
EĞİTİM ÇALIŞANLARINDAN 
BAKAN DİNÇER’E SARI KART!

Sendikamız, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in çalışmalarını 
ve projelerini değerlendirmek amacıyla bir anket çalışması gerçek-
leştirdi. 11-21 Şubat 2012 tarihleri arasında internet üzerinden ya-
pılan ankete 22 bin 120 eğitim çalışanı katıldı. Rekor bir katılımla 
gerçekleştirilen anketin çalışması göstermektedir ki; eğitim çalışan-
ları Sayın Dinçer’in bazı uygulamalarından ciddi anlamda rahatsızlık 
duymaktadır. Sonuçlar itibariyle bu anket sonuçlarıyla eğitim çalı-
şanlarının Sayın Bakanı ikaz etme amacıyla bir sarı kart gösterdikleri 
söylenebilir.                                    Devamı 2. Sayfa’da

Genel Başkan İsmail KONCUK iktidara seslendi:
“MİLLETİMİZE YENİ 28 ŞUBATLARI DAYATMAYIN!”

28 Şubat sürecinde dayatmayla getirilen kesintisiz eğitimin 
sıkıntılarının hala yaşandığını ifade eden Genel Başkan Kon-
cuk, “4+4+4 Sisteminin gündeme getiriliş şekli de aynen 28 
Şubat sürecinde yaşananları hatırlatmaktadır. O zaman bir da-
yatmayla eğitim sistemine müdahale edilmiş idi. Şimdi de ikti-
dar partisi aynı yöntemle hareket etmekte, eğitim çalışanlarının 
ve ilgili tarafların ve hatta MEB bürokrasisinin dahi görüşünü 
almadan yeni bir dayatmaya zorunlu eğitimde değişikliğe git-
mektedir. 28 Şubat sürecini ve mantığını eleştirenler, bugün 
aynı mantık ve metodla, eğitim öğretim hayatımızı yeniden dü-
zenlemeye çalışmaktadır. AKP iktidarı ve birkaç yandaş STK 
dışında, 4+4+4 sistemini savunan bir tek aklı başında eğitim bi-
limci ve STK bulunmamaktadır. Ancak, İktidar 28 Şubatçıların 
anti demokratik usullerini tatbik etmekten geri durmamakta, 
tüm olumlu eleştiri ve yönlendirmelere kulak tıkamış bir gö-
rüntü çizmektedir. 28 Şubat bir tarih değil, 28 Şubat bir zihni-
yettir. Bu zihniyet, bugün de değişik kisveler altında varlığını 
devam ettirmektedir. İktidarı uyarıyoruz; büyük bir sorumlu-
luk altında olduğunuzu unutmayın. Çocuklarımızın geleceğini 
oldu bittiye kurban etmeyin.”dedi.

Zorunlu eğitimle ilgili açıklamanın tam metni 20. Sayfada.
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Türk Eğitim-Sen Milli Eğitim Bakanı 
Ömer Dinçer’in çalışmalarını ve projeleri-
ni değerlendirmek amacıyla bir anket ça-
lışması yaptı. 11-21 Şubat 2012 tarihleri 
arasında internet üzerinden yapılan ankete 
22 bin 120 eğitim çalışanı katıldı. Rekor 
bir katılımla yapılan anketin sonuçları 
önemli sonuçlar içermektedir.

Ankete katılanların yüzde 20.2’si kadın 
yüzde 79.8’i erkektir. Ankete katılanların 
yüzde 61’i ilköğretim kurumlarında, yüz-
de 27.7’si ortaöğretim kurumlarında görev 
yaparken; yüzde 3’ü Bakanlık taşra teşkila-
tında, yüzde 2.3’ü yükseköğretimde, yüzde 
0.7’si Bakanlık merkez teşkilatında görev 
yapmaktadır. Bu soruya diğer cevabı ve-
renlerin oranı ise yüzde 5.3’tür.

ANKETE KATILANLARIN YÜZ-
DE 87.6’SI EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET 
DÜZENLEMESİNDE ÖĞRETMEN-
LERİN VE AKADEMİSYENLERİN 
YOK SAYILMASINDA BAKANIN 
SORUMLULUGU OLDUĞUNU DÜ-
ŞÜNÜYOR

Ankete katılanların yüzde 87.6’sı eşit 
işe eşit ücret düzenlemesinde öğretmenler 
ve akademisyenlerin yok sayılması konu-
sunda Bakan Dinçer’in sorumluluğu ol-
duğunu düşünürken; yüzde 6.3’u kısmen 
sorumluluğunu olduğunu, yüzde 6.1’i de 
sorumluluğu olmadığını düşünmektedir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZ-
DE 84’Ü ÖMER DİNÇER’İN ATA-
MA BEKLEYEN ÖĞRETMENLERE 
BAŞKA İŞ BULSUNLAR ŞEKLİNDE-
Kİ ÖNERİSİNİ DESTEKLEMİYOR

Ankete katılanların yüzde 84’ü Ömer 
Dinçer’in atama bekleyen öğretmenlere 
başka iş bulsunlar şeklindeki önerisini des-
teklemediğini, yüzde 15.9’u ise destekledi-
ğini kaydetti.

Bu öneriyi destekleyenlere nedenlerini 
sorduk. Buna göre Ömer Dinçer’in atama 
bekleyen öğretmenlere başka iş bulsunlar 
şeklindeki önerisini desteklediğini belir-
tenlerin yüzde 54.5’i Türkiye’de eğitim 
fakültelerinin ihtiyacın üzerinde mezun 
verdiğini, yüzde 23.9’u MEB’in her eğitim 
fakültesi mezununu istihdam etmek zo-
runda olmadığını, yüzde 3.9’u ülkemizde 
zaten herkesin kendi mesleğini yapmadı-
ğını, yine yüzde 3.9’u öğretmenlerin baş-
ka sektörlerde maddi ve özlük haklarının 
daha iyi olabileceğini söylerken; yüzde 
13.8’i de diğer cevabını vermiştir.

Bu öneriyi desteklemeyenlere neden-
lerini sorduk. Buna göre Ömer Dinçer’in 
atama bekleyen öğretmenlere başka iş 
bulsunlar şeklindeki önerisini destekle-
mediğini belirtenlerin yüzde 50.6’sı “öğ-
retmenler kendi mesleklerini yapmak için 
eğitim fakültelerinde okudu” derken; yüz-
de 29.7’si “eğitim fakültesi mezunu olma-
yanların öğretmenlik yaptığı ülkemizde 
bu öneri geçerli değil”, yüzde 11.6’sı “çok 
sayıda öğretmen ihtiyacı var”, yüzde 5.5’i 
de “MEB’in görevi yeterli sayıda öğretmen 
ataması yapmak” cevabını vermiştir. Bu 
soruya “diğer” cevabı verenlerin oranı ise 
yüzde 2.5’dir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZ-
DE 94.7’Sİ BAKAN’IN BÜROKRAT-

LARINI MEB DIŞINDAN ATAMASI-
NA KARŞI

“Bakan Dinçer’in bürokratlarını MEB 
dışından atamasını destekliyor musunuz?” 
sorusuna ankete katılanların yüzde 94.7’si 
“hayır”, yüzde 5.3’ü “evet” cevabı vermiştir.

Bu soruya hayır cevabı verenlere ne-
denlerini sorduk. Buna göre yüzde 72.7’si 
“MEB dışından atanan üst düzey yöne-
ticiler eğitim-öğretimin, eğitim çalışan-
larının sorunlarına hakim değil” derken; 
yüzde 13.6’sı “MEB bilgi ve tecrübeyi de-
ğerlendirmeye almıyor, MEB’in hafızasını 
siliyor”, yüzde 7.5’i “MEB’in kendi içeri-
sinden yönetici çıkaramaması çok vahim”, 
yüzde 6.1’i de “MEB dışından atanan üst 
düzey yöneticilerle eğitimde ciddi aksak-
lıklar yaşanır” cevabını vermiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZ-
DE 77.2’Sİ BAKAN’IN ÖZÜR GRUBU 
TAYİNLERİ İLE İLGİLİ VERDİĞİ 
SÖZÜ TUTTUĞUNA İNANMIYOR

Bilindiği gibi Bakan Ömer Dinçer, 
eş durumu özür atamalarının bir kısmı-
nı yapıp, sağlık ve öğrenim özrü atama-
larını yapmamıştı. Eğitim çalışanlarına 
“Bakan’ın özür grubu tayinleri ile ilgili 
verdiği sözü tuttuğuna inanıyor musunuz?” 
diye sorduk. Buna göre ankete katılanların 
yüzde 77.2’si Bakan Dinçer’in sözünü tut-
madığını, yüzde 15.9’u kısmen sözünü tut-
tuğunu, yüzde 6.9’u ise sözünü tuttuğunu 
düşünmektedir.

EĞİTİM ÇALIŞANLARININ 
YÜZDE 82.1’İ BAĞIŞ ALAN OKUL 
MÜDÜRLERİNE SORUŞTURMA 
AÇILMASINA KARŞI

Katılımcılara Bakan Dinçer’in bağış 
alan okul müdürlerine soruşturma açması-
nı destekleyip, desteklemediğini de sorduk. 
Buna göre ankete katılanların yüzde 82.1’i 
desteklemediğini, yüzde 17.9’u destekledi-
ğini kaydetti.

Bakan Dinçer’in bağış alan okul mü-
dürlerine soruşturma açmasını destek-
lemeyenlere nedenlerini sorduk. Yüzde 
85.6’sı “MEB okullara yeterli kaynak 
ayırmadığı için okul müdürleri zorunlu 
olarak bağış alıyor”, yüzde 10.2’si “Okul-
Aile Birliği’nin topladığı bağışlar nedeniy-
le okul müdürlerine soruşturma açılması 
hukuki değil”, yüzde 2.3’ü “okul müdür-
lerinin motivasyonu düştüğünden eğitim-
öğretim aksıyor” cevabını verirken; yüzde 
1.8’i de “diğer” seçeneğini işaretlemiştir.

Bakan Dinçer’in okul müdürlerine so-
ruşturma açmasını destekleyenlere de ne-
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denlerini sorduk. Yüzde 44.3’ü okullarda 
bağış toplanmasının Anayasa’nın 42. mad-
desinde yer alan ilköğretimin devlet okul-
larında parasız olacağına ilişkin hükme ay-
kırı olduğunu söylerken, yüzde 18.5’i “okul 
müdürü-öğretmen-veli-öğrenci ilişkisi ze-
delenir”, yüzde 12.6’sı “veliler zor durumda 
kalıyor”, yüzde 12.5’i “yöneticilik makamı 
suistimal ediliyor”, yüzde 4’ü “Bakan’ın 
talimatlarına uyulmadığı için soruşturma 
açılmasını doğru buluyorum” cevabını ver-
miştir. Diğer seçeneğini işaretlerin oranı 
ise yüzde 8.1’dir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZ-
DE 45.1’İ BAKAN’IN ÖĞRETMEN-
LERİN KAÇ GÜN TATİL YAPTIĞINI 
BİLMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Katılımcılara “Bakan Dinçer’in öğ-
retmenler üç ay yapamayacak açıklaması 
size aşağıdakilerden en çok hangisini dü-
şündürdü?” sorusunu yönelttik. Buna göre 
katılımcıların yüzde 45.1’i “Bakan öğret-
menlerin kaç gün tatil yaptığını bilmiyor”, 
yüzde 29.3’ü “Bakan öğretmenlik gibi çok 
zor ve meşakkatli bir mesleğin itibarını ze-
deledi”, yüzde 20’si “Bakan öğretmenleri 
sürekli tatil yapan kişiler olarak lanse edi-
yor”, yüzde 5.6’sı da “Bakan öğretmenlerin 
mesaisinin olmadığını göz ardı ediyor” ce-
vabını verdi.

ANKETE KATILANLARIN YÜZ-
DE 76.9’U OKULLARIN AKŞAM 
21:00’E KADAR VE HAFTA SONLA-
RI DA AÇIK KALMASINA KARŞI

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer 
Okullar Hayat Bulsun projesini hayata ge-
çirecektir. Bu projeye göre okullar akşam-

ları saat 21:00’e kadar ve hafta sonları açık 
kalacaktır. Katılımcılarda Bakanın ‘haya-
lim’ dediği bu projeyi destekleyip, destek-
lemediklerini sorduk. Katılımcıların yüz-
de 76.9’u projeyi desteklemediğini, yüzde 
14.1’i kısmen desteklediğini, yüzde 9’u ise 
desteklediğini belirtti.

Bu projeye karşı çıkanlara bunu neden-
lerini sorduk. Projeyi desteklemediğini be-
lirtenlerin yüzde 53’ü “şu anda bile angar-
ya işler de yapan öğretmen ve idarecilerin 
yükü daha da artar” cevabını verirken; yüz-
de 17.3’ü “okulların alt yapısı uygun değil”, 
yüzde 11.7’si “okullarda güvenlik sorunu 
yaşanır”, yüzde 9.9’u “okulların misyonuna 
aykırı”, yüzde 5.2’si “personel yetersizliği 
var”, yüzde 2.9’u da “diğer” cevabını ver-
miştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZ-
DE 73.6’SI MEB’İN AĞUSTOS AYIN-
DA YETERLİ SAYIDA ÖĞRETMEN 
ATAMASI YAPACAĞINI DÜŞÜN-
MÜYOR

Ankete katılanlara “MEB’in Ağustos 
ayında yeterli öğretmen ataması yapaca-
ğını düşünüyor musunuz?” sorusunu yö-
nelttik. Buna göre ankete katılanların yüz-
de 73.6’sı hayır, yüzde 16.1’sı evet, yüzde 
10.3’ü de evet cevabı verdi.

ANKETE KATILANLARIN YÜZ-
DE 83.6’SI BAKAN’IN MEB MEVZU-
ATINA HAKİM OLMADIĞINI SÖY-
LÜYOR

“Bakan Dinçer’in MEB mevzuatına 
hâkim olduğunu düşünüyor musunuz?” so-
rusuna katılımcıların yüzde 83.6’sı “hayır”, 

yüzde 11.1’ “kısmen”, yüzde 5.3’ü “evet” 
cevabını vermiştir.

KATILIMCILARIN YÜZDE 42.8’İ 
BAKAN DİNÇER’İN TELEVİZYON 
PROGRAMLARINDA YAPTIĞI 
AÇIKLAMALAR İÇİN “VAR OLAN 
SORUNLARI TESPİT EDİYOR” Dİ-
YOR

Eğitim çalışanları Bakan’ın televizyon 
programlarında yaptığı açıklamaları nasıl 
buluyor? Buna göre katılımcıların yüzde 
42.8’i Bakan Dinçer’in sorunları çözmek 
yerine, var olan sorunları tespit ederek, 
kendisini ön plana çıkardığını düşünüyor, 
yüzde 35.6’sı Bakan’ın MEB’in 10 yıldır 
kendi partisinin Bakanları tarafından yö-
netildiğini unutup, muhalefet partisinin 
milletvekili gibi konuştuğuna inanıyor, 
yüzde 10’u MEB’e yönelik artan tepkileri 
dindirmeye yönelik açıklamalar yaptığını 
söylüyor, yüzde 5.4’ü de Bakan Dinçer’in 
sürekli kamuoyunu bilgilendirmesi nokta-
sındaki gayretini olumlu buluyor. Bu soru-
ya diğer cevabı verenlerin oranı ise yüzde 
6.2.

ANKETE KATILANLARIN YÜZ-
DE 92.9’U BAKAN’IN EĞİTİM ÇALI-
ŞANLARINI

SAHİPLENMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜ-
YOR

Eğitim çalışanlarının yüzde 92.9’u 
Bakan’ın eğitim çalışanlarını sahiplendi-
ğini düşünmezken, yüzde 4.4’ü kısmen 
sahiplendiğini, yüzde 2.7’si ise sahiplendi-
ğini düşünmektedir.

MİLLİ BAYRAMLAR EĞİTİM 
ÇALIŞANLARINA NE İFADE EDİ-
YOR?

Katılımcılara “milli bayramlar size en 
çok aşağıdakilerden hangisi ifade etmek-
tedir?” sorusunu yönelttik. Buna göre an-
kete katılanların yüzde 47.4’ü “Anadolu 
coğrafyasının vatan yapılmasına vesile olan 
aziz şehit ve gazilerimizi anmak ve Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin hangi koşullarda 
kurulduğunu genç nesillere hatırlatmak-
tır”, yüzde 30.4’ü “Milli bayramlar birlik 
ve beraberlik duygularını besler, birlikte 
yaşama ülküsünü geliştirir”, yüzde 15.5’i 
“Bu ülkenin geleceğe emin adımlarla yürü-
mesini sağlamak için genç nesillerin geç-
mişle bugün arasında bağlantı kurmasını 
sağlamaktır” derken; yüzde 6.7’si “Milli 
bayramlar anlamsızdır, tek amacı toplumu 
eğlendirmektir” cevabını vermiştir.
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ANKETE KATILANLAR, 19 MA-
YIS TÖRENLERİNE ÖĞRENCİLE-
RİN KATILIMININ ENGELLENME-
SİNE KARŞI

Katılımcılara “19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve Spor Bayramı tören-
lerinin Ankara dışındaki illerde törenlere 
öğrencilerin katılımının engellenmesini 
destekliyor musunuz?” sorusunu da sorduk. 
Buna göre katılımcıların yüzde 55.6’sı “ha-
yır” cevabını verirken, yüzde 44.4’ü “evet” 
cevabını vermiştir.

Bu soruya hayır cevabı verenlere bu-
nun nedenlerini sorduk. Buna göre yüz-
de 27.4’ü “Atatürk’ün Samsun’a çıktığı 
19 Mayıs 1919 tarihi Ulusal Kurtuluş 
Savaşı’nın başlangıcıdır ve bu nedenle çok 
önemlidir”, yüzde 25.2’si “Milli değerleri-
mizin, milli bayramlarımızın içi boşaltıl-
mak isteniyor”, yüzde 18.3’ü “19 Mayıs’ın 
stadyumlarda kutlanması halkın milli bay-
ramlara yönelik farkındalığını sağlıyor”, 
yüzde 16.6’sı “Milli bayramlarımızın ve 
Atatürk’ü anmanın yasaklanmasından en-
dişe duyuyorum”, yüzde 12.5’i “Bakanlığın 
‘havalar soğuk’, ‘eğitim-öğretim aksıyor’ 
gibi gerekçeleri gülünç” cevabını vermiştir.

BAKANIN ÖĞRENCİ ANDI VE 
GENÇLİĞE HİTABEYE YÖNELİK 
SÖZLERİ EĞİTİMCİLERİ TATMİN 
ETMEDİ

“Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in 
Gençliğe Hitabeye yönelik “Bu haberler 
haksız, yanlış, bazen de yalan haber” şek-
lindeki açıklaması ile Öğrenci Andı ile 
ilgili “Böyle bir çalışma olduğunda sizinle 
paylaşacağım” şeklindeki sözleri sizi tatmin 
etti mi?” soruna katılımcıların yüzde 68.8’i 
“hayır”, yüzde 14.1’i “kısmen”, yüzde 17.1’i 
“evet” cevabını vermiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZ-
DE 49.9’U OKULLARDA İSTİKLAL 
MARŞININ YASAKLANABİLECE-
ĞİNDEN ENDİŞE EDİYOR

“İstiklal Marşı’nın okullarda yasaklana-
bilecek olmasından endişe duyuyor musu-
nuz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 
49.9’u “evet”, yüzde 50.1’i “hayır” cevabı 
vermiştir.

EĞİTİM ÇALIŞANLARI EN ÇOK 
BAKANIN MEB DIŞINDAN ÜST 
DÜZEY YÖNETİCİ ATAMASIN-
DAN RAHATSIZ

Eğitim çalışanlarının Ömer Dinçer’in 
olumsuz bulduğu icraatları nelerdir? Ka-
tılımcıların yüzde 31.3’ü “MEB dışından 
üst düzey yöneticiler ataması”, yüzde 16.1’i 

“İl emrini kaldırması”, yüzde 15.3’ü “Per-
formans yönetim sistemi getirmesi”, yüz-
de 12.8’i “Özür grubu tayinlerini yılda iki 
kereden yılda bir kereye düşürmesi”, yüzde 
10.5’i “Bakanlığın teşkilat yapısını değiş-
tirmesi”, yüzde 10.3’ü “Bağış alan okul 
müdürlerine soruşturma açması”, yüzde 
3.7’si de “Okul müdür başyardımcılarına 
ve müdür yardımcılarına rotasyon getir-
mesi” cevabını vermiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZ-
DE 84.4’Ü BAKAN DİNÇER’İ BAŞA-
RILI BULMUYOR

Ankete katılanlara “Milli Eğitim Ba-
kanı Ömer Dinçer’i başarılı buluyor mu-
sunuz?” sorusunu yönelttik. Buna göre 
katılımcıların yüzde 84.4’ü Bakan Ömer 
Dinçer’i başarılı bulmazken; yüzde 11.7’sı 
kısmen başarılı, yüzde 3.9’u da başarılı 
bulmaktadır.

ANKETE KATILANLARIN YÜZ-
DE 57.8’İ BAKAN DİNÇER’E 0-24 
ARASINDA PUAN VERDİ

“Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in 
performansını değerlendirseniz 100 üze-
rinden hangi puan aralığını verirsiniz?” 
sorusuna katılımcı eğitim çalışanlarının 
yüzde 57.8’i 0-24, yüzde 19.1’i 25-44, yüz-
de 10.8’i 45-54, yüzde 6.5’i 55-69, yüzde 
3.3’ü 70-84, yüzde 2.5’i de 85-100 cevabı-
nı vermiştir.

Anket sonuçları ile 
ilgili değerlendirme-
de bulunan Türkiye 
Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel 
Başkanı İsmail Kon-

cuk şunları söyledi: “ 
Anket sonuçları 
eğitim çalışanla-
rının Milli Eği-
tim Bakanı Ömer 
Dinçer ile ilgili 
sıkıntıları oldu-
ğunu gözler önü-
nü sermektedir. 

Sayın Bakan’ın 
bazı icraatları eğitim camiasında rahatsız-
lık yaratmaktadır. Bu da Bakana olan gü-
veni azaltmaktadır. Bugüne kadar ne yazık 
ki AKP’nin Milli Eğitim Bakanları eğitim 
çalışanlarını sahiplenen, onların dertle-
riyle dertlenen, sorunlarına kalıcı çözüm-
ler üreten kişiler olmamıştır. Göreve yeni 
geldiği dönemde Bakan Dinçer’den yana 
umutlu olan çalışanlar, ne yazık ki bugün 
hayal kırıklığı yaşamaktadır. Özellikle Ba-
kanın eğitim çalışanlarının maddi ve özlük 

haklarını savunmaması ve bu konuda gay-
ret gösteren bir çaba içerisinde olmama-
sı, özür grubu tayinlerini yılda bir kereye 
düşürüp, il emrini kaldırması, okul mü-
dürlerine soruşturma açması, performans 
yönetim sistemi getirerek öğretmenlerin 
moral ve motivasyonlarını düşürmesi, öğ-
retmen atamaları konusunda basiretli bir 
yaklaşım içerisine girmemesi ciddi hayal 
kırıklıkları yaşamamıza neden olmuştur. 
Biz isterdik ki; Sayın Dinçer temsil etti-
ği kitlenin haklarının savunucusu olsun, 
eğitim çalışanlarını gözeten uygulamalara 
imza atsın. Ancak Bakanın uygulamaları-
nın aksi yönde olması eğitim çalışanlarını 
her geçen gün daha da umutsuzluğa sevk 
etmekte ve geleceğe güvenle bakmalarına 
engel olmaktadır. Türk Eğitim-Sen olarak 
Bakanın bu anket sonuçlarını da dikkate 
alarak, bazı olumsuz çalışmalarını yeniden 
gözden geçirmesini, eğitim çalışanlarının 
lehine icraatlar ortaya koymasını, eğitim-
cilerin Bakanı olduğunu hatırlamasını is-
tiyoruz.”

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Mevcut düzenlemeler gereği müc-
bir sebeplerden kaynaklanan idari ta-
til günlerinde Öğretmenlerimizin ek 
ders ücretlerinin kesildiği ve bu şekilde 
mağdur oldukları bilinmektedir. Milli 
Eğitim Bakanlığı İdari tatillerde ders 
yapılmaması durumunu öğretmenleri-
miz aleyhine kullanmakta ve kayıp ola-
rak geçen ders saatlerini ek derslerin-
den düşürmektedir. Öğretmenlerimizin 
mücbir sebeplerden sorumlu tutularak 
ek ders ücretlerinden mahrum bırakıl-
maları hakkaniyete aykırıdır.

Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından konunun değerlendirilerek 
bir düzenleme yapılması ve mağduri-
yetlerin giderilmesi için Türk Eğitim-
Sen olarak resmi bir yazı ile başvuru 
yaptık.
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“TÜRK EĞİTİM-SEN’E SALDIRMAK 
SİZİ SORUMLULUKTAN 
KURTARMAYACAKTIR”

Genel Başkan KONCUK:

Genel Başkan’ın açıklamasının tam 
metnidir:

“4+4++4 sistemi gündeme geldiğinde, 
bu yeni sistemde yaşanacak problemleri 
gündeme taşıdık. Bu, sorumlu sendikacı-
lık anlayışımız gereği yapmamız gereken 
bir açıklamaydı. Üyelerimizin kazanılmış 
hakları hangi sebeple gasp edilirse edilsin, 
bize düşen susmak değil, gerekli tepkileri 
oluşturmak ve sorumlulara geri adım attır-
maktır.

Yeni sistemin bugün görev yapan sı-
nıf öğretmenlerinin yaklaşık yüzde 20’sini 
norm kadro fazlası öğretmen durumuna 
düşüreceği çok açıktır. Bu matematik bir 
gerçektir. 5 yıllık eğitimi 4 yıla düşürdü-
ğünüzde, sizi hangi tablonun bekleyece-
ğini bilmek ve buna göre tedbirler almak 
zorundasınız. Kendinizi sendika olarak ta-
nımlıyorsanız, temsil ettiğiniz üyelerinizin 
başına gelebilecek her türlü musibeti he-
sap etmek zorundasınızdır. Bu musibetleri 
önemsemiyor, görmezden geliyorsanız bi-
rileri çıkar bu gerçeği tokat gibi yüzünüze 
çarpar.

Biz de Türk Eğitim-Sen olarak aynen 
böyle yaptık. Bu konudaki ilk haberimiz, 
“EBS Yİ SINIF ÖĞRETMENLERİ 
KONUSUNDA SORUMLU DAV-
RANMAYA DAVET EDİYORUZ” ne 
demişiz bu haberimizde, “Sendikalar bir 
teklif ortaya koyarken, getirdikleri bu tek-
lifin üyelerini nasıl etkileyeceğini hesap 
ederek teklif getirmelidirler. Sorumlu sen-
dikacılık bunu gerektirir. Türk Eğitim-Sen 
olarak, umut ediyoruz ki, yanlıştan dönü-
lür ve eğitim hayatımız için yeni bir vahim 
hata yapılmaz.”

Yukardaki haberimizde bir suçlama 
yok, sadece yanlıştan dönmeye davet var. 
Ancak, bu uyarımıza rağmen Eğitim Bir 
Sen Genel Sekreteri Ahmet ÖZER, bu 
haberimizden tam bir gün sonra TBMM 
Alt Komisyonunda kalın bir dosya ile ge-
lerek 4+4+4 sisteminin faziletini anlatmak 
için büyük çaba sarf etmiş, Genel Başka-
nımız İsmail KONCUK’un,” 4+4+4 sis-
temini fikir babası siz misisiniz? sorusuna 
EVET bu sistemin fikir babası biziz.” diye 
cevap vermiş, Genel Başkanımız İsmail 

KONCUK’un, bu sistem uygulandığın-
da, yaklaşık 50 bin sınıf öğretmeni norm 
kadro fazlası olacak, neden bunu dikkate 
almadınız? sorusuna da, köy okulları açıla-
cak.” diye garip bir açıklama yapmıştır.

Bu olaylar üzerine, ikinci haberimizi 
yaparak, EBS 4+4+4 DE TBMM ISRAR-
CI TUTUMUNU SÜRDÜRDÜ 
başlığı ile duyurduk. Bu haberleri-
miz incelendiğinde, söz konusu 
sendikaya yönelik hakaret sayı-
lacak hiçbir ifade yer almamıştır. 
Ancak, Eğitim Bir Sen kendisine 
yönelik uyarıcı yazılarımızı dikkate al-
mamış, sınıf öğretmenlerinin norm kadro 
fazlası olacağının, kendi raporlarında yaz-
masına rağmen, sınıf öğretmenlerinin gös-
terdikleri yoğun tepkiyi yumuşatmak için, 
onları kandırmayı tercih etmiştir.

Derslik başına düşen öğrenci sayısının 
OECD ortalamasına düşeceğini, dolayı-
sıyla, sınıf öğretmenlerinin norm kadro 
fazlası olmayacağını açıklayan Eğitim Bir 
Sen, sınıf öğretmenlerini oyalayarak, al-
datma yolunu seçmiştir.Hangi yetki veya 
güçle derslik veya öğretmen başına düşen 
öğrenci sayısını OECD ortalamasına dü-
şüreceklerini açıklayamayan, bu açıklaması 
ile kendilerini Başbakan veya Milli Eğitim 
Bakanı yerine koyan Eğitim Bir Sen, içine 
düştüğü çıkmazda çırpınıp durmakta, bir 
yanlıştan dönmek yerine Türk Eğitim-
Sen’e yönelik hakaretle, kendilerini haklı 
çıkarmaya çalışmaktadır.

Son olarak, Mahşeri Cümbüşçüler 
Bilsinler ki Sınıf Öğretmenlerinin Gü-
vencesi Eğitim Bir-Sen’dir başlığı ile Türk 
Eğitim-Sen’e, konuyla hiç ilgili olmayan 
cümlelerle, bin türlü iftira atmaya çalışan 
Eğitim Bir Sen’in, kendisine yönelik eleş-
tirilerimize karşı bir hazımsızlık içinde ol-
duğu görülmektedir. Halbuki, burada doğ-
ru davranış Türk Eğitim-Sen’in belli bir 
nezaketle ortaya koyduğu uyarılara kulak 
vermek ve sınıf öğretmenlerini norm kad-
ro fazlası yapacak, 4+4+4 sisteminden vaz-
geçilmesini savunmaktı. Ancak, görünen 
odur ki, Eğitim Bir Sen 4+4+4 bataklığına 
sınıf öğretmenleri çekmekte kararlıdır.

Eğitim Bir Sen’in nazarında, sınıf öğ-

retmenlerinin haklarını savunmak, Mah-
şeri çümbüşçü olarak görünmektedir. Sınıf 
öğretmenlerinin güvencesinin Eğitim Bir 
Sen olduğunu açıklamak güzel, ama bu 
güvenceyi nasıl ortaya koyacaklarını da 
açıklamalıdırlar ki, sınıf öğretmenleri de 
rahat nefes alsınlar. Genel Sekreterlerinin 
söylediği gibi onları en yakın köye gönde-
rerek mi, onların güvencesi olacaklar? Söz 
söylemek kolay, ama esas olan bu sözlerin 
nasıl tutulacağını açıklayabilmektir. Artık, 
bütün eğitim çalışanları şunu bilmeli ve 
ona göre davranmalıdır, o da;palavracılıkla, 
sendikacılık arasındaki farkı fark edebil-
mektir.

Uğradıkları travma karşısında, ne ya-
pacaklarını bilemeyen malum güruh, iti-
bar adına cümleler kurabilmektedir. Türk 
Eğitim-Sen’i itibar kaybetmekle suçlayan-
lar, her türlü ayak oyunlarına, ağababala-
rının onca karşı duruşuna rağmen, 2011 
yılında 45 bin yeni üye kaydeden Türk 
Eğitim-Sen’in başarısını anlamaya çalış-
malıdırlar. Kendi üyelerinin bile, bizimki-
lerden bir şey olmaz, bu işi çözerse Türk 
Eğitim-Sen çözer anlayışına neden sahip 
olduklarını düşünerek konuşmalı ve nefis 
muhasebesi yapmalıdırlar.İtibar kelime-
si onların ağzında değer kaybetmektedir. 
İtibar, etik davranış, ilkeli duruş bunlarla 
birlikte gerçek anlamlarını kaybetmiş du-
rumdadır.Kuruş değil, duruş sendikası slo-
ganını kullananların neye veya nereye karşı 
durdukları herkesin malumudur.

Türk Eğitim-Sen olarak şunu tekrar 
ilan ediyoruz;Eğitim çalışanlarına, onla-
rın hak ve hukukuna, kazanılmış haklarına 
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kim bir halel getirirse karşısında bizi bu-
lacaktır. Kimseye diyet borcumuz yoktur, 
siyaset kurumunun yanlışlarını aklamak 
gibi bir misyonumuz olamaz. Varlık se-
bebimiz, ülkemiz ve eğitim çalışanlarının 
geleceğidir.Bu uğurda her türlü eylem ve 
etkinliği meşru görürüz. Bu kapsamda 250 
bin sınıf öğretmenin haklarını savunmak 
da, bir eğitim sendikası olarak boynumuza 
borçtur.Bu anlayışla, sınıf öğretmenlerinin 
haklarını korumak yerine, onları aldat-
maya çalışanları şiddetle kınıyoruz. Tüm 
iyi niyetimizle tekrar uyarıyoruz, 4+4+4 
bataklığına sınıf öğretmenlerini çekmeyi-
niz, onları aldatmayınız, yalancının mumu 

yatsıya kadar yanacaktır. O gün geldiğin-
de kimsenin yüzüne bakacak haliniz kal-
mayacaktır.Bırakın siyasetçi yapacağını 
yapsın, ama siz bir sendika sorumluluğu 
ile onların yanlışlarını düzeltmeye çalışın. 
Siz siyasetçinin yanlışlarını aklama maka-
mı değilsiniz, sorumluluğunuz öncelikle 
üyelerinize karşıdır. Ancak, bunu yapmak 
için ayağınızdaki diyet prangasını çıkar-
manız gerekir.Sizde de o yürek var mıdır? 
Bundan, bu ülkede, başta eğitim çalışanları 
olmak üzere, herkes şüphe duymaktadır.

Bu malum güruha bir defa daha hatır-
latıyoruz, Türk Eğitim-Sen 1997 yılından 
bu yana 5+3 sistemini savunmuştur. Eği-

tim öğretimin problemlerine siyasi veya 
ideolojik bir gözle yaklaşılmamasını tavsi-
ye etmiştir. Katsayı zulmünü de her fırsatta 
dile getirmiş, mesleki teknik eğitime üvey 
evlat muamelesi yapılmamasını her vesile 
ile dile getirmiştir. Türk Eğitim-Sen her 
zaman imam hatiplere haksızlık yapıldığı-
nı savunmuş, din kültürü ve ahlak bilgisi 
dersinin zorunlu olmasını, din eğitimi der-
sinin ise seçmeli olarak okutulmasını is-
temiştir.Bunlar dışında, elinizde bir belge 
varsa yayınlayın, yoksa edebinizle oturun.

Bu vesile ile tüm kamuoyuna saygıyla 
duyurulur.”

TÜRKİYE KAMU-SEN
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜ

Plan ve Bütçe Başkanı Lütfi ELVAN’ın 
daveti üzerine gerçekleşen toplantıya Kon-
federasyonumuz Genel Başkanı İsmail 
KONCUK ve Genel Mevzuat Sekreteri 
İsmail KARADAVUT katıldılar. Yaklaşık 
bir buçuk saat süren toplantıda, Türkiye 
Kamu-Sen’in 4688 sayılı kamu görevlileri 
sendikaları kanun tasarısına ilişkin görüş 
ve önerileri samimi bir hava içerisinde kar-
şılıklı olarak değerlendirildi.

Toplantıda Genel Başkanımız İsmail 
KONCUK toplu sözleşmenin imzalan-
ması, hakem kurulunun yapısı ve hakem 
kuruluna itiraz usulü, hizmet kolları top-
lu sözleşmesi, işyeri, il, ilçe temsilcilerinin 
sendika izinleri, askeriyede ve emniyette 
çalışan sivil memurların sendikalara üye 
olmaları konuları ile birlikte tasarıda yer 
alan diğer hususlara ilişkin ayrıntılı açık-
lamalarda bulundu. Toplantı sonunda Plan 
ve Bütçe Komisyon Başkanı Lütfi EL-

VAN Türkiye Kamu-Sen’in önerilerini not 
ettiklerini ve değerlendireceklerini ifade 
ederek kanun tasarısını önümüzdeki haf-
ta içerisinde plan ve bütçe komisyonunda 
görüşüleceğini ifade etti.

Kesin olmamakla birlikte; plan ve bütçe 
komisyonu 7 Mart 2012 Çarşamba günü 
toplanarak sendika kanun tasarısını görü-
şecek.

Türkiye Kamu-Sen olarak, artık sendi-
ka kanunu taleplerimiz dikkate alınarak bir 
an önce yasalaşmasını istiyoruz. Tarihinde 
ilk kez Ocak ayı itibariyle maaş zammı 
alamayan devlet memurları ve emeklilerin 
hakları MİT kanunundan daha önemsiz 
değildir. Sonuçları itibariyle yirmi milyon 
kişiyi ilgilendiren toplu sözleşme biran 
önce yapılmalı ve ayrıca tüm kamu çalı-
şanlarına günlük gecikme zammı da veril-
melidir.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde şef 
olarak çalışan sendikamız Türk Eğitim-
Sen üyesinin başka bir ilçeye şef olarak 
atanmak isteğinin reddedilmesi üzerine 
açtığımız dava aşağıdaki gerekçe ile olum-
lu neticelenmiş olup idarenin taktir hak-
kını kullanırken sınırsız bir yetkiye sahip 
olmadığını, bir çalışanı bir kadroya sabit-
leyecek şekilde işlem tesis edemeyeceğine 
karar verilmiştir.

“… İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde 
şef kadrosunda görev yapan personele ih-
tiyaç olması bu kadroda görev yapanların 
ilanihaye bu kadroda sabit kalmaları so-
nucunu doğuracak şekilde yorumlanarak 
bu ihtiyacın sadece bir kişi ile giderilmesi 
şeklinde uygulanması çalışma barışına uy-
gun olmadığı gibi personelin adil ve den-
geli bir dağılıma tabi tutulması ilkesi ile 
de çelişmekte olduğundan davacının ata-
ma başvurusunun reddine ilişkin işlemde 
hukuka uyarlılık bulunmadığı sonucuna 
ulaşılmaktadır.”

ŞEF YER 
DEĞİŞTİRMESİNDE 

KEYFİ ENGELLEMEYE 
YARGIDAN İPTAL
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SENDİKA KANUNUNUN 18 AYDIR 
ÇIKARILMAMASINI VE GECİKEN MAAŞ 

ZAMMINI TBMM ÖNÜNDE MAAŞ BORDROSU 
YAKARAK PROTESTO ETTİK

Toplu sözleşme yasasını bir türlü çıka-
ramayan Hükümeti protesto etmek için 7 
Mart 2012 günü TBMM önünde eylem 
yaptık. Aynı saatlerde Genel Başkanımız 
İsmail KONCUK da TBMM alt komis-
yonunda yasayla ilgili görüşlerimizi bildir-
mek için komisyon toplantısına iştirak etti. 

Eylemde Konfederasyonumuz adı-
na basın açıklamasını Türkiye Kamu-Sen 
Genel Sekreteri Önder Kahveci yaptı. 
Konuşmasında üç aydır zamsız maaş alan 
memurların toplu sözleşme yapmalarını 
sağlayacak yasanın hala çıkartılmadığı-
na dikkat çeken Kahveci, şunları söyledi: 
“Yıllardır kamu görevlilerini ezen, hakir 
gören, yok sayanlar, her fırsatta ilkleri yap-
makla övünenler, bir ilke daha imza atmış 
ve tarihinde ilk defa memurlar yeni yılda 
maaş zammı alamamıştır. Anayasaya göre 
memurların maaş artışları toplu sözleşme 
ile belirlenmek zorundadır. Memurlara 
toplu sözleşme hakkı getiren anayasa de-
ğişikliğinin üzerinden tam 18 ay geçmiştir. 
Ancak hala toplu sözleşmenin nasıl yapı-
lacağına dair kanun tasarısı ortada yoktur. 
2012 Mart ayının ortasına geldiğimiz şu 
günlerde kamu görevlisi, emekliler, dul ve 
yetimler ile 4/c’li çalışanlar olmak üzere 
yaklaşık 5 milyon kişi, tam 3 aydır, dört 
gözle çıkarılacak kanunu ve maaş zammını 
beklemektedir. Anayasada kamu görevlile-
rine toplu sözleşme hakkı tanıyan 12 Eylül 

referandumunun üzerinden 18 ay,  Üçlü 
Danışma Kurulu toplantılarının üzerinden 
7 ay, üzerinde kısmen anlaşma sağlanan 
Yasa Taslağının Bakanlar Kurulu’na gön-
derilmesinin üzerinden tam 4 ay geçmiştir. 
Tasarı, TBMM gündemine geleli de 1,5 
ay olmuştur. Ancak, komisyon dipsiz bir 
kuyu misali, tasarıyı adeta iç etmiş durum-
dadır.18 ay içinde TBMM gündemine sa-
yısız kanun getiren, şike yasasını meclisten 
2 kere geçiren, sosyal güvenlik kanununda 
değişiklik içeren, milletvekili maaşlarını 
artıran tasarıyı 15 dakikada oylatan hükü-
met, MİT Kanunu olarak bilinen kanunu 
1 gün içinde meclisten geçirip, 1 günde de 
Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasını 
sağlayabilmiştir.” Dedi.”

Genel Sekreter Önder Kahveci, 1 
Ocak 2012’den geçerli olmak üzere, zam 
yapılmayan her ay için, memur ve emekli 
maaşlarına, yapılacak zamma ilave olarak, 
vergilerden alınan gecikme bedeli oranın-
da telafi artışı eklenmesini talep ettiklerini 
ifade etti. 

Konuşmanın ardından kamu çalışanları 
maaş bordrolarını yakarak hükümete tep-
kilerini gösterdiler. Eyleme katılan kamu 
çalışanları hükümet aleyhine sık sık slogan 
attılar. 

Eyleme konfederasyona bağlı sendika-
larımızın genel başkanları, sendika genel 
merkez yöneticileri de katıldı.

EKSİK SORUŞTURMA 
SONUCU VERİLEN 
CEZALARA AFYON 
İDARE’DEN İPTAL 

KARARI

Sendikamız üyesi hakkında yapı-
lan eksik soruşturma neticesi yerinin 
değiştirilmesi ve idarecilik görevinin 
elinden alınması üzerine açtığımız dava 
aşağıdaki gerekçe ile olumlu neticelen-
miş olup idarenin yaptığı işlemlerden 
sorumlu olduğu ve üyemizin uğradığı 
parasal ve özlük kayıplarının ödenmesi 
gerektiğine karar verilmiştir.

 “disiplin suçu atfı ile eksik yürü-
tülen disiplin soruşturması sonucuna 
göre davacının bölümdeki tarafsızlığını 
yitirdiği, bölümdeki öğretim eleman-
larına kötü davrandığı, huzurlu çalış-
mayı sağlamak için gereken önlemleri 
almadığı ve huzuru bozacak şekilde 
hareket ettiğinin de kabulüne olanak 
bulunmamaktadır. Bu durumda, ……
Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğ-
retim üyesi olan davacının, diğer bazı 
öğretim üyelerinin ortalaşa hazırladık-
ları makalelerin dayanağının ve bilim-
selliğinin araştırılması için Dekanlığa, 
Rektörlüğe, Üniversiteler Arası Kurula 
ve TÜBİTAK’a verdiği dilekçelerdeki 
iddiaların gerçekliliğinin somut olarak 
ortaya konulmadan ve eksik yürütülen 
disiplin soruşturması nedeniyle sübut 
bulmayan fiil isnadıyla yönetim göre-
vinden ayırma cezası ile cezalandırılma-
sına ve bu sebeple … Bölüm Başkanlığı 
ile … Anabilim dalı başkanlığı görevin-
den alınmasına ilişkin dava konusu iş-
lemde hukuka uyarlılık bulunmamakta-
dır. Öte yandan, idarelerin kendi eylem 
ve işlemlerinden doğan zararları taz-
minle yükümlü oldukları Anayasa kura-
lı olup, hukuka aykırılığı yargı kararıyla 
ortaya konan işlem nedeniyle davacının 
yoksun kaldığı parasal ve özlük kayıpla-
rının hesaplanacak yasal faiziyle birlikte 
davacıya ödenmesi gerekeceği açıktır.”
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GENEL BAŞKAN ANKARA 3 NO’LU ŞUBE 
GİK TOPLANTISINA KATILDI

Türk Eğitim-Sen Ankara 3 No’lu Şube 
Genişletilmiş İstişare Kurulu 3 Mart 2012 
Cumartesi günü toplandı. Toplantıya Tür-
kiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Ge-
nel Başkanı İsmail Koncuk, İlksan Genel 
Başkanı Tuncer Yılmaz, Türk Eğitim-Sen 
Genel Mali Sekreteri Seyit Ali Kaplan, 
Ankara Şube Başkanları ile Ankara 3 
No’lu Şubeye Bağlı İlçe Temsilcilikleri ka-
tıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının 
okunmasının ardından açılış konuşmasını 
Ankara 3 No’lu Şube Başkanı Ertekin En-
gin yaptı. İlksan Başkanı Tuncer Yılmaz da 
bir konuşma yaparak, İlksan ile ilgili bilgi-
ler verdi.

Daha sonra kürsüye gelen Genel Baş-
kan İsmail Koncuk, Sendika Kanununun 
17 aydır çıkarılamadığını kaydederek, 
bunun sorumlusunun Hükümet oldu-
ğunu ifade etti. Koncuk şunları söyledi: 
“Sendika Kanununun çıkarılamamasının 
tüm sorumluluğu Hükümetin omuzların-
dadır. Bazı çevreler tarafından Türkiye’de 
kanun çıkarma yetkisi sendikalara aitmiş 
gibi sendikaları suçlayıcı yorum yapıyor. 
Bu çok yanlıştır. Kanun çıkarma yetkisi 
TBMM’dedir. Bu Hükümete ait bir so-
rumluluktur. Ocak ayından beri kanun 
çıkmamış. Tam 5 milyon insanın cebine 
girecek paradan bahsediyoruz. Mart ayın-
dayız. Bize verilmesi gereken para hala 
devletin kasasında bekliyor. Bu para ka-
sada ne kadar bekletilirse devletin o kadar 
işine geliyor. Artık bu olaya iyi niyetle ba-
kamaz hale geldik. Bunun üzerinden bir-
takım hesaplar yapılıyor. 4+4+4 şeklindeki 
modeli de değerlendiren Genel Başkan 
Koncuk, “Birileri masa başında otura-
rak, kendi hedefleri doğrultusunda sistem 
oluşturuyor. Öğretmenler, öğrenciler nasıl 
etkilenir diye düşünmüyor. Kendilerinin 
doğruları var. Bu hesap üzerinden gidiyor-

lar. 4+4+4 konusunda basın açıklamaları 
yaptık, alt komisyonda görüşlerimizi ifade 
ettik. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum 
ki, 5 yıllık ilkokul eğitimini 4 yıla düşür-
düğünüzde sınıf öğretmenlerinin yüzde 
20’si norm kadro fazlası oluyor. Buna ‘ol-
maz’ diyen insan aklını peynir ekmekle ye-
miştir. Geçen gün alt komisyonda Eğitim 
Bir-Sen’in Genel Sekreterine ‘4+4+4 şek-
lindeki sistemin fikir babası siz misiniz?’ 
diye sordum. ‘Evet biziz’ dedi. ‘Bu sistemi 
getirdiğinizde sınıf öğretmenlerinin yüzde 
20’sinin norm kadro fazlası olacağını bil-
miyor musunuz?’ diye sordum. Eğitim Bir-
Sen’in Genel Sekreteri ‘Köy okulları açıla-
cak’ dedi. ‘Norm kadro fazlası öğretmenleri 
köylere mi göndereceksiniz?’ diye sordum. 
Cevap veremedi. 50 bin sınıf öğretmeni 
norm kadro fazlası oluyor. Ancak hiç kor-
kuları yok. Hala bu sistemi savunuyorlar. 
Türkiye’nin şu anda mevcut sistemde 126 
bin öğretmen ihtiyacı var. 2. kademe eğiti-
mi 3 yıldan 4 yıla çıkardıklarında da 100 
bin öğretmen ihtiyacı daha doğacak. Orta-
okulu niye 3 yıldan 4 yıla çıkarıyorsunuz? 
Ülkemizin ve öğretmenlerimizin 5 yıllık il-
kokul eğitimine ilişkin engin tecrübesi var. 
Buna rağmen niye birici kademe eğitimi 5 
yıldan 4 yıla düşürüyorsunuz? Ben yaptım 
oldu anlayışı var. Öte yandan ilk 4 yıldan 
sonra öğrencilere açık öğretim hakkı ge-
tiriyorlar. Bu, anne babalara ‘çocuklarınızı 
okula göndermeyin’ demektir. Şu anda ül-
kemizde okullaşma oranı yüzde 98’dir. Siz 
açık öğretim hakkını birinci kademeden 
sonra verirseniz, birçok bölgede milyonlar-
ca öğrencinin okula gitmeyeceğine iddiaya 
girerim. Ebeveynler ‘çocuğum tarlada ça-
lışsın’ diyecek. Sadece Doğu ve Güneydo-
ğu Anadolu Bölgesinde değil, Ankara’da 
da, Edirne’de de, Mersin’de de aynı durum 
söz konusu olur. Milyonlarca okur-yazar 
olmayan insan ortaya çıkar. Tepkiler üze-
rine açık öğretimi ikinci 4 yıldan sonraya 
bıraktılar. Bu da son derece yanlıştır. Dev-

letin görevi yüz yüze eğitimi sağlamaktır. 
Aslında aklı başında olan ve öngörü sahibi 
tüm öğretmenlerin ayağa kalkması lazım. 
Burada öğretmenin rolü sıfırlamak mı is-
teniyor? Bu, ‘yüz yüze eğitimin lisede öğ-
renciye faydası yok’ demektir. Öğretmenler 
bunu hakaret olarak algılamalıdır. Bir ço-
cuğun eğitilip, eğitilmemesi toplumun her 
kesimini ilgilendiriyor. Eğitim almamak 
gibi bir hak olmaz. Eğitim almamak gibi 
bir demokrasi olabilir mi? Okula başlama 
yaşını da 5’e düşürmüşler. Allah akıl fikir 
versin. Kas gelişimi, sinir koordinasyonu 
henüz oluşmamış çocukların ilkokul birin-
ci sınıfa alınması son derece yanlıştır. Ayrı-
ca okulların fiziki alt yapısı uygun mudur? 
İşte biz tüm bunlara karşı çıkıyoruz.”

ATATÜRK’E HAKARET 
EDEN KİTABI TAVSİYE 

LİSTESİNDEN 
ÇIKARTTIRDIK

Milli Eğitim Bakanlığının tavsiye et-
tiği 100 kitap arasında bulunan ve Ulu 
Önder Atatürk’ten “Türk Diktatör” ola-
rak bahseden ‘Küçük Prens’ adlı kitap 
2005 yılında Türk Eğitim-Sen’in çaba-
larıyla listeden çıkartılmıştı. Ancak sen-
dikamıza söz konusu kitabın öğrencilere 
önerilecek kitaplar arasında tekrar yer 
bulduğunun bildirilmesi üzerine Türk 
Eğitim-Sen olarak Küçük Prens isimli 
kitabın listeden çıkarılması hususunda 
Mili Eğitim Bakanlığı ile yeniden yazış-
malar yapılmış olup; Milli Eğitim Ba-
kanlığı bu kitabın 2012-2013 eğitim öğ-
retim yılında itibaren öğretmen kılavuz 
kitabından çıkartılacağını açıklamıştır. 

Türk Eğitim-Sen’in öğrencilerimi-
zi aldatan, Türk Büyüklerine hakarette 
bulunan yayınlarla mücadelesi devam 
edecektir.
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Talip GEYLAN
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri

VURUN SENDİKAYA!

12 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştiri-
len referandumla Anayasamızın 26 mad-
desi değiştirildi.

Hatırlanacağı üzere; gerek referandum 
öncesi ve gerekse referandumun hemen 
akabindeki süreçte, Anayasanın değiştiri-
len maddelerinin, yeni Türkiye’nin muh-
teşem yarınlarına kapı açacağı söylene 
geldi.

Gazeteler, çarşaf çarşaf yayınlarıyla ge-
tirilen yeniliklerden bahsederek, yeni ça-
ğın müjdelerini vermek için birbirleriyle 
yarıştılar.

Sözde bağımsız sivil toplum kuruluş-
ları, bu Anayasa ile yeni Türkiye’nin daha 
demokrat bir düzende daha özgür yaşaya-
cağını çığırdılar.

Hatta bir sendika, “Kendi nikahımda 
bile böylesine rahat evet diyememiştim” 
pankartları açarak heyecanın doruğuna 
çıkmış ve yeni Anayasa ile kamu çalışan-
larının daha iyi ekonomik, sosyal ve idari 
koşullara sahip olacağının propagandası-
nı yapıyordu.

Sözün kısası, öylesine bir tablo çizili-
yordu ki; referandumla birlikte her şey 
değişecek, ülkenin içerisinde bulunduğu 
iktisadi ve sosyal tüm sorunlar çözülecek, 
Türkiye’nin önü açılacak ve rekabet içeri-
sinde olduğu ülkeler arasından sıyrılarak 
büyük bir sıçrama gösterecekti.

Peki ne oldu..?
Özellikle kamu çalışanlarına söz veri-

len düzenlemelere ne oldu?
Referandumdan sonraki üç beş ay içe-

risinde HSYK (Kanun 11 Aralık 2010’da 
değiştirildi) ve Anayasa Mahkemesi’nin 
kuruluş ve teşkilini düzenleyen kanunları 
(Kanun 30 Mart 2011’de değiştirildi) sü-
ratle TBMM’den geçiren AKP Hükümeti; 
aradan 18 ayı aşkın süre geçmesine rağ-
men hala sendika kanununda gerekli dü-
zenlemeleri hayata geçirmedi.

Toplu Sözleşme Mi? Toplu Paslaşma 
Mı?

Gerçi hazırlanan tasarıya bakınca, 
yasanın bu haliyle yürürlüğe girmesi mi, 
yoksa girmemesi mi çalışanlar için daha 
hayırlıdır, orası da meçhul!

Çünkü, görülüyor ki, AKP Hükümeti, 
Toplu Sözleşme masasını bir orta oyunu 
sahnesine çevirmenin, pazarlık masasını 
de sükunetin ve biatın hakim olduğu bir 

sürece döndürmenin gayreti içerisinde. 
Hükümetin her icraatını tefsir etmek 

ve toplumsal alt yapısını hazırlamakla 
kendi varlığını konumlandırmış olan bir 
sendikayla “al gülüm ver gülüm” tarzında 
yapılacak bir Toplu Sözleşmenin kamu 
çalışanları için neyi ne kadar getireceği 
malumdur. 

Üye sayısı bakımından ekseriyeti oluş-
turan diğer sendikalara söz hakkı verme-
yen, sendikalara Kamu Görevlileri Ha-
kem Kurulu’na dahi başvurabilme hakkı 
tanımayan bu sürece Toplu Sözleşme mi 
diyeceğiz, Toplu Paslaşma mı diyeceğiz 
bilemiyorum!

Buraya kadar söylediklerimiz sürecin 
teknik boyutu. 

Gelinen noktayı, bir de ahlaki açıdan 
değerlendirmek gerekmez mi?

Düşünebiliyor musunuz? Cumhuriyet 
tarihi boyunca ilk kez kamu çalışanları 
yeni yılda zamsız maaş almak durumun-
da kaldılar. Böylesi bir tablo, savaş hali ya 
da telafi edilemeyecek büyük boyutta bir 
ekonomik kriz durumunda kabul edile-
bilir. Ülkenin kaynaklarının yetersizliği 
ve içerisinde bulunduğu ekonomik prob-
lemlerin ortaya çıkardığı kriz durumun-
da, toplumun her kesiminin, payına dü-
şen fedakarlığı göstermesi beklenen bir 
tavırdır. 

Fakat ortada ne bir ekonomik kriz, ne 
kaynak sıkıntısı, ne savaş hali durumu 
var!

Olan ne?
Tam anlamıyla beceriksizlik, sözünde 

durmamak, memurları kandırmak, kamu 
çalışanlarının emeğine saygı gösterme-
mek durumu sözkonusudur.

Eşeğini Dövemeyen Palanını Döver-
miş

Son günlerde bazı işyerlerinde sendika 
üyelerinin istifa etmek yoluyla tepkilerini 
ortaya koydukları; bu tutumlarına gerek-
çe olarak da maaş zamlarını hala alama-
mış olmalarını gösterdikleri duyumları 
alınmaktadır. 

İşte başlıkta ifade edilen atasözü tam 
da bu durumu çok güzel anlatıyor değil 
mi?

On yıldır tek başına iktidar olan bir 
Hükümet işbaşında.

Ki, iktidar partisi, parlamentodan iste-

diği yasayı istediği zaman geçirebilecek 
milletvekili çoğunluğuna sahip.

En radikal konularda bile; kamuoyu 
beklentilerini, gerçeklikleri, uygulanabi-
lirliği ve hatta hukuk ilkelerini dahi dik-
kate almadan eyleme cüretini gösteren bir 
Hükümet anlayışı sözkonusu.

Ve bu niteliklere sahip olan Hükümet, 
verdiği sözleri unutarak 18 aydır sendika 
kanununda gerekli düzenlemeleri gerçek-
leştiremediği için Toplu Sözleşme yapıla-
madı; kamu çalışanları da bundan dolayı 
maaş zamlarını alamadı!

Bunun karşılığında ise özellikle Türki-
ye Kamu-Sen ve bağlı sendikalarının ay-
lardır yapmadıkları eylem ve gerçekleştir-
medikleri görüşme kalmadı. Bir vesileyle 
konuyu kamuoyu gündemine getirmek 
için neredeyse her hafta bir etkinlik or-
taya koyarak ön plana çıktılar. Alanların 
ateşini söndürmemek için gayret göste-
rirken; siyasi partilerle, TBMM’de grubu 
bulunan partilerin yetkilileriyle, ilgili Ba-
kanlarla ve nihayetinde Başbakan ile de-
faetle görüşerek yasanın olgunlaşması ve 
bir an önce çıkarılması için emek sarfett-
tiler. Genel Başkanımız referandumdan 
bu yana yüzlerce medya programında bu 
konuyu dillendirdi, yetkililere çağrıda bu-
lundu. Şubelerimiz, hem Ankara’da hem 
de yurdun dört bir yanında sürekli bir ey-
lemliliği sergilediler.

İşte bu gerçeğin gözden kaçırılmaması 
gereklidir. 

Özellikle de kamu çalışanları, onlar 
için gecesini gündüzüne katarak, kar so-
ğuk ayaz demeden hak arama mücadele-
sine emek veren sendikalarına ve özellikle 
Türkiye Kamu-Sen’e sahip çıkmalıdırlar. 
Kamu çalışanları şunu çok iyi bilmelidir 
ki, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların 
dışında onlara sahip çıkacak, haklarının 
mücadelesini verecek ikinci bir adres yok-
tur! 

Bundan dolayı çalışanlar, demokratik 
tepkilerini ortaya koyarken adresi şaşır-
mamalıdırlar.
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Arkadaşlarımız; destek verdikleri ya-
pıların beklentilerini karşılamamasından 
dolayı hayal kırıklığı yaşayan ve bunun 
neticesinde içerisine düştükleri mahcubi-
yetin kızgınlığını hisseden meslektaşları-
mızın gazına gelmemelidir. 

Bizim her bir üyemiz için, sendikamız, 
övünç duyacakları bir performansı ortaya 
koymaktadır:

Türk Eğitim-Sen’e yönelik olarak; 
Eğitim çalışanlarını ilgilendiren her-

hangi bir durumda kayıtsız kaldığı, 
Hükümetin ya da muhatap olduğu-

muz kurumların herhangi olumsuz bir 
uygulamasına müdahil olmadığı, 

Eğitim çalışanlarının hak arama mü-
cadelesinde pasif kalarak dirayet göstere-
mediği, alanlara inemediği, hukuk meka-
nizmasına başvuramadığı, 

… vs. gibi eleştiriler getirilemez.
Çünkü, Türk Eğitim-Sen ADAM GİBİ 

SENDİKACILIĞIN YÜZ AKIDIR!
Evet, kamu çalışanları tepki ortaya 

koymalıdır.

Hem de yüksek sesle,
Hem de her fırsatta.
Korkmadan, çekinmeden, cesaretle…
Kamu çalışanları;
Verdiği sözleri tutmayan, kandıran, 

yalan söyleyen, çalışanları birbirine dü-
şürmeye gayret eden; istediği ve işine 
gelen yasal düzenlemeleri bir gecede çı-
karan fakat sendika kanununu 18 aydır 
düzenlemeyen iktidara,

Dünyanın 16. büyük ekonomisi oldu-
ğumuz ve Gayri Safi Mili Hasılamızın son 
on yılda % 219 arttığıyla övünen; diğer 
yandan kamu çalışanlarının milli gelirden 
aldığı payı on yılda % 8,43’ten % 5,6’ya 
gerileten ve açıklamalardan anladığımıza 
göre Mayıs ayına kadar da memurların 
maaş zamlarını vermeyecek olan Hükü-
mete, 

Bunun yanında;
Çalışanları temsil ettiğini unutarak, si-

yasi iktidarın her icraatını tefsir etmenin 
uğraşında olan, çalışanları sıkıntıya sokan 
durumlarda bile alanlara inme cesaretini 

gösteremeyen ve hatta “Aman! yandaşı 
olduğum iktidara ziyan olmasın” diyerek 
ortaya konulan sendikal mücadeleleri sa-
bote eden sözde sendikalara TEPKİ KOY-
MALIDIRLAR!

Yürekten inanıyorum ki, çalışanlar, 
herkese hak ettiği ölçüde ve şekilde mua-
mele ederse; işte o zaman herkes HİZAYA 
GELECEKTİR. 

Çalışanların emeğine ihanet edenler 
ve görmezden gelenler, bu onurlu duru-
şun karşısında GEREĞİNİ YAPMAK du-
rumunda kalacaklardır.

Unutmayalım;
Onlarca yıllık siyasi ve bürokrasi tec-

rübemiz göstermiştir ki, haklarımızın ko-
runması ve yeni kazanımlar için örgütlü 
sendikal mücadeleden başka ikinci bir 
vasıtamız yoktur. Bu gerçekten hareketle; 
bütün çalışanlar ilkeli, mücadeleci, kararlı 
ve şahsiyetli sendikal mücadeleye omuz 
vermelidir. 

Adres belli!
Saygılarımla.

GENEL MERKEZ POLATLI’DA 
İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI

Ankara 6 No’lu Şube tarafından Polatlı’da 
ilçe temsilcileri istişare toplantısı yapıldı.

Polatlı Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen 
toplantıya Türk Eğitim-Sen Genel Merke-
zi adına Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme 
Sekreteri M.Yaşar ŞAHİNDOĞAN, An-
kara 6 No’lu Şube Başkanı Veli KESKİN ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Polatlı İlçe Tem-
silcisi Erol AKMAN ile işyeri temsilcileri 
katıldı.

Polatlı İlçe Temsilcisi Erol AKMAN’ın 
açış konuşmasının ardından söz alan 6 No’lu 
Şube Başkanı Veli KESKİN, Ek ödemeler 
konusundaki mağduriyete dikkat çekerek, 
Türk Eğitim-Sen’in öğretmen ve akademis-

yenleri yok sayan düzenlemeye tepki 
gösterdiğini ve tüm illerle Ankara’da 
bu amaçla eylemler ortaya koyduğunu 
ifade etti.

Daha sonra söz alan Genel Mevzuat 
ve Toplu Görüşme Sekreteri M.Yaşar 
ŞAHİNDOĞAN, sendikanın yaptığı 
çalışmalardan ve hukuk mücadelesin-
den bahsederek, nerede bir haksızlık ve 
hukuksuzluk varsa Türk Eğitim Sen’in 
bunların karşısında durduğunu ve bun-

larla mücadele ettiğini belirterek, Ülkemizde 
ve Milli Eğitimde yaşanan gayrı milli uygu-
lamalardan örnekler verdi. Milli Eğitim Ba-
kanlığının ‘’Millilik’’vasfını çok önemsedik-
lerini belirtti. Türk Eğitim–Sen ‘in Eğitimin 
millilik vasfına karşı yapılan ve son dönemde 
de gittikçe artan saldırılara karşı mücadele 
ettiğini anlattı.

Toplantının son bölümünde işyeri tem-
silcilerinin çeşitli konularda yönelttikleri 
sorular cevaplandırılarak istişare toplantısı 
bitirildi.

YARGI “SENDİKAL 
FAALİYET 

KAPSAMINDAKİ 
AÇIKLAMA 

CEZALANDIRILAMAZ” 
DEDİ

Osmaniye Şube Başkanımız Ah-
met Rasim ASKER’i temsilen Türk 
Eğitim Sen olarak açtığımız dava-
da, Adana 2. İdare Mahkemesi’nin 
2011/1237 E, 2012/181 K. Sayılı ve 
14.02.2012 tarihli kararı ile Osmani-
ye Şube Başkanımızın kınama cezası 
ile tecziyesine ilişkin işlemin, isnad 
edilen suçlamaların sendikal faaliyet 
kapsamında değerlendirilmesi ve sen-
dika üyelerinin menfaati için yetkili 
makamlara başvuru ve basına açıklama 
yapma hakkının bulunduğu gerekçe-
siyle iptaline karar verilmiştir.
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İL EMRİ UYARIMIZA MEB’DEN CEVAP...
Türk Eğitim-Sen olarak eş özrüne bağ-

lı yer değiştirme isteğinden bulunanlar 
için il/ilçe emri uygulamasının devamının 
sağlanarak öğretmenlerin mağduriyetle-
rinin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanlığı’na yazdığımız yazıya Bakanlıkça 
cevap verilmiştir. Bakanlığın cevabi yazısı-
nın içeriğinde;

“Millî Eğitim Bakanlığının yeniden 
yapılandırılmasıyla ilgili 652 sayılı Kanun 
Hükmündeki Kararnamede personele iliş-
kin hükümlerden atamayla ilgili 37. mad-
dede belirtildiği üzere “bakanlıkça belirle-
necek özür grubuna bağlı yer değiştirmeler 
yaz tatillerinde yapılır” hükmü uyarınca 
2012-2013 eğitim öğretim yılından itiba-

ren 2012 Eylül ayında atamalar gerçekleş-
tirilecektir.

Özür durumuna bağlı yer değiştirme-
lerde il/ilçe emri uygulaması, o il/ilçedeki 
öğretmen ihtiyacının bulunması ve bunun 
il/ ilçe emri ile devamlılık arz etmesi, öğ-
retmen ihtiyacının karşılanmasında ve ata-

nacağı il/ilçede görev yerinin belirlenmesi 
sürecinde önemli bir sıkıntı yaşanmaktadır. 
Bu nedenle. İlgili öğretmenler 2012 yılın-
dan itibaren özür durumundan il ya da ilçe 
milli eğitim müdürlüğü emrine öğretmen 
atamasının yapılmayacağı, alanında norm 
kadro açığı bulunmaması veya hizmet pu-
anı yetersizliği nedeniyle yer değiştirme 
suretiyle ataması yapılamayanların ise ilgi 
652 sayılı KHK’nin 37. maddesinin beşin-
ci fıkrasına göre aylıksız izinli sayılmaları-
nı isteyebileceklerdir.”

 Bakanlık mağduriyetleri giderme adı-
na hiçbir şey yapmamaya devam etmek-
tedir. Bu hususta Türk Eğitim-Sen olarak 
çalışmalarımız devam edecektir.

TBMM’DE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN 
HAKLARINI KORUDUK

Zorunlu eğitimi kademelendirilerek 
12 yıla çıkaran ve 8 yıllık kesintisiz eğiti-
me son veren yasa teklifi için kurulan alt 
komisyon 28 Şubat tarihinde sendikaların 
görüşlerini dinledi.

 Komisyon Başkanı AKP Kocaeli 
Milletvekili Fikri Işık, Komisyon Başkan 
Vekili AKP Amasya Milletvekili Avni 
Erdemir, Komisyon Üyeleri AKP Mersin 
Milletvekili Çiğdem Münevver Öktem, 
CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter ve 
MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeni-
çeri; Türk Eğitim-Sen, Eğitim Bir-Sen, 
Eğitim-Sen ve Eğitim-İş’in 4+4+4 şeklin-
deki sistem hakkındaki görüşlerini dinle-
yerek, hazırladıkları raporları inceledi.

 Komisyonda sendikamızı temsilen 
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen 
Genel Başkanı İsmail Koncuk ve Genel 

Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri M. 
Yaşar Şahindoğan hazır bulundu. Genel 
Başkan İsmail Koncuk yaptığı konuşma-
da sınıf öğretmenlerinin haklarını korudu. 
“Eğitim-Bir-Sen’e 4+4+4 şeklindeki mo-
delin fikir babası siz misiniz?” diye soran 
Genel Başkan Koncuk, Eğitim-Bir-Sen’in 
“evet” cevabı vermesi üzerine şunları kay-
detti: “Bu yasa teklifiyle yıllara dayanan 
tecrübelerimiz bir kalemde silinmekte-
dir. Bunu da ‘vesayet dönemini kapatmak’ 
gibi sözlerle süslemeye çalışıyorlar. Mese-
le yeni olmak değil, doğru olmaktır. Her 
eski kötü olmadığı gibi, her yeni de doğru 
demek değildir. Bilindiği gibi 4+4+4 şek-
lindeki sistem 18. Milli Eğitim Şurası’nda 
Eğitim-Bir-Sen’in önergesi ile ortaya çık-
mıştır. Burada soruyorum: 4+4+4 hangi 
pedagojik gerekçelerle uygulanacak? Ül-

kemizin ve öğretmenlerimizin engin bir 5 
yıllık ilkokul tecrübesi var. Şimdi bu yasa 
teklifiyle bunlar paketlenip kenara atılı-
yor. Niye? Ben bilimsel bir açıklama bu-
lamıyorum. İlkokul eğitimi niçin 5 yıldan 
4 yıla düşürülüyor, ortaokul eğitimi niçin 
3 yıldan 4 yıla çıkarılıyor? Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın fikirlerinin bu yasa teklifine 
yansıdığından şüpheliyim.”

İlkokul eğitimini 5 yıldan 4 yıla dü-
şürülmesiyle 50 bin sınıf öğretmeninin 
norm fazlası duruma düşeceğinin altını 
çizen Genel Başkan Koncuk, “Anlaşılan 
o ki, Eğitim Bir-Sen 250 bin sınıf öğret-
meninin başına ne geleceğini hesap ede-
memiştir. İkinci kademe eğitimini de 4 
yıla çıkarıldığında öğretmen ihtiyacı do-
ğacaktır. Bu durumda öğretmen ihtiyacı 
nasıl karşılanacaktır? Öğretmen atamaları 
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ihtiyacı karşılamaktan uzaktır, öğretmen 
açığı ücretli öğretmenler eliyle giderilme-
ye çalışılmaktadır. Şu anda ülkemizde 60 
bin ücretli öğretmen istihdam edilmekte-
dir. Dolayısıyla 4+4+4 şeklindeki model 
50 bin öğretmenin norm fazlası olma-
sına neden olacağı gibi, ikinci 4 yılda da 
öğretmen ihtiyacına yol açacaktır. Bu kez 
Bakanlık öğretmen açığını gidermek için 
daha fazla sayıda ücretli öğretmen görev-
lendirmesi yapacaktır. Dolayısıyla sistem 
hem müfredat, hem öğretmen yönünden 
yeniden gözden geçirilerek; eğitim-öğre-
timimiz, milyonlarca öğrencimiz içinden 
çıkılmayacak bir macera ile karşı karşıya 
bırakılmamalıdır” dedi.

Mevcut sistemin de, yeni getirilmesi 
planlanan sistemin de yönlendirme yap-
madığına dikkat çeken Genel Başkan İs-
mail Koncuk, “bizim eğitim sistemimiz 
maalesef ‘yönlendirmesiz’ bir sistemdir, 
yeni sistemde de yönlendirme söz ko-
nusu değildir” dedi. Koncuk, okul önce-
si eğitimin zorunlu eğitim kapsamından 
çıkarılmasına da sert eleştiriler yöneltti. 
Koncuk, “Okul öncesinin zorunlu eği-
tim kapsamından çıkarılmasını anlamak 
mümkün değil. Şu anda okul öncesi eği-
tim 71 ilde zorunludur. İlköğretim öncesi 
okullaşma oranı Fransa, İngiltere, İtalya’da, 
Belçika’da, İspanya’da, Hollanda’da yüzde 
100’dür. Türkiye bu anlamda yıllarını kay-
betmiştir. Bu nedenle okul öncesi eğitimi 
zorunlu hale getirerek, kaybolan yıllarımızı 
telafi etmeliyiz. Neden bundan geri adım 
atıyoruz? Fiziki sorunlar olabilir, öğretmen 
ihtiyacımız da olabilir. Ama bu konuda 
neden havlu atalım? Okul öncesi eğitimin 
zorunlu olması konusunda hem Eski Mil-
li Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, hem 
de Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in 
açıklamaları var. Okul öncesi eğitimi isteğe 
bağlı hale getirirsek sonuç alamayız” diye 
konuştu.

Genel Başkan Koncuk sendikamızın 

önerisinin 1+5+3+4 olmak üzere 13 yıl zo-
runlu eğitim olduğunu kaydederek, birinci 
ya da ikinci 4 yıldan sonra öğrencilere açık 
öğretime gitme imkânının tanınmama-
sı gerektiğini de kaydetti. Koncuk şunları 
söyledi: “ Eğitim yüz yüze verilmelidir. İs-
ter ilk 4 yıl, ister ikinci 4 yıl hiç fark et-
mez her iki durumda da öğrencileri açık 
öğretime yönlendirmek sorun yaratır. Bu 
noktaya nasıl gelindi? Anlamak müm-
kün değil. Tebeşir tozu yutmuş insanların 
buna ‘amin’ dememesi gerekir. Biz bu şe-
kilde öğretmeni önemsiz bir varlık olarak 
görüyoruz. Ayrıca açık öğretim; kız ço-
cuklarının okullaşmasının önünde büyük 
bir engel olacak, çocuk gelinlerin sayısını 
artıracak, çocuk işçiliğine meşru zemin ka-
zandıracaktır. Dolayısıyla öğrencileri açık 
öğretime yönlendirmek faciaya neden olur. 
Öğrencilere asla açık öğretim imkânı veril-
memelidir. Zorunlu eğitim çağındaki ço-
cuklarımız için açık öğretim, ancak, sağlık 
durumu müsait olmayan ve çalışmak için 
başka bölgelere giden geçici tarım işçisi ai-
lelerin çocukları için uygulanabilir. Bunun 
dışındaki tüm çağ nüfusunun okula mutla-
ka gitmesi sağlanmalıdır.”

Yasa teklifinde yer alan katsayı düzen-
lemesi ile ilgili görüşlerini de dile getiren 
Genel Başkan Koncuk, “1997 yılından 
önce meslek liseleri başarılı öğrencileri 
bünyesine katarken, katsayı eşitsizliği ile 
birlikte bu öğrenciler düz liselere yöneldi-

ler. Katsayı adaletsizliği ile meslek liseleri-
ni bitirdiler. Sendikamız, bu uygulamanın 
adaletsiz olduğunu, meslek lisesi öğren-
cilerini mağdur ettiğini, ülkemizi dün-
ya teknoloji yarışından kopardığını her 
platformda ifade etmişti. Bu nedenle yasa 
teklifinde yer alan katsayı eşitleme düzen-
lemesi bizleri memnun etmiştir. Yıllardır 
hiçbir bilimsel ve pedagojik yönü olma-
yan katsayı zulmünün kaldırılması, mes-
lek lisesi öğrencilerimizi rahatlatacak ve 
onların da üniversiteli olabilmesi için eşit 
koşullarda yarışmasını sağlayacaktır” diye 
konuştu. Genel Başkan Koncuk, bu arada, 
alt komisyon üyesi olan ve toplantıda hazır 
bulunan CHP İstanbul Milletvekili Nur 
Serter’e yönelik olarak ise, “Sayın millet-
vekilinin katsayı konusunda açtığı davayı 
geri çekmesi, toplum nazarında kendisini 
büyütecektir. Bu sebeple, Sayın Serter’in 
katsayı konusunda açtığı davayı geri çek-
mesini istirham ediyorum” dedi.

Genel Başkan Koncuk, imam hatiplerin 
önünün kapanmaması, imam hatip okulla-
rının orta bölümünün açılması gerektiğini 
de kaydetti ve şunları söyledi: “Türkiye’de 
din istismarı yapılmamalıdır. Bu nedenle 
imam hatip okullarının orta bölümü açıl-
sın. Ancak açılmazsa okullarda seçmeli din 
eğitimi ya da seçmeli Kuran-ı Kerim eği-
timi verilmelidir. Din bir ihtiyaçtır. Şayet 
bunu karşılamazsanız din eğitimi merdi-
ven altında yapılır.”
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KARAMAN İŞYERİ TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI YAPILDI

Karaman Şube Başkanlığı 2 Mart 2012 
Cuma Günü İşyeri Temsilcileri İstişare 
Toplantısı düzenledi. Toplantıya Genel 
Teşkilatlandırma Sekreteri Talip GEY-
LAN ile Genel Dış İlişkiler ve Basın Sek-
reteri Sami ÖZDEMİR de iştirak ettiler.

Şube Başkanı Mehmet Serin’in açılış 
konuşmasıyla başlayan programda Merkez 
Yönetim Kurulu üyeleri de birer konuşma 
yaparak katılımcıları bilgilendirdiler.

İlk olarak söz alan Genel Teşkilat-
landırma Sekreteri Talip Geylan, başarı-
lı çalışmalarından dolayı Karaman Şube 
Başkanlığına teşekkür ederek, “Karaman 
teşkilatımız bir açıdan örnek teşkil eden 
şubelerimizden bir tanesidir. Bugün top-
lantımıza iştirak eden eski şube başkan-
larımız olmak üzere teşkilatımıza emeği 
geçen bütün arkadaşlarımıza minnetlerimi 
sunuyorum. Bu tablo Türk Eğitim-Sen’in 
büyüklüğünün göstergesidir. Son onbeş yıl 
içerisinde görev yapmış ve şu an burada 
toplantımıza iştirak etmiş olan dört şube 
başkanımız birlik içerisinde hizmetleri-
ne devam etmektedir.” Dedi. 4688 Sayılı 
sendika kanununda yapılacak değişiklikler 
hususunda da bilgi veren Geylan son gün-
lerin tartışma konularının başında gelen 
eğitim sistemi değişikliğini de eleştirdi. 
Bir sendikanın teklifi ile TBMM’ye sunu-
lan 4+4+4 sisteminin eğitim çalışanlarını 
ve eğitim sistemini sıkıntıya düşüreceğini 
söyleyen Geylan, “Sürecin başlangıcı dahi 
sakattır. Düşünebiliyor musunuz; eğitim 
sisteminde çok radikal ve köklü bir deği-
şiklik yapılıyor, fakat bunda ülkenin Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın dahli yok. Teklif sa-
dece bir partinin mutfağında kotarılıyor, 
eğitimcilere figüran bile olsa rol verilmiyor. 
Böyle ucube bir tarz olabilir mi? Gerçek-
lerden bihaber olan sendika ve siyasetçileri 
uyarıyoruz; 40-50 bin sınıf öğretmenini 
norm fazlası durumuna düşürecek olan bu 

teklifin altında kalırsınız. Hiçbir pedago-
jik ve gerçekci gerekçe ortaya koymadan 
‘ben yaptım oldu’ mantığıyla getirdiğiniz 
bu teklifin ısrarından vazgeçin ve çocuk-
larımızın ve öğretmenlerimizin mağduri-
yetine neden olmayın. Türk Eğitim-Sen 
olarak 1+5+3+4 şeklinde bir öneri ortaya 
koyuyoruz. Bu teklifimizle, hem iktidarın 
fiilen uyguladığı zorunlu okul öncesi eğiti-
mini kapsam dışında bırakılmamış, hem de 
öğretmenlerimizin ve eğitim sistemimizin 
on yıllara dayanan birikimi olduğu 5 yıllık 
tecrübe heba edilmemiş olacaktır. Bunun 
yanı sıra sınıf öğretmenlerimiz de mağdur 
edilmemesi sağlanacaktır. Öte yandan sen-
dika olarak ilk ve orta öğretimde zorun-
lu okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
dersinin yanı sıra eğitimin her kademe-
sinde seçmeli Din Eğitimi dersinin ve-
rilmesini öneriyoruz. Öte yanda ideolojik 
önyargıların bir yana bırakılmamasını ve 
İmam Hatip Liselerinin orta bölümlerinin 
yeniden açılmasından korkulmaması ge-
rektiğini düşünüyoruz.” Şeklinde konuştu. 
Alo 147 ve Okullar Hayat Bulsun projele-
rini de yakından takip ettiklerini söyleyen 
Geylan, eğitim çalışanların sıkıntıya soka-
cak durumlara müsaade etmeyeceklerini 
de sözlerine ekledi.

Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri 
Sami ÖZDEMİR de konuşmasında sen-
dikal çalışmalar hakkında bilgi vererek, 

Türk Eğitim-Sen’in faaliyetleri ve hizmet-
leri hakkında çalışanların bilgilendirilme-
sini, bunun için de özellikle işyeri temsil-
cilerinin aktif olması gerektiğini vurguladı. 
Sendikamızın medya genelinde çok mu-
teber bir konuma sahip olduğunu ifade 
eden Özdemir, “Şu bir gerçektir ki, sendi-
ka alanda hem yazılı hem de görsel med-
ya organlarında yer alma konusunda diğer 
sendikalarla mukayese dahi edilemeyecek 
ölçüde öndeyiz. Fakat gerek hizmet kolu-
muzun büyüklüğü, gerekse problemlerimi-
zin çokluğu nedeniyle sadece medya çalış-
malarıyla hedef kitlemize ulaşabilmemiz 
yeterli olmamaktadır. Bunu için sendika-
mızın kendi imkanlarını etkin bir şekilde 
kullanmamız gereklidir. Özellikle sendikal 
yayınlarımızın üyelerimize ve çalışanlara 
ulaştırılması çok önemlidir. Türk Eğitim-
Sen çok etkili bir sendikal mücadele yü-
rütmekte ve önemli kazanımlara imza at-
maktadır. İşte tüm bu çalışmalar hakkında 
eğitim çalışanlarının yeterli düzeyde bilgi-
lendirilmesi önemlidir. Bu anlamda teşki-
lat yöneticilerimizin ve temsilcilerimizin 
emeğine ihtiyacımız bulunmaktadır. Öte 
yandan hizmet kolumuzda sendikalaşma 
oranın hala beklenen düzeyde olmadığı-
nı görüyoruz. Özellikle bayan çalışanla-
rın sendikal örgütlenmeye yaklaşımının 
artırılması için yeni önlemler geliştirmek 
gerekmektedir.” Dedi. Sendikal mücadele-
nin adresinin alanlar olduğunu ifade eden 
Özdemir, “Eylem yapma cesaretini göste-
remeyen ve işverene karşı duruş sergileye-
meyen sözde sendikalara eğitim çalışanları 
prim vermemelidir. Çalışanlar unutmama-
lıdır ki, böylesi yapıların gelişmesi demek 
sahip olduğumuz hakların Hükümet tara-
fından her geçen gün biraz daha kırpılması 
demektir” şeklinde konuştu.

Karaman programı dahilinde İl Mili 
Eğitim Müdürlüğünü de ziyaret eden 
Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Milli 
Eğitim Müdürü Bekir Aksoy ve İl Dene-
tim Başkanı Ahmet Saim Durgun ile de 
birer görüşme gerçekleştirdiler.
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AKSARAY İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

Aksaray Şube Başkanlığı, 3 Mart 2012 
Cumartesi günü İşyeri Temsilcileri İstişa-
re Toplantısı düzenledi. Şube merkezinde 
düzenlenen toplantıya, Genel Teşkilatlan-
dırma Sekreteri Talip GEYLAN ile Genel 
Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami ÖZ-
DEMİR de katıldılar.

Şube Başkanı Ali Toprak’ın bilgilendir-
me konuşmasıyla başlayan toplantıda, ilk 
olarak Genel Teşkilatlandırma Sekreteri 
Talip Geylan bir konuşma yaparak katılım-
cılara hitap etti. Aksaray’ın sendikalaşma 
oranı açısından zirvede olduğuna dikkat 
çeken Geylan, “2011 Mutabakat metin-

leri esas alındığında Aksaray % 77,68’lik 
oranla hizmet kolumuzda sendikal örgüt-
lenmenin en yüksek oranda temsil edildiği 
bir ilimiz. Bu bilinçli tavırlarından dolayı 
Aksaraylı tüm meslektaşlarımızı tebrik 
ediyorum” dedi. 4688 sayılı yasada henüz 
gerekli değişikliklerin yapılmadığından 
dolayı henüz Toplu Sözleşmenin gerçek-
leştirilemediğini ve bundan dolayı kamu 
çalışanlarının mağdur edildiğini söyleyen 
Geylan, “Cumhuriyet tarihinde olağa-
nüstü dönemler dışında sanırım ilk defa 
memurlar yeni yılda zamsız maaş almak 
durumunda kalmışlardır. Anayasa referan-
dumundan 17 ay geçmiş olmasına rağmen 
Hükümet sendika kanununu düzenleme-
miş ve çalışanları mağdur etmiştir. İşlerine 

gelen yasaları bir gecede çıkaranların bu 
tutumunun devlet memurları tarafından 
sorgulanması gerekir. Fakat son günlerde 
görüyoruz ki, Hükümete yakın bazı haber 
siteleri yasadaki gecikmenin sendikalar 
arası anlaşmazlık olduğu yalanını kamu-
oyuna yaymaktadır. Bu asılsız yalan dahi 
Hükümetin kamu çalışanlarına yönelik 
sağlıksız bakışını perdeleyemeyecektir. 
Hükümeti uyarıyoruz, bir an önce Toplu 
Sözleşmeyi gerçekleştirecek düzenlemeleri 
yapın ve geçmişe dönük alacaklarımızı da 
yasal faiziyle birlikte ödeyin!” dedi. Çalış-
ma hayatında yaşanan problemlere de de-
ğinen Geylan, memurların iş güvencesinin 

tehdit altında olduğunu vurgulayarak, “Sa-
yın Faruk Çelik’in ve Hükümet adına ko-
nuşan diğer yetkililerin açıklamaları gös-
termektedir ki, memurların sahip olduğu 
iş güvencesi Hükümeti oldukça rahatsız 
etmektedir. Çok iyi biliyoruz ki, bu iktidar 
döneminde sözleşmelilik yaygınlaştırılmış, 
2002’de 10.000 olan kamudaki taşeron fir-
ma elemanı sayısı bugün 430.000’e yüksel-
miştir. Kamu çalışanları Cumhuriyet tarihi 
boyunca sahip oldukları en büyük kazanım 
olan iş güvencesine sahip çıkmalıdırlar. 
Bunu da ilkeli mücadele veren sendikalara 
destek olarak yapabilecekleridir. Hüküme-
tin uygulamalarını aklamak için yırtınan-
lara prim verilmesi kamu çalışanları için 
intihardan farksızdır. Nitekim 50-60 Bin 

sınıf öğretmeninin mağduriyeti pahasına, 
bir sendikanın, Hükümetin 4+4+4 tekli-
fine hararetle sahip çıkması ve AKP’nin 
önerisini izaha gayret etmesi bu durumun 
en somut ve yakın örneğidir.” Şeklinde ko-
nuştu.

Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri 
Sami ÖZDEMİR de konuşmasında Türk 
Eğitim-Sen’in milli bir sivil toplum kuru-
luşu olarak çok önemli bir görevi ifa ettiği-
ni vurgulayarak, “Sendikamız, eğitim çalı-
şanlarının hak ve hukukunu gözetmek için 
olağanüstü bir çaba ortaya koymakta; bu-
nun yanı sıra da bir sivil inisiyatif kuruluşu 

olarak önemli bir sorumluluğu üstlenmek-
tedir. Temsil ettiğimiz camia ve mensubu 
olduğumuz toplum adına her gelişmeye 
müdahil olmaya gayret gösteriyoruz. Bi-
rilerinin öğrenci andından, eğitim dilinin 
Türkçe olmasından, milli bayramların hal-
kımızla birlikte kutlanılmasından rahat-
sızlık duyduğu bu zamanda duruşumuzun 
daha da anlam kazandığını düşünüyorum. 
İnanıyoruz ki; Türk Eğitim-Sen’in bu ce-
sur duruşu hem eğitim çalışanlarından 
hem de toplumumuzdan takdir görmek-
tedir.” Dedi. Sendikal çalışmalarla ilgili 
olarak da bilgiler veren Özdemir, işye-
ri temsilcilerimize de seslenerek, “İşyeri 
Temsilcilerimiz sendikamızın çok önemli 
yönetim organını oluşturmaktadır. Üyele-
rimiz ve eğitim çalışanları ile birebir ile-
tişim halindeki yöneticilerimiz olan bu 
arkadaşlarımızın gayretleri ve destekleriyle 
sendikamız sahip olduğu itibarı yakala-
mıştır. Bundan sonra da işyeri temsilcile-
rimizin sağlayacağı katkılarla sendikamız 
daha da büyüyecek ve eğitim çalışanlarının 
hak arama mücadelesinin sarsılmaz kalesi 
olmaya devam edecektir.” Dedi.

Konuşmaların ardından Merkez Yöne-
tim Kurulu üyeleri tarafından katılımcıla-
rın soruları cevaplandırıldı, önerileri alına-
rak görüş alış verişinde bulunuldu.
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GENEL BAŞKAN; “OKULLAR HAYAT MI 
BULUR BELA MI BULUR BİLEMİYORUZ!” 

20. Kuruluş Yıldönümü etkinlik-
leri çerçevesinde 26 Şubat 2012 Pa-
zar günü Mersin’de düzenlenen İstişare 
Toplantısı’na Genel Mali Sekreter Seyit 
Ali KAPLAN ve Genel Teşkilatlandırma 
Sekreteri Talip GEYLAN ile birlikte katı-
lan Genel Başkan İsmail KONCUK katı-
lımcılara hitaben bir konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Okullar 
Hayat Bulsun” adıyla başlattığı projey-
le alakalı olarak ikazlarda bulunan Genel 
Başkan İsmail KONCUK, “Bu projenin 
uygulamaya geçmesiyle okullarımız hayat 
mı bulur yaksa bela mı bulur endişeliyiz” 
diyerek tereddütlerini dile getirdi. Mevcut 
haliyle bile okulların cidvvvvdi bir personel 
eksikliği ve güvenlik sorunları yaşadığını 
ifade eden Genel Başkan, “Okullarımızın 
gerçeğinden habersiz olanların hazırladığı 
bu projenin uygulanabilir olmadığın her-
kes biliyor. Saat 21:00’e kadar okulların 
nasıl açık tutulacağını, güvenliğin nasıl 
sağlanacağını, hangi personelle hizmet ve-
rileceğini, okulun ertesi gün eğitime nasıl 
hazırlanacağını birisinin açıklaması lazım. 
Hali hazırdaki duruma göre bile okul-
larımızın ihtiyacını karşılayamayan Ba-
kanlık ortaya çıkacak bu ekstra durumun 
getireceği talepleri nasıl karşılayacaktır 
bilemiyoruz. Bakanlığı bir kez daha ikaz 
ediyoruz: Bu proje eğitimin ve toplumun 
ihtiyacı olan bir proje değildir. MEB Eği-
timin ve eğitim çalışanlarının çözüm bek-
leyen acil sorunlarına çözüm getirmeli, tri-
bünlere oynamaktan vazgeçmelidir.” Dedi.

4688 Sayılı sendika kanununda yapı-
lacak değişikliklerle ilgili olarak da bilgi 
veren Genel Başkan Koncuk, “Anayasa re-
ferandumundan bugüne 17 ay geçmiş ol-
masına rağmen Hükümet hala sendika ka-
nununu düzenlemedi. İstedikleri yasayı bir 
gecede çıkaranların bu tutumu iktidarın 
kamu çalışanlarına bakışını çok net göster-
mektedir. Cumhuriyet tarihinde savaş hali 
hariç sanırım ilk defa çalışanlar zam alma-
dan yeni yılı yaşıyorlar. Aslında bu durum 
tam bir skandaldır. Öte yandan hazırlanan 
yasa tasarısında da akla ziyan hususlar var-
dır. AKP Hükümeti Toplu Sözleşme ma-
sasını dikensiz bir gül bahçesi sendikaları 
da kurduğu orta oyununda figüran olarak 
görmek istemektedir. Kendi yandaşlarıyla 
sözleşme yapmak isteyen Hükümet, Kamu 
Görevlileri Hakem Kurulu’nu da kontrolü 

altına alarak kamu çalışanlarının elini ko-
lunu bağlamak istemektedir. Ancak unu-
tulmamalıdır ki, Türkiye Kamu-Sen buna 
müsaade etmeyecektir. Masada sesimizi 
kesmeye çalışanlara, alanlardan yükselecek 
haykırışlarımızla ses verecek ve çalışanla-
rın haklarının gasp edilmesine engel ola-
cağımız bilinmelidir.” dedi.

Kamu çalışanlarına da seslenen Genel 
Başkan, oluşturulan korku imparatorlu-
ğunun çalışanları baskı altına almaya ça-
lıştığını fakat buna karşı da etkili sendikal 
mücadeleyle direnebilineceğini söyleyerek, 
“Kamu çalışanları rahat olsunlar. Türkiye 
Kamu-Sen ve bağlı sendikaları çalışanların 
hakları için tavizsiz mücadelesini sürdüre-
cektir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan 

sonra da çalışanların en büyük güvencesi 
biz olacağız. Ancak bu noktada çalışanla-
ra düşen görev; kendilerini siyasi iktidara 
pazarlayan yapılara prim vermemektir. Bu 
yapılar, ne kadar büyürse iktidarın cüreti 
de o derece artacaktır. Kamu çalışanlarının 
tek umudu, ilkeli ve mücadeleci sendikal 
harekete omuz vermektir. Bunun dışında 
çalışanların geleceklerini teminat altına 
alabilecek ikinci bir alternatifleri yoktur” 
şeklinde konuştu.

Genel Başkanın konuşmasından son-
ra, Mersin 1 No’lu Şube Başkanı Teva-
bil AKINCI tarafından hazırlanan şiltler 
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerine 
takdim edildi.
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GENEL BAŞKAN TARSUS’TA İŞYERİ 
TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ 

Genel Başkan İsmail KONCUK 26 
Şubat 2012 Pazar günü Mersin 2 Nolu 
Şube tarafından düzenlenen İşyeri Tem-
silcileri İstişare Toplantısı’na katıldı. Ge-
nel Başkana Genel Mali Sekreter Seyit 
Ali KAPLAN ve Genel Teşkilatlandırma 
Sekreteri Talip GEYLAN da eşlik ettiler.

Belediye Nikah ve Toplantı Salonunda 
gerçekleştirilen program saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Şube 
Başkanı Necmettin Ellibin’in açış konuş-
masından sonra Genel Mali Sekreter Seyit 
Ali KAPLAN ve Genel Teşkilatlandırma 
Sekreteri Talip GEYLAN, katılımcılara 
hitaben bilgilendirme konuşmaları yaptı-
lar.

Daha sonra kürsüye gelen Genel Baş-
kan İsmail Koncuk kapsamlı bir konuşma 
yaparak temsilcilere hitap etti. Konuşma-
sına Mersin 2 Nolu Şube yöneticilerine ve 
işyeri temsilcilerine başarılı çalışmaların-
dan dolayı teşekkür ederek başlayan Genel 
Başkan, “Hem ülke genelinde hem de Tar-
sus ölçeğinde büyük bir mücadele vererek 
önemli hizmetlere vesile oluyoruz. Sendi-
kamız bugün gelinen noktada ülkemizin 
en önemli sivil toplum kuruluşlarından ve 
en muteber eğitim sendikası olarak göz 
doldurmaktadır. Bugünlere gelmemizde 
teşkilatımıza başından bu yana emek veren 
arkadaşlarımızın katkısı büyük olmuştur. 
Türk Eğitim-Sen vefalı bir teşkilattır. Sen-

dikamıza emek veren bütün arkadaşları-
mıza minnetlerimi sunuyorum” dedi.

Kamu çalışanlarının kendi gelecekleri-
ni bekleyen tehlikenin farkında olması ge-
rektiğini söyleyen Genel Başkan, “Devlet 
memurları bir sabah uyandıklarında iş gü-
vencelerinin ellerinden alındığını görebi-
lirler. Bu ihtimali abartılı bulanlara 4-C’li 
çalışanların durumunu örnek göstermek 

isterim. Bu arkadaşlarımız Devlet güven-
cesinde yüksek ücretlerle görev yaparken 
tek bir hamle ile kapı önüne bırakıldılar. 
Şu anda güvencesiz ve kuralsız bir şeklide 
yarınlarından emin olamadan çalışmakta-
dırlar. Dolayısıyla kamu çalışanları bu ih-
timali çok uzak olmayan bir gerçek olarak 
görmelidirler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Sayın Faruk Çelik 657 sayılı Dev-
let Memurları Kanunun köhnediğini ve 
2012 model bir kanun hazırlayacaklarını 
söyledi. Yine başta Sayın Başbakan olmak 
üzere Hükümet yetkililerinden işçi memur 
ayrımını ortadan kaldıracaklarını sıklık-
la duyuyoruz. Öte yandan 2002 yılında 
10.000 olan kamudaki taşeron firma çalı-
şanı şu an 430.000’ne ulaşmış durumdadır. 
Yine bu Hükümetin kamuda sözleşmeli 
istihdamı icat ettiğini de biliyoruz. Tüm 
bunlara rağmen çalışanların hala kafala-
rını kuma gömmeleri, kendi geleceklerini 
tehlikeye atmaları demektir. Bu tehlikenin 

önüne ancak örgütlü mücadele ile geçebili-
riz. Ancak bu noktada kamu çalışanlarının 
dikkatini çekmek istiyorum ki; çalışanların 
sendikal tercihleri onların geleceklerini be-
lirleyecektir. Şu geleceğimizi tehdit eden 
anlayışın sahiplerinin değirmenine su taşı-
yan sendikalara destek vermek devlet me-
murlarının bindiği dalı kesmesi anlamına 
gelmektedir.” Dedi.

Zorunlu eğitime yönelik 4+4+4 şeklin-
deki teklifi de eleştiren Genel Başkan, “Bu 
teklifin sahibi olan siyasetçi ve sendikanın, 
gerçekleri kavramaktan çok uzak olduğunu 
düşünüyorum. Hele ki, bir sendikanın 50-
60 bin sınıf öğretmenini norm fazlası du-
rumuna düşürecek böyle bir teklifi ortaya 
koymasını bir traji-komedi olarak görüyo-
rum. Öte yandan okul öncesi eğitimini ha-
len 71 ilde zorunlu hale getiren AKP’nin 

bir milletvekilinin, verdiği teklifte bunu es 
geçmesi, o şahsın kendi partisinin politika-
sından da bihaber olduğunu göstermekte; 
parti açısından da gayri ciddi bir tutumun 
varlığını işaret etmektedir. Ayrıca ilk dört 
yıldan sonra açık öğretim imkanı verilmesi 
teklifi de sözkonusudur ki, bunu tam bir 
cehalet olarak değerlendiriyorum. Çünkü, 
eğitimi sadece ders kitaplarından ve sınav-
lardan ibaret gören bir anlayış hastalıklı 
bir idrakin göstergesidir. Bu çağdaki bir 
çocuğun, birebir eğitim görmesi bir zo-
runluluktur. Öğrencinin, öğretmeniyle ve 
öğrencilerle ilişkisi eğitiminin önemli bir 
parçasıdır. Okul ortamının ve çevresinin 
sağlayacağı sosyalleşme imkanı da eğitimi 
vazgeçilmez bir unsurudur. Bu gerçekler-
den bihaber şekilde masa başında hazırla-
nan projeler eğitime hizmet etmez; ancak 
ve ancak siyasilerin politik tatmin aracı 
olur. Türk Eğitim-Sen olarak temel eği-
timde, açık öğretimi, sadece sağlık durumu 
müsait olmayan ve geçici tarım işçisi aile-
lerin çocukları için mümkün olabileceğini 
düşünüyoruz.” Şeklinde konuştu.
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“HOCALI SOYKIRIMI TANINMALI, 
KARABAĞ İŞGALİ SONLANMALIDIR”

Genel Başkan Tarsus’tan seslendi: 
“HOCALI SOYKIRIMI TANINMALI, KARABAĞ İŞGALİ 

SONLANMALIDIR”

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı Tar-
sus Şubesi tarafından 26 Şubat 2012 Pa-
zar günü düzenlenen Hocalı Soykırımı’nı 
Anma Toplantısı’nda konuşan Genel Baş-
kan İsmail KONCUK, 1992 yılında tüm 
dünyanın gözü önünde Hocalı’da tam 
anlamıyla bir soykırım yaşandığını ifade 
ederek, “Tarihi gerçeklerle ilgisi olmayan 
soykırım senaryoları üzerinden, milletimi-
zi tarih nezdinde mahkum etmeye çalışan 
sözde medeni dünyanın yüzünü Hocalı 
katliamına ve Karabağ’a döndürmesi ge-
reklidir. Hocalı’da bundan yirmi yıl önce 
özbeöz Azerbaycan toprağı olan Karabağ’ı 
işgal eden Ermeni kuvvetleri, genetik-
lerinde sabit olan hunhar cinayetlerini 
Hocalı’da bir kez daha sergilediler. Bir ge-
cede 63 çocuk, 106 kadın ve 70 yaşlı ol-
mak üzere tam 613 soydaşımızı şehit eden 
Ermeni cellatlar, binlerce Azeri Türkünü 
de ağır işkencelere tabi tuttular. Soydaşla-
rımız, öylesine insanlık dışı muamelelere 
tutuldular ki, yaşananlar dünya tarihinin 
en ibret verici insanlık utancı olarak hafı-

zalarda yer edinmiştir. Bugün Azerbaycan 
topraklarının beşte biri Ermeni işgali al-
tındadır. Fakat ne garip ve manidardır ki, 
tüm bu yaşananlar, gelişmiş dünya ülke-
lerinin gözü önünde cereyan etmiş, insan 
hakları ve demokrasi savunucuları dahi 
gelişmelere kulaklarını tıkamıştır. 1915 
Yılında Anadolu’da yaşananları, Ermeni 
iddiaları doğrultusunda yorumlayan, baş-
ta Sarkozy’nin Fransası olmak üzere tüm 
batılı devletlerin, daha dün burunların di-
binde yaşanan katliamı neden görmezden 
geldiklerinin sorgulanması gereklidir. Öte 
yandan ülkemizdeki bazı çevrelere de ses-
lenmek istiyorum: Hepimizi üzüntüye ve 
öfkeye sevk eden acı bir olayı vesile kılarak, 
‘Hepimiz Ermeniyiz’ sloganlarıyla İstanbul 
sokaklarını dolduran ve vatandaşlarımızın 
sabrını zorlayanların, Hocalı katliamı ve 
Karabağ işgali hususundaki suskunlukla-
rını da çok manidar görüyoruz.” şeklinde 
konuştu.

Karabağ işgalinin bir an önce sonlan-
dırılması ve BM’nin soruna etkili bir şe-
kilde müdahale etmesi gerektiğini belirten 
Genel Başkan Koncuk, “Ermeni işgalinin 
başlamasından bugüne kadar 20 bini aşkın 
soydaşımız şehit edilmiş ve bir milyonu aş-
kın Azeri vatandaşı toprakları dışında sür-
gün hayatı yaşamaktadır. İşgalin Azerbay-
can ekonomisine ve sosyal hayatına yaptığı 
olumsuz etkiler de cabasıdır. Bu gerçeklere 
gözünü kapayanları şiddet ve esefle kını-
yoruz. Tüm dünya bilsin ki, Karabağ Türk 
toprağıdır. Türkiye ve Azerbaycan kar-
deştir, bir millet iki devlettir. Ermenistan, 
işgal ettiği topraklardan derhal çekilmeli, 
Azerbaycan’a tazminat ödemeli ve işledi-
ği insanlık suçunun hesabını vermelidir. 
Bu vesileyle, Hocalı katliamında ve Ka-
rabağ işgalinde hayatını kaybeden bütün 
şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor, 
Karabağ’ın özgürlüğü için dua ediyorum. 
Ruhları şad mekanları cennet olsun.” dedi.
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İSTANBUL ŞUBELERİ EĞİTİM VE İSTİŞARE 
TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR

Sendikamızın 20.yıl etkinlikleri çerçe-
vesinde, Merkez Yönetim Kurulumuzun 
aldığı karar gereği; İstanbul Şubeleri İşyeri 
Temsilcileri Eğitim ve İstişare toplantıları 
devam ediyor.

İstanbul 2 ve 6 No’lu Şubelerimizin İş-
yeri Temsilcilerine yönelik Eğitim ve İsti-
şare Toplantısı 25 Şubat 2012 Cumartesi 
günü, İstanbul 3 No’lu Şubemizin İşyeri 
Temsilcileri Eğitim ve İstişare Toplantısı 
ise 26 Şubat 2012 Pazar günü gerçekleş-
tirildi.

Toplantılara Merkez Yönetim Kurulu-
nu temsilen Genel Sekreter Musa AKKAŞ 
ve Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri 
Cengiz KOCAKAPLAN katıldı.

25 Şubat 2012 Cumartesi ve 26 Şubat 
2012 Pazar günü gerçekleştirilen İstanbul 
2, 3 ve 6 No’lu Şubelerimizin Eğitim ve 
İstişare Toplantıları saygı duruşu ve İstik-
lal Marşımızın okunması ile başladı. Saygı 
duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasın-
dan sonra; İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı 
Halil İbrahim Çakmak, 3 No’lu Şube Baş-
kanı Ali İhsan HASANPAŞAOĞLU, 6 
No’lu Şube Başkanı Sami ÇELİK, Türkiye 
Kamu Sen İstanbul İl Temsilcisi ve Türk 
Eğitim Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı 
Hanefi Bostan birer konuşma yaptı.

Şube Başkanlarının konuşmalarının ar-
dından Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sek-

reteri Cengiz KOCAKAPLAN Merkez 
Yönetim Kurulunun faaliyetleri ile yetki 
döneminde yapılması gerekenler ile ilgili 
ve Genel Sekreter Musa AKKAŞ ise ülke 
gündemini değerlendiren ve Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın uygulamalarını kınayan bir 
konuşma yaptı.

Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekre-
teri Cengiz KOCAKAPLAN ferdi kaza 
sigortası kapsamında üye ve üye yakınla-
rına yapılan ödemeleri anlatarak, “Tüm 
üyelerimiz primleri sendikamız tarafından 
ödenerek,15 bin lira tazminat bedelli grup 
ferdi kaza sigortasıyla sigortalanmışlardır” 
dedi. KOCAKAPLAN, “Garanti Bankası 
ile düşük faizli mortgage anlaşması yapan 
sendikamız, kredi kullanarak ev sahibi ola-
bilecek durumda olan üyelerimize uygun 
faiz oranları ve masraf giderleriyle kredi 
çekme imkânı sağlamıştır” diye konuştu. 
Cengiz KOCAKAPLAN, Türkiye Kamu-
Sen’in üyelerine, üye yakınlarına yüksek 
lisans imkânı sağladığını da belirterek, bu-
nunla ilgili bilgi verdi.

Genel Sekreter Musa AKKAŞ da, mil-
li değerlerimize karşı bir saldırı olduğunu 
kaydederek şunları söyledi: “Ülkemizde 
çok ciddi güvenlik sorunu varken, Milli 
Güvenlik dersi kaldırılmıştır. Öte yan-
dan MEB Özel Eğitim Kurumları Ge-
nel Müdürlüğü’nce hazırlanan yönetme-

lik taslağı özel ortaöğretim okullarındaki 
Atatürk köşelerinden Atatürk’ün Gençliğe 
Hitabe’sinin kaldırılmasını öngörmektedir. 
Ayrıca yönetmelik taslağında “Öğrencileri 
Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve anayasada 
ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine 
bağlı; Türk milletinin milli, ahlaki, insani, 
manevi ve kültürel değerlerini benimse-
yen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vata-
nını, milletini seven ve daima yüceltmeye 
çalışan; insan haklarına ve anayasanın baş-
langıcındaki temel ilkelere dayanan de-
mokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti 
olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev 
ve sorumluluklarını bilen ve bunları davra-
nış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiş-
tirmektir” ifadesi çıkarılmıştır. Milli bay-
ramlar okullara hapsedilmektedir. Öğrenci 
Andının kaldırılmasına ilişkin kampanya-
lar yapılmaktadır. Tüm bunlarla milli bir-
liğimizin yok edilmesi amaçlanmaktadır. 
Eğitim çalışanları da Milli Eğitim Bakanı 
Ömer Dinçer döneminde daha da mağdur 
edilmiştir. Eşit işe eşit ücret düzenleme-
sinde öğretmenler ve akademisyenler yok 
sayılmıştır. Öğretmenlerin maddi ve özlük 
haklarında geriye giderken, saygınlıkları da 
azaltılmaktadır. Sayın Bakan ‘ Öğretmen-
lerimizin başarısını artırabilirsek ücretleri-
nin artması çok daha kolaydır’ diyor. Daha 
sonra Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç 
“Bakan Dinçer’in konuşmalarına kızılıyor 
olabilir. Ama öğretmenlere şahsiyet kazan-
dırılacak” diyor. Lafa ve söyleyene bakmak 
lazım. Bunlar herhalde kendilerini tarif 
ediyorlar. Öğretmenler şahsiyet sahibi ve 
başarılı insanlardır.

Konuşmaların ardından işyeri temsil-
cilerine yönelik hazırlanan “Sendikacılıkta 
Yönetim ve Markalaşma” konulu eğitim fa-
aliyeti Gazi Üniversitesi Öğretim Görevli-
lerinden Sayın Sinan Demirtürk ve Sayın 
Yılmaz Yeşil tarafından gerçekleştirildi.
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Genel Başkan İsmail KONCUK 24-25 
Şubat 2012 tarihlerinde Adana’da ziyaret 
ve toplantılara iştirak etti.

24 Şubat Cuma günü Genel Mali Sek-
reter Seyit Ali KAPLAN ve Genel Teş-
kilatlandırma Sekreteri Talip GEYLAN 
ile birlikte Adana’ya gelen Genel Başkan 
Koncuk, ilk olarak İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü çalışanlarıyla odalarında bir araya 
gelerek görüş alış verişinde bulundu. Daha 
sonra Adana’ya yeni atanan Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet Ali Selamet’i makamın-
da ziyaret eden Genel Başkan hayırlı olsun 
dileklerini iletti.

Genel Başkan İsmail Koncuk, akşam 
saatlerinde ise Adana 1 No’lu Şube Baş-
kanlığı tarafından düzenlenen ve hizmetli, 
memur ve teknisyen statüsünde görev ya-
pan üyelerimizin katıldığı İstişare toplan-
tısına iştirak etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunma-
sıyla başlayan programda öncelikle Ada-
na 1 No’lu Şube Başkanı İbrahim Sezer, 
Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Kamil 
Köse ve İLKSAN Yönetim Kurulu Başka-
nı Tuncer Yılmaz birer konuşma yaptılar. 
Daha sonra katılımcılara hitap eden Ge-
nel Başkan İsmail KONCUK kapsamlı bir 
konuşma gerçekleştirdi.

Adana 1 No’lu Şube Başkanlığı 25 Şu-
bat Cumartesi günü de istişare toplantıla-
rına devam etti. Gündüz İşyeri Temsilcileri 
ve akşam saatlerinde de kurum idarecile-
rinin katılımıyla düzenlenen programlara 
da yoğun bir katılımın olduğu gözlendi. 
Kurum idarecileriyle yapılan toplantıya İl 
Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Sela-
met de katılarak bir konuşma yaptı. Ayrıca 
Mersin 1 ve 2, Hatay 1 ve 2, Adıyaman ve 
Osmaniye Şube Başkaları da istişare top-
lantısında hazır bulundular.

İşyeri Temsilcileri toplantısında üyele-
re seslenen Genel Başkan İsmail KON-

CUK, ilk olarak İLKSAN seçimlerine 
ve İLKSAN üzerinden yapılan kara pro-
pagandaya yönelik görüşlerini ifade etti. 
1996 Yılı öncesi yaşanan usulsüzlükleri 
bugünün meselesiymiş gibi yansıtan sen-
dikalara çağrıda bulunan Genel Başkan, 
“Yürekleri yetiyorsa iddialarıyla ilgili ola-
rak suç duyurusunda bulunsunlar. İftira-
larla namuslu insanları, dava adamlarını 
karalamaya kimsenin hakkı yoktur. Eğer 
söylediklerinin arkasında duramaz ve so-
rumlu gördükleriyle alakalı olarak dava 
açamazlarsa hepsini şeref yoksunu ilan 
ediyorum. Biz arkadaşlarımızın kefiliyiz. 
Kimse merak etmesin Türk Eğitim-Sen 
olarak İLKSAN’da tek bir kuruş yolsuzluk 
görürsek ertesi gün olağanüstü kongreye 
götürürüz.” Diye seslendi.

Bir kısım MEB üst düzey yönetici ata-
malarını da eleştiren Genel Başkan, yapı-
lan atamaların eğitimcileri rencide ettiğini 
belirterek, “Sayın Dinçer, 700 bini aşkın 
eğitimci içerisinden Bakanlığı yönetecek 
üst düzey yönetici bulamayarak dışarıdan 
ve hatta kimilerini eğitimci olmayan ki-
şilerden yönetici transferi yaptı. Bu, her 
şeyden önce eğitim çalışanlarına ve MEB 
bürokrasisinin birikimine hakarettir. Ba-
kanlığı, bir işletme olarak gören ve bu al-
gıya paralel bir yapılanma içerisinde olan; 
her ağzını açtığında öğretmenleri ve MEB 
personelini rencide edici ifadeler kullanan 

Sayın Dinçer’i bir an önce bu sağlıklı ol-
mayan anlayıştan kurtulmaya çağırıyoruz. 
Sayın Bakan, etrafındaki yanlış yönlen-
dirmelerin etkisinden kurtulmalı ve kendi 
personeliyle barışık olmadan başarı elde 
edemeyeceğini görmelidir.” dedi.

Zorunlu eğitimin 4+4+4 şeklinde yeni-
den düzenlenmesine yönelik çalışmaları da 
eleştiren Genel Başkan İsmail KONCUK, 
böylesi önemli bir değişikliğin eğitimin 
uygulayıcısı olan eğitim çalışanlarının ve 
temsilcilerinin görüşü alınmadan günde-
me getirilmesini eleştirdi. Kamu çalışan-
larının yaşadığı sorunların artarak devam 
ettiğini söyleyen Genel Başkan, özellikle 
ekonomik anlamda çalışanların hak ettik-
lerini alamadığını vurgulayarak, “Son on 
yılda memurun ücretinde % 133 artış ya-
şanırken girdi maliyetlerindeki artış % 164 
olmuştur. Yani % 31’lik bir reel kayıp ya-
şanmıştır. Aynı dönemde Gayri safi Mil-
li Hasıla (GSMH) % 219 artarken kamu 
çalışanlarının GSMH’dan aldıkları pay % 
8,43’ten % 5,60’a gerilemiştir. Yani ülke 
geliri artıyor ama memurun cebine giren 
miktar azalıyor. Peki kime gidiyor?” diye 
sordu.

Öte yandan iş güvencesine yönelik teh-
ditlere de değinen Genel Başkan, Hükü-
metin kafasında devlet memurunun sta-
tüsünü değiştirerek iş güvencesini askıya 
alma fikrinin sürekli var olduğunu söyleye-
rek, “ Kimse maceraya atılmasın. Biz buna 
müsaade etmeyeceğiz. Cumhuriyet tarihi 
boyunca elde ettiğimiz en önemli kazanım 
olan iş güvencemize yönelik girişimlere 
karşı her türlü eylemi meşru göreceğimiz 
bilinmelidir. Düşünebiliyor musunuz; 
2002 yılında 10 bin olan taşeron firma 
elemanı bugün 430 bine ulaşmıştır. Yani 
toplam devlet memuru sayısının nerdeyse 
beşte biri sayısında kamuda taşeron çalışan 
sayısı var. Bu tehlikeyi bütün kamu çalı-
şanları artık görmelidir. Devlet memurları 
bir sabah kalktıklarında iş güvencelerini 
kaybettiklerini görebilirler. Bu şuurla il-
keli sendikal mücadeleye destek vermeli; 
Hükümetin şakşakçısı olan yapılara prim 
vermemelidirler.” Dedi.

GENEL BAŞKAN ADANA’DA 
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ZORUNLU EĞİTİM OKUL ÖNCESİ İLE 
BİRLİKTE 13 YIL OLMALIDIR

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen 
Genel Başkanı İsmail Koncuk’un 12 

Yıllık Kesintili Zorunlu Eğitim ile ilgili 
yaptığı basın açıklamasıdır. 

ZORUNLU EĞİTİM OKUL 
ÖNCESİ İLE BİRLİKTE 13 YIL 

OLMALIDIR, 1+5+3+4 ŞEKLİNDE 
UYGULANMALIDIR

Şu anda ülkemizde 8 yıllık “kesintisiz” 
zorunlu eğitim yerine 12 yıllık “kesintili” 
zorunlu eğitim getiren yasa teklifi tartışıl-
maktadır. Bu teklifi birçok açıdan değer-
lendirmek gerekmektedir.

Zorunlu eğitimin 8 yıldan, 12 yıla çı-
karılması olumlu bir gelişmedir. Zorunlu 
eğitim süresinin artırılması, çağ nüfusun 
tamamının okullu olması ve eğitimini sür-
dürmesi açısından son derece önemlidir. 
Ancak, zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması 
yeterli değildir. Zorunlu eğitim okul öncesi 
ile birlikte 13 yıl olmalıdır. Yasa teklifinde 
fiziki alt yapının yetersiz olması gerekçe-
siyle okul öncesinin kapsam dışı bırakıl-
ması büyük bir hatadır. Bilindiği gibi zaten 
Milli Eğitim Bakanlığı 71 ilde okul önce-
sini zorunlu hale getirmişti. Bu aşamada, 
bundan geri adım atılması Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın havlu attığı ve AKP iktida-
rının okul öncesi eğitimde başarısızlığını 
kabullendiği anlamına gelecektir. Okul 
öncesi eğitimin önemini kavrayamayan, on 
yıllık iktidarı süresince bu konuda fiziki alt 
yapıyı sağlamak için elinden geleni yapmak 
yerine, kolay yolu seçerek okul öncesi eği-
timi zorunlu eğitim kapsamından çıkaran 
zihniyeti kabul etmek mümkün değildir. 
Okullarda alt yapı yetersizliğinden yakın-
mak yerine ya da okul öncesinin zorunlu 
olmasından vazgeçmek yerine çözüm üret-
mek, gücü ve mali imkânları elinde bulun-
duran iktidarın asli görevidir. Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın Strateji Raporunda, 2013 yı-
lında okul öncesi eğitimin 81 ilde zorunlu 
olacağı, hatta yabancı dil eğitiminin okul 
öncesinden başlatılacağı ifade edilmekte-
dir. Hal böyleyken, bu teklif Milli Eğitim 
Bakanlığı’na sorulmadan mı hazırlanmış-
tır? Yoksa Bakanlık okul öncesi eğitimin 
zorunlu olmasından vaz mı geçmiştir? Bu 
soruların cevabı verilmelidir.

Öte yandan Avrupa Birliği ülkelerinde 
okul öncesi eğitime büyük öneme sahiptir. 
Zorunlu eğitim yılı ortalaması OECD ül-
kelerinde 13 iken, Türkiye’de 8 yıldır. 2009 
itibariyle Türkiye’de 5-14 yaş arası okullaş-
ma oranı yüzde 91.3’tür. Oysa bu alanda 

OECD ortalaması yüzde 98.6 düzeyin-
dedir. İlköğretim öncesi okullaşma ora-
nı Fransa, İngiltere, İtalya’da, Belçika’da, 
İspanya’da, Hollanda’da yüzde 100’dür. 
Bu rakamlar ışığında, okul öncesi eğitim-
de AB ülkelerinin standardını yakalamak 
için çaba göstermesi gerekenlerin, mevcut 
durumu daha da geriye götürecek uygula-
malar içine girmesi son derece sakıncalıdır.

Türk Eğitim-Sen olarak, zorunlu eğiti-
min kesintili olmasına karşı değiliz. Ancak 
bu model 4+4+4 şeklinde değil; 1+5+3+4 
şeklinde olmalıdır. Çünkü; 4+4+4 şek-
lindeki model binlerce sınıf öğretmenini 
norm fazlası durumuna düşürecektir. Sınıf 
öğretmenleri norm fazlası duruma dü-
şerken, bunun karşılığında binlerce branş 
öğretmeni ihtiyacı doğacaktır. Resmi ra-
kamlara göre Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
şu anda 126 bin öğretmen açığı vardır. 
4+4+4 şeklindeki model öğretmen ihti-
yacını daha da artıracak ve okullar öğret-
mensiz kalacak, Bakanlık öğretmen açığını 
ücretli öğretmen istihdamına ağırlık vere-
rek gidermeye çalışacaktır. Bu da okullarda 
eğitim-öğretimin kalitesinin düşmesi, ve-
rimin azalması, öğrencilerimizin dünya ya-
rışında çok gerilerde kalmasına neden ola-
caktır. 4+4+4 şeklinde kademeli bir sistemi 
getirenler, birinci ve ikinci kademe 4 yılı 
pedagojik açıdan değerlendirmişler midir? 
Ülkemizin 5 yıllık ilkokul eğitimi üzerine 
bunca tecrübesi varken; birinci kademe 
eğitiminin 1 yıl azaltılarak 4 yıla düşürül-
mesi, 2. kademe eğitiminin 3 yıldan 4 yıla 
çıkarılması izaha muhtaç bir durumdur.

Kesintili eğitim öğrencileri mesleki 
ve teknik eğitime yönlendirmesi açısın-
dan önemli ancak 4’üncü sınıftan sonra 
açık öğretime karşıyız

 Kesintili eğitim öğrencilerin mesleki ve 
teknik eğitime yönlendirilmesi açısından 
olumlu sonuçlar doğurabilecektir. Çünkü 
ülkemizde mesleki eğitime gereken önem 
verilmemekte, mesleki eğitim son sıralarda 
yer almaktadır. Öğrencilerin mesleki an-
lamda istediği okula gidebilmesi olumlu 
bir yaklaşımdır. Ancak ilköğretim 4’üncü 
sınıftan sonra öğrencilerin eğitimlerine 
açık öğretim yoluyla devam edebilmesine 
yönelik bir düzenleme yapılmasına kesin-
likle karşıyız.

Çocukların okul havasını soluması, 
eğitimlerini öğretmenlerin gözetiminde 
sürdürmesi, kız çocuklarının okula gön-
derilmesi çok önemlidir. Ne yazık ki bu 

teklifle çocuk gelinlerin sayısı artacak, 
çocuk işçiliğine meşru zemin kazandırı-
lacaktır

Bu düzenleme kız öğrencileri okula 
gitmesi önünde büyük bir engel olacaktır. 
Bilindiği gibi bazı bölgelerde aileler ço-
cuklarını okula göndermemek için elinden 
geleni yapmaktadır. Çocuklarını okutmak 
yerine tarlada çalıştırmak ya da evlendir-
mek onlar için en büyük seçenektir. Bu du-
rumda kız çocuklarının okula gönderilmesi 
için bugüne kadar yapılan kampanyaların 
hiçbir anlamı kalmayacaktır. Bu düzenle-
me hayata geçirildiğinde; çocuk gelinlerin 
sayısı hızla artacak, çocuk işçiliği dolaylı 
olarak meşru bir zemine kavuşmuş olacak 
ve en önemlisi özellikle kız çocukları eve 
hapsedilecektir. Ayrıca bu düzenleme kız 
çocuklarını hayattan koparmak anlamı-
na da gelmektedir. Bir yandan kadınların 
çalışma hayatında yer almasını isterken, 
diğer yandan böyle bir düzenlemenin ya-
pılması tezat oluşturmaktadır.

Diğer yandan eğitim-öğretim okulda 
yapılır. Eğitim öğretimi sadece ders kitap-
larından ibaret görmek sağlıklı bir yakla-
şım değildir. Öğrencilerin okul havasını 
soluması, arkadaşları ile birlikte olması, 
eğitimini yüz yüze ve öğretmenlerinin 
gözetiminde sürdürmesi, sosyalleşebilece-
ği bir ortama sahip olması gibi unsurlarla 
birlikte eğitim öğretimi değerlendirmek 
gereklidir. Bundan dolayı okulda eğitim 
şarttır. Zorunlu eğitim çağındaki çocuk-
larımız için açık öğretim, ancak, sağlık 
durumu müsait olmayan ve çalışmak için 
başka bölgelere giden geçici tarım işçisi ai-
lelerin çocukları için uygulanabilir. Bunun 
dışındaki tüm çağ nüfusunun okula mut-
laka gitmesi sağlanmalıdır. Şayet uygula-
ma teklif edildiği şekilde hayata geçirilirse 
ülkemizde okullaşma oranları yüzde 100’e 
ulaşamayacağı gibi daha da geriye gidecek 
ve eğitimsiz bir nesil yetişecektir. Böyle 
mantık dışı bir uygulamanın hayata ge-
çirilmesi, eğitimin temeline dinamit ko-
nulması ile eşdeğerdir.

 Ayrıca belirtmek isteriz ki, teklifte kat-
sayı eşitleme düzenlemesi ve meslek lisele-
riyle düz liseler arasındaki katsayı farkının 
kaldırılmasını büyük bir memnuniyetle 
karşılamaktayız. Yıllardır hiçbir bilimsel 
ve pedagojik yönü olmayan katsayı zulmü-
nün kaldırılması, meslek lisesi öğrencileri-
mizi rahatlatacak ve onların da üniversiteli 
olabilmesi için eşit koşullarda yarışmasını 
sağlayacaktır.

Görüşlerimiz doğrultusunda yasa tek-
lifinin yeniden gözden geçirilmesi ülkemi-
zin eğitim geleceği açısından büyük önem 
taşımaktadır.
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Türk Eğitim-Sen İstanbul 5 No’lu 
Şube, ‘Esenler 2012 Buluşması’ gerçek-
leştirdi. Birlik ve beraberlik gecesine Türk 
Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, 
İstanbul 5 No’lu Şube Başkanı Fuat Yi-
ğit ve Yönetim Kurulu üyeleri, İstanbul 9 
No’lu Şube Başkanı Enver Demir ve Yö-
netim Kurulu, Esenler İlçe Temsilcisi Sel-
çuk Engin ve yönetimi katıldı.

Toplantıda Esenler İlçe Temsilcisi Sel-
çuk Engin’in açılış konuşmasının ardından 
İstanbul 5 No’lu Şube Başkanı Fuat Yiğit 
ve İstanbul 9 No’lu Şube Başkanı Enver 
Demir birer konuşma yaptı.

Daha sonra kürsüye gelen Türk Eğitim-
Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş şunları 
söyledi: “Anayasa referandumunun üzerin-
den 18 ay geçmesine rağmen toplu sözleş-
menin nasıl yapılacağına dair kanun tasarı-

sı hala alt komisyonlarda görüşülmektedir. 
Memurlar Cumhuriyet tarihinde ilk kez 
2012 yılına zamsız maaşla girmiştir. Hükü-
met kamu görevlilerini kaderiyle baş başa 
bırakmıştır. Bunun tek sorumlusu Toplu 
Sözleşme Kanunu çıkarmayan hükümet-
tir. Dilediği anda kanun çıkaran hükümet, 
sıra memurlara gelince kanun çıkarmakta 
ağır davranmakta, kamu çalışanlarını yok 
saymaktadır. Bu kabul edilebilir bir durum 
değildir. Çalışma hayatımızla ilgili sorun-
lar bunlarla sınırlı değildir. Kamu çalışan-
larının geleceğini tehdit eden bir konu da 
iş güvencemizdir. İş güvencemiz elimiz-
den alınmak ve bu bağlamda Anayasa’nın 
128. maddesi değiştirilmek istenmektedir. 
Kamu çalışanlarının iş üretmediği bahane 
edilmektedir. Devletin çarkını döndüren 
bu ülkenin kamu çalışanlarıdır. Ne yazık 

ki kamu çalışanlarının yaptığı işleri gör-
meyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu 
anlayışı kınıyorum. Çalışma hayatımızla 
ilgili sorunları biliyoruz. Yapılan haksız 
muameleleri görüyoruz. Türk Eğitim-Sen 
olarak haklarımızı alana kadar mücadele-
mizi sürdüreceğiz. Diğer yandan ülkemizi 
bölmek isteyenlerle kendini aydın ve en-
telektüel görenlerin işbirliğini görüyorum. 
Milli değerlere ve Atatürk’e karşı savaş 
açılmış durumda. Andımız, milli bayram-
lar, Gençliğe Hitabe ve milli olan ne kadar 
değerimiz varsa saldırıya maruz kaldı. Bu 
nedenle herkes tehlikenin farkına varma-
lıdır.”

Esenler 2012 Buluşması, İstanbul 9 
No’lu Şube Türk Sanat Musikisi Korosu-
nun konseriyle sona erdi.

ESENLER 2012 BULUŞMASI YAPILDI

SINAVA BAŞVURU 
YAPAMAYANLARIN 
ÜCRETLERİ İADE 

EDİLMELİDİR
Bakanlığınızca; Fen Lisele-

ri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel 
Sanatlar Ve Spor Liseleri İle Her 
Türdeki Anadolu Liseleri Öğret-
menleri Seçme Sınavı kılavuzu 
yayınlanması ile birlikte sınava 
katılmak için başvurular alınmaya 
başlamıştır. Öncelikli olarak başvu-
ru ekranına girmek için adaylardan 
80 TL başvuru ücreti alınmaktadır. 
Ancak, başvurusu bir takım neden-
lerle reddedilen öğretmenlerin ya-
tırmış oldukları sınav ücretleri iade 
edilmemektedir. Başvurusu red-
dedilen ve sınava giremeyecek ola 
öğretmenlerden alınan ücretin iade 
edilmesi talebi ile Türk Eğitim-Sen 
olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na  
yazılı başvuruda bulunduk.

SÜT İZNİ ÜYEMİZİN TALEBİ 
DOĞRULTUSUNDA KULLANDIRILACAK

Samsun İli Bafra İlçesi Kızılırmak 
Anaokulu’nda Okul Öncesi Öğretmeni olarak 
görev yapan üyemiz Dünya EROĞLU, yasal 
hakkı olan süt iznini kendi belirlediği saatler-
de kullanmak istemiş, ancak talebi kabul edil-
memiştir. Türk Eğitim-Sen olarak Samsun 
Valiliği ve MEB’e gönderdiğimiz yazılarda bu 
mağduriyetin giderilmesini talep etmiştik. 

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tara-
fından gönderilen cevabi yazıda, konuyla ilgili 

olarak Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 20.09.2011 tarih ve 28669 sayılı yazı ile 
15.12.2011 tarih ve 40277 sayılı yazıların gönderildiği bildirilmiştir. 15.12.2011 tarih-
li yazıda ise Bakanlığın 02.12.2011 tarihli yazısının ilgi tutulmuş, bu yazıda yer alan 
“Okullarımızda görevli süt izni kullanan branş öğretmenlerinin ders programları, öğ-
retmenlerin istekleri de göz önünde bulundurularak düzenlenmeli, sınıf öğretmenle-
rinin ise ikili öğretimde; sınıflarını hangi dönemde istediği göz önünde bulundurula-
rak belirlenmeli, tekli öğretimde ise; mümkünse öğle arası, bunun mümkün olmaması 
halinde müzik, din kültürü ve ahlâk bilgisi, beden eğitimi ve İngilizce gibi diğer branş 
öğretmenlerinin sınıfa girdiği zamanlarda yararlandırılarak eğitim-öğretimin aksatılma-
dan öğretmen yönetim işbirliği içinde yapılması gerekmektedir.” ifadeleri gereği işlem 
yapılması belirtilmiştir.
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KARİYER BASAMAKLARI SORUNU

14.06.1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli 
Eğitim Temel Kanunu’nun 43. maddesi 
ile 14.07.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun 152. maddesin-
de değişiklik yapılmasına dair 5204 Sayılı 
Kanunun 1. maddesiyle, 1739 sayılı Milli 
Eğitim Temel Kanunu’nun 43. maddenin 
üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere 
yedi fıkra eklenerek öğretmenlik mesleği-
nin kariyer basamaklarına ayrılması esası 
kabul edilmiştir. Ancak; bilindiği üzere 
Anayasa Mahkemesi uzman öğretmen ve 
başöğretmenliği düzenleyen kanunun bazı 
hükümlerini iptal etmiştir. Söz konusu ka-
rar, 18/03/2010 tarihi itibarıyla yürürlüğe 
girmiş olmasına rağmen Milli Eğitim Ba-
kanlığınca hiç bir çalışma yapılmamıştır. 
Yasadaki boşluk ve uygulamadaki kafa ka-
rışıklıkları halen devam etmektedir. Ana-
yasa Mahkemesinin Bakanlığa bir yıllık 
zamanı tanınmasındaki amaç dahi Bakan-
lıkça görmezden gelinmiş ve bir kargaşa 
ortamının oluşmasına neden olunmuştur.

Türk Eğitim Sen tarafından Anaya-
sa Mahkemesinin söz konusu kararından 
sonra; Anayasaya aykırı olduğu için iptal 
edilen hükümlerden olumsuz etkilenen ve 
uzman/başöğretmenlik sertifikalarını ala-
mayan öğretmenlerimizin haklarını elde 
edebilmeleri adına bireysel davlar açılmış 
olup bir çok dava üyelerimiz lehine sonuç-
lanmıştır.

Anayasa Mahkemesini kararını özetle-
mek gerekirse;

5204 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu 
ve Devlet Memurları Kanununda Deği-
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hakkında 
birinci ve ikinci maddelerinin Anayasa’ya 
aykırılığı olduğu iddiasıyla Anayasa 
Mahkemesi’ne iptal davası başvurusunda 
bulunulması üzerine, Anayasa Mahkeme-
sinin 2004/83 Esas, 2008/107 Karar sayılı 
ve 21.05.2008 tarihli kararı şu şekildedir.

1-Hizmet içi eğitime katılmada öğ-
retmenin iradesinin belirleyici olmama-
sından, hizmet içi eğitim almak üzere gö-
revlendirilmiş öğretmenlerin, bu kapsama 
alınmayanlara göre kariyer basamakların-
daki değerlendirmede öne geçmelerine ve 

aynı hukuksal konuma sahip öğretmenler 
arasında eşitsizliğe yol açmasından dolayı, 
hizmet içi eğitimin puanla değerlendi-
rilme işlemine yol açan kanunda yer alan 
“hizmet içi eğitim” ibareleri Anayasa’nın 
10. maddesine aykırı olması nedeniyle ip-
tal edilmiştir.

2-Sınava katılacaklarda aranacak en az 
çalışma süresi, alanında ya da eğitim bilim-
leri alanında tezli yüksek lisans veya dok-
tora öğrenimini tamamlamış olanlardan 
uzman öğretmenlik veya başöğretmenlik 
için aranacak kıdem, branşlar temelinde-
ki uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik 
sayıları kanunda belirlenmediği için Ka-
nunun “sınava katılacaklarda aranacak en 
az çalışma süresi”, “alanında ya da eğitim 
bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya 
doktora öğrenimini tamamlamış olanlar-
dan uzman öğretmenlik veya başöğret-
menlik için aranacak kıdem,”, “branşlar 
temelindeki uzman öğretmenlik ve başöğ-
retmenlik sayıları,” ve “ile diğer hususlar” 
ibareleri Anayasa’nın 2. ve 7. maddelerine 
aykırı olması nedeniyle iptal edilmiştir.

3-Uzman ve Başöğretmenlik kadrola-
rına ayrılan kontenjanlar nedeniyle öğret-
menler kariyer basamaklarında yükselme 
koşullarının tümünü sağlasa bile, % 20 
ve % 10’luk sınırlama nedeniyle bütün 
öğretmenler yükselme olanağına sahip 
olamayacaklarından uzman ve/veya ba-
şöğretmen hakkını elde edemeyeceklerdir. 
Bu durum ise yığılmalara, tıkanmalara ve 
çalışma hayatında olumsuzluklara neden 
olabileceğinden kanunda yer alan “Top-
lam serbest öğretmen kadro sayısı içinde, 
başöğretmen oranı % 10, uzman öğretmen 
oranı % 20’dir. Bakanlar Kurulu bu oranla-
rı bir katına kadar yükseltmeye yetkilidir.” 
hükmü Anayasa’nın 2. ve 10. maddelerine 
aykırı olması nedeniyle iptal edilmiştir.

İptal edilen bu hükümlerden faydalan-
mak isteyen öğretmenler başvurularını ya-
parak haklarını istemiş ve birçoğu bu hak-
larını yargı kararları ile elde edebilmiştir. 
Ancak; yargı söz konusu kararları verirken 
mağduriyetlerinin başlangıç tarihi olarak 
idareye başvuru tarihini kabul etmektedir. 

Öğretmenlerin lehine sonuçlanan yüzlerce 
olumlu kararın etkisiyle Bakanlık yine ek-
sik bir düzenleme ile; uzman öğretmenlik 
sertifikası almak isteyenlere 20 Haziran-08 
Temmuz 2011 tarihleri arasında sadece 
kontenjan yetersizliği sebebi ile uzman/
başöğretmen olamayanlara başvuru hak-
kı tanımıştır. İptal hükümlerinden olum-
suz etkilenenlerin büyük bir kısmı yine 
bu haktan faydalanamamıştır. Bu sebeple 
halen bireysel davalar açılmakta ve olumlu 
kararlar alınmaya devam edilmektedir.

Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında 
Yükselme sınavına girerek başarılı olan, 
ancak gerek kontenjan sınırlaması yüzün-
den sertifikasını alamayan gerekse başarılı 
olmasına rağmen müracaatta bulunama-
yan öğretmenler Anayasa Mahkemesi’nin 
kararından sonraki hükümler uyarınca bu 
haklarını kolaylıkla elde edebilmektedir.

Yine yüksek lisans yapmış olmasına 
rağmen gerek hizmet süresi sınırlamasına, 
gerek 2006 yılından sonra günümüze ka-
dar ki bir süreçte yüksek lisans yaptığı için 
sertifikasını almayan üyelerimiz adına aç-
tığımız davalar neticesi bu grup içerisinde 
yer alan öğretmenlerde sertifikalarını yargı 
kararları uyarınca almıştır.

Haklılığı yüzlerce yargı kararı ile sa-
bit olmasına rağmen Bakanlıkça halen bu 
konuda herhangi bir düzenleme yapılma-
maktadır. Açılan ve kazanılan davalar ne-
ticesinde yargılama giderleri ve vekalet üc-
retleri Bakanlığa yüklenilmekte, göz göre 
devlet zarara uğratılmakta ve yargı meşgul 
edilmektedir. Bu nedenle bir an önce ba-
kanlık tarafından gerekli yasal düzenleme-
lerin yapılması hem hizmetin gereği hem 
de kamu yararı için elzemdir. Aksi tak-
dirde Danıştay tarafından onaylanmış ve 
öğretmelerin lehine verilmiş yargı kararları 
uyarınca açılacak davalar devam edecektir.

Hukuk Köşesi

Av. Emrah AYTEKİN
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Türk Eğitim-Sen Afyonkarahisar Şube 
Yönetimi, ilçe yönetimleriyle Sandıklı’da 
buluştu.

Sandıklı-Dinar-Başmakçı-Dazkırı-
Evciler ve Kızılören ilçe yöneticilerinin bir 
araya geldiği bölge istişare toplantısı yakla-
şık üç saat sürdü.

Toplantıda açış konuşmasını yapan 
Şube Başkanı Erol ÖZSOY, “Sendika-
mız şiddetli bir siyasi ve bürokratik baskı 
altında olmasına rağmen büyüyerek yolu-
na devam etmektedir. İddia ediyoruz ki, 
Türkiye’de ve Afyonkarahisar’da eğitim 
çalışanları adına gerçek sendikacılık yapan 
tek sendikayız.

Eğitim sistemimiz yazboz tahtasına 
dönüştürüldü. Şimdi de 4+4+4=12 yıllık 

kesintili eğitim öneriliyor. Bunu Eğitim 
Bir-Sen istiyor. Bu bir felakettir. Çünkü bu 
sistemde ilköğretimin birinci kademesi 4 
yıla indirilmektedir. 5 yıl olmadığı için ve 
bir yıl kısaltıldığı için on binlerce sınıf öğ-
retmeni norm fazlası durumuna düşmek-
tedir. Böylece KPSS ile de sınıf öğretmeni 
almayarak binlerce aday işsiz olamaya de-
vam edecektir.

Türk Eğitim-Sen olarak biz 1+5+3+4 
kesintili eğitim sistemini savunuyoruz” 
dedi. 

Daha sonra soru cevap biçiminde de-
vam eden toplantıda mevzuat ve mali ko-
nularda ilçe yönetimleri bilgilendirildi.

İyi dileklerle toplantı sona erdi.

03/01/2012 Cuma günü saat 10.00’da 
ilimize yeni atanan İl Milli Eğitim Müdü-
rü Sayın Süleyman ŞİŞMAN’ı makamın-
da ziyaret ettik.

Ziyarete Şube Başkanı Ömer YEL 
ve şube yönetim kurulu üyeleri ile birlik-
te Kadın Komisyonları üyeleri de katıldı. 
Şube Başkanı Ömer YEL İl Milli Eğitim 
Müdürü Sayın Süleyman ŞİŞMAN’a “hoş 
geldiniz” diyerek söze başladı, Ömer YEL, 
“Sizin gibi tecrübeli ve mesleğe yıllarını 
vermiş değerli bir yöneticinin ilimize atan-
ması bizi çok memnun etti. Yeni görevi-
nizde başarılar dileriz. Göreviniz sırasında 
Bilecik’te eğitimin daha ileri götürülmesi 
adına Türk Eğitim-Sen Bilecik Şubesi 
olarak elimizden gelen her türlü desteği 
vermeye hazırız. Sizinle uyum içinde çalı-
şacağımıza inanıyoruz” dedi.

Türk Eğitim-Sen Amasya Şubesi, 17 
Şubat 2012 Cuma günü Merkez İlçe İş-
yeri Temsilcileri toplantısı yaptı.  Amasya 
Belediye Park’ında gerçekleştirilen toplan-
tıya 120 işyeri temsilcisi katıldı. Toplantıda 
indirim anlaşması yapılan Amasya Dumlu 
Petrol yetkilisi Orkun Dumlu da katılarak, 
akaryakıt anlaşması ile ilgili açıklamalarda 
bulundu. 

Şube Başkanı Kamil TERZİ’nin ül-
kemizde ve ilimizde kamu çalışanlarının, 
eğitim çalışanlarının karşılaştığı problem-
ler ve sendikamızın işyeri temsilcilerimiz-
den beklentileri ile ilgili yaptığı konuşma-
nın ardından işyeri temsilcilerinin görüş ve 
önerileri alındı. 

Türk Eğitim-Sen Uşak Şubesi Başka-
nı Ahmet GÜRTEN ve yönetim kurulu 
üyeleri İsmail KARA, Sadiye ÖZDE-
MİR ve Metin ASLAN Uşak Milli Eği-
tim Müdürlüğü’nde yeni görevine başlayan 
Ömer BULUT’u makamında ziyaret etti 
ve BULUT’a yeni görevinde başarılar di-
ledi.

AFYONKARAHİSAR İLÇE 
YÖNETİMLERİ BÖLGE TOPLANTISI

AMASYA ŞUBE İŞYERİ TEMSİCİLERİ 
TOPLANTISI YAPTI UŞAK ŞUBESİ MİLLİ 

EĞİTİM MÜDÜRÜ 
ÖMER BULUT’U 
ZİYARET ETTİ

BİLECİK ŞUBESİ 
YENİ İL MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRÜNE HAYIRLI 
OLSUN ZİYARETİNDE 

BULUNDU

Türk Eğitim-Sen
Türkiye’nin Sendikası
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Türk Eğitim-Sen Bolu Şubesi tara-
fından işyeri temsilcilerine bilgilendirme 
toplantısı yapıldı. Toplantıda, yeni atanan 
müdür ve müdür yardımcıları sendika üye-
lerine tanıtıldı. Şube başkanı tarafından 
yeni görevlerinde başarılar dilendi.

Daha sonra Şube Başkanı Hüsnü YA-
MAN; yeni eğitim sistemini değrelendirdi, 
bu konuda sendikamızın görüşlerini anlat-
tı. YAMAN, İlksan’ın Türk Eğitim-Sen ve 
öğretmenlerimiz için öneminden söz eder-
ken; Andımız, Atatürk’ün Gençliği Hita-
besi, İstiklal Marşı’nın vazgeçilmezliğini 
de anlattı.

Türk Eğitim-Sen Bursa 1 No’lu Şube 
tarafından 23-02-2012 Perşembe günü 
Bursa-Orhaneli’de düzenlenen hocalı kat-
liamını protesto yürüyüşü ve mitingi bü-
yük bir katılımla gerçekleştirildi. Yürüyü-
şe Türk Eğitim-Sen Bursa 1 No’lu Şube 
Başkanı Kazım Sarnık ve yönetim kurulu 
üyeleri ile siyasi partilerin ilçe temsilcile-
ri, sivil toplum kuruluşlarının mensupları, 
çok sayıda öğretmen eğitimci, vatandaş ve 
öğrenci katıldı.

Türk Eğitim-Sen Antalya 1 No’lu 
Şube, 24 Şubat 2012 Cuma günü Döşe-
mealtı İlçesi Okul Temsilcileri toplantısı 
yapmıştır.

İlçemizin yeni yönetim kurulu ve okul 
temsilcileri Döşemealtı ilçesi eğitim ça-
lışanlarının sorunlarını tartıştılar. Türk 
Eğitim-Sen Antalya 1 No’lu Şube Yönetim 
Kurulunun da hazır bulunduğu toplantıda 
ilçe ve okul temsilcileri bütün olumsuzluk-

lara rağmen, ilçede yetkili olmak için var 
güçleri ile çalışacaklarını söylediler. Döşe-
mealtı İlçe Temsilcisi Hilmi Taner, yaptığı 
konuşmada yönetim olarak aldıkları göre-
vin şuurunda olduklarını ve sendikamızı 
en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. 
Bundan önce görev alan temsilci ve üyeler 
de yeni yönetime her zaman destek sözü 
vererek yeni yönetime çalışmalarında ba-
şarılar dilediler.

Türk Eğitim-Sen Burdur Şube Başka-
nı Orhan AKIN, Şube Sekreteri Mustafa 
YÜKSEL, Şube Mevzuat Sekreteri Ha-
mit KAYACIOĞLU, Şube Mali Sekreteri 
Hüseyin GENCER, Şube Teşkilat Sekre-
teri Ali KAPLAN ve Kadın Kolları Baş-
kanı Resmiye GÜMÜŞ, İl Milli Eğitim 
Müdürü Sayın İsmail ÇETİN’e hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Sayın İsmail 
ÇETİN ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti ifade etti. Milli Eğitimin öğrencileri, 
öğretmenleri, yöneticileri ve sivil toplum 
kuruluşlarıyla bir bütün olduğunu söyledi. 
ÇETİN sendikalar ile uyumlu bir çalışma 
içinde olacağını, hak hukuk neyi emredi-
yorsa yönetmelikler çerçevesinde hareket 
edeceğini dile getirdi. Şube Başkanı Orhan 
AKIN da hayırlı olan ve hukuka uygun 
yapılan bütün çalışmaları destekleyeceğini 
ifade ederek; Burdur’da başarı düzeyinin 
yükseltilmesi için sivil toplum örgütü ve 
yetkili sendika olarak üzerlerine düşeni ya-
pacaklarını söyledi. 

Türk Eğitim-Sen Piraziz İlçe Tem-
silciliği kahvaltılı toplantı düzenledi. Gi-

resun şube yönetim kurulu üyelerinin de 
katıldığı toplantıda Piraziz İlçe Temsilci-
si Mustafa DİZDAR,bu tür etkinliklerin 
üyelerimiz arasındaki birlik ve beraberlik 
duygularını artırdığını,ilişkileri kuvvetlen-
dirdiğini belirtti.Türk Eğitim-Sen’in her 
zaman üyelerinin yanında olduğunu,bütün 
üyelerimizin desteğiyle Türk Eğitim-Sen’i 
Piraziz’de yetkili ve etkili kılacağına inan-
cının tam olduğunu belirtti.

ANTALYA 1 NO’LU ŞUBE OKUL 
TEMSİLCİLERİ İLE BİRARAYA GELDİ

BOLU ŞUBESİ 
İŞYERİ TEMSİLCİ 

TOPLANTISI YAPILDI

BURSA’DA HOCALI 
KATLİAMINI 
PROTESTO 
YÜRÜYÜŞÜ 
DÜZENLEDİ

GİRESUN ŞUBESİ PİRAZİZ TEMSİLCİLİĞİ 
KAHVALTILI TOPLANTI DÜZENLEDİ

BURDUR ŞUBESİ’NDE N MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRÜ İSMAİL ÇETİN’E ZİYARET



TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası 20 Yaşında

25

Çorum İlçe Temsilcileri toplantısı 4 
Şubat 2012 tarihinde yapıldı. Toplantıda 
gündemdeki konularla ilgili bilgiler veren 
Çorum Şube Başkanı Mahmut ALPARS-
LAN, eğitim çalışanlarının sorunlarına 
değindi ve çözüm önerilerini sıraladı. İlçe 
temsilcilerine ve yönetim kurulu üyelerine 
verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür 
eden Mahmut ALPARSLAN, önümüz-
deki süreçte tüm ilçelerde yetkili olmayı 

hedeflediklerini belirtti. 2012 yılında yapı-
lacak faaliyetlerin masaya yatırıldığı, istek 
ve ihtiyaçların tartışıldığı toplantıda, yöne-
tim kurulu üyeleri de birer konuşma yaptı. 
Hukuki mücadele ve yerel anlamda yapılan 
çalışmalardan bahsedilen toplantıda, norm 
kadro fazlası öğretmenlerin 41.maddeye 
istinaden yapılan atamalarına değinildi. 
Tespit edilen yanlışlıkların adli makamlara 
taşınması ve yaşanan mağduriyetlerin gi-
derilmesi yönünde karar alındı. Yaklaşık üç 
saat süren toplantıda, sendikal gelişmeler 
ve önümüzdeki dönemde yapılacak çalış-
malarla ilgili stratejilerin değerlendirmesi 
yapılarak karşılıklı görüş alış verişinde bu-
lunuldu. Toplantı 2012 yılı yetki sürecinin 
değerlendirilmesi ve birlikte yenilen ye-
mekle sona erdi.

Türk Eğitim-Sen Denizli Şubesi, 12 
Şubat 2012 Pazar günü sendikamız top-
lantı salonunda İlçe Temsilcilerimizle İs-
tişare Toplantısı yapıldı. Toplantı Şube 
Başkanımız Turgay DEMİRTAŞ’ın açılış 
konuşmasıyla başladı. Eğitim çalışanları-
nın mağdur edildiğini belirten DEMİR-
TAŞ, toplu sözleşme yasasının hala çıkarıl-
madığını, çalışanların ilk defa bu yıl Ocak 
maaşını zamsız aldıklarını söyledi. Eşit işe 
eşit ücret adı altında diğer kamu çalışan-

larına yapılan ek ödemenin öğretmenlere 
yapılmadığını, kamuoyunda öğretmenlerin 
zaten çok maaş aldıkları izlenimi yaratıl-
maya çalışıldığını ifade etti. Özür grubu 
atamalarının Türk Eğitim-Sen’in ısrarlı 
eylemleri sonucu sadece eş özrüne dayalı 
atamaların yapıldığını, eğitim ve sağlık öz-
rüne bağlı atamaların da yapılması gerekti-
ğini belirtti. Türk Eğitim-Sen’in hep alan-
larda olduğunu ve Eğitim çalışanlarının 
gür sesi olmaya devam edeceğini belirten 
DEMİRTAŞ, çalışmalarımızda bize des-
tek olan ilçe temsilcilerimize teşekkür etti.

Sohbet ortamında karşılıklı fikir alış-
verişiyle toplantıya devam edildi. Önü-
müzdeki süreçte yapılması planlanan 
çalışmalar hakkında konuşuldu. İstişare 
toplantılarının her ay farklı bir ilçemizde 
yapılması kararlaştırıldı.

ÇORUM ŞUBESİ İLÇE TEMSİLCİLERİ 
İLE TOPLANTI YAPTI 

ESKİŞEHİR 
MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRÜNDEN 
TÜRK EĞİTİM-SEN’E 

ZİYARET

Eskişehir Milli Eğitim Müdürü Sayın 
Erdoğan AYATA 08/02/2012 Çarşam-
ba günü Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk 
Eğitim-Sen Eskişehir 1 No’lu Şubeyi zi-
yaret etmiştir. Bu ziyarette Türk Eğitim-
Sen Eskişehir 1 No’lu Şube başkanı Şükrü 
ERKOCA ve beraberindeki yönetim ku-
rulu üyeleri Şube Sekreteri Ömer AYDIN, 
Şube Mali Sekreteri Ali BULUT, Şube 
Teşkilat Sekreteri Yunus ÇOBAN,Şube 
Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Ebru 
DEDEOĞLU,Şube Mevzuat Sekreteri 
Sinan IŞIKEL ve Şube Basın ve Dış İliş-
kiler Sekreteri Oğuz İDUĞ hazır bulun-
muştur. Şube Başkanımız ükrü ERKOCA 
ev sahibi sıfatıyla Eskişehir Milli Eğitim 
Müdürü Sayın Erdoğan AYATA’nın ziya-
retinden son derece memnuniyet duyduk-
larını ve eğitimle ilgili konularda bu tür 
ziyaretlerin ve görüş alışverişlerinin çok 
önemli olduğunu; uzun zamandır böyle 
bir diyalog kapısının Türk Eğitim-Sen’e 
kapandığını; ancak bu tür diyalogların ku-
rulması ile eğitim sorunlarına çözüm bu-
lunabileceğini ifade etti. Eskişehir İl Milli 
Eğitim Müdürü Sayın Erdoğan AYATA 
da sendikalarla ve sivil toplum örgütleri 
ile işbirliği içinde olacaklarını ve eğitimle 
ilgili bütün çalışmalarda tüm eğitim cami-
asının katkılarının önemli olduğunu, bu 
konuda bütün sendikalardan gelen eleşti-
rileri önemseyeceklerini dile getirdi. Ayrı-
ca Erdoğan AYATA sendikamızı ziyarette 
yönetim kurulunun bütün üyeleriyle fikir 
alışverişinde bulundu.

Kırşehir Türk Eğitim-Sen Şube Baş-
kanı Bilal TÜRK ve yönetim kurulu 
Kaman’da Türk Eğitim-Sen İlçe Temsilci-
liği yapan ve daha sonra Kaman Belediye 
Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Ef-

tal Avşar’a teşekkür ve hayırlı olsun ziya-
retinde bulundu. Şube Başkanı Bilal Türk 
yeni görevinde Eftal Avşar’a başarılar di-
ledi.

İLÇE TEMSİLCİLERİMİZLE İSTİŞARE 
TOPLANTISI YAPILDI

KIRŞEHİR ŞUBE KAMAN BELEDİYE 
BAŞKAN YARDIMCISINA HAYIRLI 
OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU
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KAYSERİ’DE OKUL MÜDÜRÜ 
VE MÜDÜR YARDIMCILARI İLE 
İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

Türk Eğitim-Sen Erzincan Şube-
si, 15.02.2012 günü 125 atama bekleyen 
öğretmen ile biraraya gelerek, toplantı 
düzenledi. Karşılıklı görüş alışverişinin 
yapıldığı toplantıda Şube Başkanı Rahmi 
Özden bir konuşma yaptı. Özden şunları 
söyledi: “Sizlerin görevi çok büyük. Sizler 
bu ülkenin gelecekteki yöneticilerini, ida-
recilerini doktorlarını ve mühendislerini 
sizler yetiştireceksiniz.

Her insanın bir avukatı, bir doktoru, bir 
danışmanı yok. Ama her insanı yetiştiren 
ve bu günlere gelmesini sağlayan bir öğ-
retmeni var. Bunun için eğitim çalışanları 
olarak bizim görevimiz çok büyük ve çok 
zor. Çocuklarımıza yarının büyüklerine 
iyi bir eğitim vererek şahsiyetli, karakterli, 
milli duygulara bağlı kişiler olarak yetiştir-
meliyiz. Maalesef bunun faturasını şu an 
çok ağır olarak ödüyoruz. Şunu unutmaya-
lım ki çocuklarımıza bırakacağımız en iyi 
miras eğitimdir. Fakat bu sorumluluğumuz 
karşısında şu anda öğretmenlerin aldığı 
ücret yeterli değildir.

Şöyle ki; Hükümetin kamudaki üc-
ret dengesizliğini ortadan kaldırmak için 
çıkardığı 666 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname büyük eşitsizliklere yol açmış-
tır ve eğitim çalışanları mağdur edilmiştir. 
Bu noktada Başöğretmenimiz Ulu Önder 
Atatürk’ü hatırlamamak elde değil.  Ulu 
önder Atatürk’e soruyorlar: “Paşam mil-
letvekillerinin maaşları ne olsun?” Atatürk, 
“Öğretmen maaşını geçmesin” diyor. 1923 
yılında bir öğretmenin maaşı ile 25 Cum-
huriyet altını alınırken, bugün göreve yeni 
başlayan bir öğretmen maaşıyla sadece 2,3 
Cumhuriyet altını alabilmektedir.  Sizle-
rinde bildiği gibi toplu sözleşmeli sendi-
ka yasası çıkacaktı. Hala çıkmadı. Bizler 
bu yasanın takipçisiyiz Türk Eğitim-Sen 
olarak, bugüne kadar yapılan faaliyetlerde 
hiçbir üyemizi yere aşağı baktırmadık bak-
tırmayacağız. Her zaman dik durduk dik 
duracağız Çünkü Kamu senli olmak Türk 
Eğitim-Sen’li olmak bir ayrıcalıktır. Türki-
ye sevdamız ekmek için kavgamız. Türki-
ye Kamu-Sen olmak ve Türk Eğitim-Sen 
var oldukça bu millet bu vatan rahat nefes 
alacaktır. Bunun teminatı bizleriz. Bunun 
teminatı sizlersiniz. Sizler buraların kale 
taşlarısınız. Buralarda görev yapmak zor 
olduğunu biliyoruz. Sizleri burada hep bir 
arada çok görmek güzel.”

Türk Eğitim-Sen Kayseri 1 No’lu 
Şube; yönetim, denetleme, disiplin kuru-
lu üyeleri sendikamız üyesi okul müdürü 
ve müdür yardımcıları ile 17 Şubat 2012 
Cuma günü bir istişare toplantısı gerçek-
leştirdi. Toplantının açılış konuşmasını 

yapan Şube Başkanı Ali BENLİ, yaklaşan 
İLKSAN seçimlerinin önemi ve üye kayıt 
çalışmaları hakkında bilgi verdi. Toplantı, 
katılımcıların çeşitli konularda görüşlerini 
açıklamalarıyla sona erdi.

ERZİNCAN ŞUBESİ ATAMA 
BEKLEYEN ÖĞRETMENLERLE 

BİRARAYA GELDİ

İZMİR ŞUBELERİ 
İL MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜNÜ 

ZİYARET ETTİ

Türk Eğitim-Sen İzmir Şubeleri ili-
mize atanan İl Milli Eğitim Müdürü 
Sayın Vefa BARDAKCI’yı ziyaret etti. 
Ziyarette; İzmir’in eğitimdeki sorunları 
ve eğitim çalışanlarının İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nden beklentileri görüşüldü. 
Ayrıca Sayın BARDAKCI’nın İzmir’de 
daha önceki yıllarda çeşitli görevlerde bu-
lunmuş olmasının bir avantaj olacağı be-
lirtildi. BARDAKCI da İzmir eğitiminde 
uygulamaya konulacak çalışmaların eğitim 
paydaşlarıyla karşılıklı fikir alışverişin-
de bulunularak oluşturulacağını belirtti. 
BARDAKCI, uygulanmakta olan proje-
lerin gözden geçirilerek, eğitim paydaşla-
rımızca genel kabul görmemiş projelerin 
uygulamadan kaldırılacağını kaydetti. Gö-
rüşmede Şube Başkanları tarafından Türk 
Eğitim-Sen olarak İzmir’de her zaman 
eğitim çalışanlarının ve eğitimi ilgilendi-
ren her konuda İzmir ve ülkemiz için doğ-
ru olanın yanında olacağı belirtildi. 
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“KENAN EVREN’İN KULAKLARI 
ÇINLASIN O DÖNEMDE BUNDAN 
DAHA AZ BASKI YAPIYORDU”

Türkiye Kamu-Sen Kayseri İl Temsil-
cisi Ali İhsan Öztürk ve bir grup sendika 
üyesi valilik binası önünde basın açıklama-
sı yaparak, düzenledikleri etkinliklerinde 
emniyet teşkilatının kendilerine baskı yap-
tığını söyledi. 

Sözlerine “Çok değerli 1 adet basın ka-
merası ve 5 adet emniyet kamerası hepi-
nize saygılar sunuyoruz. Emniyette başka 
kamera var mıydı bilmiyorum ama 7 kişiye 
5 emniyet kamerası düşüyor” diye başla-
yan Öztürk, “Türkiye’de demokrasi var, 
Türkiye’de insan hakları ve özgürlük var. 
Bir konuşana 5 kamera var! Vallahi bu ka-
mera sayısını 5 bine de çıkarsanız biz bu 
konuşmayı yaparız hiç kimseden de çekin-
meyiz. Ve biliyoruz ki; medyanın da büyük 
bir çoğunluğu susturuldu bunları yayın-
layamayacak. Benim vergilerimle ayakta 
duran Anadolu Ajansı ve diğer ajanslara 
da selam olsun diyorum. Şimdi yaklaşık 
8 yıldır Kayseri’de sendikacılık yapıyorum 
bu süre içerisinde attığım her adım kont-
rol altında. Her anım kameraya alınıyor ve 
dinleniyor. Buradan devleti ve şehri idare 
ettiğini düşünen zatı muhteremler bu ki-
şilik haklarına saldırı değil mi?” diye sordu.

Kurulduğundan bu yana yaptığı etkin-
liklerle Mardin’de eğitime damgasını vuran 
Türkiye Kamu-Sen Mardin İl Temsilciliği, 
Derik ilçesinde tüm üyeleri için aile ve okul 
kütüphanesi kurdu. İl Başkanı Bahattin 
Biçer yaptığı açıklamada, geçen yıl Mid-
yat Türk Eğitim-Sen Eski Teşkilatdırma 
Sekreteri Mehmet Uysal’ın İstanbul’daki 
okulu Arnavutköy İ.Ö.O. izcilik kulübü ile 

topladıkları kitapları Derik’te görev yapan 
Türk Eğitim-Sen üyesi öğretmenlere da-
ğıttıklarını, önümüzdeki günlerde de tüm 
ilçelere yaymak için çalıştıklarını belirtti.

Derik İlçe Temsilcisi Yahya ASLAN 
ise’’ Derik TES olarak bizim işimiz eğiti-
me hizmet ve çalışanların haklarını koru-
maktır” diyerek, bu yolda güzel etkinlikler 
yaptıklarını söyledi.  

Ordu Şube Yönetim Kurulumuz, İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Nevzat 
TÜRKKAN’ı ziyaret etti. Ziyarette, Nevzat 
TÜRKKAN’a yeni görevinde başarılar dile-
dik. Ziyarette ayrıca; geçici görevlendirme-
ler, sendikalarla kurum idari kurulu toplan-
tıları yapılması, eğitim-öğretim faaliyetleri 
konusunda fikir alış verişinde bulunuldu. 

“12 EYLÜL’DE 
BÖYLE BASKI 
GÖRMEDİM”

MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİ DERİK’TE 
DAMGA VURMAYA DEVAM EDİYOR

ORDU ŞUBE YÖNETİMİ, ORDU İL MİLLİ 
EĞİTİM MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİ

Türk Eğitim-Sen Şanlıurfa Şube Baş-
kanı Hikmet KARAKUŞ ve Sendika 
yönetimi 15.02.2012 günü Milli Eğitim 
Müdürümüz Sayın Ahmet PALA’yı ma-
kamında ziyaret etti.

Yapılan görüşmede; sendika üyeleri, 
Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ahmet 
PALA’ya yeni görevinin hayırlı ve uğurlu 
olması temennisiyle başarılar dilediler.

Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ah-
met PALA, ziyaretinden dolayı misafirle-
rine teşekkür etti ve ziyaret sona erdi. 

Türk Eğitim-Sen Kocaeli 1 No’lu 
Şube’nin Okan Üniversitesi ile yaptığı in-
dirimli yüksek lisans programı 25.02.2012 
Cumartesi Günü Saat 10.30’da sendi-
ka binamızda başladı. Okan Üniversi-
tesi yöneticileri Serkan Subaşı ve Ender 
Gökçeler’in de hazır bulunduğu ilk ders 
öncesi küçük bir toplantı düzenlendi. 
Açılış konuşmasını yapan TES Kocaeli 1 
No’lu Şube Başkanı Süleyman Pekin, böy-
le önemli bir fırsatı üyelerimize sunabilmiş 
olmanın gururu içerisinde olduklarını, ka-
tılımın çok yüksek olmasının da memnu-
niyet verici olduğunu belirtti; bu imkânı 
kendilerine tanıyan Okan Üniversitesi’ne 
teşekkür etti ve ders görecek üyelerimize 
başarılar diledi.

ŞANLIURFA ŞUBE’DEN 
MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRÜNE ZİYARET

YÜKSEK LİSANS 
PROGRAMIMIZ 

BAŞLADI



TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası 20 Yaşında

28

•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden 
Betül&Bayram KEMANECİ çiftinin kızı ol-
muştur.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Mehmet 

GÜL’ün oğlu olmuştur.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Nesrin 

ÇABUK DEMİR’in kızı olmuştur.
•	 Afyonkarahisar Şubesi üyelerinden Ham-

za DEMİRAY’ın kızı olmuştur.
•	 Afyonkarahisar Şubesi üyelerinden Meh-

met Ali BİRSEN’in kızı olmuştur.
•	 Afyonkarahisar Şubesi üyelerinden İlkay 

ADIŞEN’in kızı olmuştur.
•	 Ankara 4 No’lu Şube üyelerinden Esra 

BÜYÜKKURT›un Mehmet Kerem adında 
oğlu olmuştur.
•	 Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Emine 

KAVLAK BOLAÇ & Uğur BOLAÇ çiftinin 
çocukları olmuştur.
•	 Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Arzu 

GAZİOĞLU BALIK’ın çocuğu olmuştur.
•	 Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Bahadır 

KAÇAR’ın Hilal Zümra KAÇAR adında kızı 
olmuştur.
•	 Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Dilek 

DEMİRCAN’ın kızı olmuştur.
•	 Çorum Şubesi üyelerinden Alper & 

Zeynep ÇOBAN çiftinin Umut Mert adında 
oğulları olmuştur. 
•	 Çorum Şubesi üyelerinden Alperen & 

Naşide ERARSLAN çiftinin Bilge Kağan 
adında oğulları olmuştur. 
•	 Çorum Şubesi üyelerinden Sezai & Gül-

han SELÇUK çiftinin oğulları olmuştur.
•	 Çorum Şubesi üyelerinden Süleyman 

OĞUZHAN’ın oğlu olmuştur.
•	 Hatay 2 No’lu Şube üyelerinden Bestami 

& Esra KOCACIK çiftinin çocuğu olmuştur.
•	 Hatay 2 No’lu Şube üyelerinden Cemil & 

Fatma TOPAL çiftinin çocuğu olmuştur.
•	 İstanbul 3 No’lu Şube üyelerinden Hasan 

Hüseyin USLU’nun çocuğu olmuştur.
•	 İstanbul 3 No’lu Şube üyelerinden 

Ramazan & Sema KOÇ çiftinin ikiz bebekleri 
olmuştur.
•	 Karabük Şubesi üyelerinden Engin 

AKPOLAT’ın kızı olmuştur.
•	 Karaman Şubesi üyelerinden Hasan 

KARATAŞ’ın çocuğu olmuştur.
•	 Karaman Şubesi üyelerinden Mehmet 

GÜZEL’in çocuğu olmuştur.
•	 Karaman Şubesi üyelerinden Fahriye 

UYAR’ın çocuğu olmuştur.
•	 Karaman Şubesi üyelerinden Ayşe & Ay-

han TÜRK çiftinin çocukları olmuştur.
•	 Karaman Şubesi üyelerinden Ersin 

ÇELİK‘in çocuğu olmuştur.
•	 Karaman Şubesi üyelerinden Yasin Çağrı 

AYHAN’ın çocuğu olmuştur.
•	 Karaman Şubesi üyelerinden Hacer & Ali 

AĞIR çiftinin çocukları olmuştur.
•	 Karaman Şubesi üyelerinden Hatice 

ÖZDEMİR’in çocuğu olmuştur.

•	 Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Sahire 
TURGUT’un çocuğu olmuştur.
•	 Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden  Tuba 

DERGEÇ’in çocuğu olmuştur.
•	 Kayseri 2 No›lu Şube üyelerinden Serdar 

VURAL›ın çocuğu olmuştur.
•	 Kırıkkale Şubesi üyelerinden Savaş 

ERSOY’un çocuğu olmuştur.
•	 Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Gök-

han MERMER’in Alper Tunga adında bir 
oğlu olmuştur.
•	 Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Sema 

GÖKÇE’nin Ahmet Eren adında bir oğlu ol-
muştur.
•	 Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Gülcan 

İLHAN’ın Mehmet Emir adında bir oğlu ol-
muştur. 
•	 Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Funda 

Aybüke & Erhan TÜFEK çiftinin kızı olmuş-
tur.
•	 Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Ümit 

İŞÇİ’nin kızı olmuştur.
•	 Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Cihan 

AKGÜL’ün oğlu olmuştur.
•	 Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Hilal 

ÖZEN KOCABAŞ’ın kızı olmuştur.
•	 Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Yasemin 

SU BAHAR’ın kızı olmuştur.
•	 Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Caner & 

Derya ÇİFTCİ’nin Yiğitalp isminde oğlu ol-
muştur.
•	 Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Ali 

BÜLBÜL’ün Ali Yiğit adında torunu olmuş-
tur.
•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Mustafa 

KILINÇ’ın çocuğu olmuştur.
•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Nazım 

ÇAPAR’ın çocuğu olmuştur.
•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Solmaz 

TÜRKÇELİK’in çocuğu olmuştur.
•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Raziye 

AKSAY’ın çocuğu olmuştur.
•	 Mersin 2 No›lu Şube üyelerinden 

Şükran&Mehmet SAVCI çiftinin çocuğu ol-
muştur.
•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Ali 

MISTIK’ın çocuğu olmuştur.
•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Duran 

YAYLAK’ın çocuğu olmuştur.
•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Saliha 

ULUSOY’un çocuğu olmuştur.
•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Şefire & 

Osman KESKİN’in çocuğu olmuştur.
•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Zahit 

ÖKEMER’in çocuğu olmuştur.
•	 Nevşehir Şubesi üyelerinden Duran 

KARAASLAN’ın Murat Efe adında oğlu ol-
muştur.
•	 Nevşehir Şubesi üyelerinden İlyas 

PINARLIK’ın Elif Miray adında kızı olmuş-
tur.
•	 Nevşehir Şubesi üyelerinden Tayibe Der-

ya DEMİR’in Melek Berra adında kızı olmuş-
tur.

•	 Nevşehir Şubesi üyelerinden Kenan 
ÇALIŞKAN’ın Göktuğ Yiğithan adında oğlu 
olmuştur.
•	 Nevşehir Şubesi üyelerinden Yaşar 

CERAN’ın Elif adında torunu olmuştur.
•	 Ordu Şubesi üyelerinden Fatih & Elvan 

YILMAZ çiftinin çocuğu olmuştur.
•	 Ordu Şubesi üyelerinden Adile & İlhan 

SET çiftinin Emir Buğra adında oğulları 
olmuştur.
•	 Ordu Şubesi üyelerinden Turan 

KÜNEY›in Melis adında kızı olmuştur.
•	 Ordu Şubesi üyelerinden Asiye ÖZEL  & 

Sefa GÜNER çiftinin çocuğu olmuştur. 
•	 Ordu Şubesi üyelerinden Şenol & Hanım 

AKTAŞ çiftinin Metehan adında oğlu olmuş-
tur.
•	 Ordu Şubesi üyelerinden İbrahim 

KUTLU›nun çocuğu olmuştur.
•	 Ordu Şubesi üyelerinden Mehmet & Aslı-

han TEMİZ çiftinin kızı olmuştur.
•	 Ordu Şubesi üyelerinden Şefika & Yasin 

ÖZDEMİR çiftinin oğlu olmuştur.
•	 Ordu Şubesi üyelerinden Hakan 

GÜLTEPE›nin çocuğu olmuştur.
•	 Ordu Şubesi üyelerinden Hacer & Seyful-

lah GÖÇMEN çiftinin çocuğu olmuştur.
•	 Ordu Şubesi üyelerinden Emir 

ALTINIŞIK›ın çocuğu olmuştur.
•	 Ordu Şubesi üyelerinden Mürşide & Me-

sut AKTAN çiftinin çocuğu olmuştur.
•	 Ordu Şubesi üyelerinden Emrah 

AKKAYA›nın çocuğu olmuştur.
•	 Ordu Şubesi üyelerinden Hasan 

ABACIOĞLU›nun çocuğu olmuştur.
•	 Ordu Şubesi üyelerinden Metin 

YILMAZ›ın çocuğu olmuştur.
•	 Sakarya Şubesi üyelerinden Nurseda & 

Bahadır TUTAR çiftinin Poyraz adında oğul-
ları olmuştur. 
•	 Sakarya Şubesi üyelerinden Seçil & İlker 

KILIÇARSLAN çiftinin Bilge adında kızları 
olmuştur.
•	 Sakarya Şubesi üyelerinden Alemdar 

YILDIZ’ın Emir Kaan adında oğlu olmuştur.
•	 Sakarya Şubesi üyelerinden İlyas & Tuba 

UZUN çiftinin Tunahan adında oğulları ol-
muştur.
•	 Sinop Şubesi üyelerinden Ebru Gülşen 

& Mustafa AYDOĞDU çiftinin çocukları ol-
muştur.
•	 Sinop Şubesi üyelerinden Remzi 

TURAN’ın Alperen Fatih adında oğlu olmuş-
tur.
•	 Uşak Şubesi üyelerinden Mücahittin & 

Emel ERSÖZ çiftinin bebeği olmuştur.
•	 Yalova Şubesi üyelerinden Aytekin & Fü-

sun SALTABAŞ çiftinin oğlu olmuştur.
•	 Yalova Şubesi üyelerinden Serdar & Zer-

rin ÖZER çiftinin oğlu olmuştur.

YENİ DOĞANLAR
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•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Rama-
zan BÜYÜKÖZTÜRK’ün kızı evlenmiştir.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Hüseyin 

AÇIKGÖZ’ün kızı evlenmiştir.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Mutluay 

BEDİR evlenmiştir.
•	 Afyonkarahisar Şubesi üyelerinden Fidan 

BAŞOĞLU evlenmiştir.
•	 Afyonkarahisar Şubesi üyelerinden Fevzi 

KOCA evlenmiştir.
•	 Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Onur 

YÜRÜK evlenmiştir.
•	 Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Serkan 

BİLİR evlenmiştir.

•	 Çorum Şubesi üyelerinden Betül KELEŞ 
evlenmiştir.
•	 Çorum Şubesi üyelerinden Fethiye BE-

KAR evlenmiştir.
•	 Hatay 1 No’lu Şube üyelerinden Mahmut 

KURU’nun kızı evlenmiştir.
•	 İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden Fatih 

Mehmet BOYRAZ evlenmiştir.
•	 Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Kadir 

KESDOĞAN evlenmiştir.
•	 Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Hacı 

Ahmet KURT’un oğlu evlenmiştir.
•	 Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Memiş 

TURGUT’un kızı evlenmiştir.
•	 Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Mustafa 

ÖZEN’in oğlu evlenmiştir.

•	 Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Ayşe 
METİN İsa CULLAZ ile nişanlanmıştır.
•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Hüseyin 

ÖZDEMİR’in kızı evlenmiştir.
•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Menev-

şe Şükran DUMAN evlenmiştir.

EVLENENLER

•	 Ayfonkarahisar Şubesi üyelerinden 
Emel SOĞANCI AÇKU’nun oğlu sünnet 
olmuştur.
•	 Çorum Şubesi üyelerinden Esra 

YEŞİL’in oğlu Erdem Deniz YEŞİL sünnet 
olmuştur.
•	 Ordu Şubesi üyelerinden Yılmaz 

KÖYİÇİ’nin oğlu sünnet olmuştur.

SÜNNET OLANLAR

•	 Adana 2 No’lu Şube Başkanı Kamil 
KÖSE’nin bacanağı vefaat etmiştir.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Murat 

KURT’un dayısı vefaat etmiştir.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Kamil 

ÇÖREKLİ’nin halası vefaat etmiştir.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Fahret-

tin TAN’ın kız kardeşi vefaat etmiştir.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Mehmet 

Emin TAN’ın kız kardeşi vefaat etmiştir.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Gönül 

ÇELİK’in annesi vefaat etmiştir.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Gönül 

ÇELİK’in eniştesi vefaat etmiştir.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Şükrü 

SAĞMEN’in yeğeni vefaat etmiştir.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden İsmail 

TUFAN’ın dedesi vefaat etmiştir.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Erhan 

TETİK’in babası vefaat etmiştir.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Neslihan 

TURAN’ın halası vefaat etmiştir.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Mehmet 

Kemalettin ALPAY’ın kayınvalidesi vefaat et-
miştir.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Hakan 

ÖLMEZ’in babası vefaat etmiştir.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Mustafa 

Necati TATIL’ın annesi vefaat etmiştir.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Sevgi 

Akgüneş KESTİR’in kız kardeşi vefaat etmiş-
tir.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Ayşe 

Aslı GEÇİOĞLU’nun annesi vefaat etmiştir.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Ufuk 

KIRAN’ın annesi vefaat etmiştir.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Yusuf 

DELİKOCA’nın dedesi vefaat etmiştir.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Mustafa 

ÇAKIR’ın annesi vefaat etmiştir.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Yusuf 

ŞAŞ’ın babası vefaat etmiştir.

•	 Afyonkarahisar Şubesi üyelerinden Os-
man DİNÇ’in annesi vefaat etmiştir.
•	 Ankara 2 No’lu Şube MEB çalışanı üye-

lerinden Mehmet Veysel DENİZ’in babası 
vefaat etmiştir.
•	 Ankara 2 No’lu Şube MEB çalışanı üyele-

rinden Ömer ÇİÇEK’in abisi vefaat etmiştir.
•	 Ankara 4 No’lu Şube üyelerinden Yusuf 

YILMAZ›ın babası vefaat etmiştir. 
•	 Antalya 1 No›lu Şube üyelerinden Recep 

TEKBEN’in annesi vefaat etmiştir.
•	 Antalya 1 No›lu Şube üyelerinden Asu-

man BOYSAN’ın kardeşi vefaat etmiştir.
•	 Antalya 1 No›lu Şube üyelerinden Oktay 

ÇELİK’in annesi vefaat etmiştir.
•	 Antalya 1 No›lu Şube üyelerinden Ayşe 

ÇINAR’ın annesi vefaat etmiştir.
•	 Antalya 1 No›lu Şube üyelerinden Mümi-

ne BATMAZ’ın babası vefaat etmiştir.
•	 Antalya 1 No›lu Şube üyelerinden Rama-

zan BATMAZ’ın kayınpederi vefaat etmiştir.
•	 Antalya 1 No›lu Şube üyelerinden Süley-

man COŞGUN’un annesi vefaat etmiştir.
•	 Antalya 1 No›lu Şube üyelerinden Ahmet 

CANKARA’nın kardeşi vefaat etmiştir.
•	 Antalya 1 No›lu Şube üyelerinden Ahmet 

KOYUNCU’nun annesi vefaat etmiştir.
•	 Antalya 1 No›lu Şube üyelerinden Ayşe-

gül ÇAKMAKÇI’nın annesi vefaat etmiştir.
•	 Antalya 1 No›lu Şube üyelerinden Musta-

fa İŞLEK’in babası vefaat etmiştir.
•	 Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Mehmet 

MACAR’ın babası vefaat etmiştir.
•	 Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Yaşar 

SÖNMEZ’in oğlu vefaat etmiştir.
•	 Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Nergiz 

GÜN’ün annesi vefaat etmiştir.
•	 Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Seyit Ali 

SERPE’nin kayınvalidesi vefaat etmiştir.
•	 Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Baha 

Tuğrul BİLGİN’in annesi vefaat etmiştir.
•	 Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Semra 

BİLGİN’in annesi vefaat etmiştir.

•	 Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Şakir 
ARI’nın annesi vefaat etmiştir.
•	 Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Alaattin 

PARLAK’ın babası vefaat etmiştir.
•	 Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Ekrem 

SÜRGİT’in kayınpederi vefaat etmiştir.
•	 Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Kaptan 

BATAR’ın babası vefaat etmiştir.
•	 Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Ahmet 

ACAR’ın annesi vefaat etmiştir.
•	 Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Osman 

YAĞIZ’ın kayınpederi vefaat etmiştir.
•	 Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden Tuncay 

ASAN’ın babası vefaat etmiştir.
•	 Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden Ahmet 

LİMANOĞLU’nun annesi vefaat etmiştir.
•	 Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden Serap 

ÖZER’in babası vefaat etmiştir.
•	 Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden Abdur-

rahman KARATAŞ’ın kayınpederi vefaat et-
miştir.
•	 Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden Melek 

ÜNAL’ın annesi vefaat etmiştir.
•	 Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden Okan 

ÜNAL’ın kayınvalidesi vefaat etmiştir.
•	 Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden Hüsnü 

YENİLMEZ’in annesi vefaat etmiştir.
•	 Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden Ali Rıza 

DEMİREL’in babası vefaat etmiştir.
•	 Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden Duygu 

VAROL’un babası vefaat etmiştir.
•	 Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden Ekrem 

KÖSE’nin annesi vefaat etmiştir.
•	 Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden Erol 

OKUMUŞ’un dayısı vefaat etmiştir.
•	 Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden Sedat 

BAYRAKTAR’ın annesi vefaat etmiştir.
•	 Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden Nesrin 

VEYİSOĞLU’nun kayınpederi vefaat etmiş-
tir.
•	 Çorum Şubesi üyelerinden Abdullah 

YAŞAR›ın babası vefaat etmiştir.
•	 Çorum Şubesi üyelerinden Selami 

TARHAN›ın annesi vefaat etmiştir.

VEFAAT
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•	 Çorum Şubesi üyelerinden Fatih 
ERDEMLİ›nin kayınpederi vefaat etmiştir.
•	 Çorum Şubesi üyelerinden İbrahim 

ATAK›ın ablası vefaat etmiştir.
•	 Çorum Şubesi üyelerinden Musa EDİZ›in 

abisi vefaat etmiştir.
•	 Çorum Şubesi üyelerinden Ali DERİN›in 

babası vefaat etmiştir.
•	 Çorum Şubesi üyelerinden Yalçın 

ŞAHİN’in annesi vefaat etmiştir.
•	 Çorum Şubesi üyelerinden Kürşat 

ÖZDEMİR’in amcası vefaat etmiştir.
•	 Çorum Şubesi üyelerinden Abdullah 

DAŞDEMİR›in babası vefaat etmiştir.
•	 Çorum Şubesi üyelerinden Mustafa 

TEKNECİ›nin babası vefaat etmiştir.
•	 Çorum Şubesi üyelerinden Kadir 

BİÇER›in annesi vefaat etmiştir.
•	 Çorum Şubesi üyelerinden Taner 

DAMAR›ın babası vefaat etmiştir.
•	 Çorum Şubesi üyelerinden Mehmet 

DAMAR’ın babası vefaat etmiştir.
•	 Çorum Şubesi üyelerinden Selim 

AYDIN›ın dayısı vefaat etmiştir.
•	 Giresun Şubesi üyelerinden Esra 

TÜRKERİ’nin kayınpederi vefaat etmiştir.
•	 Giresun Şubesi üyelerinden Cevdet 

BAYAR’ın dayısı vefaat etmiştir.
•	 Hatay 1 No’lu Şube üyelerinden Mehmet 

VURAL’ın ablası vefaat etmiştir.
•	 Hatay 1 No’lu Şube üyelerinden Mustafa 

AKSOY’un annesi vefaat etmiştir.
•	 Hatay 2 No’lu Şube üyelerinden Mücella 

LELİK’in babası vefaat etmiştir.
•	 Hatay 2 No’lu Şube üyelerinden Mücella 

LELİK’in kayınpederi vefaat etmiştir.
•	 Hatay 2 No’lu Şube üyelerinden İdris 

LELİK’in babası vefaat etmiştir.
•	 Hatay 2 No’lu Şube üyelerinden İdris 

LELİK’in kayınpederi vefaat etmiştir.
•	 Hatay 2 No’lu Şube üyelerinden Fatma 

ŞENER’in abisi vefaat etmiştir.
•	 Hatay 2 No’lu Şube üyelerinden Hanifi 

ŞENER’in kayınbiraderi vefaat etmiştir.
•	 Hatay 2 No’lu Şube üyelerinden Handan 

PAŞABEYOĞLU’nun babası vefaat etmiştir.
•	 Hatay 2 No’lu Şube üyelerinden Haydar 

PAŞABEYOĞLU’nun kayınpederi vefaat et-
miştir.
•	 Hatay 2 No’lu Şube üyelerinden Bilal 

YILDIRIM’ın babası vefaat etmiştir.
•	 Hatay 2 No’lu Şube üyelerinden Deniz 

SARAÇ’ın babası vefaat etmiştir.
•	 Hatay 2 No’lu Şube üyelerinden Ahmet 

TOPAL’ın kayınpederi vefaat etmiştir.
•	 Hatay 2 No’lu Şube üyelerinden Mehmet 

GÖVTAŞ’ın amcası vefaat etmiştir.
•	 Hatay 2 No’lu Şube üyelerinden Gülistan 

GÖVTAŞ’ın amcası vefaat etmiştir.
•	 Hatay 2 No’lu Şube üyelerinden Cemile 

TARIM’ın kayınvalidesi vefaat etmiştir.
•	 Hatay 2 No’lu Şube üyelerinden Reyhan 

ŞİMŞEK’in annesi vefaat etmiştir.

•	 Hatay 2 No’lu Şube üyelerinden Durdiye 
ÖZCAN’ın annesi vefaat etmiştir.
•	 Hatay 2 No’lu Şube üyelerinden Mete 

DEMİR’in kayınvalidesi vefaat etmiştir.
•	 Hatay 2 No’lu Şube üyelerinden Bayram 

GÜLER’in babası vefaat etmiştir.
•	 İstanbul 3 No’lu Şube üyelerinden Ab-

durrahman MEMİŞ’in annesi vefaat etmiştir.
•	 İstanbul 3 No’lu Şube üyelerinden Muzaf-

fer KAHRAMAN’ın annesi vefaat etmiştir.
•	 İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Mesut 

SARAÇ›ın babası vefaat etmiştir.
•	 İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Yaşar 

POLAT›ın dayısı vefaat etmiştir.
•	 İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden Sinem 

GÜCENMEZ’in babası vefaat etmiştir.
•	 İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden Muham-

met KAYA’nın anneannesi vefaat etmiştir.
•	 İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden Nilgün 

ÖLÇER’in babası vefaat etmiştir.
•	 İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden Asiye Aslı 

OLGUN’un annesi vefaat etmiştir.
•	 Karabük Şubesi Yönetim Kurulu üyele-

rinden Yalçın KILINÇ’ın kayınpederi vefaat 
etmiştir.
•	 Karabük Şubesi üyelerinden Nazife 

KILINÇ’ın babası vefaat etmiştir.
•	 Karabük Şubesi üyelerinden Nermin 

KURT’un babası vefaat etmiştir.
•	 Karabük Şubesi üyelerinden Murat 

KURT’un kayınpederi vefaat etmiştir. 
•	 Karabük Şubesi üyelerinden Bahattin 

YÜKSEL’in annesi vefaat etmiştir.
•	 Karaman Şubesi üyelerinden Bilal 

KARADUMAN’ın annesi vefaat etmiştir.
•	 Karaman Şubesi üyelerinden Yüksel 

ÇELİK’in dayısı vefaat etmiştir.
•	 Karaman Şubesi üyelerinden Cihan 

YILMAZ’ın amcasının oğlu vefaat etmiştir.
•	 Karaman Şubesi üyelerinden Remzi 

YAĞCIOĞLU’nun abisi vefaat etmiştir.
•	 Karaman Şubesi üyelerinden Mehmet 

AKKAYA’nın annesi vefaat etmiştir.
•	 Karaman Şubesi üyelerinden Aycan 

GÖVER’in dedesi vefaat etmiştir.
•	 Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Kadir 

DOĞAN›IN oğlu vefaat etmiştir.
•	 Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Fatma-

gül ÖZBAŞ’ın dayısı vefaat etmiştir.
•	 Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Ömer 

Faruk BULUT›un torunu vefaat etmiştir.
•	 Kırıkkale Şubesi üyelerinden Ali Osman 

ÖZSOY’un abisi vefaat etmiştir.
•	 Kırıkkale Şubesi üyelerinden Tahsin 

TUNÇ’un babası vefaat etmiştir.
•	 Kırıkkale Şubesi üyelerinden Turgut 

AKINCI’nın annesi vefaat etmiştir.
•	 Kırıkkale Şubesi üyelerinden Bekir 

DEMİRDÜĞEN’in kayınpederi vefaat etmiş-
tir.
•	 Kırıkkale Şubesi üyelerinden Selbi 

YILDIRIM’ın babası vefaat etmiştir.
•	 Kırıkkale Şubesi üyelerinden Bilge 

GENÇ’in babası vefaat etmiştir.

•	 Kırıkkale Şubesi üyelerinden Ertuğrul 
BALOĞLU’nun babası vefaat etmiştir.
•	 Kırşehir Şubesi Üniversite üyelerinden 

Fatih ÇELİK’in babası vefaat etmiştir. 
•	 Kırşehir Şubesi üyelerinden Recep 

KOÇ›un annesi vefaat etmiştir. 
•	 Kırşehir Şubesi üyelerinden Mahmut 

FİDAN›ın kaynı vefaat etmiştir. 
•	 Kırşehir Şubesi üyelerinden Kürşat 

ŞAHİN’in amcası vefaat etmiştir. 
•	 Kırşehir Şubesi üyelerinden Hüsne 

DEVECİ›nin amcası vefaat etmiştir. 
•	 Kırşehir Şubesi üyelerinden Hikmet 

TAŞÇI›nın kayınpederi vefaat etmiştir. 
•	 Kırşehir Şubesi üyelerinden Ümmühan 

YAZICI›nın annesi vefaat etmiştir. 
•	 Kırşehir Şubesi üyelerinden İdris 

YAZICI›nın annesi vefaat etmiştir. 
•	 Kırşehir Şubesi üyelerinden Ramazan 

ŞAHİN’in kayınvalidesi vefaat etmiştir. 
•	 Kırşehir Şubesi üyelerinden Yakup Bilal 

ZİNCİR›in babası vefaat etmiştir. 
•	 Kırşehir Şubesi üyelerinden Necip 

YELKOVAN›ın babası vefaat etmiştir. 
•	 Kırşehir Şubesi üyelerinden Yusuf 

GÖMBEL›in annesi vefaat etmiştir.
•	 Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Dur-

muş Ali KIZILTAŞ’ın babası vefaat etmiştir.
•	 Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Salih 

ATA’nın abisi vefaat etmiştir.
•	 Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Aynur 

DAGUSTU’nun eşi vefaat etmiştir.
•	 Kocaeli 1 No’lu Şube Derince İlçe Temsil-

cimiz Halil ÖZTÜRK’ün kayınvalidesi vefaat 
etmiştir.
•	 Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Süley-

man YILDIRIM›ın oğlu vefaat etmiştir.
•	 Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Ahmet 

ZER›in amcası vefaat etmiştir.
•	 Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden İbra-

him YILDIZ›ın annesi vefaat etmiştir.
•	 Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Meh-

met KOCAMAN›ın kayınpederi vefaat et-
miştir.
•	 Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Hülya 

DİZMEN›in babası vefaat etmiştir.
•	 Konya 1 No’lu Şube Sekreteri Mustafa 

TOKER’in babası vefaat etmiştir.
•	 Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Recep 

TÜRK’ün babası vefaat etmiştir.
•	 Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Ali 

ÖZMEN’in kayınvalidesi vefaat etmiştir.
•	 Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Ali 

ÖZTÜRK’ün kayınpederi vefaat etmiştir.
•	 Mersin 2 No’lu Şube Yönetim Kurulu 

üyelerinden Osman SERİN’in annesi vefaat 
etmiştir.
•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden İpek 

ALYAĞUT’un babası vefaat etmiştir.
•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Nesli-

han TÜRKMEN’in kayınpederi vefaat etmiş-
tir.
•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Betül 

KUYUCUOĞLU’nun babası vefaat etmiştir.
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•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Veysel 
BORAN’ın babası vefaat etmiştir.
•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Abdul-

lah PINAR’ın babası vefaat etmiştir.
•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Mustafa 

NAZ’ın annesi vefaat etmiştir.
•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Ayşe 

NAZ’ın kayınvalidesi vefaat etmiştir.
•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Sündüz 

ÇAKMAK’ın annesi vefaat etmiştir.
•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Hacı 

Mustafa ÇAKMAK’ın kayınvalidesi vefaat et-
miştir.
•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Mesude 

DEMİR’in annesi vefaat etmiştir.
•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden İbrahim 

DEMİR’in kayınvalidesi vefaat etmiştir.
•	 Nevşehir Şubesi üyelerinden Hasan 

YAYAN’ın amcası vefaat etmiştir.
•	 Nevşehir Şubesi üyelerinden Osman 

DURAN’ın kardeşi vefaat etmiştir.
•	 Nevşehir Şubesi üyelerinden Alparslan 

İNCE’nin annesi vefaat etmiştir.
•	 Nevşehir Şubesi üyelerinden Aynur 

DEMİRTAŞ’ın amcası vefaat etmiştir.

•	 Nevşehir Şubesi üyelerinden Nail 
DEMİRTAŞ’ın amcası vefaat etmiştir.
•	 Nevşehir Şubesi üyelerinden Ali Bayram 

ER’in amcası vefaat etmiştir.
•	 Nevşehir Şubesi üyelerinden Erdoğan 

KARATAŞ’ın Ahmet Berke adında oğlu ol-
muştur.
•	 Nevşehir Şubesi üyelerinden Hayati 

TAŞKIN’ın abisi vefaat etmiştir.
•	 Nevşehir Şubesi üyelerinden İbrahim 

PEKER’in ablası vefaat etmiştir.
•	 Niğde Şubesi üyelerinden Selim 

TÜMER’in babası vefaat etmiştir.
•	 Ordu Şubesi üyelerinden Üzeyir 

KOYUN’un annesi vefaat etmiştir. 
•	 Ordu Şubesi üyelerinden Nedim 

GÜMÜŞKAYA’nın dedesi vefaat etmiştir. 
•	 Ordu Şubesi üyelerinden Şadi 

GÜMÜŞKAYA’nın dedesi vefaat etmiştir.
•	 Ordu Şubesi üyelerinden Güner 

GÜRPINAR’ın annesi vefaat etmiştir.
•	 Ordu Şubesi üyelerinden Ali YILMAZ’ın 

amcası vefaat etmiştir.
•	 Ordu Şubesi üyelerinden Hülya 

ÖĞÜNÇ’ün kayınvalidesi vefaat etmiştir.
•	 Ordu Şubesi üyelerinden Cemil ŞEKER’in 

kayınvalidesi vefaat etmiştir.

•	 Ordu Şubesi üyelerinden Hüseyin BAŞ’ın 
babası vefaat etmiştir.
•	 Ordu Şubesi üyelerinden Ömer BAŞ›ın 

babası vefaat etmiştir.
•	 Ordu Şubesi üyelerinden Cevriye BAŞ›ın 

kayınpederi vefaat etmiştir.
•	 Ordu Şubesi üyelerinden Efkan 

ASLAN›ın dedesi vefaat etmiştir.
•	 Ordu Şubesi üyelerinden Hacı ÖZAY’ın 

dedesi vefaat etmiştir.
•	 Ordu Şubesi üyelerinden Sadet ÇALIK’ın 

dedesi vefaat etmiştir.
•	 Sakarya Şubesi üyelerinden Nusret 

KARAKAŞ’ın kız kardeşi vefaat etmiştir.
•	 Sakarya Şubesi üyelerinden İlhan 

CANBOLAT’ın babası vefaat etmiştir. 
•	 Sakarya Şubesi üyelerinden Hasan Ali 

ABANOZ’un babası vefaat etmiştir.
•	 Sinop Şubesi üyelerinden Serpil 

ALTUNSOY’un babası vefaat etmiştir.
•	 Sinop Şubesi üyelerinden Kasım 

BOZKURT’un kayınpederi vefaat etmiştir.
•	 AYRICA
•	 Çorum Şubesi üyelerinden Vural AL-

KAN vefaat etmiştir.

VEFAAT EDEN ÜYELERİMİZ

RAMAZAN AYATA
ADANA 2 NO’LU ŞUBE
1 Şubat 1956 tarihinde Kadirli’de doğdu. Evli ve 

dört çocuk babasıdır. 1978 yılında Mersin Eğitim 
Enstitüsü’nden mezun oldu. Elazığ-Karakoçan, 
Adana-Saimbeyli, Van-Muradiye, Adana-Ceyhan, 
Adana-Seyhan’da öğretmen ve idareci olarak görev 
yaptı.

2008 yılında Adana-Kozan 60. Yıl ilköğretim 
Okulu’na öğretmen olarak atandı. Bu okulda göreve devam ederken, 31 
Ocak 2012 tarihinde kalp krizi geçirerek vefat etti. 

KÖKSAL DEMİROK
KAYSERİ 2 NO’LU ŞUBE
Kayseri Şeker Fabrikası içerisinde hemzemin 

geçitte meydana gelen kazada, trenin çarptığı 
otomobilde bulunan Melikgazi Keykubat 
İlköğretim Okulu Beden Eğitimi Öğretmeni ve 
Şekerspor futbol takımı altyapı antrenörü 39 
yaşındaki Köksal Demirok hayatını kaybetti.

ÜNAL KURT
MANİSA ŞUBE
1965 yılında Gördesin Gülpınar (Salurçiftlik) 

köyünde doğdu. İlkokulu köyünde okudu. Gördes 
İmam Hatip Lisesi’nden 1983 yılında mezun oldu. 
1985 yılında Sivas ilinde İmam-Hatip olarak görev 
yaptı. 2 yıllık Sivas görevinden sonra, ilçemiz Tü-
püler köyüne tayin edildi ve 8 ayda burada çalıştı.

1990 yıllında kurum değiştirerek, Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne geçti. Gördes Lisesi’ndeki kısa süreli görevinden sonra, 
İlçe Milli eğitim müdürlüğünde çalışmaya başladı. Vefatına kadar kuru-
mun muhasebe şefliğini icra etti.

22 yıl Gördes Milli Eğitim Müdürlüğü’nde başarıyla görev yapan Ünal 
Kurt’un, Evli ve iki kız çocuk babası olan Ünal Kurt, eğitim camiasında 
unutulmayacak bir yere sahipti.

GÖNÜL GÜRAKAR
BURSA 1 NO’LU ŞUBE
14-08-1962 tarihinde Manisa Turgutlu’da doğdu. 

İlköğretimini Turgutlu İlkokulu’nda bitirdi. Orta ve 
Lise öğrenimini Turgutlu Kız Sanat Ortaokulu ve 
Lisesi’nde tamamladı. Ankara’da Gazi Üniversitesin-
de Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölü-
münü bitirdi.

05-11-1986 tarihinde Bursa Mustafakemalpaşa 
Kız Meslek Lisesinde Ev Yönetimi ve Beslenme Öğretmenliği görevine 
başladı. 01-10-1992 tarihinde Osmangazi Otelcilik ve Turizm Meslek Li-
sesi Meslek Dersleri öğretmeni olarak görev yapmakta iken 21-02-2012 
tarihinde evinde vefat etti.

ADEM DARICI
BURSA 1 NO’LU ŞUBE 

Eğitim camiasının yakından tanıdığı öğretmen 
ADEM DARICI uzun süredir tedavi olmaktaydı. 
Amansız hastalığa yenilen DARICI 05.02.2012 ta-
rihinde Hakkın rahmetine kavuştu. Milli Eğitimde 
çeşitli okullarda yöneticilik görevlerinde bulunan 
DARICI, TÜRKİYE KAMU-SEN kurucu üyeleri 
arasında yer aldı. 1956 yılında Sivas’ta doğan DARI-

CI, ortaöğretimini Sivas ta tamamladı. 1977 Yılında Bursa Eğitim Ensti-
tüsü Resim Bölümünü bitirdi. Sırasıyla Tokat, Balıkesir ve Bursa’ da Öğ-
retmenlik yaptı. Bursa Hürriyet Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcılığı 
görevinden sonra 3 aydır atandığı Bursa Atatürk Anadolu Lisesi Müdür 
Başyardımcılığı görevini ifa etmekte idi. Evli ve 2 çocuk babasıydı.

Türk Eğitim-Sen ailesi olarak;
tüm üye ve üye yakınlarımıza Allah’tan rahmet, 

yakınlarına başsağlığı dileriz.
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