın selamlama konuşmasından sonra Şube
Sekreteri ve Genel Merkez Delegesi
Yaşar Gürakan bir konuşma yaptı. Konuşmalardan sonra İskenderun Körfez Halk Dansları Topluluğu sahne
aldı. Ekibin birbirinden güzel gösterileri büyük beğeni topladı. Emekliye
ayrılan üyelere sunulan plaketlerle
gece sona erdi.

BARTIN ŞUBESİ ÜYE ÇOCUKLARINA YÖNELİK
MATEMATİK KURSU DÜZENLEDİ
Bartın Şubesi üyelerinin 8. Sınıfa
giden çocuklarına yönelik SBS’ye hazırlık amacıyla ücretsiz olarak matematik
kursu düzenledi.
Sendika üyesi öğretmenler tarafından verilen kurs, her hafta Pazartesi
günleri 16:00-19:00 saatleri arasında
yapılmaktadır. Verilen kursa üye çocuklarının devam ettiği ve yoğun bir katılımın olduğu görüldü.
Şube Başkanı Sezai HANGİŞİ, eğitim sendikası olarak çalışanların özlük hakları için eylem ve etkinliklerin yanı sıra
eğitim faaliyetleriyle de hizmet sendikacılığı yaptıklarını söyledi. HANGİŞİ, daha öncede Görevde Yükselme Kursu, Uzman Öğretmenlik Sınavına Hazırlık Kursu, İdarecilik Sınavlarına Hazırlık Kursu, Okullarda Şiddetin Önlenmesi, Öfke Yönetimi, Stres
Yönetimi, İletişim ve Empati konularında çok sayıda kurs açtıklarını ifade etti.

BURDUR ŞUBE’DEN MEVLİD-İ ŞERİF
24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Çavdır İlköğretim Okulu öğretmeni (Merhum) Muzaffer ERYILMAZ ve depremde şehit olan öğretmenlerimizin Çavdır
Merkez Camii’nde Şube Başkanımız Orhan AKIN başkanlığında kurulan ilahi ve
mevlüt kuruluyla Mevlid-i Şerif okutuldu.
Çavdır ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile
beraber düzenlenen programda merhum
Muzaffer ERYILMAZ’ın öğrencilerinin
çıkışta dinleyicilere ikramda bulunmaları
katılanları duygulandırdı. Programa Çavdır Belediye Başkanı, ilçe Milli Eğitim Müdürü, Halk Eğitim Müdürü, şube müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda bayan üyelerimiz
katıldı. Yemekten sonra İlçe Temsilcimiz Halil KUTLU bir yemek düzenledi. Şube Başkanımız Orhan AKIN hem Mevlid-i Şerif, hem de yemek programından dolayı ilçe
temsilcimize teşekkür etti.

BURDUR ŞUBEMİZ TEFENNİ İLÇESİ’NDEKİ
ÜYELERLE BULUŞTU
Üyelerimiz ve aileleri ile birlikte Tefenni Temsilcimiz Bayram YILDIRIM’ın
düzenlediği yemeğe Burdur Şube Başkanımız Orhan AKIN, Şube Sekreteri Mustafa
YÜKSEL, Mevzuat Sekreteri Hamit KAYACIĞLU, Şube Mali Sekreteri Hüseyin
GENCER katıldı.
Toplantıda üyemiz Mustafa GEDİZ’e
şubemiz adına plaket takdim edildi. Ayrıca
toplantıda; yapılan çalışmalar, hukuki mücadele ve yerel anlamda yapılan çalışmalar anlatıldı. Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleştirilen toplantıda Şube Başkanımız Orhan AKIN, “Sayımızın artması demek, gücümüzün artması demektir “ diyerek, yeni üyelerin sendikamıza kazandırılmasını istedi.
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BURSA’DA 500 OKUL MÜDÜRÜNE SORUŞTURMA
Türk Eğitim- Sen Bursa
1 No’lu Şube Başkanı Kazım
Sarnık ve Türk Eğitim-Sen
Bursa 2 No’lu Şube Başkanı
Selçuk Türkoğlu Bursa’da
yaklaşık 500 okul müdürüne
bağış soruşturması açılmış
olmasını protesto ederek
konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.
Selçuk Türkoğlu ve Kazım Sarnık soruşturmanın
bir an önce soruşturmanın durdurulmasını isteyerek, şunları kaydetti: “Doğru olan
kayıt döneminde istisnada olsa görevini suiistimal eden astronomik bağışlar alan ve
hakkında şikâyet olan münferit okullara soruşturma açılmasıdır. Bu büyüklükte bir soruşturma zaten pek çok problemle boğuşan okullarımızı sıkıntıya sokacak müfettişlerle
çalışanları karşı karşıya getirecek eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek bir yaklaşımdır.
Asıl olan Milli Eğitimi kaosa sürüklememektir. Bursa da 2500 hizmetli olması gerekirken toplam 500 hizmetli bulunmaktadır. Okullarımızın % 80’de güvenlikçi yoktur.
İlköğretim okullarımızda temizlik ve kırtasiye için ödenek bulunmamaktadır. Açıkçası
veli bağışı olmadan okullarımızı pislik götürür. Hal böyle iken ihtiyaçları karşılamayan Bakanlığın çözüm olarak soruşturma dayatması tam bir trajedidir. Bu hukuksuz
ve mesnetsiz soruşturmalar karşısında hukuk büromuz ve avukatlarımız aracılığı ile
haksızlığa uğrayan okul müdürlerimizin yanındayız. Gerekli savunma dilekçelerimiz
hazırlanmıştır. Her platformda haksızlıkla mücadele etmek Türk Eğitim-Sen geleneğidir” diye konuştu.

SUNGURLU TEMSİLCİLİĞİNDEN KONFERANS

Sungurlu İlçe Temsilciliği tarafından
21/12/2011 Çarşamba günü Sungurlu
Özel İdare Konferans salonunda “Devletin Dili Türkçe” konulu konferans düzenlendi. Konferansı Ordu Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölüm Başkanı Doç. Dr Türkolog İsmail
DOĞAN verdi.
Konferansın açılış konuşmasını yapan Sungurlu İlçe Temsilcisi Ali KARSLI, “Mazisi insanlık tarihi kadar eski olan
Türk dili, milli kimliğimizin, milli kültürümüzün ve milli varlığımızın en canlı
timsalidir. Milli mücadelemizin önderi,
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk’ün veciz ifadesini bu nok-

tada hatırlatmamız gerekir ki; ‘Türk demek Türkçe demektir.’ ‘Ne mutlu Türküm
diyene.’ Tarihi süreç içerisinde Türk dilinin milli kimliğimizin en ihtişamlı abidesi olduğunu Atatürk’ün bu ifadesinde
idrak etmekteyiz.” Şeklinde konuştu.
Daha sonra Ordu Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölüm Başkanı Türkolog Doç. Dr. İsmail
DOĞAN “Devletin Dili Türkçe” konulu
konferansını sundu.
Sunum sonrası İlçe Kaymakamı Hulusi ŞAHİN, Sungurlu’nun sembolü olan
saat kulesi maketini İsmail DOĞAN’a
takdim etti.

DENİZLİ ŞUBESİ’NDEN
ÖĞRENCİLERE YÖNELİK
HIZLI OKUMA KURSU
DÜZENLEDİ

Denizli Şubesi ve Denge-D Eğitim
Gelişim ve Psikoloji Organizasyonları
Derneği işbirliği ile hızlı okuma kurs,
7 grupta toplam 85 ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisinin katılımıyla başladı ve tüm hızıyla devam ediyor. Bu
çerçevede şubemiz ve Denizli’de faaliyet gösteren Denge-D Eğitim Gelişim
ve Psikoloji Organizasyonları Derneği ile işbirliği yaparak Hızlı Okuma
kursunu başlatıldı. Kursta kitap okumanın önemi ve gerekliliği, hızlı okumaya niçin ihtiyaç duyulduğu, insan
beyninin temel özellikleri ve bu özelliklerin öğrenme üzerindeki etkileri
hakkında da bilgilendirme çalışmaları
yapılmaktadır.

DENİZLİ ŞUBEMİZ
BEYAĞAÇ İLÇESİ’NDEKİ
ÜYELERİMİZLE BULUŞTU

Beyağaç İlçe Temsilcimiz Mehmet
ÖZYİĞİT’in düzenlemiş olduğu yemeğe Denizli Şube Başkanımız Turgay DEMİRTAŞ, Mali Sekreter Ali
ÇUBUKÇU ve Dış İlişkiler Basın Sekreteri Ali GEZEN katıldı.
Beyağaç’ta çalışan üyelerimizin aileleriyle birlikte katıldığı yemek sıcak
ve samimi bir ortamda gerçekleşti.
Yemekten sonra şube Başkanımız Turgay DEMİRTAŞ, Türk Eğitim-Sen’in
çalışmaları, hukuki mücadeleleri, yerel kazanımları hakkında üyelerimize
bilgi verdi. Türk Eğitim-Sen’in eğitim
çalışanlarının haklarının korunması
için mücadelesi bundan sonra da devam edecektir.
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İSTANBUL 8 NO’LU ŞUBE
MEHMET AKİF ERSOY’U
KABRİ BAŞINDA ANDI

Türk Eğitim-Sen İstanbul 8 No’lu
Şube Milli Şairimiz Mehmet Akif
ERSOY’u kabri başında andı. Şairimizin kabrinde Kuran okundu ve dualarla anıldı. Burada kısa bir değerlendirme yapan Şube Başkanı Remzi ÖZMEN Allah dostu İlim ehli olan Akif
bu millete çok şey kazandırmıştır. “O
benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak.” dizelerini kimse onun gibi
terennüm edememiştir. O birilerinin
dediklerinin aksine bu milletin ta
kendisi ve ferdi idi.

KAHRAMANMARAŞ 1 NO’LU
ŞUBE ILICA’DA İSTİŞARE
TOPLANTISI YAPTI

Kahramanmaraş 1 No’lu Şube Yönetim Kurulu ve bağlı ilçe yönetim
kurullarıyla 5-6 Aralık 2011 tarihinde
Ilıca’da istişare toplantısı yaptı. Toplantıda Şube Başkanı Mustafa Gökhan tarafından sendikal gelişmelerle
ilgili bilgiler verilerek, önümüzdeki
dönemde Kahramanmaraş genelinde
yürütülecek faaliyetlerle ilgili görüş
alışverişinde bulunuldu.

GİRESUN İL TEMSİLCİLİĞİNDEN SİYASİ
PARTİLERE RAPOR

2 Kasım 2011 tarih ve 28103 Sayılı Resmi Gazetenin Mükerrer sayısında
yayımlanan 666 sayılı kanun hükmünde
kararnamede bazı memurlara iyileştirme
yapılırken öğretmenler ve akademisyenler bu iyileştirmenin dışında bırakılmıştır. Türk Eğitim-Sen olarak bu konuda
dilekçe eylemi başlattık. 23 Kasım 2011
de dilekçeler Sayın Başbakan’a gönderilmiştir. Bu tarihten itibaren her Çarşamba günü saat 12.30 da Türkiye çapında
Ankara’da Maliye Bakanlığı önünde, illerde valilikler önünde basın açıklaması
ile eylem kararı alan Türk Eğitim-Sen İllerde de siyasi partilerin ziyaret edilmesi
ve destek istenmesi kararını alarak görüşmelerini de sürdürmektedir.
İlimizde de Sendika Şube Yönetim

Kurulumuz sırasıyla Cumhuriyet Halk
Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi ve
Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlarını
ziyaret ederek her iki konuda hazırladığı
dosyayı verdi. Şube Başkanı Arif ÇETİNKAYA kendilerine verdikleri dosyada
öğretmen, akademisyen ve memurların
önemli problemlerinin yer aldığını bu
dosyaları Milletvekillerine ve genel merkezlerine ulaştırarak destek beklediklerini belirtti. Ziyaretler samimi hava içinde
geçerken İl Başkanları bu konuda dosyayı
milletvekillerine ve genel merkezlerine
ulaştırarak destek olacaklarını belirtti.
Arif ÇETİNKAYA bu destek sözünden dolayı teşekkür ederken bir an önce
toplu sözleşme için 4688 sayılı kanunda
istediğimiz yönde değişikliklerin yapılmasını ve 666 sayılı kanun hükmünde kararnamedeki iyileştirmeye akademisyen,
öğretmenlerin de dahil olmasını beklediğini söyledi.

TİREBOLU İLÇE TEMSİLCİLİĞİ’NDEN
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ŞİİR VE
MÜZİK GECESİ
Tirebolu İlçe Temsilcisi İbrahim Sinan
TAKIR ve yönetim kurulu 24 Kasım Öğretmenler Gününü düzenledikleri şiir ve müzik
programıyla coşkulu bir şekilde kutladı. Geceye Giresun Şube Başkanı Arif ÇETİNKAYA ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.
Giresun Üniversitesi salonunda yapılan ve
yoğun katılımın olduğu gecede, şiirlerle duygu seli yaşandı. Geceye katılanlar müzik ekibinin söylediği türkülerle muhteşem bir gece geçirdiler. Tirebolu İlçesinde Türk EğitimSen’in birlik ve beraberlik duyguları perçinlenmiş oldu.

ATAMASI YAPILMAYAN ÖĞRETMENLER
PLATFORMU’NDAN TÜRK EĞİTİM-SEN İZMİR
ŞUBELERİNE TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Platformu İzmir temsilcileri kendilerine verilen
destekten dolayı Türk Eğitim-Sen İzmir şubelerine teşekkür ziyaretinde bulundular. Ziyarette Türk Eğitim-Sen İzmir 1 No’lu Şube
Başkanı Merih Eyyup DEMİR, 2 No’lu Şube
Başkanı İrfan TOKSOY ve 3 No’lu Şube Başkanı Adnan SARISAYIN hazır bulundular. Platform adına Ercüment DENİZ ve Serdar
TİGRİK Türk Eğitim Sen’in kendilerine vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ettiler.
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İZMİR 3 NO’LU ŞUBE OKUL YÖNETİCİLERİYLE
BİRARAYA GELDİ
İzmir 3 No’lu Şube faaliyet alanındaki
Konak ve Karabağlar ilçelerindeki üyemiz
okul müdür ve müdür yardımcılarıyla tanışma ve dayanışma toplantısı yapıldı.
8 Aralık 2011 günü Hasan Sağlam
Öğretmen Evi’ndeki toplantıda konuşan
Başkan Adnan SARISAYIN gündemdeki
konularla ilgili bilgiler verdi. Eğitim çalışanlarının sorunlarını ve çözüm yollarını
anlattı. SARISAYIN, Türk Eğitim-Sen’in
eğitim çalışanlarının ve Türk Milleti’nin
umudu olduğunu belirterek, “Hedefimiz
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde ol-

duğu gibi İzmir’in tüm ilçelerinde de
yetkili sendika olmaktır.” dedi. Yoğun
katılımın olduğu toplantı katılımcıların
konuşmalarıyla tamamlandı.

KIRIKKALE BİRİNCİSİ
SENDİKAMIZ ÜYESİ
1 Ekim 2011 Cumartesi eğitim kurumları müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı, 2 Ekim Pazar günü ise
eğitim kurumları müdürlük sınavı yapıldı. Türk Eğitim-Sen Kırıkkale Şubesi
sınavlara hazırlamak üzere sınava giren
üyelere 100 saatlik bir kurs programı hazırlamıştı. Kurs alanında uzman 12 okul
müdürü, öğretmen, öğretim görevlisi
ve müfettiş tarafından verilmişti. Sınava
kursumuzda hazırlanan kursiyerlerimiz,
sınavda başarılı sonuçlar aldılar. Okul
müdürlüğü sınavında ise il birincisi üyemiz ve ders veren okul müdürümüz Yalçın Keçici olmuştur. Konuyla ilgili açıklama yapan Şube Başkanı Yücel Karabacak

KIRIKKALE ŞUBEMİZDEN
ÜYELERİMİZE
2 AYRI KURS
Kırıkkale Şubesi üyelerine sosyal alanda hizmet etmeye devam ediyor.
Sendika binasında açılmış olan İngilizce ve saz kursu hafta içi ve hafta sonu
olmak üzere yoğun katılımlı bir şekilde
çalışmalarına devam etmektedir.
Kursa katılan eğitim çalışanlarımız ve
aileleri, sendikamızın bu tip sosyal çalışmalarının üyeleri bir araya getirerek güzel bir gün geçirmelerinde ve kaynaşmalarına fayda sağladıklarını belirtmişlerdir.
Sendikamız binasında organize edilen
kurslarımız yeni başvuruları değerlendirmeye devam etmektedir.

şunları söyledi; “Üyelerimizi tebrik ediyor, ders veren okul müdürlerimiz yalçın
keçici, Ali VURGUN, Ahmet CÜNNÜK,
Haydar ÖCAL, Haydar İLBASAN, Uğur
ERDEM’e, İlçe MEM Atıf CEREN’e, İl
MEM Şube Müdürü Sabri GÜNDÜZ’e,
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan
YAYLI’ya, Müfettiş Hacı Yusuf AVŞAR’a
ve Öğretmen Nurhan YETKİN’e emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, kazanan
üyelerimizi tebrik ediyoruz.”

KIRŞEHİR ŞUBE
BAŞKANIMIZ 1. EKONOMİ
ÇALIŞTAYI’NDA BİLDİRİ
SUNDU

Türk Eğitim-Sen Kırşehir Şube
Başkanı Bilal TÜRK, Ahi Evran Üniversitesi tarafından düzenlenen 1.
Ekonomi Çalıştayı’nda bildiri sunmuştur. Sunduğu bildiride çalışanların huzur içerisinde olduğu kurumlarda üretimin daha fazla olduğunu
vurgulayan Bilal TÜRK, güçlü sendikal örgütlenmenin kurumsal başarıya
ve ekonomiye katkısını anlattı.

KONYA 1 NO’LU ŞUBE
EMEKLİ OLAN ÜYELERİNİ
UNUTMADI

Şubemize bağlı Merkez Meram İlçemizdeki okul ve kurumlarda görev
yaparken, 2011 Yılı içerisinde emekli
olan üyelerimizi unutmadık. Emekli
olan üyelerimizle 13 Aralık 2011 Salı
günü Konya Hekimevi’nde bir araya
geldik ve sendikamıza hizmetlerinden
dolayı TEŞEKKÜR PLAKETİ verdik.
Şube Başkanı Tanfer ATA yaptığı
konuşmada “Türk Eğitim-Sen olarak
üyelerimizi asla unutmayız, emekliliklerinde de her zaman yanlarında olacağız. 2011 Yılında Meram İlçemizde
görev yaparken emekli olan üyelerimiz Melek AKINCI, Selçuk OĞUZ,
Muhittin ADANALI, Kadir DENİZ,
Zeki KARAAĞAÇ ve Süleyman
ÇELİK’e bundan sonraki hayatlarında
sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz.
Sendikamıza geçmiş hizmetlerinden
dolayı da tekrar teşekkür ediyoruz”
dedi.
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TÜRK EĞİTİM-SEN
MALATYA ŞUBESİNDEN
ÖĞRENCİLERE YÖNELİK
YETİŞTİRME KURSLARI

Türk Eğitim Sen Malatya şubesi
sendika binasında açtığı lise tamamlama kursu ile eğitim öğretime katkılarını sürdürüyor. Kursa katılan öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmemekte. Ayrıca öğrencilerin ihtiyacı
olan kaynak kitaplar ve testler de sendika tarafından karşılanmaktadır.

ORDU ŞUBESİ KADIN
KOMİSYONU
OKUL ZİYARETİ YAPTI

Türk Eğitim-Sen Ordu Şubesi Kadın
Komisyonu, Gürgentepe Işıktepe İlköğretim Okulu ve Işıktepe Çok Programlı
Lisesi’ni ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler
için toplanan kıyafet ve kitaplar okul
idarecilerine teslim edildi. Şube Başkanı
Ömer Okumuş, Şube Teşkilatlandırma
Sekreteri Erdal ATİK, Kadın Komisyonu adına Zuhal ÇAĞLAR ve Türk
Eğitim-Sen Gürgentepe İlçe Temsilcisi
Zafer KAHRAMAN tarafından ilgili
kurumların idareci, öğretmen ve eğitim
çalışanlarıyla da sohbet toplantısı gerçekleştirildi.

TURGUTLU TEMSİLCİLİĞİ’NDEN AŞURE
Muharrem ayı nedeniyle Türk EğitimSen Turgutlu Temsilciliği vatandaşa ve
sendika üyelerine aşure dağıttı. Düzenlenen bir törenle aşure dağıtan sendika üyeleri, amaçlarının bu etkinliği geleneksel
hale getirmek olduğunu söylendi.
Aşure etkinliğine İlçe Milli Eğitim
Müdürü, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ile
Türk Eğitim Sen üyeleri katıldı.
Türk
Eğitim-Sen Turgutlu Temsilcisi İsmail
ALSAÇ yaptığı açıklamada “İlçemizde en
çok üyeye sahip bir sendikayız. Aşure etkinliklerinin düzenlenmesini önemli olarak görüyoruz. 2000 kişilik aşure dağıtımı

yaptık. Bu tür etkinliklere geniş katılım
oluyor ve biraraya gelme fırsatı buluyoruz. Amacımız bunu gelenekselleştirmektir. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz”
dedi.

TÜRK EĞİTİM-SEN UŞAK ŞUBESİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Türk Eğitim-Sen Uşak Şubesi 24/12/2011 Cumartesi günü il ve ilçe yönetimlerini bviraraya getirerek
bir istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda öncelikle
Şube Başkanı Ahmet Gürten, 2011 yılında yapılan
sendikal çalışmaları anlatmasının ardından önümüzdeki yıl için neler yapılması gerektiği hakkında
görüşlerini belirtmiş ve yönetim kurulu üyelerinden
bu konuda görüş bildirmelerini istemiştir. Üyelerde
Türk Eğitim-Sen’in nasıl güçlenmesi gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

SİVAS ŞUBEMİZDEN İL AFET VE SİVİL SAVUNMA
ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR PLAKETİ
Türkiye Kamu-Sen Sivas İl Temsilcisi ve
Türk Eğitim-Sen Sivas Şube Başkanı Muzaffer KARADAĞ yaptığı çalışmalarla yerel
basında gündem oluşturuyor.
Türkiye Kamu-Sen Sivas İl Temsilcisi ve
Türk Eğitim-Sen Sivas Şube Başkanı Muzaffer KARADAĞ, geçtiğimiz ay yaşadığımız Van depreminde depremzedelere yardım edebilmek için ilimizden Van’a giden İl

Afet ve Sivil Savunma çalışanlarına, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki UMKE gönüllülerine plaket vererek, teşekkürlerini iletti.
Her iki kurum çalışanlarının da memnuniyetini belirten konuşmalarının ardından,
ülkemizin böyle günlerde daha da birbirine
kenetlenmesi gerektiğini belirten Muzaffer
KARADAĞ kurum çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür etti.
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ŞUBELERİMİZDEN MARDİN’E DESTEK

Mardin ili, Derik ilçesi Boyaklı İlköğretim Okulu Kültür Edebiyat Kulübü’nün,
Türk Eğitim-Sen Mardin Temsilciliği’nin
desteği ile başlatmış olduğu ‘Kültürlenelim, eğlenelim!..’ sloganlı proje çalışması
kapsamında ‘Derik İlçe Merkez ve Köy
İlköğretim Okullararası Bilgi Yarışması’
23 Aralık 2011 tarihinde Derik Anadolu

Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilmiştir.
8 Merkez ilköğretim okulu ile 2 köy
ilköğretim okulunun katıldığı bilgi yarışması programına Derik İlçe Milli Eğitim
Müdürü Sayın Erkan EK ile Şube Müdürü Sayın Reşid DEMİR teşrif etmişlerdir.
Ayrıca; okul müdürleri, öğretmenleri ve
öğrencilerinin izlediği bilgi yarışması, ilk
dakikalarından son dakikalarına kadar
heyecanla takip edilmiştir. İlçe Merkez
Cumhuriyet ve Atatürk İlköğretim Okullarının kıyasıya çekiştiği yarışmayı, yedek
sorular sonunda Cumhuriyet İlköğretim
Okulu kazanmıştır.
Yarışmanın sonunda konuşan İlçe
Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Erkan

MUĞLA ŞUBESİ ETKİNLİKLERİ HIZLA DEVAM EDİYOR
Köyceğiz ve Yatağan’da Yemek
Dalaman’da Kahvaltı Etkinliği
Şube Başkanlığı 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile Köyceğiz ve
Yatağan’da yemek, Dalaman ilçesinde
kahvaltı etkinliği düzenledi. Her üç ilçede de yapılan kutlama etkinlikleri
üyelerimizin yoğun katılımıyla yapıldı.
Neşeli bir sohbet ve eğlence içinde geçen
yemekler gecenin geç saatlerine kadar
devam etti.
Muğla-Fethiye İşyerleri Temsilcileri
İle Toplantı Yapıldı
Fethiye ilçesinde İşyerleri Temsilcileri ile kahvaltılı toplantı yapıldı. Toplantıya Şube Başkanı Mürsel ÖZATA İlçe
temsilcisi İsa ARIKAN ve ilçe heyeti,
Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel
GÜLTEKİN, Dalaman İlçe Milli Eğitim
Müdürü Metin ENGİN, Fethiye’deki
okullarımızın Sendika temsilcileri katıldı. Güzel bir sohbet içinde geçen kahvaltıda Şube Başkanı Mürsel ÖZATA,
Sendika çalışmaları ve güncel konular
hakkında bilgi verdi.
Muğla Şubesi İş Yerleri Toplantılarına Ortaca’da Devam Edildi.
Muğla Şubesi’nin her ilçede yaptığı
İşyerleri Toplantısının Ortaca bölümü
06.12.2011 salı günü yapıldı. Toplantıya
Şube Başkanı Mürsel ÖZATA, Ortaca
İlçe temsilcisi Cengiz ŞATIR VE İlçe Heyeti ile Ortaca ilçesinin işyerleri temsilcileri katıldı. Gündemdeki konuların ve
Sendika çalışmalarının anlatıldığı toplantı akşam yemeği ile sona erdi.
Muğla Meslek Yüksek Okulu’ndaki
Üyelerimizle Tanışma Ve İstişare Toplantısı

Muğla Meslek Yüksek Okulu’ndaki
üyelerimizle tanışma ve istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya Muğla Şube
Başkanı Mürsel ÖZATA, Şube Sekreteri
İlker KOÇAR, Teşkilatlandırma Sekreteri M.Ali ENİL, Dış İlişkiler ve Basın
Sekreteri İdris KÖMÜRCÜ, Mali Sekreter Gülsüm DEMİRAK, Muğla Üniversitesi Sendika Temsilcisi Coşkun İNCE,
Meslek Yüksek Okul Temsilcisi Hüseyin
ÖKTEN, Meslek Yüksek Okulu Akademik ve İdari personel Üyeler katıldı.
Şube başkanı Mürsel ÖZATA ve Üniversite temsilcisi Coşkun İNCE’nin yaptığı
konuşmalarda Üniversite çalışanlarının
sorunları ve çözümleri ele alındı.
Toplantı öncesinde Şube başkanı
Mürsel ÖZATA Meslek Yüksek Okulu
önünde Ek Ödeme Adaletsizliği için her
çarşamba yapılan basın açıklamasını basın mensuplarına sundu.

EK, etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etmiştir. Özellikle projeye destek sağlayan ve yarışma
ödüllerini temin eden TES’in güzide şubelerine (Edirne TES, Konya TES, Elazığ
TES, Konya TES ve Elazığ TES) teşekkürlerini sunmuştur.
Türk Eğitim-Sen Mardin İl Temsilcisi Bahattin BİÇER ise: ‘TES şubelerinin
-Edirne’den Elazığ’a uzanan- sosyal projelere destek sağlayabilme birlikteliğinin
diğer sendika şubelerine de örnek olmasını dileriz. Okulları boyattık, sınıfların
ve öğrencilerin evlerinde aile kütüphanelerini zenginleştirdik. Sırada, okullarımızın eksikliklerini gidermek için batı
ile doğu arasında bağ kurabileceğimiz bir
proje çalışmamız olacaktır’ dedi.

TÜRKİYE KAMU-SEN
MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİ
SAMSUN KARDEŞLİK
HATTI

Türk Eğitim-Sen Kadın Kolları Mardin İl Başkanı Betül Büşra Çakır öncülünde yapılan Mavi Kapak Toplama Etkinliği meyvesini vermek üzere. Çakır
topladıkları mavi kapakları Samsun-Bafra
İ.Ö.O. öğrencisi Umut Erdal’ın ağabeyi için Samsun’a göndereceklerini açıklayarak, Umut’un ağabeyinin tekerlekli
sandalye almasında bir nebze de payları
olursa bundan mutluluk ve şeref duyacaklarını söyledi. Türkiye Kamu-Sen Mardin
İl Temsilcisi Bahattin Biçer ise bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederek, mavi kapak toplama etkinliklerinin
devam edeceğini, bundan faydalananlar
olursa çok sevineceklerini belirtti.
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TÜRK EĞİTİM-SEN
YENİ DOĞANLAR
• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Gökhan GÖKÇE’nin çocuğu olmuştur.
• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Didem Türkmen-Harun ÜNAL çiftinin çocuğu
olmuştur.
• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Hakan ALİŞ’in çocuğu olmuştur.
• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Bekir
KARABULUT’un çocuğu olmuştur.
• Afyonkarahisar Şubesi üyelerinden
Mustafa OĞUZ’un çocuğu olmuştur.
• Ankara 4 No’lu Şube üyelerinden Aygün-Melek BIYIKSIZ çiftinin çocuğu olmuştur.
• Ankara 4 No’lu Şube üyelerinden Çağlar-Gönül KILIÇ çitinin çocuğu olmuştur.
• Ankara 4 No’lu Şube üyelerinden
Emel-Aykut GÜLTEKİN çiftinin çocuğu olmuştur.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden Soner SULAR’ın çocuğu olmuştur.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden Ayşegül BULUT’un çocuğu olmuştur.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden Belgin GÖKÇE’nin çocuğu olmuştur.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden Sinan ŞAHİN’in çocuğu olmuştur.
• Bolu Şubesi üyelerinden Ayşe KONCUK’ un çocuğu olmuştur.
• Bolu Şubesi üyelerinden Ebru YÖRÜ
ŞEN’ in çocuğu olmuştur.
• Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden Soner
KILINÇ’ın çocuğu olmuştur.
• Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden Ahmet-Neşe TOPÖZ çiftinin çocuğu olmuştur.
• Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden Mehmet Rehim ÇALIŞKA’nın çocuğu olmuştur.
• Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden Ahmet MUTLU’nun çocuğu olmuştur.
• Çorum Şubesi üyelerinden Umut-Perihan ŞENCAN çiftinin çocuğu olmuştur.
• Çorum Şubesi üyelerinden Cemal
IŞIK’ın çocuğu olmuştur.
• Çorum Şubesi üyelerinden Güllü
KARAER’in çocuğu olmuştur.
• Çorum Şubesi üyelerinden Ahmet
ÇIRAKOĞLU’nun çocuğu olmuştur.
• Çorum Şubesi üyelerinden Ömer
İNAN’ın çocuğu olmuştur.
• Çorum Şubesi üyelerinden Murat
POTUK’un çocuğu olmuştur.
• Çorum Şubesi üyelerinden Levent
DİKKULAK’ın çocuğu olmuştur.

• Çorum Şubesi Yönetim Kurulu üyelerinden M.Gökçer ÖĞÜNÇ’ün çocuğu olmuştur.
• Çorum Şubesi üyelerinden Zekeriya
LEK’in çocuğu olmuştur.
• Çorum Şubesi üyelerinden Suat
YILMAZ’ın çocuğu olmuştur.
• Çorum Şubesi üyelerinden Hatice-Ahmet KOLTAŞ çiftinin çocuğu olmuştur.
• Çorum Şubesi üyelerinden Fikret
AKTAĞ’ın çocuğu olmuştur.
• Çorum Şubesi üyelerinden Esat
GÜREL’in çocuğu olmuştur.
• Çorum Şubesi Yönetim Kurulu üyelerinden Serkan KAYMAZ’ın çocuğu olmuştur.
• Denizli Şubesi üyelerinden Murat-Selime EKLİOĞLU çiftinin çocukları olmuştur.
• Hatay 1 No’lu Şube üyelerinden Özlem-Ali KAÇIRA çiftinin çocuğu olmuştur.
• Hatay 1 No’lu Şube üyelerinden Güven-Sabah VURAL çiftinin çocuğu olmuştur.
• Karabük Şubesi üyelerinden Fatih
ARSLAN’ın çocuğu olmuştur.
• Karaman Şubesi üyelerinden Mustafa
USLU’nun çocuğu olmuştur.
• Karaman Şubesi üyelerinden Nazmi
COŞKUN’un çocuğu olmuştur.
• Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Ali
ÇOPUR’un çocuğu olmuştur.
• Kayseri 2 No’lu Şube üyelerimizden
Volkan-Merve ŞENYÜZ çiftinin çocuğu olmuştur.
• Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Ayşe
Ermiş TÜRKMEN’in çocuğu olmuştur.
• Kırıkkale Şubesi üyelerinden İsmailBahar KANGAL çiftinin çocuğu olmuştur.
• Kocaeli 1 No’lu Şube Mehmet
POLAT’ın çocuğu olmuştur.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden İbrahim ÇINAR’ın çocuğu olmuştur.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Hakan FINDIK’ın çocuğu olmuştur.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Gönül-Abdullah DEMİREL çiftinin çocukları
olmuştur.
• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden
Adem GÖÇER’in çocuğu olmuştur.
• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Solmaz-Ramazan ÖZTÜRK çiftinin çocukları
olmuştur.
• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Rüstem ÇİLO’nun çocuğu olmuştur.
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• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden İlker
TOPACIK’ın çocuğu olmuştur.
• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Refika-Kenan ÜREN çiftinin çocukları olmuştur.
• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Ruhi
YILDIRIM’ın çocuğu olmuştur.
• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Ülviye YOLUK’un çocuğu olmuştur.
• Nevşehir Şubesi üyelerinden Cem
YENİLMEZ’in ikiz çocukları olmuştur.
• Nevşehir Şubesi üyelerinden Onur
TEKİN’in  çocuğu olmuştur.
• Nevşehir Şubesi üyelerinden YaseminMehmet ÇİFÇİ çiftinin çocukları olmuştur.
• Nevşehir Şubesi üyelerinden Özden
Dülgar ÇAKIR’ın çocuğu olmuştur.
• Nevşehir Şubesi üyelerinden DemetSerdar DURAN çiftinin çocukları olmuştur.
• Ordu Şubesi üyelerinden Asiye ÖZEL
GÜNER ve Sefa GÜNER çiftinin çocuğu olmuştur.
• Ordu Şubesi üyelerinden Turan
KÜNEY’in çocuğu olmuştur.
• Ordu Şubesi üyelerinden Adile-İlhan
SET’in çocuğu olmuştur.
• Ordu Şubesi üyelerinden Fatih-Elvan
YILMAZ’ın çocuğu olmuştur.
• Sakarya Şubesi üyelerinden Erdem
ÜNLÜ’nün çocuğu olmuştur.
• Sakarya Şubesi üyelerinden Ahmet-Filiz PAŞALI çiftinin çocuğu olmuştur.
• Sakarya Şubesi üyelerinden Elif ÖZER
BAĞÇE’nin çocuğu olmuştur.
• Sakarya Şubesi üyelerinden Şerife
GÜNSEL’in çocuğu olmuştur.
• Sakarya Şubesi üyelerinden RamazanGülden KOZANHAN çiftinin çocuğu olmuştur.
• Sinop Şubesi üyelerinden Ruşen
BATTAL’ın çocuğu olmuştur.
• Sinop Şubesi üyelerinden Murat
ÖZTÜRK’ün oğlu olmuştur.
• Sinop Şubesi üyelerinden Özlem-Ertan BEKGÖZ çiftinin çocukları olmuştur.
• Sinop Şubesi üyelerinden Saadet-Osman YAŞAR çiftinin çocukları olmuştur.
• Tekirdağ Şubesi üyelerinden Çiğdem
ASLAN’ın çocuğu olmuştur.
• Trabzon 1 No’lu Şube üyelerinden Osman SENER’in çocuğu olmuştur.
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• Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden YU• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden MusSUF KUMMUZ evlenmiştir.
tafa PARLAYICI’nın kızı evlenmiştir.
• Çorum Şubesi üyelerinden Halit KA• Sakarya Şubesi üyelerinden Rıfat-Ha• Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Celil
RAER
evlenmiştir.
cer
KÖSE evlenmiştir.
ERTAŞ’ın oğlu evlenmiştir.
• Hatay 1 No’lu Şube üyelerinden Meh• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden Hamet ÇAKAR’ın kızı evlenmiştir.
san ZEYTİNCİLER’in oğlu evlenmiştir.
SÜNNET OLANLAR
• Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Bü• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden Hü• Manisa Şubesi üyelerinden Ahmet
lent KOLSUZ’un oğlu evlenmiştir.
seyin Zeki İNAN’ın oğlu evlenmiştir.
BOSTANCI’nın oğlu sünnet olmuştur.

EVLENENLER

VEFATLAR
• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Ferruh ÖZKAN’ın annesi vefat etmiştir.
• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Osman KARARMAZ’ın halası vefat etmiştir.
• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Metin ŞENGÜL’ün kayınpederi vefat etmiştir.
• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Ramazan HAKKOYMAZ’ın annesi vefat etmiştir.
• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Ramazan BAŞIBÜYÜK’ün abisi vefat etmiştir.
• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Hasan KARADENİZ’in annesi vefat etmiştir.
• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Kadir
YERLİ’nin babası vefat etmiştir.
• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Erhan TETİK’in halası vefat etmiştir.
• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden İsmail Hüdaverdi GÜRDAL’ın halası vefat
etmiştir.
• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Mehmet YAMAÇLI’nın dedesi vefat etmiştir.
• Afyonkarahisar Şubesi üyelerinden
Hulki AKTAŞ’ın babası vefat etmiştir.
• Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Bora
BAYRAK’ın babası vefat etmiştir.
• Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Ayşe
Berrin VAROL’un babası vefat etmiştir.
• Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden
Burhan TOSUN’un teyzesinin oğlu vefat
etmiştir.
• Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Ali
İhsan AVCI’nın abisi vefat etmiştir.
• Ankara 4 No’lu Şube üyelerinden Baha
KAYA’nın babası vefat etmiştir.
• Ankara 4 No’lu Şube üyelerinden Aysel YILMAZ’ın babası vefat etmiştir.
• Ankara 4 No’lu Şube üyelerinden Yüksel KURTOĞLU’nun annesi vefat etmiştir.
• Ankara 4 No’lu Şube üyelerinden
Yüksel KURTOĞLU’nun kayınvalidesi vefat
etmiştir.
• Ankara 4 No’lu Şube üyelerinden Zeki
ÇAKMAK’ın annesi vefat etmiştir.

• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden
Mehmet AKBABA’nın kayınvalidesi vefat
etmiştir.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden
Mehmet AKBABA’nın kayınpederi vefat
etmiştir.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden Engin GÜZEL’in babası vefat etmiştir.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden
Hasan Hüseyin EROĞLU’nun kayınvalidesi
vefat etmiştir.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden
Mahmut GÜNGÖR’ün dayısı vefat etmiştir.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden Erdal ÖZDEMİR’in babası vefat etmiştir.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden İlkay ÖZDEMİR’in kayınpederi vefat etmiştir.
• Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden
M.Coşkun KARACA’nın annesi vefat etmiştir.
• Bursa 2 No’lu Şube İlçe Yöneticilerinden Recai ÖZDEMİR’in annesi vefat
etmiştir.
• Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden Zeki
CİNEL’in kayınpederi vefat etmiştir.
• Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden Mehmet KOCAMAN’ın annesi vefat etmiştir.
• Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden Emir
MAYIN’ın babası vefat etmiştir.
• Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden Ali
KONYA’nın annesi vefat etmiştir.
• Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden Ertan
ERDAĞI’nın abisi vefat etmiştir.
• Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden Zeki
YASLAŞ’ın dedesi vefat etmiştir.
• Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden Seyfettin ASLAN’ın annesi vefat etmiştir.
• Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden Aydın
ÖZER’in annesi vefat etmiştir.
• Çorum Şubesi üyelerinden Cemal
IŞIK’ın annesi vefat etmiştir.
• Çorum Şubesi üyelerinden Mahmut
KARAMAN’ın kayınpederi vefat etmiştir.
• Çorum Şubesi üyelerinden Celal Salih
SARIYÜCE’nin babası vefat etmiştir.

• Çorum Şubesi üyelerinden Ahmet
TÜRK’ün kız kardeşi vefat etmiştir.
• Çorum Şubesi üyelerinden Mustafa
UZUNER’in kayınvalidesi vefat etmiştir.
• Çorum Şubesi üyelerinden Metin
AÇIKEL’in annesi vefat etmiştir.
• Çorum Şubesi üyelerinden Yıldız
KARAÇAYLI’nın abisi vefat etmiştir.
• Çorum Şubesi Yönetim Kurulu üyelerinden Selim AYDIN’ın kayınpederi vefat
etmiştir.
• Çorum Şubesi üyelerinden Emine
AYDIN’ın babası vefat etmiştir.
• Çorum Şubesi üyelerinden M.Ali
KÖSEOĞLU’nun eşi vefat etmiştir.
• Çorum Şubesi Yönetim Kurulu üyelerinden Erhan ÇEVİK’in amcası vefat etmiştir.
• Çorum Şubesi üyelerinden Akif
YAZICI’nın kız kardeşi vefat etmiştir.
• Çorum Şubesi üyelerinden Abdullah
DAŞDEMİR’in babası vefat etmiştir.
• Çorum Şubesi temsilcilerinden Bahattin AKÇA’nın dedesi vefat etmiştir.
• Çorum Şubesi üyelerinden Mehmet
Akif BAĞCİVAN’ın dedesi vefat etmiştir.
• Çorum Şubesi üyelerinden Bünyamin
AKSOY’un amcası vefat etmiştir.
• Çorum Şubesi üyelerinden Aydın
BAYRAK’ın ablası vefat etmiştir.
• Çorum Şubesi üyelerinden İsmail
TEKİN’in kayınpederi vefat etmiştir.
• Çorum Şubesi üyelerinden Salim
SAL’ın amcası vefat etmiştir.
• Denizli Şubesi Dış İlişkiler Basın Sekreteri Ali GEZEN’in annesi vefat etmiştir.
• Denizli Şubesi üyelerinden Veysel
BÜLBÜL’ün babası vefat etmiştir.
• Hatay 1 No’lu Şube üyelerinden Hatice BALCI’nın annesi vefat etmiştir.
• Hatay 1 No’lu Şube üyelerinden Güven VURAL’ın annesi vefat etmiştir.
• Hatay 1 No’lu Şube üyelerinden Osman Nuri ALTAY’ın annesi vefat etmiştir.
• Hatay 1 No’lu Şube üyelerinden Fehime KÜÇÜK’ün kayınpederi vefat etmiştir.
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• Hatay 1 No’lu Şube üyelerinden Ozan
GÜNEŞ’in babası vefat etmiştir.
• İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Rıza
SAĞLAM’ın babası vefat etmiştir.
• İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Serkan
GENÇOĞULLARI’nın annesi vefat etmiştir.
• İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden Ahmet
Turan GÜNALTAY’ın annesi vefat etmiştir.
• İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden Nuray
KILINÇ’ın babası vefat etmiştir.
• İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden Nurşen UZUNOĞLU’nun babası vefat etmiştir.
• Karabük Şubesi üyelerinden Kemal
AYDIN’ın babası vefat etmiştir.
• Karaman Şubesi üyelerinden Erhan
TOSUN’un dedesi vefat etmiştir.
• Karaman Şubesi üyelerinden Yahya
BOYACI’nın annesi vefat etmiştir.
• Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Fikret ÖZŞAHİN’in annesi vefat etmiştir.
• Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Hatice ÖZŞAHİN’in kayınvalidesi vefat etmiştir.
• Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Fuat
ÇATALKAYA’ nın babası vefat etmiştir.
• Kayseri 2 No’lu Şube Başkanı Ali İhsan
ÖZTÜRK’ ÜN eniştesi vefat etmiştir.
• Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Eşref ARSLAN’IN ağabeyi vefat etmiştir.
• Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Ali
ÇETİNKARA’NIN annesi vefat etmiştir.
• Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden
Mustafa ALTUN’UN ağabeyi vefat etmiştir.
• Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Şenol TURHAN’IN babası vefat etmiştir.
• Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Muharrem MIZRAK’IN kızı vefat etmiştir.
• Kırıkkale Şubesi üyelerinden Mustafa
KUZUCU’nun kayınpederi vefat etmiştir.
• Kırıkkale Şubesi üyelerinden Yahya
ERBULUT’un babası vefat etmiştir.
• Kocaeli 1 No’lu Şube Sekreteri Yaşar
ŞANLI’nın kayınbiraderi vefat etmiştir.
• Kocaeli 1 No’lu Şube Eğitim ve Sosyal
İşler Sekreteri Fatma GÜLŞEN’in dayısı
vefat etmiştir.

• Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Serap ÖZ’ün anneannesi vefat etmiştir.
• Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Gürkan KARACAM’ın yeğeni vefat etmiştir.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Burhan DEMİREL’in babası vefat etmiştir.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Lütfiye AKGÜN’ün babası vefat etmiştir.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Süleyman ORAKÇI’nın annesi vefat etmiştir.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Murat BİBER’in babası vefat etmiştir.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Ayşe
BİBER’in kayınpederi vefat etmiştir.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Ömer
KABAAĞAÇ’ın ağabeyi vefat etmiştir.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Mehmet KÖROĞLU’nun babası vefat etmiştir.
• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Hacı
ARICAN’ın annesi vefat etmiştir.
• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Ali
COŞAR’ın  kayınvalidesi vefat etmiştir.
• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Mevlüt ÇİFTÇİ’nin babası vefat etmiştir.
• Konya 2 No’lu Şube İlçe temsilcilerinden Onur YILMAZ’ın babası vefat etmiştir.
• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Arzu
ŞAHİN’in eşi vefat etmiştir.
• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Zafer
KEY’in annesivefat etmiştir.
• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Abdülbaki AÇIKEL’in ablası vefat etmiştir.
• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Önder BAKIRBURÇ’un annesi vefat etmiştir.
• Muğla Şubesi üyelerinden Yrd. Doc.
Dr. Ali TEKİN’in babası vefat etmiştir.
• Nevşehir Şubesi üyelerinden Şahin
ÜLGEN’in amcası vefat etmiştir.
• Nevşehir Şubesi üyelerinden Kaan
SARI’nın babası vefat etmiştir.
• Nevşehir Şubesi üyelerinden Erdem
CAN’ın babası vefat etmiştir.
• Nevşehir Şubesi üyelerinden Hatice
GÜVEN’in annesi vefat etmiştir.

• Nevşehir Şubesi üyelerinden Dudu
KAMIŞ’ın babası vefat etmiştir.
• Nevşehir Şubesi üyelerinden Alper
KAMIŞ’ın kayınpederi vefat etmiştir.
• Nevşehir Şubesi üyelerinden Mustafa
OVA ‘nın babaannesi vefat etmiştir.
• Sakarya Şubesi üyelerinden Tekin
BAYER’in babası vefat etmiştir.
• Sakarya Şubesi üyelerinden Erdem
ÜNLÜ’nün babası vefat etmiştir.
• Sakarya Şubesi üyelerinden Engin
TOPÇU’nun annesi vefat etmiştir.
• Sakarya Şubesi üyelerinden Durmuş
AKBAYRAK’ın annesi vefat etmiştir.
• Sakarya Şubesi üyelerinden Ergün
ÜNLÜ’nün babaannesi vefat etmiştir.
• Sakarya Şubesi üyelerinden Hilal
GÜN’ün babaannesi vefat etmiştir.
• Sakarya Şubesi üyelerinden Halil İbrahim AYDIN’ın babaannesi vefat etmiştir.
• Sakarya Şubesi üyelerinden Hatice
Özlem KIZILHAN’ın annesi vefat etmiştir.
• Sakarya Şubesi üyelerinden Hayri
EROLAN’nın babası vefat etmiştir.
• Sakarya Şubesi üyelerinden Cafer
YILMAZ’ın kardeşi vefat etmiştir.
• Sakarya Şubesi üyelerinden Hayrettin
ÜZBE’nin annesi vefat etmiştir.
• Sakarya Şubesi üyelerinden Hüseyin
KARAKUŞ’un kayınpederi vefat etmiştir.
• Sakarya Şubesi üyelerinden Ramazan
İNCİRBÖLEN’in babası vefat etmiştir.
• Sinop Şubesi üyelerinden Habibe
AYOK’un babası vefat etmiştir.
• Tekirdağ Şubesi üyelerinden Selma
GÖREN’in babası vefat etmiştir.
• Tekirdağ Şubesi üyelerinden İsmet
GÖREN’in kayınpederi vefat etmiştir.
• Yozgat Şubesi üyelerinden Ekrem
CİVELEK’in babası vefat etmiştir.
• Yozgat Şubesi üyelerinden Ali
KAYAALP’in annesi vefat etmiştir.
• Yozgat Şubesi İlçe Temsilcilerinden
Bayram HÖKE’nin ablası vefat etmiştir.

VEFAT EDEN ÜYELERİMİZ
V. Behçet BULUCU

/

Giresun Şube

Giresun Çamoluk Arif Safi
Lisesi Okul müdürlüğü görevini yürüten ve Türk EğitimSen Çamoluk İlçe Mali Sekreterimiz Behçet Volkan BULUCU geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirmiştir.

Ayrıca ;
Bursa 2 No’lu Şube
üyelerinden Sıddık AYHAN,
Kayseri 2 No’lu Şube
üyelerinden Mustafa SİPAHİ,
Konya 2 No’lu Şube
üyelerinden Mahmut ÇETİN
vefat etmiştir.

Yüksel YELER / Trabzon 1 No’lu Şube

Trabzon ili Merkez Fatih
Lisesi Fransızca öğretmeni
Yüksel YELER vefat etmiştir.
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