
Genel Başkan İsmail KONCUK; 
“HÜKÜMET EK ÖDEME KONUSUNDA MUTLAKA 

DÜZENLEME YAPMALIDIR”
666 Sayılı KHK ile ek ödeme oranlarında yapılan düzenleme-

lerin yeni ve daha büyük sıkıntılara neden olduğunu ifade eden 
Genel Başkan İsmail KONCUK, “23 Kasım 2011 

tarihinden itibaren sürekli eylemler yaparak ve 
ilgililerle görüşmeler gerçekleştirerek başta öğ-

retmenler ve akademisyenler olmak üzere 
kamu çalışanlarının önemli bir ekseriyetinin 

mağdur edildiğini ifade etmeye çalışıyoruz. Ek 
ödeme düzenlemesinde bir haksızlık yapıldı-
ğı hususunda kamuoyunda genel bir kanaati 

de oluşturmuş bulunuyoruz. Temenni edi-
yorum ki, Toplu Sözleşme masasında bu 
konuda tatmin edici bir düzenleme yapılır. 

Aksi halde eğitim çalışanları Ankara’yı miting alanına 
çevirecek ve demokratik haklarını  kullanarak en ciddi protestola-
rından birisini daha gerçekleştireceklerdir.” Diyerek Hükümete son 
kez seslendi.    

                        Genel Başkan’ın açıklamasının tam metni 2. sayfada.

YA EK ÖDEME, YA EYLEM!

SAYIN DİNÇER BİR KERE DE 
DOĞRU BİRŞEY SÖYLE...

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, göreve geldi-
ğinden beri alışkanlık yaptığı üzere, kendisine yine 
öğretmenleri hedef seçmiştir. Hatırlanacaktır, daha 
önce atama bekleyen öğretmenlere ‘başka iş bulsunlar’ 
şeklinde öneride bulunan, ‘öğretmenler artık üç ay tatil 
yapamayacak’ diyerek, aslında öğretmenlerin iki ay ta-
til yaptığından habersiz olan ve bu konudaki bilgisiz-
liğini gözler önüne seren Dinçer; bu kez de öğretmen-
lerin çalışma saatlerine ilişkin soru önergesine verdiği 
cevapta gerçekleri çarpıtan açıklamalar yapmıştır.

DERSHANELERİN 
KALDIRILMASI MAALESEF 
5-10 YIL İÇİNDE MÜMKÜN 

DEĞİLDİR Devamı 20’deDevamı 16’de
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YA EK ÖDEME, YA EYLEM!

666 Sayılı KHK ile ek ödeme oranla-
rında yapılan düzenlemelerin yeni ve daha 
büyük sıkıntılara neden olduğunu ifade 
eden Genel Başkan İsmail KONCUK, “23 
Kasım 2011 tarihinden itibaren sürekli 
eylemler yaparak ve ilgililerle görüşmeler 
gerçekleştirerek başta öğretmenler ve aka-
demisyenler olmak üzere kamu çalışanları-
nın önemli bir ekseriyetinin mağdur edil-
diğini ifade etmeye çalışıyoruz. Ek ödeme 
düzenlemesinde bir haksızlık yapıldığı 
hususunda kamuoyunda genel bir kanaati 
de oluşturmuş bulunuyoruz. Temenni edi-
yorum ki, Toplu Sözleşme masasında bu 
konuda tatmin edici bir düzenleme yapı-
lır. Aksi halde eğitim çalışanları Ankara’yı 
miting alanına çevirecek ve demokratik 
haklarını  kullanarak en ciddi protestola-
rından birisini daha gerçekleştireceklerdir.” 
Diyerek Hükümete son kez seslendi.

Türk Eğitim-Sen olarak, ek ödeme ada-
letsizliğini defalarca kamuoyu gündemine 
getirdik. Eşit işe eşit ücret düzenlemesinde 
öğretmenlerin, profesörlerin, doçentlerin, 
yardımcı doçentlerin, araştırma görevlile-
rin ve diğer çalışanların yok sayıldığını, bu 
meslek gruplarının ek ödemelerine artış 
yapılmayarak, onların mağdur edildiğini 
her platformda dile getirdik. 

23 Kasım 2011 Tarihinden başlaya-
rak yaklaşık iki ay boyunca her Çarşamba 
günü Türkiye’nin her yerinde eylem yaptık. 
Basın açıklamaları ile siyasi erki uyardık. 
Hükümetin dikkatini kamu çalışanlarının 
üzerine çekmek için, 14 Ocak 2012 tari-

hinde 113 Şube Başkanımız ve Şubeleri-
mizin Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte 
Maliye Bakanlığı önünden Hükümete gü-
vercinlerle mesaj yolladık. Amacımız, ger-
çekleri milletimize anlatmak ve Hüküme-
tin yaptığı yanlıştan dönmesini sağlamaktı. 
Ancak Hükümet bu konudaki inadından 
bir türlü vazgeçmedi. Her türlü feryada, 
tepkiye kulaklarını tıkayan, gözlerini kapa-
tan iktidar, açtığı bu adaletsizlik çukurunu 
kapatmaya hiç yanaşmadı. 

Eşit işe eşit ücret, yüksek unvanlılara 
yüksek ücret haline dönüşerek yine kay-
mak tabakaya yaradı. Öğretmenler, akade-
misyenler es geçilirken; hizmetli, memur, 
teknisyen gibi diğer çalışanlara yapılan 
düşük artışlar da güdük kaldı. Her zaman 
olduğu gibi cefa çekenler hakkını alamaz-
ken; müsteşarlar, daire başkanları, genel 
müdürler sefa sürmeye devam etti. Kısaca-
sı bu düzenlemeyle Hükümetin niyetinin 
çok farklı olduğunu gördük; belli bir kesi-
mi mutlu etmenin amaçlandığını anladık. 

Emekli milletvekillerine zam yapılma-
sı söz konusu olunca 15 dakikada kanun 
çıkaranların, eşit işe eşit ücret düzenleme-
sinin yeni adaletsizlikler doğurduğunu bas 
bas bağıran kamu çalışanlarına aynı hassa-
siyetle yaklaşmaması manidardır. 

İşine geldiği konuda jet hızıyla davra-
nanların, işine gelmeyen konularda kafa-
sını nasıl kuma gömdüğüne tanık olmak 
üzüntü vericidir.  

Soruyoruz: 
Bugüne kadar öğretmenlerin ve akade-

misyenlerin ücretlerinde herhangi bir iyi-
leştirme yapılmış mıdır? 

İğneden ipliğe her şeye zam gelirken, 
öğretmenler, akademisyenler ve diğer 
kamu çalışanları komik zam oranlarına 
mahkum edilmemiş midir? 

Bir müsteşarın ek ödeme miktarında 
759 TL, genel müdür yardımcısının ek 
ödeme miktarında 722 TL artış olması; 
buna karşılık öğretmenin, akademisyenin 
ek ödemesinde hiçbir artış olmaması hangi 
vicdana sığar? 

Kendi öğretmenini, akademisyenini 
onurlandırmayan, yüceltmeyen, maddi 
haklarını gözetmeyen bir iktidar adaleti 
sağladığını nasıl düşünebilir? 

Gelinen bu noktada Türk Eğitim-Sen 
olarak iktidarı son kez uyarmak istiyoruz: 
Bize artık çıkar bir yol bırakmıyorsunuz. 
Şayet sesimize ses, ek ödeme adaletsizli-
ğine son vermezseniz, hakkımızı çok daha 
farklı mecralarda aramak zorunda kalaca-
ğız. Haksızlığı, adaletsizliği inşa edenler-
den demokratik haklarımızı kullanarak 
hesap soracağız. 

Öğretmenler, akademisyenler ve diğer 
çalışanların eşit işe eşit ücret düzenleme-
sinden yararlanması için bir an önce ha-
rekete geçin. BU KONUDA DÜZEN-
LEME YAPMAZSANIZ ANKARA, 
MİTİNG ALANI OLACAK VE EĞİ-
TİMCİLERİN PROTESTO SESLERİ 
İLE YANKILANACAKTIR. 

TÜRK EĞİTİM-SEN, TÜRKİ-
YE’NİN DÖRT BİR YANINDAN GE-
LECEK OLAN ÖĞRETMENLER, 
AKADEMİSYENLER VE DİĞER 
ÇALIŞANLARLA BİRLİKTE CESUR, 
YÜREKLİ VE SERT ADIMLARLA 
ANKARA’YI İNLETECEKTİR. 

BİZLER MASA BAŞINDA HAK 
ARAMIYORUZ, MAKAM ODALA-
RIMIZDA LAF ÜRETMİYORUZ. 
GERÇEK SENDİKACILAR, LAF 
EBELİĞİ YAPANLAR DEĞİL; YAP-
TIĞI EYLEM VE MİTİNGLERLE 
GÖZ DOLDURAN VE İZ BIRAKAN-
LARDIR. 

Genel Başkan İsmail KONCUK; 
“HÜKÜMET EK ÖDEME KONUSUNDA 

MUTLAKA DÜZENLEME YAPMALIDIR”



TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası 20 Yaşında

3

Sami ÖZDEMİR
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri

Bu Değişim Yenilik mi Yoksa  Bir 
İnatlaşma mı?

Zaman zaman şu düşüncelerden kendi-
mizi alamıyoruz. İnsanların birbirini dinle-
diği, kendinden başka insanları da düşün-
düğü, istişare ve hoşgörünün olduğu, saygı 
ve sevginin güncel oldugu günleri görme 
imkânımız var mı diye… Fakat olanlara 
bakıyorsunuz durum çok parlak gözükmü-
yor. Ülkemizde, artık kuyudan taşı çıkara-
cak akıllı bulamayan, akil adamlara değer 
verilmeyen, sağduyu yerine ben yaptım 
olduların olduğu günleri yaşanmaktayız.  
Gün geçmesin ki, bir deli kuyuya yeni bir 
taş atmasın. İşin garibi delinin attığı taşı gö-
renler, bu işi deliden daha çok sahiplenerek 
tekrar tekrar kuyuya taş atılması için alkış 
tutuyorlar.

Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum: 
Tabi ki hayatta değişim, kanunlarda deği-
şim, uygulamalarda değişim, sistemlerde 
değişim olacak. Olmalı da. Çünkü bil-
meliyiz ki, değişmeyen tek şey değişimin 
kendisidir. Bazen değişiklikler karşısında 
görüşlerimizi söylediğimiz zaman birileri 
bizleri değişime karşı olmakla suçluyorlar. 
Ama bizim anlatmak istediğimiz, yeniliğe 
karşı olmak değildir. Hayatımızda onlarca 
yenilik yapıyoruz. Kıyafetlerimizi değişti-
riyoruz, evimizi değiştiriyoruz, arabamızı 
değiştiriyoruz,… değiştiriyoruz da değiş-
tiriyoruz. Ama bu değişimlerin hepsinin 
bizce mantıklı bir açıklaması var. Eğer bu 
değişimlerin faydalı olduğuna inanıyorsak 
yapıyoruz. İnanıyorsak, insanlara bunun 
faydalarını açık yüreklilikle açıklayabiliyo-
ruz.

Gündemde 28 Şubat’ın izlerini silmek 
için başlatılan uygulamalar yer almakta 
uzun zamandır. Evet 28 Şubat sürecinde 
yapılan yanlışların düzeltilmesini biz de 
arzu ediyoruz. Meslek liselilerin önünü 
kapatan ve bu okulların öğrencisiz kalma-
sına neden olan uygulamalar gibi onlarca 
haksız olduğuna inandığımız uygulama-
nın kaldırılmasından haklıya hakkın teslim 
edilmesinden yanayız. Ama 28 Şubat ın iz-
lerini silelim derken, haklıya hakkını teslim 
edelim derken; alelacele yeni bir eğitim sis-
temi getirerek öğrencileri ve öğretmenleri 
mağdur ederken bunun sonucunda yeni bir 
mazlumlar grubu doğuracakken bu uygu-
lamaların yeniden gözden geçirilmesi ka-
naatindeyiz.

4+4+4 Eğitim sistemi,aynı 28 Şubat 
kararları neticesinde yapılan değişiklikler 

gibi dayatma bir karardır. Eğitim gibi yav-
rularımızı, göz bebeklerimizi, en kıymetli 
varlıklarımızı ilgilendiren bir alanın; ön 
hazırlıkları yapılmadan eğitim bilimciler 
tarafından tartışılmadan, pedagogların, 
öğretmenlerin ve eğitim sendikalarının 
görüşü alınmadan, pilot uygulama veya 
bir ön uygulama yapılmadan Ben yaptım 
oldu. Başbakan dedi oldu. Eksikleri ortaya 
çıktığında çözeceğiz, önce bakacağız, sorun 
çıkarsa müdahale edeceğiz gibi bekle ve gör 
mantığı ile ele alınması,iktidarın eğitime ne 
kadar gayrı ciddi yaklaştığının bir gösterge-
sidir.

Eğer, 4+4+4 Türk milli eğitimi için ge-
rekli ve Milli Eğitim Bakanının ve Başba-
kanın savunduğu ve malum sendikanın 
alkışladığı kadar iyi bir yöntem ise neden 
oldu bittiye getirip uygulanmak isteniyor? 
Bu değişikliği irdeleyen, tartışan çalıştay, 
kurultay, toplantı ve istişareler düzenleye-
rek bu alanda söyleyecek sözü olan insanla-
rı davet edip görüşlerini  almaları gerekmez 
mi? Eğitim bilimciler gelsin, pedagoglar 
gelsin, sendikalar gelsin, bakanlık bürok-
ratları gelsin, bu işin belkemiğini oluşturan 
öğretmenler gelsin ve ortaya fikirler çıksın. 
Fikirlerin buluşmasıyla hakikatler ortaya 
çıksın.

Siz pedagoglardan, çocuk gelişimciler-
den görüş almadan okula başlama yaşını 
5 yaşa düşürün, okul öncesi eğitimi (ana-
okulu) zorunlu olmaktan çıkarın ve bunu 
yaparken bu işe hayatını vermiş akade-
misyenlerden, bilim adamlarından ve işin 
mutfağında olan öğretmenlerden görüş 
almayın, ardından da çok iyi bir sistem 
olduğunu savunun. Madem bu kadar ken-
dinize güveniyorsunuz o zaman mesele-
yi değerlendirmeye açalım: Siz önce okul 
öncesi eğitim zorunlu olacak diyerek bin-
lerce öğrencinin iş buluruz düşüncesiyle 
üniversitelerin okul öncesi öğretmenliğini 
tercih etmesini sağlayın. Ardından da bu 
uygulamadan vazgeçin.Bu halde 28 Şubat 
la hesaplaşırken yeni mağdurlar oluşturma 
yacakmısınız? Bu gençlerimiz okul bittiği 
zaman ortada kalmayacak mı? Bu nasıl he-
saplaşma, bu nasıl adalet?

Biz Türk Eğitim Sen olarak kesintili eği-
timi ve 1+5+3+4 sistemini öneriyor, açık 
öğretimin sadece özel durumu olanlara uy-
gulanmasını tavsiye ediyoruz.

İlköğretimi 4 yıla düşürerek 5 yıllık ilk 

kademe eğitiminde öğrenci sayısını otoma-
tik olarak %20 azaltmış oluyorsunuz. Bu da 
doğal olarak o alanda  %20 öğretmen faz-
lalığı oluşturuyor. Neticede öğrenci sayısı 
düşen okulda öğretmen normu da düşüyor. 
Bu da 50 bin sınıf öğretmeninin norm faz-
lası olmasına neden olacaktır. Bu durum ne 
Bakanlığın, ne Hükümetin ne de bu teklifin 
mimarı olarak ortalıkta gezen malum sen-
dikanın umurunda. Sınıf öğretmenlerinin  
bu durumu iyi değerlendirmesi gerektiğini 
düşünüyorum . Çünkü siz norm fazlası ol-
duğunuzda okul okul gezecek veya düzeni 
bozulacak, evinizden kurulu düzeninizden 
kopacak olan onlar değil sizlersiniz. Bunun 
karanını da siz vermelisiniz.

4+4+4 eğitim sistemi getirdiği yenilik-
lerle sadece okul öncesi öğretmenlerini, 
sınıf öğretmenlerini, öğrencileri ve velileri 
mağdur etmiyor aynı zamanda da branş 
öğretmenlerini de norm fazlası duruma 
düşürüyor. Nasıl? İkinci 4 yıldan sonra is-
teyen herkese açık öğretime gitme hakkı 
veren yeni sistem doğal olarak liselerde öğ-
renci sayısında düşüşe sebep olacaktır. Bu 
da branş öğretmenlerinin norm fazlası ol-
masına neden olacaktır. Bu arkadaşlarımız 
da düzenlerini bozarak kendilerine uygun 
okullara gitmek zorunda kalacaklardır.

Mesele sadece mevcut öğretmenlerin 
norm fazlası olma meselesi olarak görül-
memelidir. Aynı zamanda yeni öğretmen 
alımlarında da bir kısıtlamaya neden ola-
caktır. Eğitim çalışanlarının bu durumu 
hem bir vatandaş, hem bir veli, hem de bu 
sistemin en değerli varlığı temel taşı olarak 
değerlendirmesi ve karar vermesi gerekir.

   Zaman, günü kurtarma zamanı değil, 
ülkemizin geleceği konusunda karar verme 
zamanıdır.

   Zaman bu sorunların çözümü, ayrı-
lıkta azap var birlikte rahmet düsturuyla 
Türk Eğitim-Sen çatısı altında birleşerek 
hakkınızı savunan, güçlü sesiniz olan Türk 
Eğitim-Sen’e güç verme zamanıdır.

   Saygılarımla.
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GENEL BAŞKAN KIRIKKALE’DE
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-

Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel 
Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri M. 
Yaşar Şahindoğan, Genel Dış İlişkiler ve 
Basın Sekreteri Sami Özdemir 15 Mart 
2012 tarihinde Kırıkkale Şubemizin dü-
zenlediği İşyeri Temsilcileri İstişare Top-
lantısına katıldılar. Toplantıda Türkiye 
Kamu-Sen’e bağlı sendikaların şube baş-
kanları, işyeri temsilcileri, kadın komis-
yonu üyeleri ile birlikte çok sayıda üyemiz 
hazır bulundu.

Toplantının açılış konuşmasını Kırık-
kale Şube Başkanı Yücel Karabacak yaptı. 
Karabacak, şube çalışmaları ile ilgili bil-
gi verdi. Genel Merkez Yönetim Kuru-
lu Üyeleri M. Yaşar Şahindoğan ve Sami 
Özdemir de sekretaryaları hakkında bilgi 
verdi.

Genel Başkan İsmail Koncuk toplan-
tıda yaptığı konuşmada “Biz 400 bin üye 
ile yüreğini ortaya koyan ve aslanlar gibi 
mücadele eden bir kuruluşuz. Bizi ver-
diğimiz bu mücadeleden kimse vazgeçi-
remez. Herkes görev ve sorumluluğunu 
kanun ve yönetmelikler doğrultusunda 
yapmalıdır. Hakkaniyetle görevini yapma-
yanları uyarmak ve gerekirse onlara had-
dini bildirmek bizim görevimiz olmalıdır. 
Türkiye’de elbette siyaset kurumu önemli, 
ancak çalışanlar çıkarları uğruna farklı du-
ruş sergiliyorlarsa çok yazık. Bizim var oluş 
sebebimiz ilkeli, dik duruşumuzdur. Her-
kes bu dünyadan göç eder gider. Peygam-
ber Efendimizin bize vasiyeti güzel ahlaklı 
olmamızdır. Sendikal mücadelede yalan ve 

vaatler olmamalıdır. Türkiye Kamu-Sen 
olarak böyle bir tavır ve davranış sergile-
medik. Herkesin, kimlerin değirmenine su 
taşıdığını iyi düşünmesi gerekir” diye ko-
nuştu.

Türkiye’de gelir dağılımında çok ciddi 
adaletsizlikler olduğunu belirten Koncuk 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Taşeron firma-
larda çalışanların sayısı 10 yıl önce 10 bin 
idi, şimdi 460 bin. 2012 model bir kanun-
la bizlerin ve çocuklarımızın iş güvencesi 
elimizden alınmak isteniyor. Hiç kimsenin 
çalışma hayatı güvence altında değil. Yarın 
başımıza nelerin geleceğini bilemeyiz. Bu 
nedenle kamu çalışanları iş güvencelerine 
sahip çıkmalı, gündelik menfaat ve çıkarcı 
anlayıştan arınmalıdır.”

TELAFİ DERSLER 
MAĞDURİYET 

YARATMASIN…

23.10.2011 tarihinde Van İlimizde 
meydana gelen deprem dolayısıyla yapı-
lamayan derslerin telafisi amacıyla hafta 
sonlarında okullarımızda ders yapılmakta 
ve bu derslerde sadece bir yönetici görev-
lendirilmektedir.  Görevlendirilen yöne-
ticilere Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar 
gereği 2 saat ek ders ücreti ödenmektedir. 
Ancak, bir yönetici ile yapılan eğitim-öğ-
retim faaliyetlerinde özellikle güvenlik ve 
disiplin alanında zaafiyetler oluşabilmek-
tedir. Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa 
gönderdiğimiz yazıda, telafi çalışmalarının 
daha verimli ve düzenli yürütülebilmesi 
için deprem bölgelerinde hafta sonların-
da yapılan telafi derslerle ilgili olarak okul 
yöneticilerinin tamamının görev yapabil-
mesine ve görev yapan idarecilere de hafta 
içi bir gün çalışmalarında ödenen ek ders 
ücreti kadar ve gece ücreti üzerinden öde-
me yapılabilmesine olanak verecek biçim-
de gerekli yasal düzenlemelerin yapılması 
hususunda talepte bulunduk.

TEKNİK HİZMETLER 
SINIFINDAKİ TEKNİK 

ÖĞRETMENLERİN KADRO 
PROBLEMLERİ 

Türk Eğitim-Sen olarak Teknik Hiz-
metler sınıfında görev yapan Teknik Öğ-
retmen unvanı almış çalışanların unvan-
larına karşılık gelen kadroların kamuda 
ihdas edilmeyişi ve neticesinde oluşan 
mağduriyetlerin giderilmesine yönelik 
olarak Devlet Personel Başkanlığı, Mali-
ye Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı nez-
dinde yazılı başvuruda bulunulmuştur. 
Konu çözüme kavuşana kadar mücade-
lemiz ve çalışmalarımız devam edecektir.
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EŞ DURUMU 
ATAMALARINA 

KISITLAMA GETİREN 
ÖMER DİNÇER’E 
YARGIDAN DERS

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından 14.12.2011 tarihinde yayınla-
nan Öğretmenlerin Eş Durumu Özrüne 
Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunda, eşi 
506 sayılı Kanun’un 20’nci maddesine 
göre, bankalar için kurulmuş özel emek-
lilik sandığına tabi olarak çalışanlara özür 
durumuna bağlı yer değişikliği hakkı veril-
memiştir. Bu sebeple eş durumu özründen 
tayin hakkı kullanamadığı için mağdur 
olan öğretmenlerimiz tarafından bireysel 
davalar açılmıştır.

Türk Eğitim-Sen üyesi adına açılan 
davada, Batman İdare Mahkemesinin 
2012/102 Esas sayılı ve 07.03.2012 tarihli 
kararı ile dava konusu işlemin yürütmesi 
durdurulmuştur. Kararda, “..davacının eş 
durumu özrüne bağlı olarak atanmak iste-
diği yerde eşinin herhangi bir sosyal gü-
venlik kurumuna bağlı olarak çalıştığı ve 
geriye dönük son iki yıl içerisinde bankacı-
lar için kurulan özel sandığa tabi 360 gün 
sigortası bulunduğu da sabit olduğundan, 
davalı idarece, kılavuz hükümleri ile yasa 
ve yönetmelik hükümlerini daraltıcı bir 
düzenleme ile dava konusu işlemle 2011 
yılı Aralık özür kılavuzunda bankaların 
özel sandıklarına kesilen primlere yer ve-
rilmediğinden bahisle başvurunun reddi-
ne ilişkin davalı idare işleminde hukuka 
uyarlık görülmemiştir. Kaldı ki; 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu’nun Geçici 20. maddesi uyarınca, 
506 sayılı Kanunun geçici 20 nci madde-
si kapsamındaki banka personeli için ku-
rulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri 
ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile 
bunların hak sahipleri herhangi bir işleme 
gerek kalmaksızın bu maddenin yayımı ta-
rihinden itibaren üç yıl içinde Sosyal Gü-
venlik Kurumuna devredilerek bu Kanun 
kapsamına alınacağı, devir tarihi itibarıyla 
sandık iştirakçileri bu Kanunun 4 üncü 
maddesinin (a) bendi kapsamında sigortalı 
sayılacağı hükmü de gözönüne alındığında 
dava konusu işlem bu yönüyle de hukuki 
dayanaktan yoksundur.” ifadelerine yer ve-
rilmiştir.

TEDAVİ YOLLUKLARI YAZIMIZA 
BAKANLIKTAN CEVAP

Türk Eğitim-Sen olarak Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına 
gönderdiğimiz yazımız-
da, eğitim çalışan-
larının tedavi 
yollukları ile 
ilgili yaşa-
dıkları sı-
kıntılardan 
bahsede-
rek, tedavi 
yolluklarının 
ödenmes inde 
esas alınan ve Ka-
rayoluyla Şehirlerarası Yolcu 
Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban 
Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ hükümle-
rince belirlenen ücretlerin günümüz piya-
sa koşullarına göre tekrar düzenlenmesini 
talep etmiştik. 

 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığının 07.03.2012 tarih ve 4624 
sayılı cevabi yazısında; Karayoluyla Şe-

hirlerarası Yolcu Taşımacılığı Ala-
nında Uygulanacak Taban Ücret 

Tarifesi Hakkında Tebliğ’in 
yayımlandığı süre içinde ge-
çerli olduğu, bu tebliğin 
harcırah ödemelerinde esas 
alınıp alınmamasının Sosyal 
Güvenlik Kurumu’nun yet-

kisinde bulunduğu, tebliğde 
asgari taban ücretin belirlendiği, 

taşımacı firmaların aldıkları ve Ba-
kanlık ile ilgili Bölge Müdürlükleri tara-

fından onaylanan fiyat tarifeleri üzerinden 
bilet ücretlendirmesi yapıldığı, harcırah 
ödemelerinde koltuk sayısının %10’u için 
yapılan promosyonlu biletler hariç, normal 
bilet ücretlerinin dikkate alınmasının uy-
gun olacağı belirtilmiştir.

EĞİTİM VE EĞİTİM ÇALIŞANLARI 
İLE İLGİLİ KONULARDA SORU 

ÖNERGELERİ VERİLDİ

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir 
Milletvekili Ahmet Duran BULUT, Ha-
tay Milletvekili Şefik ÇİRKİN ve Cum-
huriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili 
Süleyman ÇELEBİ tarafından Milli Eği-
tim Bakanı Ömer DİNÇER tarafından 
yazılı olarak cevaplanmak üzere TBMM 
Başkanlığına soru önergeleri sunulmuştur.

Bu soru önergelerinde, Bakanlık ta-
rafından Şubat 2011 ayında gerçekleşti-
rilmeyen sağlık ve öğrenim özrüne bağlı 
atamaların ne zaman yapılacağı, öğrenim 
özrünün kaldırılması ile ilgili iddiaların 
doğru olup olmadığı, özür grubu atama-

larında 31 Ağustos tarihinin baz alınması 
halinde 5-15 Eylül 2011 tarihinde atandığı 
için mağduriyet yaşayacak olan öğretmen-
lerin sıkıntıları ile ilgili sorular, öğretmen-
lerin 666 sayılı KHK nedeniyle yaşadığı ek 
ödeme mağduriyetinin giderilmesine iliş-
kin çalışma yapılıp yapılmadığı, grup baş-
kanlıkları, il milli eğitim müdürleri ve şube 
müdürlerinin geçici görevlendirme yoluyla 
çalıştırılmasına ilişkin sorular, öğrenci ka-
yıt kabullerinde bağış alınmamasıyla ilgi-
li genelge uyarınca yapılan uygulamalara 
ilişkin sorular, Ortaöğretim 9. sınıf Türk 
Edebiyatı Ders Kitabı’nda yer alan Arif 
Nihat ASYA’nın “Bayrak” şiirinden bir 
mısranın çıkarılmasının gerekçesi, Ulus-
lararası Öğrenci Değerlendirme Programı 
(PISA) ile ilgili önceki Bakanların başarı-
sızlıkları, 2012 yılı ile ilgili beklentiler ve 
OECD ortalaması üzerine çıkmak için 
izlenecek stratejilere dair sorular Bakana 
sorulmuştur.
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TOPLU SÖZLEŞME YASA TASARISI 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA GÖRÜŞÜLÜRKEN 

TÜRKİYE KAMU-SEN ORADAYDI

Kamu çalışanlarının dört gözle bek-
lediği toplu sözleşme yapılmasına olanak 
sağlayan yasa tasarısı Genel Kurula gelme-
den önce plan ve bütçe komisyonunda gö-
rüşüldü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı Faruk Çelik’in de katıldığı toplantıda 
konfederasyon genel başkanları dinlendi.

Toplantıya katılan Türkiye Kamu-Sen 
Genel Başkanı İsmail Koncuk, burada 
yaptığı konuşmayla taslağın son haline 
olan itirazlarını dile getirdi.

İlk olarak sendikal faaliyet yapan sendi-
ka yöneticilerinin daha rahat çalışma orta-
mına kavuşturulması konusuna değinerek 
şunları söyledi: “İş yeri il ve ilçe temsilcileri 
4 saat izin verilmesi iyi bir gelişme ancak 
ilçe temsilcilerine iznin bir gün olması 
sendikal faaliyet yapılmasını daha rahat 
hale getirecektir. Bunu değerlendirmenizi 
istirham ediyorum. Sendika iş yeri temsil-
cilerine de 4 saat izin verilirse o işyerinde 
sendikal faaliyetlerin daha rahat olacağını 
düşünüyoruz.”

Daha sonra mevzuata ilişkin görüşleri-
ni belirten Koncuk, “Geçen tasarıda ücret 
sistemine ilişkin teklif verilemez diye hü-
küm vardı. Mevzuat hükümlerine uygun, 
ifadesi de son derece muğlak bir maddedir. 
Bundan neyin hedeflendiği anlaşılama-
maktadır. Bu ifadeler aslında kanunlara 
konulmamalıdır. Toplu sözleşme dönem-
lerinde masada ciddi tartışmalara sebep 
verir. Havayı bozan ifadelerdir. Hangi 
hususların görüşüleceği bellidir. Mali ve 
sosyal haklardır. Bu çok net bir ifadedir. 
“mevzuat hükümlerine uygun” ifadesi de 
taslaktan çıkarılmalıdır.” Dedi.

Tasarıda en çok tartışılan konula-
rın başında gelen imza yetkisiyle ilgili de 
görüşlerini sıralayan Koncuk konuşma-
sını şöyle sürdürdü: “Türkiye Kamu-Sen 
olarak yasanın gündeme geldiği günden 

bu yana sayın başbakan da dahil söyle-
mediğimiz kimse kalmadı ama maalesef 
bu konuda kimse yerinden kımıldamıyor. 
Taraflar konusunda diğer konfederasyon-
lara ısrarla itiraz etme yetkisi verilmemesi 
anlaşılmaz bir durumdur. Yeni düzenleme-
de, alt komisyondakilerin verdiği teklifte 9 
temsilci Memur-Sen’e, 4 temsilci Türkiye 
Kamu-Sen’e, bir temsilci de KESK’e dü-
şüyor. Bu durumda, Memur-Sen’in 57 bin 
üyesine bir temsilci, Türkiye Kamu-Sen’in 
100 bin üyesine bir temsilci, KESK’in 116 
bin üyesine bir temsilci düşüyor. En çok 
üyeye sahip bir sendikanın tek bir yetkili 
sendikası olmayabilir, bu matematik olarak 
mümkün. İlerde böyle bir durumla karşı 
karşıya kalabiliriz. 600 bin üyesi olan bir 
konfederasyonun bir tane yetkili sendika-
sı olmayabilir. Kanun tasarısını hazırla-
yan arkadaşlarımızın bu durumu gözardı 
ettiğini görmekteyiz. Kanun yapıcıların 
her ihtimali düşünerek kanun yapmasında 
fayda var. Bunu biz itiraz noktasında bir 
yetkilendirmeyle eksikliği tamamlarsak, 
yetkili sendika olması, en büyük sendika 
olması pek etki etmez bu durumda. Çün-
kü itiraz yetkisi bulunmaktadır. En büyük 
konfederasyonun böyle bir yetkisi zaten 
vardır. diğer sendikaların da böyle bir yet-
kisi olmuş olur. Teker teker demiyorum, 
Beraberce eğer toplu sözleşmeyi imzala-
mazsak, itiraz için imzalama yetkisi olsun. 
Öyle bir durum ortaya çıkmış ki burada, 
yapılacak toplu sözleşmeyi yetkili konfe-
derasyon başkanı imzalarsa imzalayacak, 

kendine bağlı sendikaların genel başkanla-
rı itiraz etse bile Konfederasyon başkanı-
nın imzalama yetkisi var. Böyle bir taslak 
kabul edilebilir mi ? Bunların düzeltilmesi 
lazım.”

“Toplu sözleşme dönemlerini bir umut 
dönemi olmasını sağlamak lazım” diyen 
Genel Başkan Koncuk şunları söyledi: 
“Diğer konfederasyonların peşin hükümle 
imzalamayacağını düşünülerek olaya yak-
laşıldığını tahmin ediyorum. Eğer kamu 
çalışanlarının menfaatine olduğunu düşü-
nürsek neden imza atmayalım, geçmiş dö-
nemlerde iki tane imzamız var. Talepleri-
miz cevap bulursa neden imza atmayalım. 
Bir kez daha söylüyoruz, imza yetkisi diğer 
iki konfederasyonda da teker teker değil, 
ancak, beraberce olmalıdır. Eğer iki kon-
federasyon imzalarsa, 3. konfederasyonun 
itiraz etme yetkisi olmamalı. Bu zor bir 
düzenleme değil. O zaman toplu sözleşme 
dönemlerinde masa da huzurlu olur, alan-
lar da huzurlu olur, ülke de huzurlu olur. 
Şu anda burada yapılan düzenleme ile, 
toplu sözleşme dönemleri Türkiye’yi ey-
lem alanlarına dönüştürün demekle eşittir. 
İmza ve itiraz etme yetkisi olmayan kon-
federasyonlar kendilerini başka yollarla o 
masada gösterme çabalarına girecektir.

Kamu görevlileri hakem kurulunun 
yapısı şu anda 6 ya 5 lik hükümetin ağır-
lık oluşturduğu bir yapıya sahip. Türkiye 
Kamu-sen olarak bunu doğru bulmuyo-
ruz. Çünkü taraf olan insanlardan hakem 
olmaz. Hocalardan oluşan bir yapı oluş-
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turabiliriz. Yargıtay 9.daire başkanlığında 
hakem kurulu oluşturulabilir. “

Toplu sözleşmelerin Eylül başında ya-
pılmasının daha uygun olacağını da belir-
ten Koncuk belediye çalışanlarına ilişkin 
yapılan düzenlemenin tam bir hayal kı-
rıklığı olduğunu belirterek konuşmasını 
tamamladı: “Yerel yönetimlere, belediyele-
re “sosyal denge sözleşmesi” maddesi dü-
zenlenmiş. Bu maddeyi kim düzenlemişse 
tebrik ediyorum. Tam bir komedi olmuş, 
yani “sözleşme yapmayın” anlamında bir 
düzenleme olmuş. Bu düzenleme bele-
diye çalışanlarıyla alay etmektir. Çünkü 
genel toplu sözleşme masasındaki tavan 
tutarı geçmemek üzere ibaresi konulmuş, 
belediye çalışanları zaten o tutardan yarar-
lanıyor. Eğer o tutarı geçemezse belediye 
çalışanlarıyla nasıl sosyal denge sözleşmesi 
yapılabilir. Ayrıca borcu olmayan belediye-

lerle sosyal denge sözleşmesi yapılır ibaresi 
de mutlaka kaldırılmalıdır. Borcu olmayan 
belediye var mıdır? Bu madde belediye ça-
lışanlarıyla alay etmektir.”

Siyasi parti temsilcilerinin ve diğer 
konfederasyon başkanlarının da dinlen-
diği toplantıda konuşan Bakan Çelik, her 
kesimden tarafların dinlenerek tasarının 
oluşturulduğunu iddia etti. Kanunu ge-
cikmeli olsa da hazırladıklarını belirten 
Çelik, komisyon iradesinin ortadan kal-
dırılmadığını söyledi.Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik konuşma-
sında, referandumla kamu görevlilerine 
toplu sözleşme hakkının getirildiğini ve 
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kara-
rının bağlayıcı hale geldiğini söyledi. Ta-
sarının olgunlaşması adına Plan ve Bütçe 
Alt Komisyonu ile tali olarak görüşüldüğü 
Çalışma Komisyonu’nda tasarıya önemli 

katkılar yapıldığını ifade eden Bakan Çe-
lik, “Bakanlıkta konunun sosyal taraflarıyla 
uzun bir çalışma sonrası bir taslak hazır-
layıp, 19 Ekim 2011 tarihinde Bakanlar 
Kurulu’na sevk ettik. 12 Haziran’dan 19 
Ekim’e bakarsak, iyi bir çalışma yapıldı-
ğı görülür. Bakanlar Kurulu ise 20 Ocak 
2012’de, kanun tasarısı olarak TBMM’ye 
sevk etti. Alt komisyonda 15 madde üze-
rinde değişiklik yapıldığını görüyorum. Bu 
son derece önemli. Bizim gönderdiğimiz 
taslak, bakanlar kurulunun gönderdiği ta-
sarıdaki değişiklikleri demokratik açıdan 
önemli buluyorum. Komisyon ve genel 
kurulun katkıları da önemlidir.” şeklinde 
konuştu.

Türkiye Kamu-Sen adına toplantıya, 
Türk İmar-Sen Genel Başkanı Necati Al-
sancak, Türk Haber-Sen Genel Başkanı 
İsmail Karadavut da katıldı.

TÜRKİYE KAMU-SEN’DEN ANAYASA 
PLATFORMU’NDA TEK DİL VURGUSU

Genel Başkan İsmail Koncuk, Anayasa 
Çalıştayı’nda tek dil vurgusu yaptığı ko-
nuşmasıyla alkış topladı.

Yeni anayasa çalışmaları kapsamında 
Antalya’da 11 Mart 2012 günü toplanan 
Anayasa Platformu’na Türkiye Kamu-Sen 
Genel Başkanı İsmail Koncuk katıldı.

Konuşmasında eğitim dilinin mutlaka 
Türkçe olması gerektiğinin altını çizen 
Koncuk, katılımcılar tarafından alkışlandı. 
“Milletimizin yüzyıllar ötesine güvenle ta-
şıyabileceğimiz bir anayasa yapma zorun-
luluğumuz vardır. Kimsenin hatırına göre 
anayasa yapılmaz.” Diyen Koncuk, Ame-

rika Birleşik Devletleri’nden örnek verdi-
ği konuşmasını şöyle sürdürdü: “ABD’nin 
İngilizce ile ilgili tavrı hepimize örnek 
olmalıdır. Amerika Birleşik Devletlerinde 
İngilizce farklılıkları bütünleştiren dil ilan 
ediliyor. Tek dil olarak tüm kamusal alanda 
İngilizce kullanımı konusunda karar alını-
yor. Biz ise Türkiye’de Türkçe’yi farklılık-
ları bütünleştirici bir dil unvanı kazandı-
ramadık.”

Konuşması alkışlarla kesilen Koncuk, 
anayasanın olmazsa olmazlarını da açık-
ladı: “Elbette, insan hak ve hürriyetlerine 
değer veren bir anayasa, elbette evrensel 

değerlere saygı duyan bir anayasa ama mil-
li birliği mutlaka olan,eğitim dilinin mut-
laka Türkçe olmasını sağlayan ve aziz mil-
letimizin hür bağımsız yaşamasını garanti 
altına alan bir anayasa yapabilmeliyiz.”

“Anayasa, Anadolu coğrafyasında yaşa-
yan insanların milli birlik ve beraberliğini 
bütünleştirilen bir metin olarak hazırlan-
malıdır.” diyen Koncuk, bölücü taleplerin 
yer aldığı bir anayasa yapılmasını asla ka-
bul etmeyeceklerini söyleyerek sözlerini 
tamamladı.

Antalya’daki Anayasa Platformu top-
lantısına TBMM Başkanı Cemil çiçek, 
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 
TESK Başkanı Bendevi Palandöken ve 
Anayasa Platformunda bulunan sivil top-
lum kuruluşlarının başkanları katıldı.
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KÜRTÇE’NİN SEÇMELİ DERS 
OLMASINA KARŞIYIZ 

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-
Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK’un, 
Bakan Dinçer’in Kürtçe’nin seçmeli ders 
olması ile ilgili açıklaması hakkındaki 
basın açıklamasıdır:

Kamuoyu günlerdir 4+4+4 sistemini 
tartışmaktadır. İktidarın oldu bittiye ge-
tirmeye çalıştığı ve tam bir dayatma ile 
halkın karşısına sunduğu bu sistem birçok 
yönden kusurludur ve baştan ölü doğmuş-
tur. Birçok eğitimci, sivil toplum örgütü 
bu sistemin yanlışlıkları ile ilgili bas bas 
bağırırken, tüm bu eleştirileri kulak arkası 
yapanların vicdanları rahat edecek midir? 
doğrusu merak ediyoruz. Bu sistem ile il-
gili tartışmalar sürerken, hükümet kana-
dından yeni bir hamle geldi. Milli Eğitim 
Bakanı Ömer Dinçer Kürtçe’nin seçmeli 
ders olmasına yeşil ışık yakmış ve böylece 
yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemiştir.

Bakınız Ömer Dinçer ne demiş: 
“Türkiye’yi böyle demokratikleştiriyor-
sanız ve sisteminizi esnek hale getiriyor-
sanız Kürtçe’nin seçimlik ders olmasının 
ne mahsuru var? Ben kendi fikrimi söy-
lüyorum. Ama bunlar bir bütünlük içinde 
değerlendirilir. Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanlığı, hükümetin politikalarını göz 
önüne alır, anayasa ve diğer kanunlara ba-
kar ve bütünü içerisinde en uygun kararı 
verir. Endişe etmeyin.”

Türk Eğitim-Sen olarak Ömer 
Dinçer’in “endişe etmeyin” sözlerinden 
ciddi endişe duyuyoruz. Sürekli eğitimle 
ilgili polemik yaratan uygulamalara imza 
atan Sayın Bakan, Kürtçe’nin seçimlik ders 
olmasının mahzurlarını anlaşılan henüz 
bilmiyor. Türk Eğitim-Sen olarak kendisi-
ni bu konuda aydınlatmayı görev biliyoruz.

Bilindiği gibi Türkiye son yıllarda çok 
şey gördü. Bu ülke Habur sınır kapısından 
elini kolunu sallaya sallaya, alkışlar ve teza-
hüratlar eşliğinde giren teröristleri de gör-
dü, açılım adı altında verilen tavizleri de….

Bugün karşımızda bölücü örgütün ta-
leplerini bir bir yerine getirmekte sakınca 
görmeyen, bundan hiç gocunmayan bir si-
yasi erk bulunmaktadır. Bilindiği gibi ana 
dilde eğitim bölücü çevrelerin en önemli 
talebidir. İki dilli bir ülke oluşturmak için 
hummalı bir çalışma yapılmaktadır. Bugün 
Kürtçe seçmeli ders olursa ana dilde eğitim 
yasal zeminde meşruluk kazanacak ve kısa 
bir süre sonra bölücü çevrelerin ana dilde 

eğitim talepleri tam anlamıyla karşılana-
caktır. Ayrıca Kürtçe’nin seçmeli ders ol-
ması ileriki dönemlerde Kürtçe’nin resmi 
dil olmasını da gündeme getirebilecektir.

Öte yandan Kürtçe’nin seçmeli ders ol-
masının hangi bilimsel ve pedagojik gerek-
çelerle istendiğini anlamakta zorlanıyoruz. 
Kürtçe’nin seçmeli ders olmasını İngilizce 
ya da Almancanın seçmeli ders olması ile 
aynı kategoride değerlendirmemek gere-
kir. Şöyle ki; Kürt vatandaşlarımız bu ül-
kenin asli unsurlarıdır. Bu ülkede Türkler 
ve Kürtler bir ağacın kökleri gibidir. Aynı 
mutlulukları, aynı üzüntüleri paylaşmış, 
vatanı beraberce savunmuş, aynı kültürel 
değerleri sahiplenmişlerdir. Lazlar, Çer-
kezler bu ülkenin nasıl ayrılmaz parçaları 
ise, Kürtler de aynıdır. Farklı etnik kö-
kenden insanları bir arada tutan, birbiri-
ne bağlayan unsur ise dildir. Dil ayrıştırıcı 
değil, bütünleştirici bir unsurdur ve millet 
olmanın gereğidir. Şayet iki dilli bir millet 
oluşturmaya çalışırsanız, dil birliğini ko-
ruyamazsanız, bölünmeye, parçalanmaya 
mahkûm olursunuz.

Bugün ana dilde eğitim Kürt vatandaş-
larımızın değil, bölücülerin siyasi talebidir. 
Çünkü ana dilde eğitim bu milleti ayrıştır-
manın, ülkeyi bölmenin en önemli adımı-
dır. Dolayısıyla ana dilde eğitim gibi çok 
tehlikeli bir talep varken, Kürtçe’nin seç-
meli ders olarak getirilmesi bu ülkenin ço-
cuklarına, geleceğine ihanet değil de nedir?

Son günlerde yine bölücü çevrelerin 
‘Andımız kaldırılsın’, ‘Okullarda Gençliğe 
Hitabe kaldırılsın’, ‘Ne mutlu Türküm Di-
yene ifadesinden rahatsızız’ gibi söylemleri 
ve bu doğrultuda yürütülen kampanya-
lar aynı zincirin halkalarıdır. Sürekli aynı 
kesim tarafından gündeme getirilen bu 
taleplere karşı kör olmak ve sağır kalmak 
bu ülkenin geleceğini düşünen hiç kimseye 
yakışmaz.

Öte yandan Kürtçe seçmeli ders olduğu 
takdirde bu dersleri kim verecek? Hangi 
öğretmenler bu ders için istihdam edile-
cek? Bakan Ömer Dinçer ‘Güneydoğu’daki 
ücretli öğretmenlerin PKK’nın etkisi altın-
da kaldığını itiraf etmişken, bu derste bö-
lücü unsurlara fırsat vermemek için ne tür 
önlemler alınacak? Kürtçeyi gramer olarak 
bilen kaç öğretmen var ki, Kürtçe seçmeli 
ders olacak? Şayet öğretmenler Kürtçe öğ-
renmeleri konusunda yetiştirilirse, ana dil-

de eğitimin önü tamamen açılmış olmaya-
cak mı? Kürtçe seçmeli ders olursa, başka 
farklı etnik kökene sahip vatandaşlarımız 
da aynı talepte bulunmayacak mı? O za-
man, Sayın Başbakan’ın söylediği gibi 36 
etnik kökene seçmeli ana dil eğitim hakkı 
mı vereceksiniz? Dünyanın hangi gelişmiş 
ülkesinde böyle bir eğitim anlayışı bulun-
maktadır? Türk Eğitim-Sen olarak Milli 
Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’den bu soru-
ların cevabını ivedilikle bekliyoruz.

Ne yazık ki Kürtçe’nin seçmeli ders 
olmasının sonuçları konusunda birazcık 
öngörü sahibi olamayan devlet adamları 
ülkemizi yine bir kaosa sürüklemektedir. 
Bugün Kürtçe okullara seçmeli ders ola-
rak girerse; yarın okullarda ana dilde eği-
time onay verilecek, belki de sonrasında 
Kürtçe’nin resmi dil olması konusunda 
talepler gündeme gelecektir. Bunlar uzak 
ihtimaller ya da komplo teorileri değil-
dir. Tüm bunların yaşanması durumunda 
da Anayasamızın 3. maddesinde yer alan, 
“Türkiye Devleti ülkesi ve milleti ile bö-
lünmez bir bütündür. DİLİ TÜRKÇE-
DİR. Bayrağı şekli kanunda belirtilen, 
beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli Marşı 
‘İstiklal Marşı’dır. Başkenti Ankara’dır” ifa-
desinin hiçbir anlamı kalmayacaktır.

Kürtçe seçmeli ders olduğunda ya da 
ana dilde eğitim talebi karşılandığında bu 
ülkenin nasıl bir yapıya dönüşeceğini aklı 
başında olan herkes tahlil edebilir. Ancak 
herkesin bilmesi gerekir ki; bin yıllık sü-
ren kardeşliği temellerinden dinamitlemek 
isteyen, iki dilli bir yaşam oluşturmak için 
yapılan hiçbir girişim başarılı olmayacaktır.

Bu noktada Milli Eğitim Bakanı Ömer 
Dinçer de aklını başına almalı, bölücü ta-
lepleri karşılamak yerine, eğitim ile ilgili 
gerçek sorunları çözmek için çaba harca-
malıdır. Okullarda öğretmen ve derslik 
açığı varken, eğitim-sistemimiz yap-boz 
tahtasına dönüşmüşken, eğitimcilerin 
ekonomik ve özlük hakları geriye götürü-
lürken, geri kalmışlığa, eğitimsizliğe çare 
bulunması gerekirken, yeni sistemle okul 
öncesi zorunlu eğitim kapsamından çıka-
rılırken, 50 bin sınıf öğretmeninin norm 
kadro fazlası olacağı gerçeği karşısında ön-
lem alınması gerekirken; Bakan’ın bölücü 
talepleri yerine getirmek için çabalaması 
çok acıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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TÜRK EĞİTİM-SEN KADIN 
ÇALIŞTAYI DÜZENLEDİ

Türk Eğitim-Sen, 10-11 Mart 2012 ta-
rihleri arasında ‘Çalışma Hayatında ve Sen-
dikal Mücadelede Kadının Rolü ve Bek-
lentileri Çalıştayı’ düzenledi. Antalya’da 
yapılan Çalıştay’a, Türkiye Kamu-Sen ve 
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, Genel Merkez Yönetim Kurulu 
Üyeleri, İlksan Genel Başkanı Tuncer Yıl-
maz, Kıbrıs Türk Memur-Sen Genel Baş-
kanı Çelebi Ilık ve Yönetim Kurulu Üye-
leri, Kadın Komisyonlarının Başkanları ve 
üyeleri katıldı.

Toplantıda İlksan Genel Başkanı Tun-
cer Yılmaz ve Kıbrıs Türk Memur-Sen 
Genel Başkanı Çelebi Ilık birer konuşma 
yaptı.

Daha sonra kürsüye gelen Genel Baş-
kan İsmail Koncuk, milli değerlerimize 
sahip çıkmamız gerektiğini kaydederek 
şunları söyledi: “19 Mayıs’ın stadyumlarda 
kutlanmaması ile ilgili genelge yayımlan-
dı. Ardından Milli Güvenlik dersi kaldı-
rıldı. Biz bu dersle Türkiye’yi tehdit eden 
unsurları anlatıyorduk. Daha sonra Andı-
mız tartışmaya açıldı. Birileri dün ‘andımız 
kaldırılsın’ diyemiyordu, buna yüreği yet-
miyordu. Ama bugün ‘Andımız kaldırılsın’ 
diyebiliyor. Gençliğe Hitabe de tartışmaya 
açıldı. Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin 
Çelik, Gençliğe Hitabe için ‘ayet mi?’ dedi. 
Gençliğe Hitabe, Atatürk’ün ağzından 
ecdadımızın bize vasiyetidir. Bugün tüm 
değerlerimizin içini boşaltmaya çalışıyor-
lar. Bu ülkede ‘Ne mutlu Türküm diyene’ 
dediğimizde birilerinin tüyleri diken diken 
oluyor. Oysa bizim ortak adımız Türk’tür. 
Ne yazık ki milli bayramlarımızı da değer-
sizleştirmek istiyorlar. Milli Bayramları-
mız sayesinde bu coğrafyanın nasıl vatan 

yapıldığını anlatma imkânı buluyoruz. Ba-
kın bir sendika ‘kör, ruhsuz ve dinsiz bir 
anayasa istiyoruz’ diyor. Buna rağmen milli 
duruşta olduğunu söyleyen birçok insan bu 
gayri ahlaki anlayışın değirmenine su ta-
şıyor. Bu noktada eğitimcilerimize önemli 
görevler düşüyor. Öğretmenlerimiz, aka-
demisyenlerimiz Türk milletinin nereye 
götürülmek istendiğinin farkında olmaz-
sa milletimize bunu hiç kimse anlatamaz. 
Ben milletimizi tehdit eden bu unsurlara 
karşı herkesi mücadele etmeye davet edi-
yorum.”

Bölücü çevrelerin mahkemelerde ana-
dilde savunma hakkı istemesini de değer-
lendiren Koncuk, “Bu iki dilli bir toplum 
oluşturma gayretidir. Dünyanın hiçbir 
yerinde böyle bir şey söz konusu değildir. 
ABD’de İngilizce, farklılıkları bütünleş-
tirici bir dildir. Dünyanın hiçbir gelişmiş 
ülkesinde olmayan bir durum sözde sen-
dikalar tarafından dayatılmak isteniyor. Bu 
konuda da çok dikkatli olmak gerekmek-
tedir” diye konuştu.

4+4+4 sistemi ile tartışmalara da de-
ğinen Genel Başkan Koncuk, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “4+4+4 sistemi ile ilgili 
TBMM’de alt komisyonda görüşlerimizi 
dile getirdik. Ben bu tasarıdan Milli Eği-
tim Bakanımızın haberi olmadığını düşü-
nüyorum. Bu tasarı gündeme geldiğinde, 
Bakan Ömer Dinçer, ‘TBMM’de 1+4+4+4 
sistem ile ilgili çalışma yapılıyor’ demiş-
ti. Ancak tasarıda okul öncesi yok. Bakan 
bunu bilmiyor muydu? Bir deli kuyuya taş 
attı, 40 akıllı çıkaramadı. Herkesin bilmesi 
gerekir ki eğitim meseleleri siyasi mesele-
ler değildir, İdeolojik olarak değerlendi-
rilmemelidir. Aklı başında birçok eğitim 

bilimci ‘yanlış yapıyorsunuz, bundan vaz-
geçin’ diyor. Ben 32 yıllık öğretmenim. İl-
kokul eğitiminde 5 yıl niye 4 yıla düşürül-
dü sorusunun cevabını bulamadım. Bizim 
ilkokul eğitimi üzerine Cumhuriyet tarihi 
boyunca engin bir bilgi birikimimiz ve tec-
rübemiz var. İlkokul eğitimini 5 yıldan 4 
yıla düşürerek bunu çöpe atıyoruz. Mesele 
yeniyi getirmek değil, eskiyi geliştirmektir. 
İkinci kademe eğitimde 3 yıldan 4 yıla çı-
kıyor. Bunun da nedenini anlayamıyorum. 
Öte yandan biz din eğitiminin devlet eliy-
le yapılması gerektiğine inanıyoruz. İmam 
hatiplerin ortaokulları açılsın. Kuran-ı Ke-
rim dersi seçmeli ders olsun. Türkiye’de din 
istismarının ana sebebi dine yapılan saldı-
rıların yoğunluğudur. Biz çocuklarımıza 
doğru İslam’ın ne olduğunu anlatamadı-
ğımız sürece Türkiye’de İslam merdiven 
altlarında yapılır ve İslam’ın ne olduğunu 
bilmeyen nesiller yetişir. Bizim nesilleri-
mize dini doğru anlatmamız lazım. Aksi 
takdirde din, istismar alanı olur. Dinin si-
yasi arenada istismar olanı olarak kullanıl-
masının önüne geçmek lazım.”

Bu sistemle sınıf öğretmenlerinin norm 
kadro fazlası olacağını da ifade eden Kon-
cuk, “Sınıf öğretmenlerinin yüzde 20’si 
norm kadro fazlası olacak. Alt komisyonda 
Eğitim Bir-Sen’e ‘Bunun fikir babası siz 
misiniz?’ diye sordum. ‘Evet’ dediler. ‘Bu 
sistemi uyguladığınız zaman norm kadro 
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fazlası öğretmenlere ne olacak?’ diye sor-
dum. ‘Köy okulları açılacak’ dediler. ‘Öğ-
retmenleri köye mi göndereceksiniz?’ diye 
sordum, cevap veremediler” dedi.

Okullar Hayat Bulsun projesini de 
eleştiren Genel Başkan, “Milli Eğitim Ba-
kanı Ömer Dinçer Okullar Hayat Bulsun 
diye bir proje başlattı. Tebeşir tozu yutma-
mış insanlar Bakan olursa işte eğitimde 
böyle olur. Biz bu projeye ‘Okullar Hayat 
Olsun’ değil, ‘Okullar bela bulsun’ diyoruz. 
Çünkü bu proje okullarda ciddi güvenlik 
sorunlarının yaşanmasına neden olacak. 
Bakan Ömer Diner biraz idarecilik yapmış 
olsaydı böyle bir projenin uygulanmasının 
büyük sıkıntılara sebep olacağını düşünür-
dü. Ama Sayın Bakan oralardan gelmemiş” 
diye konuştu.

Kadınların sendikalaşma oranının dü-
şük oranda olduğunu da kaydeden Koncuk, 
kadınlarımızın sendikalarda yer alması ge-

rektiğini kaydetti. Çalışma hayatının ciddi 
sorunlarla karşı karşıya kaldığına da dikka-
ti çeken Koncuk, kamu çalışanlarının iş gü-
vencesinin ellerinden alınmak istendiğini 
belirtti. Koncuk şunları söyledi: “Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı ‘657 sayılı ka-
nun köhne bir kanundur. Size 2012 model 
kanun lazım’ diyor. İş güvencesi olmayan 
bir kamu çalışanı modeli ortaya çıkarılmak 
isteniyor. Şu anda personel rejimi çalışması 
yapılıyor. En büyük hedef tek tip istihdam 
modeli. Anayasanın 128. maddesi değişti-
rilerek, devlet memurluğu sıfatı tamamen 
ortadan kaldırılmak isteniyor. Anayasa’nın 
128. maddesinde ‘Devletin asli ve sürekli 
işleri devlet memurları eliyle yapılır’ de-
niliyor. Bu madde ‘Devletin asli ve sü-
rekli işleri esnek istihdamla çalıştırılan, 
part-time ile çalışan, sözleşmeli çalışanlar 
eliyle görülür’ şeklinde değiştirilirse, devlet 
memurluğu sıfatı tarih olur. Bununla ilgili 

dirençli bir mücadele vermek lazım. Bunu 
da Türkiye Kamu-Sen yapar. Cumhuriyet 
dönemindeki en önemli kazanımımız eli-
mizden gittiği zaman çok şey kaybederiz.”

Genel Başkanın konuşmasının ardın-
dan komisyon çalışmaları yapıldı. Komis-
yon çalışmalarında; ‘Sendikal örgütlenme 
özelinde sivil toplum kuruluşlarında ka-
dının konumu’, ‘Çalışma hayatında fırsat 
eşitsizliği ve pozitif ayrımcılık; kadın çalı-
şanların yönetim süreçlerine katılımı’, ‘İş-
yerinde şiddet ve mobbing’, ‘İş-aile-sosyal 
hayatında kadın çalışanların sorunları ve 
beklentileri, ‘Bürokrasinin ve siyasetin 
kadın çalışanların sorunlarına yaklaşımı; 
eksiklikler ve beklentileri, ‘Yeni Anayasa-
da kadın sorunlarının çözümüne yönelik 
yapılması gereken düzenlemeler’ konuları 
ele alındı. Toplantının ikinci gününde de 
katılımcılar ile paylaşılan komisyon rapor-
ları divana sunuldu.

TÜRKİYE KAMU-SEN SENDİKA 
AĞALIĞINA HAYIR DEDİ

Memur Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, “Sendika üyesi olmayanların 
yetkili sendikaya dayanışma aidatı ödeme-
sini istediklerini ancak buna Kamu Sen’in 
karşı çıktığını” açıklamıştır.

Ahmet Gündoğdu’nun açıklamaları 
doğrudur. TBMM’de yapılan alt komisyon 
toplantısında Ahmet Gündoğdu, her han-
gi bir sendikaya üye olmayanların yetkili 
sendikaya dayanışma aidatı ödemesi ge-

rektiğini, sendika kanununda bu doğrul-
tuda bir düzenleme yapılmasını istemiştir.

TBMM Alt komisyon toplantısında 
Gündoğdu’nun bu talebine cevap veren 
Genel Başkanımız İsmail Koncuk, “Sen-
dika Kanun Tasarısında Toplu Sözleşme 
İkramiyesinin düzenlendiğini, söz konu-
su ikramiyenin sadece sendika üyelerine 
ödendiğini, sendikalara üye olmayanların 
Toplu Sözleşme İkramiyesini almadığını, 
söyleyerek, üye olmayanları bir de daya-
nışma aidatı ödemek zorunda bırakmak 
iki defa cezalandırmak anlamına gelecek-
tir. Kaldı ki, sendikalar üyelerine hak talep 
ederler, Toplu Sözleşme İkramiyesi üç ayda 
45 TL olarak üyelerin cebine girmektedir. 
Ancak, dayanışma aidatı sendika kasası-
na girecek bir paradır. Şayet bu komisyon, 
dayanışma aidatını kabul ederse, yıllardır 

şikayetçi olduğumuz sendika ağalığını me-
mur sendikacılığına da getirmiş olacaktır. 
Biz Türkiye Kamu Sen olarak sendika ağa-
lığına hayır diyor, üyenin cebine gidecek 
paraya ise evet diyoruz. Dayanışma aidatı-
na, İLO’nun bakış açısı da, olumlu değil.” 
dedi.

TBMM Alt Komisyonunda gelişen bu 
olay, sendikal ahlak gereği bugüne kadar 
kamuoyu ile paylaşılmamış, ancak Memur 
Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 
sendikamızın dayanışma aidatına karşı 
çıktığını açıkladığı için, kamuoyunu bilgi-
lendirme gereği hasıl olmuştur.

Kamu oyuna saygıyla duyurulur.
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ANKARA ŞUBELERİ EĞİTİM 
VE İSTİŞARE TOPLANTILARI 
KIZILCAHAMAM’DA YAPILDI

Türk Eğitim-Sen’in 20. yıl etkinlikleri 
çerçevesinde Ankara Şubeleri İşyeri Tem-
silcileri Eğitim ve İstişare Toplantısı 17-18 
Mart 2012 ve 24-25 Mart 2012 tarihlerin-
de yapıldı. Toplantıya Türkiye Kamu-Sen 
ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, Genel Merkez Yönetim Kurulu, 
İlksan Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer 
Yılmaz, Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Ali 
Yazıcı, Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Şa-
kir Kaptan Karslı, Ankara 3 No’lu Şube 
Başkanı Ertekin Engin, şubelerin yönetim 
kurulu üyeleri ve işyeri temsilcileri katıldı. 
Toplantıda İlksan Yönetim Kurulu Baş-
kanı Tuncer Yılmaz İlksan’ın çalışmaları 
hakkında bilgi verdi.

Daha sonra kürsüye gelen Türkiye 
Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel 
Başkanı İsmail Koncuk, 18 Mart Çanakka-
le Zaferini kutladı; Ulu Önder Atatürk’ü, 
silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi 
rahmet ve minnetle andı. Çanakkale şe-
hitleri için şiir de okuyan Genel Başkan, 
Afganistan’da şehit olan askerlerimize de 
Allah’tan rahmet, yakınlarına ve mille-
timize başsağlığı diledi. Bu vatanı vatan 
yapanların askerlerimiz olduğunu kayde-
den Koncuk, “Askerlerimiz şehit olurken; 
biz millet olarak uzanmış yatıyoruz. Gö-

beğimizi kaşıya kaşıya yatıyoruz. Zaman 
zaman milli hassasiyeti olan insanların 
bile duruşlarında büyük kayıplar olduğu-
nu görüyorum. Bu son derece tehlikeli bir 
gidiştir. Göbek büyütenler her dönem ol-
muştur; ama dava adamlarının, ülkemizi, 
Atatürk’ü çok sevdiğini söyleyen insanla-
rın uzanıp yatmasını hazmedemiyorum. 
Bakınız 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Genç-
lik ve Spor Bayramı ile ilgili bir genelge çı-
karıldı. Kutlamalar okul duvarları arasında 
hapsedilmek istendi. Milli hassasiyeti olan 
insanlar bile ‘çocuklarımız derslerinden 
geri kalıyordu, iyi oldu’ dediler. Bir insan 
milli bayram kutlamasını matematik dersi 
kadar önemli görmüyorsa bunun takdirini 
milletimiz yapsın. Alenen değil, el altından 
şunu söylüyorlar: Kutlamalar kültürümüze 
uygun yapılmıyordu. Kutlamalarda öğren-
cilerin giydiği kıyafetleri bahane gösteren-
lere sesleniyorum: 10 yıldır siz iktidarda-
sınız. Çocuklarımıza milli kıyafetlerimizi 
giydirin. Biz çıkıp niye böyle giydirdiniz 
mi diye soracağız. Ama dertleri bu değil. 
Dertleri, 1919 tarihinden bu yana ortaya 
konulan tüm temel değerlerin içini bo-
şatmaktır. Eğlenmek için milli bayramları 
kutlamıyoruz. Milli bayramları yeni nesil-
lere bu toprakların nasıl vatan yapıldığı-

nı bir kez daha hatırlatmak; gazilerimizi, 
şehitlerimizi anmak için kutluyoruz. 19 
Mayıs törenlerinin stadyumlarda kutlan-
masının engellenmesinin ardından Milli 
Güvenlik dersini de kaldırdılar. Bu derste 
öğrencilere milli hedeflerimizi, milli stra-
tejimizi, milletimizi tehdit eden unsurları 
öğretiyorduk. Bu derse askerlerin girmesi 
istenmiyor idiyse, bu dersi sivil öğretmen-
ler verebilirdi. Çocuklarımızı içinde bu-
lunduğumuz şartlara karşı donanımlı hale 
getirmeliyiz. Evlatlarımızın geleceği adına 
şuurlu olmalıyız” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in 
Kürtçe’nin seçmeli ders olmasına yeşil ışık 
yakmasıyla ilgili değerlendirmede bulu-
nan Koncuk, “İngilizce ya da Fransızca’nın 
seçmeli ders olması ile Kürtçenin seçmeli 
ders olarak okutulması konusunda bağlan-
tı kurmaya çalışıyorlar. Bir sendikada aynı 
şeyi söylüyor. Bu süreç nasıl başladı? Süreç, 
TRT 6 yayınları ile başladı. Türkiye bunu 
PKK terör örgütünün talebiyle yaptı. TRT 
6, Roj Tv’ye alternatif hale gelsin diye yayı-
na başladı. Daha sonra Kürtçe kurslar açıl-
dı. Bugün ise Milli Eğitim Bakanı Dinçer, 
Kürtçe’nin seçmeli ders olabileceğini ifade 
ediyor. Esas talep ana dilde eğitim hak-
kıdır. Kürtçenin ikinci eğitim dili olması 
ve kamusal alanda ikinci dil olarak kul-
lanılması istenmektedir. Resmin bütünü 
budur. Bakan Dinçer hatırlanacağı üzere 
Güneydoğu’da ücretli olarak görev yapan 
öğretmenlerin PKK tarafından organize 
edilerek okullara gönderildiğini söylemiş-
ti. Peki Kürtçe dersini kiminle vereceğiz? 
Kürtçeyi bilen insanlarla. Biz elimizle 
PKK’nın okullarda organizasyon yapaca-
ğı insanları Kürt kökenli çocuklarımızın 
başına dikeceğiz. Buna Eğitim Bir-Sen de 
destek veriyor. Ardından yargıda ana dilde 
savunma hakkı verilmesi isteniyor. Eğitim 
Bir-Sen’in Başkanlar Kurulu toplantısında 
yargıda ana dilde savunma hakkı verilmesi 
önerildi. Andımız kaldırılsın talebini or-
taya koydular. ‘Ne Mutlu Türküm Diye-
ne’ sözünden öyle bir rahatsızlar ki bütün 
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dertleri o. Biz kimsenin etnik kökeninden 
rahatsızlık duymayız. Ama ABD’de na-
sıl İngilizce farklılıkları bütünleştirici bir 
dil olarak ilan edilmiş ise, Türkiye’de de 
Türkçe’nin farklılıkları bütünleştirici bir 
dil olarak ilanı ve bu ülkede yaşayan her 
vatandaş tarafından kayıtsız şartsız kabulü 
gerekir” diye konuştu.

Kamu çalışanlarının 15 Mayıs tarihi 
itibariyle zamlı maaşlarını alacağını söyle-
yen Genel Başkan Koncuk sözlerini şöyle 
sürdürdü: “15 Mayıs tarihi itibariyle zamlı 
maaşlarımızı alacağız. Telafi zammı talebi-
miz de var. Sendika Kanunu görüşmeleri 
bir aydır hız kazandı. Sendika Kanunu’nda 
büyük eksiklikler var. Taraflar konusun-
da eksiklik var. Kamu Görevlileri Hakem 
Kurulu 6’ya 5 hükümet yanlısı. Şu haliy-
le Kamu görevlileri Hakem Kurulu’nda 
hükümetin düşüncesinin dışında karar 
çıkması mümkün görünmüyor. İki akade-
misyenden birini hükümet seçiyor. Kamu 
Görevlileri Hakem Kurulu Başkanının 
Yargıtay 9’uncu Daire Başkanı olması 
konusunda ısrarımız var. Diğer yandan 
başkan her yıl değişecek. Seçtikleri baş-
kan bu yıl hükümetin dediğini yapmazsa, 
bir sonraki başkanı yıl değiştirebilecekler. 
Oysa hakem bağımsız olmalıdır. Bu konu-
daki itirazlarımızı ilgili yerlere iletiyoruz, 
Sayın Başbakan’a da ilettik. Öte yandan 
4688 sayılı yasada yapılan değişikliklerde 
müzakere sürecinin adının toplu sözleşme 
olması bizim tarafımızdan önemsenen bir 
durumdur. Ama Kamu Görevlileri Ha-
kem Kurulu’nun taraflı olması olumsuz-
dur. Yine genel toplu sözleşme ve hizmet 
kolu sözleşmesinde oluşturulan yapı an-
tidemokratiktir. Öte yandan 15 sendika 
temsilcisinden 9’u Memur-Sen, 4 tanesi 
Türkiye Kamu-Sen, 2 tanesi Kesk temsil-
cisi. Toplam üye sayılarına böldüğümüzde 
Memur-Sen’in her 57 bin üyesine 1 tem-
silci, Türkiye Kamu-Sen’in 100 bin üyesine 
1 temsilci, Kesk’in her 116 bin üyesine 1 
temsilci düşüyor. Böyle bir adalet olur mu? 

Son derece yanlış. Al gülüm-ver gülüm 
şeklinde bir toplu sözleşme düzeneği oluş-
turmaya çalışıyorlar. Ama kanunu hangi 
şekilde çıkarırlarsa çıkarsınlar, sendikacılık 
masa başı işi değildir. Sendikacılık alan-
larda yapılır. Hakkınızı alanlarda alırsınız. 
Türkiye Kamu-Sen olarak alanlarda her 
zaman olduk ve olmaya devam edeceğiz. 
Kamu çalışanlarının kazınılmış haklarına 
yönelik her türlü müdahaleye gerekli tep-
kiyi gösteririz, hür türlü eylemi meşru gö-
rürüz. Büyük eylemler yapacak gücümüz 
var. İnşallah grev hakkımızı da alacağız.”

Kamu çalışanlarını sendikalara üye ol-
maya da çağıran Koncuk, “Üye olmayan 
arkadaşlarımıza söyleyin, artık sendikacı-
lığın dışında kalmak gibi bir şey yok. Bu 
mesleki sorumluluklarımızı da yerine ge-
tirmemizi sağlar” dedi. Milli Eğitim Ba-
kanlığı’ndaki sendikalaşma ile üniversite-
lerdeki sendikalaşma arasında büyük fark 
olduğunu da belirten Genel Başkan, “Bu 
konudaki gayret çok az. Bu sorunu çöze-
cek olanlar üniversite çalışanlarının kendi-
sidir. Rektör ya da dekan bir haksızlık ya-
pıyorsa, hukuken kendisinde olmayan bir 
hakkı kullanıyorsa, diktatörce yaklaşıyorsa 
bizim ona karşı mücadele etmemiz lazım. 
Ben üniversitelerde sendikal mücadeleyi 
üniversitelerin daha demokratik ve bilim-
sel çalışmanın merkezi olması nedeniyle 
çok önemli görüyorum.”

Kamu çalışanlarının iş güvencesinin 
tehdit altında olduğunu kaydeden Koncuk, 
“İşçilerle devlet memurlarının tek potada 
yoğrulduğu, tek tip istihdam modelinin 
oluşturulduğu bir kanun isteniyor. İş gü-
vencesi yok. Devlet memurluğu tanımı ta-
mamen kaldırılmak isteniyor. Devlet me-
muru olan, kadrolu çalışan tüm memurlar 
bu tehdit altında. Bu nedenle sendikal ya-
pıları mutlaka desteklemeliyiz. Ama bazı 
kamu çalışanları küçük hesaplar nedeniyle 
sendikal tercihlerde bulunuyor. Bindiğimiz 
dalı kesiyoruz. Bu çorapları başımıza ören-
lerin değirmenine su taşıyan sendikaya üye 

oluyorlar. Kamu çalışanları bunların far-
kında değil.”

4+4+4 sistemini de değerlendiren Kon-
cuk şunları kaydetti: “İktidar 28 Şubat’ta 
eleştirdiği mantıkla hareket ediyor, dar-
beci mantığıyla eğitimin meselelerine 
yaklaşıyor. 5 yıllık ilkokul eğitimini 4 yıla 
düşürüyorlar. Bundan dolayı sınıf öğret-
menlerinin yüzde 20’si norm kadro fazlası 
olacak. Bunun üzerine Bakan Dinçer, sınıf 
öğretmenlerinin 5. sınıfta da öğrencileri 
okutmaya devam edeceğini söylüyor. Yuh 
demek lazım. Sınıf öğretmeni norm kadro 
fazlası olacaktır. Bunu çok net söylüyorum. 
Lisede görev yapan öğretmenlerin de norm 
kadro fazlası olması gündeme gelecektir. 
Şöyle ki; ikinci dört yıldan sonra öğrenci-
lerin önüne açık öğretime gitme seçeneği 
koyuyorlar. Şu anda liselerde okullaşma 
oranı yüzde 67. Eğer siz yüz yüze eğitim 
yerine, açık öğretime gitme hakkını verir-
seniz eğitim-öğretimin öneminden haber-
dar olmayan aile çocuklarını açık öğretime 
göndedir. Yüz yüze eğitimden bu ülkenin 
çocuklarını mahrum bırakmak ihanettir. 
Böyle bir hak verilirse liselerde okullaşma 
oranı daha da düşer. Bu ders yükünün azal-
ması ve branş öğretmenlerinin norm kadro 
fazlası olması anlamına da gelir. Müfredat 
alt üst olacak. Tüm bunların üzerine gidil-
mesi lazım. Bunu AKP iktidarı yaptı diye 
değil, babamız yapsa yine karşı çıkarız. 
Öte yandan İmam Hatip okullarının orta-
okulu açılsın. Siz doğru dini devlet olarak 
çocuklarınıza anlatmazsanız, buna imkân 
sunmazsanız, din birtakım mihraklar tara-
fından merdiven altında yapılır.”

Genel Başkanın konuşmasının ardın-
dan ‘Sendikacılıkta Yönetim’ ve ‘Sendikacı-
lıkta Markalaşma’ konulu eğitim semineri 
verildi. Toplantının ikinci günüde de şube-
ler kendi arasında ayrı ayrı toplantı yaptı.
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GENEL BAŞKAN NEVŞEHİR ŞUBENİN 
İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI

GÜNDOĞDU EK 
ÖDEME EYLEM 

TEKLİFİMİZİ 
REDDETTİ

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-
Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel 
Sekreter Musa Akkaş ve Genel Mali Sek-
reter Seyit Ali Kaplan, görevine yeni ata-
nan Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Ab-
dulgafur Büyükfırat ile İl Jandarma Genel 
Komutanlığını 8 Mart 2012 tarihinde zi-
yaret etti.

Genel Başkan Koncuk, aynı gün akşam 
Nevşehir Anadolu Otelcilik ve Turizm 
Meslek Lisesi Uygulama Oteli’nde; Genel 
Merkez Yönetimi, Türk Eğitim-Sen Nev-
şehir Şube Başkanı Mustafa Uğur ve Yö-
netim Kurulu Üyeleri, Türkiye Kamu-Sen 
İl Temsilcisi Turgay Çetin, Türkiye Kamu-
Sen’e bağlı sendikaların il temsilcileri, ilçe 
ve işyeri temsilcilerinin katılımıyla istişare 
toplantısı düzenledi.

 Toplantıda bir konuşma yapan Genel 
Başkan Koncuk, 4+4+4 sistemini değer-
lendirerek şunları söyledi: “Bir deli kuyuya 
4+4+4 diye 12 taş attı. Ama yüzlerce insan, 
eğitim bilimci, pedagog, sivil toplum örgü-
tü ‘bu yanlıştan dönün’ diye feryat ediyor. 
Bu taşı Milli Eğitim Bakanı atmadı. Tasa-
rıdan Bakan Ömer Dinçer’in derinleme-
sine haberdar olduğunu düşünmüyorum. 
Şayet Bakan haberdar olsaydı, ‘TBMM’de 
1+4+4+4 sitemi ile ilgili çalışma var’ de-
mezdi. Çünkü sistem 1+4+4+4 şeklinde 
değil, 4+4+4 şeklindedir. Bir ülke düşünün, 
eğitimle ilgili yeni bir düzenleme hayata 

geçiyor. Bakan kendi siyasi partisinin or-
taya koyduğu tasarı olduğu için bunu des-
teklemek zorunda kalıyor. Bu tasarıda sınıf 
öğretmenlerinin yüzde 20’si norm kadro 
fazlası olacak. Ayrıca bu sistem, birinci 
kademedeki 5 yıllık tecrübeyi paketleyip 
çöpe atıyor, ortaokul eğitimini de 4 yıla çı-
kararak, ortaokulda yeni branş öğretmen-
lerine ihtiyaç doğuruyor. Yani bir yandan 
50 bin öğretmen boşa çıkıyor. Diğer yan-
dan ortaokulda 50, 60 bin yeni öğretmen 
ihtiyacı doğuyor. Bir sendika bu sistemde 
sınıf öğretmenlerinin norm fazlası olma-
yacağını söylüyor. Nasıl olmayacak? Tür-
kiye derslik başına düşen öğrenci sayısı 
OECD ülkeleri seviyesine düşecekmiş. Ne 
zaman? Belli değil. Köy okulları açılacak-
mış. Norm kadro fazlası öğretmenler köy-
lere gönderilecekmiş.’’

 Kamu çalışanlarının bu ülkenin bü-
yümesinden pay alamadığını da kaydeden 
Koncuk, “Bakınız, 1999 yılında kamu ça-
lışanlarının GSMH’dan aldığı pay yüzde 
8.43’tü. Bu oran 10 yılda yüzde 5.6’ya düş-
tü. Milli gelir ise yüzde 219 artmış. Mil-
li gelir yüzde 219 artıyor, bizim payımız 
yüzde 5.6’ya düşüyor. Kişi başına düşen 
vergi yükü de bu dönemde yüzde 233 ar-
tıyor. Türkiye’nin hep büyüdüğü ifade edi-
liyor. Ama bu büyüme kamu çalışanlarına 
asgari ücretliye, emekliye yansımıyor. Ül-
keyi yönetenler Türkiye’nin dünyanın 17. 
büyük ekonomisi olduğunu söylüyor. Ama 
BM İnsani Gelişmişlik İndeksinde neden 
83. sırada olduğumuzu açıklayamazlar. Bu 
gelir dağılımında adaletsizlik olduğunu 
göstermektedir. Türkiye’de mutlu azınlık 
gemisini yürütüyor. Kamu çalışanlarının, 
asgari ücretlinin, esnafın, çiftçinin, emekli-
nin gelir seviyesi ise yükselmiyor” dedi.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-
Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Be-
yaz Tv’de yayınlanan Medcezir progra-
mına katıldı.

 Programda Genel Başkan Koncuk, 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu’ya toplu sözleşme masasında 
öğretmenler ve akademisyenlere ek öde-
me verilmemesi durumunda beraber iş 
bırakma eylemi yapma teklifinde bulun-
du.

Koncuk, “Şayet masada öğretmenlere 
ve akademisyenlere ek ödeme verilmezse 
miting yapacağımızı ilan ettim. Gerekir-
se iş bırakma eylemine kadar gideceğiz. 
Masaya oturduk. Diyelim ki, sorun çö-
zülmedi. Sayın Gündoğdu; sorun masa-
da çözülmezse beraber iş bırakma eylemi 
yapar mıyız?” diye sordu.  

Bunun üzerine Memur-Sen Başkanı 
Ahmet Gündoğdu’nun cevabı manidar-
dı. Gündoğdu, Genel Başkan Koncuk’a 
“Beraber iş bırakma eylemi yapmayız” 
şeklinde cevap verdi.

Ahmet Gündoğdu’nun cevabı aslında 
bilinen bir gerçeği bir kez daha gün yüzü-
ne çıkardı. Memur-Sen Genel Başkanı, 
bu cevabıyla Memur-Sen’in iktidara karşı 
eylem yapma cesaretine, yürekliliğine sa-
hip olmadığını ortaya çok net koydu. So-
rumuza kaçak cevap vermeyi tercih eden 
Memur-Sen Genel Başkanı’nın tavrını 
öğretmenlerimiz ve akademisyenlerimi-
zin takdirine bırakıyoruz.  Daha önce 
de ‘eylem yapacağız’ diyerek, insanları 
kandıran, son dakika golü atarak eylem-
den vazgeçen bu sendikamsı yapının her 
fırsatta ipliğini pazara çıkarmaya devam 
edeceğiz. İş yerine bol bol laf üreten, 
başkalarının çabası neticesinde verilen 
hakları sanki kendi emekleri neticesinde 
alınmış gibi lanse eden, sözleşmeli öğ-
retmenlerle ilgili hiçbir mücadele ortaya 
koymayan, bu sorun çözülünce sahip-
lenen ve insanların gözünün içine baka 
baka yalan söyleyen bu yapılara fırsat ver-
meyelim.
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-
Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk’a 2011 
yılının En Başarılı Sendika Genel Başkanı 
ödülü verildi.

Uşak’ta Sanayi Ticaret Odası ve Egem 
TV işbirliğinde yapılan ankete 10 binden 
fazla Uşak’lı katıldı. Anket sonucunda, 
Genel Başkan Koncuk Uşak’lı vatandaşla-
rın büyük desteği ile 2011 yılının En Ba-
şarılı Sendika Genel Başkanı seçildi.Uşak 
AKM’de yapılan ödül törenine pek çok si-
yasetçi ve bürokrat da katıldı.

Geleneksel yılın en başarılıları ödül tö-
renine katılan Genel Başkan İsmail Kon-
cuk, ödülünü alırken, kısa bir konuşma 
yaptı.

Konuşmasında, kamu çalışanlarının 
hak ve menfaatlerini koruma ve kollama 
yolunda çetin yollardan geçtiklerini söyle-
yen Koncuk, çalışma hayatı ile ilgili ciddi 
sıkıntılar olduğunu belirterek, taşeronlaş-
manın büyük boyutlar kazandığını 10 yıl 
önce 10 bin olan taşeron firma elemanla-
rının sayısının bugün 467 bine ulaştığını 
belirtti.Genel Başkan Koncuk, pastadan 
kamu çalışanlarına ayrılan payın her geçen 
yıl daha da azaldığını belirterek, hakkımızı 
istiyoruz, adil bir gelir dağılımı olmasını 
istıyoruz.Bunun için alınterine sahip çık-
mak ve mücadele etmek lazım.İşte Türkiye 
kamu Sen bu mücadelenin tam ortasında-
dır.Alınterine sahip çıkmak, emeğe sahip 
çıkmak için mücadele etmektedir.dedi. 

GENEL BAŞKAN KÜTAHYA’DA

Türk Eğitim-Sen Kütahya Şubesi ta-
rafından 19 Mart 2012 Pazartesi günü 
Belediye Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
Çanakkale Zaferi’nin 97. Yılını anma et-
kinlikleri ve İstiklal Marşı okuma yarışı 
ödül törenine, Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Kon-
cuk, Genel Mali Sekreter Seyit Ali Kaplan 
ve Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri 
Sami Özdemir katıldı.

Ayrıca programda Türk Eğitim-Sen 
Eskişehir 1 No’lu Şube Başkanı Şükrü 
Erkoca ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye 
Kamu-Sen’e bağlı diğer sendikaların şube 
başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile 
birlikte çok sayıda üye ve vatandaş hazır 
bulundu.

Programın açılış konuşmasını Kütahya 
Şube Başkanı Mehmet Karabekir yaptı. 
Genel Mali Sekreter Seyit Ali Kaplan’ın 
da bir konuşma yaptığı programda daha 
sonra kürsüye Genel Başkan İsmail Kon-

cuk geldi.
Genel Başkan Koncuk yaptığı konuş-

maya Çanakkale şehitleri için şiir okuya-
rak başladı, tüm şehitlerimizi saygı, rahmet 
ve minnetle andı. Koncuk şunları söyledi: 
“Güneydoğuda terör belası var. Maalesef 
milletimizin büyük bir kısmı bu olayları 
film seyreder gibi seyrediyor. Ta ki şehit 
olan kendi çocuğu ya da kendi yakını olana 
kadar... Bu ülkede bizi millet yapan temel 
dinamiklerimizle bir bir oynanıyor. Temel 
değerlerimiz tartışmaya açıldı. Andımız 
tartışılır hale geldi. Bunların derdi ‘Ne 
mutlu Türküm diyene’ ifadesiyle. ‘Varlığım 
Türk varlığına armağan olsun’ ifadesinden, 
Türklükten rahatsızlar. Birileri Türküm 
diyorsa tüyleri diken diken oluyor. Biz-
ler Türk ve Müslümanız. Bulunduğumuz 
coğrafyanın nasıl vatan olduğunu unutma-
malıyız. Yaşadığımız ekonomik ve sosyal 
problemler nedeniyle bu coğrafyanın nasıl 
vatan yapıldığını millet olarak hafızaları-

mızdan siliyoruz. Günlük ve sadece kendi-
si için yaşayan bir millet haline geliyoruz. 
Millet olarak bu şekilde devam edersek, 
beraber yaşama hasletlerimizi kaybeder-
sek, o zaman bu coğrafyada tutunabilme-
miz, bağımsızlığımızı koruyabilmemiz 
mümkün olmayacaktır. Çocuklarımızı va-
tan sevgisiyle yetiştirmemiz lazım. Dindar 
nesil elbette yetiştirelim, ama milli değer-
lerine sahip bir dindar nesil yetiştirmeliyiz. 
Millet olarak temel dinamiklerimizin bo-
zulmasına izin vermezsek, Türk ve Müslü-
man kişiler olarak görevimizi yapmış olu-
ruz. Müslüman bağımsız ve hür olmalıdır. 
Bugün İslam dünyasını gözünüzün önüne 
getirin. Ortadoğu ve İslam dünyası ile ilgi-
li adım adım hayata geçirilen bir senaryo 
var. Bu nedenle bizim bağımsız olmamız 
lazım. Türk milletinin bağımsız olması 
İslam dünyasının geleceği açısından da 
önemlidir. Hem İslam dünyasının, hem de 
bizi yöneten insanların bağımsız düşünme 
kabiliyeti, cesareti olacaktır. Toplumda en 
büyük sorumluluk öğretmenler, akademis-
yenler ve din görevlilerine düşmektedir. 
Eğer öğretmenler, akademisyenler, din gö-
revlileri sadece kendi menfaatleri için ya-
şayan insanlar haline gelirse değerlerimizi 
milletimize, gençlerimize kimse anlata-
maz. Bu değerlerden feyz almalıyız. Kimse 
günlük menfaat uğruna değerlerimizden 
vazgeçmemelidir. İnandığınız değerleri 
küçük menfaatler için yerle yeksan etme-
yin. Şayet inandığınız kendi nefsinizse, 
şahsi menfaatleriniz ise o zaman bu mille-
tin geleceği de karanlık olur. Herkes şunu 
çok iyi bilmelidir ki; bu vatanı vatan yapan 
Çanakkale’deki mücadele ruhudur.”

EGEM TV’DEN GENEL BAŞKANA ÖDÜL
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4+4+4 SİSTEMİ İLE ÜLKEMİZ KAOSA SÜRÜKLENİYOR

İktidar; sosyal tarafların tamamını 
kapsayan istişare ortamı hazırlamalıdır.

Kamuoyu günlerdir 4+4+4 sistemine 
kilitlenmiştir. Bu sistem ülkemizde büyük 
fırtınaların kopmasına neden olmuş, eği-
tim camiasını ayağa kaldırmıştır. Eğitimci 
olmayan insanların sürece müdahil olma-
sı, her gün sistemle ilgili yeni görüşlerin 
açıklanması, sürecin mimarlarının ve sa-
vunucularının bile kendi aralarında farklı 
açıklamalar yapması bu konuyla ilgili ciddi 
kafa karışıklıklarının olduğunu ortaya koy-
maktadır.

Türk Eğitim-Sen olarak 4+4+4 siste-
minin sakıncalarını her platformda dile 
getirdik. İlkokul eğitiminin 5 yıldan 4 yıla 
düşürülmesi sonucunda 50 bin sınıf öğret-
meninin norm kadro fazlası duruma düşe-
ceğini, atama bekleyen sınıf öğretmenleri-
nin atamalarının yapılamayacağını, hatta 
atama bekleyen sınıf öğretmenlerinin sayı-
sının gelecek yıllarda daha da artacağını, 5 
yıllık ilkokul eğitimi konusunda engin tec-

rübelerimizin çöpe atılmasının eğitim için 
büyük hata olacağını, ikinci kademe eğiti-
minin 3 yıldan 4 yıla çıkarılmasıyla branş 
öğretmeni ihtiyacı oluşacağını, birinci ya 
da ikinci kademe eğitiminden sonra öğ-
rencilere açık öğretim imkanı sunmanın 
Türkiye’de okullaşma oranlarını düşürece-
ğini, kız çocuklarının eve hapsedileceğini, 
çocukları yüz yüze eğitimden mahrum 
etmenin ihanetle eşdeğer olduğunu, okul 
öncesi eğitimin mutlaka zorunlu olması 
gerektiğini, ilkokula başlama yaşının 60 ay 
olmasının büyük sakıncaları olduğunu, kas 
sinir koordinasyonu tam gelişmemiş ço-
cukların ilkokul birinci sınıfa başlamasının 
telafisi mümkün olmayan zararlara sebebi-
yet vereceğini ifade etmiştik.

 Tüm bu uyarılarımıza rağmen siyasi 
erk bildiğini okumaktadır. Milli Eğitim 
Bakanı Ömer Dinçer de eleştirilere cevap 
vermek adına birtakım açıklamalar yap-
makta, ancak bu açıklamalarından kendi-
sinin de kafasının bir hayli karışık oldu-
ğu, kucağında bulduğu bu sistemi sağlam 
gerekçelerle savunamadığı görülmektedir. 
Sayın Bakan öyle bir görüntü içerisinde-
dir ki; kucağında bulduğu 4+4+4 ceketine 
uygun bir adam aramakta, ancak bulduğu 
her adama ceketin ya boyu ya da kolu kısa 
gelmektedir.

Bu noktada yeniden uyarıda bulunmak 
istiyoruz: BU SİSTEM TÜRKİYE’Yİ 
KAOSA SÜRÜKLEYECEKTİR. Uz-
laşmanın olmadığı, toplumun her kesimi 
tarafından kabul edilmeyen, ben yaptım 
oldu mantığıyla hazırlanan, etraflıca dü-
şünülmeden tartışılmadan getirilen bu 
sistem uygulamada derin yaralar açacaktır. 
Eğitim, eğitimcilerin işidir. Sendikalar, 
sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, 
eğitim bilimciler kısaca sosyal taraflar 
el ele vererek, en doğru, en aklı başında 
sistemi uygulamaya koymak için çalışma 

yapmalıdır. Eğitimin taraflarının görüşü-
nün alınmadığı, yok sayıldığı, mutabakatın 
sağlanamadığı bir sistemin başarılı olması 
mümkün değildir. İktidar bu konuda eği-
timcilere çalışma imkânı sunmalı, sosyal 
tarafların tamamını kapsayan istişare orta-
mı hazırlamalıdır.

Eğitime ideolojik gözlüklerle bakmak 
ve eğitimin geleceğini yanlış adımlarla 
mahvetmek bu ülkeyi yönetenlere yakış-
mamaktadır. Alt komisyonda sendikaların 
ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin 
dinlenmiş olması yeterli değildir. Üstelik 
bugün gelinen süreçte görüşlerin dikkate 
alınmadığı çok net görülmektedir. Oysa 
milyonlarca öğrencinin ve ailesinin haya-
tını doğrudan ilgilendiren bir konuda daha 
titiz davranılması, hiçbir öğrencinin ve öğ-
retmenin mağdur edilmemesi son derece 
önemlidir. Demokrasinin gereği de budur.

Bu ülke demokrasiyle yönetiliyorsa, 
büyük kitlelerin ‘kara’ dediğine, ‘ak’ de-
mek, bu konuda bir inatlaşmaya girmek 
eğitimi mezara sokmak anlamına gel-
mektedir.

Ülkeyi yönetenler bunca yıllık tecrübe-
lerimizi yok saymış, eğitimi bilinmezliğe 
mahkûm etmiş, sistemin dezavantajlarını 
iyi irdelemeyerek eğitimi dönüşü olma-
yan bir yola sürüklemiştir. Ancak hiçbir 
şey için geç değildir. Bu konudaki muha-
tabımız artık Sayın Başbakan’dır. Tüm bu 
yaşanan tartışmalara sünger çekip, yeni-
den başlayabiliriz. Eğitim aceleye gelmez. 
Eğitim acemi siyasetçilerin işi de değildir. 
Ortak akılla, ortak mutabakatla bu siste-
mi yeniden masaya yatırabilir ve toplumun 
büyük kesimi tarafından kabul görecek 
bir sistem ihdas edebiliriz. Türkiye’nin bu 
konuda yeterli bilgi birikimi, tecrübesi ve 
donanımlı eğitimcileri vardır.
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Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, 
göreve geldiğinden beri alışkanlık yaptığı 
üzere, kendisine yine öğretmenleri hedef 
seçmiştir. Hatırlanacaktır, daha önce atama 
bekleyen öğretmenlere ‘başka iş bulsunlar’ 
şeklinde öneride bulunan, ‘öğretmenler ar-
tık üç ay tatil yapamayacak’ diyerek, aslın-
da öğretmenlerin iki ay tatil yaptığından 
habersiz olan ve bu konudaki bilgisizliğini 
gözler önüne seren Dinçer; bu kez de öğ-
retmenlerin çalışma saatlerine ilişkin soru 
önergesine verdiği cevapta gerçekleri çar-
pıtan açıklamalar yapmıştır.

Bakalım Sayın Bakan ne demiş: “Ül-
kemizde 180 iş günü veya 38 hafta olan 
bir eğitim öğretim yılında saat olarak net 
öğretim süresi ilköğretimde 639, ortaöğ-
retimde ise 567’dir. Bu rakamlar OECD 
ülkeleri genelinde devlet okullarındaki or-
talamanın altında bulunmaktadır. OECD 
ortalaması; yıllık saat olarak net öğretim 
süresi bazında ilköğretimde 779, ilköğ-
retim ikinci kademede 701, ortaöğretim-
de ise 656 saattir.” Ayrıca Bakan Dinçer 
OECD raporunda Türkiye’de öğretmen-
lerin yıllık zorunlu toplam çalışma süresi 
olarak gösterilen 1.808 saatin, aslında me-
murların çalışma saati olduğunu ileri sür-
müştür.

 AKP’nin Milli Eğitim Bakanlarının 
öğretmenlere yönelik hasmane tutumu 
dikkatlerden kaçmamaktadır. Eski Milli 
Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik de, öğret-
menlerin iki gün çalıştığını iddia etmiş ve 
öğretmenleri aşağılamıştı. Bugün Bakan 

Dinçer’in tutumu da Hüseyin Çelik’ten 
farklı değildir.

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ka-
muoyunu yanlış yönlendirerek, öğretmen-
leri toplumda ekonomik ve sosyal haklar 
ile çalışma saatleri konusunda üst bir ko-
numa yerleştirmeye çalışmaktadır. Öğret-
menler ülkemizde çok iyi şartlara sahipmiş 
gibi bir izlenim yaratılmak istenmektedir. 
Öte yandan Bakan eğitim konusundaki 
bilgisizliğinin, tecrübesizliğinin de kurba-
nı olmaktadır. Anlaşılan bürokratları Sayın 
Bakanı uyarmamakta, hatta Bakanı yanlış 
yönlendirmektedir. Tabi bu durum Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın ehil insanlar yerine, 
işletmeciler tarafından yönetilmesinden de 
kaynaklanmaktadır. Ancak bu yaşananlar 
Bakanın giderek puan kaybetmesine, kre-
disini tüketmesine yol açmaktadır.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; öğret-
menler ile ilgili sadece girdiği ders saati 
sayısına göre ya da okulda bulunması gere-
ken süreye göre bir değerlendirme yapmak, 
öğretmenlerin iş yükünü doğru ifade etme-
yecektir. Öte yandan ülkemizde öğretmen-
lerin hemen hemen tamamı eğitim-öğre-
tim saati dışında da çalışmaktadır. Şöyle 
ki; öğretmenlerin derse hazırlanması, veli 
toplantısı, sınav kâğıdı hazırlama, sınav 
kâğıtlarını okuma, öğrencilere danışmanlık 
hizmetinde bulunma, idare ile yapılan top-
lantılar, Bakanlık tarafından düzenlenen 
toplantılara ya da seminerlere katılma, üst 
amirler tarafında görevlendirilerek çeşitli 
programlara katılma ya da bu programları 
organize etme, nöbet tutma, koordinatör-
lük öğretmenlerin ders saati dışında yaptı-
ğı çalışmalardır. Bu nedenle Bakanın yap-

tığı gibi öğretmenlerin sadece girdiği ders 
saati sayısını vermek gerçekleri saptırmak 
ve kamuoyuna yanlış bilgi vermek anlamı-
na gelecektir. Dolayısıyla “OECD Bir Ba-
kışta Eğitim Raporu” nda ülkemizde öğ-
retmenlerin yıllık toplam zorunlu çalışma 
saati 1.808 saat olarak belirlenmiştir. Bu 
rakam Kore’de 1680 saat, İspanya’da 1.425 
saat, Çek Cumhuriyeti’nde 1.664 saat, 
İngiltere’de 1.265 saat, Hollanda’da 1.659 
saat, Polonya’da 1.480 saat, İskoçya’da 
1.365 saat, Slovak Cumhuriyeti’nde 1.560 
saat, Portekiz’de 1.464 saattir. OECD ül-
kelerinin ortalaması ise 1.665 saattir.

Buna göre Türkiye’de bir öğretmen Ko-
reli meslektaşına göre 128 saat, İspanyol 
meslektaşına göre 383 saat, Çek Cumhu-
riyeti’ndeki meslektaşına göre 144 saat, İn-
giliz meslektaşına göre 543 saat, Hollan-
dalı meslektaşına göre 149 saat, Polonyalı 
meslektaşına göre 328 saat, İskoçya’daki 
meslektaşına göre 443 saat, Slovak Cum-
huriyeti’ndeki meslektaşına göre 248 saat, 
Portekizli meslektaşına göre 344 saat faz-
la çalışmaktadır. Türkiye’deki öğretmenler 
OECD ülkelerine ortalamasına göre ise 
143 saat fazla çalışmaktadır.

Bugünlerde konuşulan sadece öğret-
menlerin çalışma saatleri değildir. Öğret-
men maaşları ile ilgili de polemik başla-
mıştır. Boğaziçi Üniversitesi dekanının 
öğretmen maaşını aylık 1700 euro olarak 
ifade etmesi de büyük bir skandaldır. Ül-
kemizde şu anda en düşük derecede görev 
yapan bir öğretmen 1.590 TL, en yüksek 
derecede görev yapan bir öğretmen ise 
1.856 TL ücret almaktadır. Ek ders ücreti 
almayan ve göreve yeni başlayan bir öğ-
retmen aylık 879 dolar, yıllık 10 bin 548 
dolar; ek ders ücreti almayan ve en üst de-
recede görev yapan bir öğretmen de aylık 
1.026 dolar, yıllık 12 bin 312 dolar kazan-
maktadır.

Bir sınıf öğretmeni ise aylık 450 TL ek 
ders ücreti almaktadır. Göreve yeni baş-
layan bir sınıf öğretmenin maaşı ek ders 
ücreti ile birlikte 2.040 TL, en yüksek de-
recedeki bir sınıf öğretmenin maaşı da ek 
ders ücreti ile birlikte 2.306 TL’dir. Buna 
göre en düşük derecedeki bir sınıf öğret-
meni ek ders ücreti ile birlikte aylık 1.130 
dolar, yıllık 13 bin 560 dolar; en yüksek 
derecedeki bir sınıf öğretmeni de ek ders 
ücreti ile birlikte aylık 1.277 dolar, yıllık 
15 bin 324 dolar kazanmaktadır. Branş 
öğretmenlerinin maaş durumu ise sınıf 
öğretmenlerinden farklıdır. Bazı branş öğ-
retmenleri ek ders ücreti alabilirken, bazı-
ları da hiç ek ders ücreti alamamaktadır. 
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Bir branş öğretmenin de ortalama 200 TL 
ek ders ücreti aldığını düşündüğümüzde 
göreve yeni başlayan bir branş öğretmeni 
1.790 TL, en yüksek derecedeki bir branş 
öğretmeni de 2.056 TL ücret almaktadır. 
Bu da göreve yeni başlayan bir öğretme-
nin aylık 990 dolar, yıllık 11 bin 880 dolar; 
en üst derecedeki bir öğretmenin de aylık 
1.137 dolar, yıllık 13 bin 644 dolar kazan-
ması anlamına gelmektedir.

Öte yandan Bakan Dinçer çalışma 
saatleri ile ilgili OECD ülkelerini örnek 
gösterirken, en önemli karşılaştırmalardan 
birisini kamuoyu gözünden saklamaktadır. 
Şöyle ki; öğretmen maaşlarında OECD 
ülkeleri ile Türkiye arasında büyük fark-
lılıklar bulunmaktadır. OECD Raporuna 
göre; ilköğretimde göreve yeni başlayan bir 
öğretmen İtalya’da yıllık brüt 28 bin 907 
dolar, en üst derecedeki bir öğretmen 42 
bin 567; Danimarka’da göreve yeni baş-
layan bir öğretmen yıllık brüt 46 bin 950 
dolar, en üst derecedeki bir öğretmen 54 
bin 360; İngiltere’de göreve yeni başlayan 
bir öğretmen yıllık brüt 32 bin 189 do-
lar, en üst derecedeki bir öğretmen 47 bin 
047 dolar, Kore’de göreve yeni başlayan bir 

öğretmen yıllık brüt 30 bin 522 dolar, en 
üst derecedeki öğretmen 84 bin 650 dolar, 
Lüksemburg’da göreve yeni başlayan bir 
öğretmen yıllık brüt 51 bin 799 dolar, en 
üst derecedeki bir öğretmen 113 bin 017 
dolar kazanırken; Türkiye’de ilköğretimde 
yıllık brüt 25 bin 536 dolar, en üst dere-
cedeki bir öğretmen 29 bin 697 dolar ka-
zanmaktadır. Bu rakamlar satın alma gücü 
paritesine göre hesaplanmıştır. Dolayısıyla 
ülkemizde öğretmenlerin eline geçen net 
rakam tabi ki bu değildir.

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, ülke-
mizde öğretmen maaşları yıllık 10 bin ile 
15 bin dolar arasında değişmektedir. An-
cak OECD Raporunda yer alan ve öğret-
men maaşlarını gösteren bu karşılaştırma 
Türkiye ile OECD ülkeleri arasındaki far-
kı gözler önüne sermek açısından önem-
lidir.

Bakan Dinçer’in yaptığı bu açıklamala-
rı Maliye Bakanı ya da Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı yapmış olsaydı bu kadar 
yadırgamazdık.

Zira bir Milli Eğitim Bakanından bek-
lenen; personelini tahkir eden karşılaştırma 

ve açıklamalardan ziyade, sorumluluğunu 
taşıdığı çalışanların durumlarını iyileştir-
meye dönük gayretleri sergilemesidir.

Tüm bu rakamlar ışığında Bakan 
Dinçer’in yanlışlıklarla dolu açıklamasını 
bir an önce düzeltmesini istiyoruz. Her-
kes bilmelidir ki; öğretmenler her önüne 
gelenin horlayacağı ve değersizleştireceği 
zavallı insanlar değildir.

Bu ülkenin temel yapı taşları olan öğ-
retmenlerimizin ekonomik ve sosyal so-
runları saptırılmadan, büyük bir titizlikle 
ele alınmalı ve tüm eğitim çalışanlarımızın 
koşulları düzeltilmelidir. Unutulmamalı-
dır ki; mutsuz öğretmenlerle gelecek ne-
silleri inşa etmek mümkün değildir. Ömer 
Dinçer’e Milli Eğitim Bakanı olduğunu 
bir kez daha hatırlatıyor, işletmeci Bakan 
anlayışından tez zamanda kurtulmasını 
istiyoruz. Aksi takdirde, Ömer Dinçer’e 
yönelik eleştirilerimiz, tepkilerimiz Milli 
Eğitim Bakanlığı koltuğunu kendisi açı-
sından iğneli fıçı haline getirecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

MÜDÜR YARDIMCISI 
ROTASYONUNA YARGIDAN İPTAL

Bilindiği üzere,14 Eylül 2011 tarihli ve 
28054 sayılı Resmi Gazetede Milli Eği-
tim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yayım-
lanan KHK ile Milli Eğitim Bakanlığının 
teşkilat yapısında değişikliklere gidilmiş-
tir. Anılan KHK’nin Atama başlıklı 37/7 
maddesi ile il millî eğitim müdürü, ilçe 
millî eğitim müdürü ile okul ve kurum mü-
dürlerinin zorunlu yer değiştirmeye tabi 
oldukları düzenlenmiştir. Bu düzenleme 
uyarınca müdür başyardımcıları ve müdür 
yardımcıları rotasyona tabi olmamaları-
na karşın Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim 
Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer 
Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğinin 
22/3 maddesine göre müdür yardımcısı ve 
müdür başyardımcıları rotasyona tabi tu-
tulmuşlardır.

Defalarca bu konuda Bakanlığa gerek 
sözlü gerekse yazılı başvuruda bulunula-
rak, müdür başyardımcılarına ve müdür 
yardımcılarına yapılan veya yapılacak olan 
rotasyon uygulamasının hukuken zemini-
nin bulunmadığı, Türk Eğitim-Sen olarak 

hiçbir hukuksuzluğa şimdiye kadar müsa-
maha göstermediğimiz gibi bundan son-
rada göstermeyeceğimizi ifade etmiştik. 
Ayrıca, KHK’da var olmayan bir düzen-
lemeye rağmen rotasyon uygulamasının 
yapılmasının bireysel davaların açılmasına 
ve iptal kararlarının alınmasına neden ola-
cağını belirtmiştik. Alınan iptal kararları 
neticesinde de yargılama gideri ve veka-
let ücretlerini ödemek zorunda kalacak 
olan Bakanlığın devleti zarar uğratacağını 
vurgulamıştık. Bu anlamda devleti zarara 
uğratmayı göze alan Bakanlığın zararın 
birinci derecede müsebbibi olduğu söylen-
mesine karşın Bakanlık bildiğinden şaş-
mamış bilerek ve isteyerek hukuken yanlış 
olan bir uygulamaya imza atmıştır.

Diğer yandan 02/11/2011 tarih ve 
28103 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede 
yayımlanan 662 sayılı KHK ile yeni düzen-
leme yapılarak müdür başyardımcısı ve yar-
dımcıları rotasyona tabi tutulmuşlardır. Bir 
anlamda Milli Eğitim Bakanlığınca yanlış 
işlem tesis edildiği ispatlanmıştır. Ancak, 
KHK ile yapılan bu değişiklik önceki ata-
maları meşru hale getirmemektedir. Her 

idari işlem tesis edildiği zaman ki hukuki 
düzenlemelere göre değerlendirilmelidir. 
Nitekim, bireysel olarak açılan davalar-
dan olumlu kararlar alınmaya başlamıştır. 
Yerel mahkemece gerekçeli kararlarında 
“652 sayılı KHK’nin geçici 6. maddesin-
deki, ‘ bu KHK’nin uygulanmasına ilişkin 
düzenlemelerin bir yıl içinde yürürlüğe 
konulacağı ve bu düzenlemeler yürürlüğe 
girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu 
KHK’ye aykırı olmayan hükümlerinin uy-
gulanmasına devam olunacağı ’ hükmüne 
atıf yapılmışsa da, bu madde Mahkememiz 
’ce varılan sonucu değiştirecek nitelikte gö-
rülmemiştir. Zira, 2.11.2011’den önce okul 
ve kurum müdür başyardımcıları ile müdür 
yardımcıları KHK’de açık biçimde sayılan 
görev unvanları arasında yer almadığı hal-
de, rotasyona tabi tutmak bizatihi KHK’ye 
aykırıdır. Aksi durumda, 2.11.2011 tari-
hinde bu ekleme suretiyle değişiklik yap-
manın da zaruret noktasında hukuki izahı 
olmayacaktır.” denilmektedir.
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GENEL MERKEZ YÖNETİMİ KASTAMONU’DA

Türk Eğitim-Sen Kastamonu Şubesi 
tarafından Kastamonu Üniversitesi çalı-
şanları istişare ve bilgilendirme toplantısı 
yapıldı.

Toplantıya Genel Mevzuat ve Toplu 
Görüşme Sekreteri M. Yaşar Şahindo-
ğan, Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri 
Sami Özdemir katıldı.

Öğretmenevi’nde yapılan toplantıya 
çok sayıda üniversite çalışanı katıldı. Top-
lantının açılış konuşmasını yapan Şube 
Başkanı Nedim Afacan, sendikalar çalış-

malar hakkında bilgi verdi. Ayrıca üniver-
site temsilcisi Doç. Dr. Mehmet Serhat 
Yılmaz ‘hoş geldiniz’ konuşması yaptı.

Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekrete-
ri Sami Özdemir de yaptığı konuşmada, 
Genel Merkezin yaptığı çalışmalar ve sek-
reterya çalışmaları hakkında bilgi verdi. 
Üniversite senatolarının sustuğunu kay-
deden Özdemir, bilim ve fikir yuvası olan 
bu kurumların milli ve manevi konularda 
daha hassas olması gerektiğini söyledi.

Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme 
Sekreteri M. Yaşar Şahindoğan ise, üni-
versitelerin aykırı fikirlerin hoşgörü ile 
karşılandığı, demokrasinin benimsendiği 
kurumlar olduğunu, ancak bugün üniver-
sitelerin sustuğunu, rektörlerin yetkilerini 
keyfi kullandıklarını ve sendikalaşmanın 
önünde bir engel olduklarını kaydetti. Şa-
hindoğan, üniversite çalışanlarının sorun-
larının çözümü noktasında yapılan çalış-
malar hakkında bilgi verdi.

ESKİŞEHİR VE BİLECİK İL İSTİŞARE 
TOPLANTILARI YAPILDI

Eskişehir ve Bilecik Şubeleri, İlçe ve 
İşyeri Temsilcilerinin katılımıyla İl İstişa-
re Toplantılarını düzenlediler. Toplantılara 
Genel Mali Sekreter Seyit Ali KAPLAN 
ile Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Talip 
GEYLAN da iştirak ettiler.

Toplantıların ilki 23 Mart 2012 Cuma 
günü Eskişehir Öğretmenevi’nde gerçek-
leştirildi. Toplantıya ilçe, üniversite ve iş-
yeri temsilcileri katıldı. Şube Başkanları 
Şükrü Erkoca ve Hakan Ada’nın açış ko-
nuşmasından sonra Merkez Yönetim Ku-

rulu üyeleri de bilgilendirme konuşmaları 
yaptılar. Konuşmaların ardında ise katı-
lımcıların soru ve katkılarıyla görüş alışve-
rişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca Eski-
şehir 2 No’lu Şubenin bir önceki yönetim 
kurulunda görev yapan üyelere de teşekkür 
plaketleri takdim edildi.

24 Mart 2012 Cumartesi günü ise Bi-
lecik Şube Başkanlığı tarafından düzen-
lenen istişare toplantısına da işyeri ve ilçe 
temsilcileri katıldılar. Şube başkanı Ömer 
Yel tarafından yapılan açılış konuşmasın-
dan sonra Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri 
tarafından gündemdeki sendikal gelişme-
ler ve TBMM’de görüşülecek olan sendika 
kanunu ile 4+4+4 eğitim yasası hakkında 
bilgiler verildi.

Türkiye’nin Sendikası 
20 Yaşında
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GENEL MERKEZ ZONGULDAK, 
BARTIN VE BOLU’DA ÜYELERLE BİR 

ARAYA GELDİ

Genel Merkez Zonguldak, Bartın ve 
Bolu’da üyelerle bir araya geldi.

23 Mart 2012 Cuma günü Zonguldak 
Şubemiz tarafından düzenlenen Eğitim ve 
İstişare toplantısına Genel Sekreter Musa 
Akkaş, Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekre-
teri Sami Özdemir ile birlikte İlksan Yö-
netim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz’da 
hazır bulundu.

Yoğun bir katılımın olduğu toplantıda 
Şube Başkanı Şahin Ören, Zonguldak’ta 
hem İlksan delegeliğini kazanacağını 
hemde Türk Eğitim-Sen’i hakettiği yere 
getireceklerini söyledi.

24 Mart Cumartesi günü Bartın’a ge-
çen Genel Merkez Yöneticileri, burada 
da üyelerimizle biraraya gelerek Bartın 
Şubemiz tarafından düzenlenen Şehitler 
Haftasını Anma ve En İyi İstiklal Marşı 
Okuma Yarışı Ödül Törenine katıldılar. 
Yoğun bir katılımın olduğu ve duygusal 
anların yaşandığı programda Bartın Bele-
diye Başkanı Cemal AKIN ve İlksan Yö-
netim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz da 
hazır bulundular.

Bartın Şube Başkanımız Sezai 
Hangişi’nin açılış konuşmasını yaptığı 
programda, ödül alan öğrencilere ödülleri 
verildi. Emekli olan öğretmenlere plaket-
lerin verildiği tören müzik ve şiir dinletisi 
ile sona erdi.

25 Mart Pazar günü Bolu Şubemiz 
tarafından düzenlenen işyeri temsilcileri 

ve istişare toplantısına katılan Akkaş ve 
Özdemir, Şube Başkanı Hüsnü Yaman’ın 
açılış konuşmasını yaptığı programda 
üyelerle bir araya geldi. Daha sonra Erciş 
Depreminde hayatını kaybeden öğretmen 
Ümit Kaplan’ın ailesine taziye ziyaretinde 
bulunuldu.

Yapılan bu toplantılarda İlksan Yö-
netim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz 
İlksan’ın çalışmaları hakkında bilgi verir-
ken 28 Nisan’da yapılacak delege seçimle-
rinin önemini anlattı. Genel Dış İlişkiler 
ve Basın Sekreteri Sami Özdemir sekre-
terya çalışmaları hakkında bilgi verirken 
yayın organlarımızın mutlaka işyerlerine 
ulaştırılması gerektiğini ve panolarımızın 
mutlaka güncellenmesi gerektiğini söyle-
di. Genel Sekreter Musa Akkaş ise Genel 
Merkezin çalışmaları hakkında bilgi verdi. 
Hiçbir konunun atlanmadığını söyleyerek 
her zaman alanlarda kamu çalışanlarının 
haklarını savunduğumuzu söyleyerek gün-
cel olaylara değindi.

4+4+4 Modeli ile Milli Eğitimin ve 
ülkemizin bir uçuruma sürüklendiğini 
paydaşlarına danışmadan sadece siyasi bir 
karar olduğunu söyledi. Bizim önerimiz 
1+5+3+4 kesintili eğitim modelidir. 4+4+4 
modeli ile 50 bin sınıf öğretmeninin norm 
fazlası kalacağını, son 4‘de de açık öğre-
timin önünün açılacağını ve branş öğret-
menlerinin de ders yükünün azalacağı için 
norm fazlası kalacaklarını belirtti.

GAZİANTEP İL MİLLİ 
EĞİTİM MÜDÜRÜNÜN 
ATAMASINI YARGIYA 

TAŞIDIK

Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yük-
selme ve Unvan Değişikliği Yönetmeli-
ğinin Görevler Arası Geçiş başlıklı 25. 
Maddesinde “(Değişik : 23.7.2010/27650 
RG) (1) Görevler arası geçişler aşağıdaki 
esaslara göre yapılır.

c) İlçe millî eğitim müdürü, il millî eği-
tim müdür yardımcısı görevlerinden birin-
de veya bu görevlerde toplam en az üç yıl 
asaleten görev yapmış olanlar, il millî eği-
tim müdürlüğü veya daire başkanlığı (ba-
ğımlı) görevlerine,

ç) (A) tipi eğitim kurumlarında asale-
ten müdür olarak en az sekiz yıl görev ya-
panlar il millî eğitim müdürlüğü görevine,

d) Asaleten şube müdürü görevinde en 
az altı yıl görev yapmış olanlar, il millî eği-
tim müdürü veya daire başkanlığı (bağım-
lı) görevlerine,

e) (A) tipi eğitim kurumlarında asale-
ten müdür olarak en az üç yıl veya (B) tipi 
eğitim kurumlarında asaleten müdür ola-
rak en az beş yıl ya da (A) tipi ve (B) tipi 
eğitim kurumu müdürlüğünde toplam en 
az dört yıl asaleten görev yapanlar ilçe millî 
eğitim müdürlüğü, il millî eğitim müdür 
yardımcılığı görevlerine, atanabilirler.” de-
nilmektedir.

Anılan yönetmelik maddesi uyarınca 
asil olarak atanma şartları taşımadığı halde 
tamamen Bakanlığın takdir yetkisi ile Ga-
ziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ek-
rem SERİN isimli kişi görevlendirilmiştir. 
Bu kişinin usulsüz görevlendirmesinin 
yürütmesinin durdurulması ve devamın-
da iptali amacı ile Türk Eğitim-Sen ola-
rak dava açılmıştır. Asilde aranan şartları 
taşımadığı halde milli eğitim müdürlüğü 
kadrosuna görevlendirmesi yapılan iller-
de İl Milli Eğitim Müdürlerinin durumu 
sendikamızca değerlendirilmektedir. Yö-
netmelikle belirlenen şartları taşımayan 
görevlendirmelerde sorumlu sendikacılık 
anlayışı gereği yargı intikal edecektir. Türk 
Eğitim-Sen daha önce olduğu gibi bundan 
sonrada hukuksuzluğa ve adam kayırmacı-
lığa geçit vermeyecektir.
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Başbakan Erdoğan’ın “Üniversite giriş 
sınavını da üniversite hazırlık kurslarını da 
ortadan kaldırıyoruz. Bu dershaneler ya li-
seye dönecek ya da kapanacak” şeklindeki 
sözleri kamuoyunda büyük tartışma ko-
nusu oldu. Hatırlanacağı üzere Başbakan 
2008 yılında da yine aynı minvalde açıkla-
malar yapmış, dershane sisteminin kaldırı-
lacağını söylemişti.

Dershanelerin kapatılmasının 
Başbakan’ın hayali olduğu açıktır. Dersha-
ne sistemine son verilmesi sendika olarak 
bizim de arzumuzdur. Ancak, maalesef 
önümüzdeki 5-10 yıl içinde dershanelerin 
kapatılması mümkün görünmemektedir. 
Başbakanın açıklamaları şu an için hayal-
den de ötedir, bir ütopyadır.

Şöyle ki; Türkiye’de dershaneler büyük 
bir sektör haline gelmiştir. Sınavlara hazır-
lık amacıyla kurulan dershanelerin sayısı 
1975-1976 yılında 157 iken; 2002-2003 
yılında 2 bin 122, 2009-2010 yılında ise 
4 bin 193’e yükselmiştir. Dershanelere de-
vam eden öğrenci sayısı ise 2002-2003 yı-
lında 606 bin 522 iken, 2009-2010 yılında 
1 milyon 174 bin 860’tır. AKP iktidarında 
dershaneye giden öğrenci sayının bu denli 
bir artış göstermesi sorgulanması gereken 
önemli bir husustur. Hal böyleyken; ders-
hanelerin kapısına kilit vurmak, bu rant 
kapısını lağvetmek, hiçbir alt yapı hazırlığı 
yapmadan sadece sözle mümkün olabile-
cek kolay bir iş değildir.

Dershanelerin okulları destekleyi-
ci olması gerekirken, okullara alternatif 
hale gelmesi kanayan bir yaramızdır. An-
cak şunu da göz önüne almak son dere-
ce önemlidir: Dershaneler niçin bugün 
okullara alternatif ve çok büyük bir sek-
tör haline gelmiştir? Burada dershanele-
ri suçlamak yerine, dershaneleri yaratan 
faktörleri derinlemesine ele almamız ge-
rekmektedir. Öncelikle dershanelerin ihti-
yaçtan doğduğu aşikârdır. Bugün okullarda 
derslik ve öğretmen açığı çok fazladır. Bu 
nedenle dersler sağlıklı işlenememekte-
dir. Kabalalık sınıflar, öğretmensiz okullar 
Türkiye’nin acı bir gerçeğidir. Bazı okul-
larda derslere kadrolu öğretmenler yerine 
ücretli öğretmenler girmekte ve bu da eği-
timin kalitesini düşürmektedir. Okulların 
fiziki ve teknolojik alt yapısı yetersizdir. 
Öğrenci sayısının fazlalığı nedeniyle öğ-
retmenlerin öğrencilerle bire bir ilgilen-
mesinin imkânı yoktur. Ayrıca eğitimde 
sağlıklı yönlendirmenin olmayışı ve mes-
leki ve teknik eğitime önem verilmemesi 
nedeniyle bilinçsiz, amaçsız şekilde yükse-
köğretime giden çocuklarımızdan dolayı 
üniversite sınavına giren öğrenci sayısının 
fazla, kontenjanların sınırlı olması adaylar 
arasındaki rekabeti daha da artırmaktadır. 
İşte tüm bu nedenlerden dolayı çocukla-
rının üniversiteyi kazanması ya da iyi bir 
üniversiteye yerleşmesi için okulların tek 
başına yeterli olmadığını düşünen aileler 
çocuklarını dershanelere göndermektedir. 
Kısacası eğitim sisteminde yaşanan sorun-

ların bir türlü çözülememesi dershaneleri 
karşımıza çıkarmıştır.

Öte yandan üniversite sınavının kaldı-
rıldığında dershanelerinde kaldırılacağının 
düşünülmesi yanlıştır. Okullarımız, öğren-
cilerimiz ve üniversiteler arasında ciddi bir 
rekabet vardır. Sınav kaldırılsa bile rekabet 
sona ermeyecektir. Öğrenciler daha iyi li-
selere ya da daha iyi üniversitelere gitmek 
için yine kıyasıya rekabet edecektir. Ayrı-
ca üniversite sınavının kaldırılacağına da 
ihtimal vermiyor, sadece sınavın adının 
değişeceğini düşünüyoruz. Çünkü eleme 
hayatımızda olduğu müddetçe sınavlarda 
olacaktır. Zira mevcut sistemde bu kadar 
çok öğrenciyi sınavsız elemek mümkün 
değildir. Bu da dershanelerin varlığını zo-
runlu kılacaktır.

Üstelik öğrenciler sadece üniversite 
sınavına hazırlık için dershaneye gitme-
mektedir. Ülkemizde o kadar çok sınav var 
ki…. Bu sınavların birini kaldırsanız, di-
ğeri karşımıza çıkmaktadır. Bu sınavların 
en önemlilerinden birisi KPSS’dir. Memur 
olmak isteyen adaylar da dershanelerin ka-
pısını çalmaktadır. Şayet Başbakan ders-
haneleri kapatmak konusunda kararlıysa, 
KPSS’yi de kaldırmalıdır. Çünkü üniver-
site sınavını kaldırsanız bile dershaneler 
yine bir ihtiyaç olacaktır. Ancak KPSS’yi 
kaldırırsanız, KPSS’ye hazırlık için kuru-
lan dershanelerin hiçbir işlevi kalmayacak 
ve bu kurslar kapatılacaktır.

BAŞBAKANIN BU AÇIKLAMASI 
4+4+4 SİSTEMİNİN KAMUOYUNDA 
GERÇEKLİĞİYLE TARTIŞILMASI-
NI GÖLGELEMEK AMACINI GÜT-
MEKTEDİR

Başbakan’ın dershanelerin kapatılma-
sına yönelik son açıklamalarının zamanla-
ması da dikkat çekicidir. 4+4+4 sisteminin 
tartışıldığı bir dönemde Başbakanın bu 
çıkışını manidar buluyoruz. Bu siteminin 
toplumun büyük kesimi tarafından kabul 
görmediği, eğitimciler tarafından eleştiril-
diği göz önüne alındığında; Başbakanın bu 
açıklaması getirilmek istenen yeni sistemi 
kamuoyunda gerçekliğiyle tartışılmasını 
gölgeleyerek milletimize şirin görünme ve 
milletimizden destek alma çabasıdır. Oysa 
ki 4+4+4 sisteminin dershaneleri ortadan 
kaldırmak gibi bir hedefi olmadığı gibi, 
yeni sorunlara neden olacağı da aşikârdır.

Başbakanın dershanelerin özel okul-
lara dönüştürülmesine yönelik açıklama-

DERSHANELERİN KALDIRILMASI 
MAALESEF 5-10 YIL İÇİNDE 

MÜMKÜN DEĞİLDİR
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sı da etraflıca irdelenmelidir. Siyasi erk 
özel okulları sürekli teşvik ederken, dev-
let okullarını ihmal etmektedir. Fiziki alt 
yapıları, donanımları ve diğer kriterler 
açısından yeterlilikleri olmayan binlerce 
dershanenin, özel liselere dönüştürülmesi 
konusunda desteklerini esirgemeyeceğini 
düşündüğümüz siyasi erkin, devlet okul-
larına aynı özeni göstermemesi düşündü-
rücüdür. Devlet okulları elektrik, su, yakıt 
paralarını bile karşılayamazken, borç için-
de yüzerken; özel okulların sürekli teşvik 
edilmesi kabul edilebilir değildir. Bu nok-
tada; Başbakanın dershanelerin liselere 
dönüştürülebileceğine yönelik açıklaması 

eğitimi daha da ticarileştirme ihtimalini 
doğuracaktır.

DERSHANELERİN KALDIRIL-
MASI İÇİN EĞİTİMİN NİTELİĞİ 
ARTIRILMALI, DERSLİK VE ÖĞ-
RETMEN AÇIĞI KAPATILMALI, 
FİZİKİ ALT YAPI YETERSİZLİKLE-
Rİ GİDERİLMELİ, OKULLARIN VE 
ÖĞRETMENLERİN ETKİSİ ARTI-
RILMALIDIR

Sonuç olarak Başbakan’ın bu projesini 
şu an için gerçekçi bulmuyoruz. Hükümet 
dershane sektörüne el atmadan önce, eği-
tim-öğretimin asli problemlerini çözme-

li, derslik ve öğretmen açığını kapatmalı, 
fiziki alt yapı yetersizliklerini gidermeli, 
okulların öğrenci üzerindeki etkisini artır-
malıdır. Bugün öğretmenin öğrenci üze-
rinde etkisi yok denecek kadar azdır. Öğ-
retmeni etkisizleştiren, ötekileştiren, okulu 
değersizleştiren bu iktidarın ta kendisidir. 
Yanlış eğitim politikaları sonucunda eği-
tim sistemi iflas bayrağını çekmiştir. Siyasi 
erk ne zaman okulun önemini yeniden zi-
hinlerde inşa edebilirse, eğitimin sorunları 
ne zaman tamamen çözebilirse, okullarda 
nitelikli eğitim ne zaman yapılırsa; işte o 
zaman dershaneler ihtiyaç olmaktan çıka-
cak ve kendiliğinden kapanacaktır.

TÜRK EĞİTİM-SEN KAMPLAŞMANIN 
TARAFI OLMAYACAKTIR

4+4+4 sistemi bugün TBMM Genel 
Kurulunda görüşülmeye başlanacak. Ülke-
miz maalesef her konuda olduğu gibi eği-
tim sistemi konusunda da bir kamplaşma 
içine itilmiş görünmektedir.

Türk Eğitim-Sen, en başından buyana 
İktidarı uyarmış, eğitim öğretime siyasi bir 
gözle bakılmaması gerektiğini ifade et-
miştir. Gerek TBMM Alt Komisyonunda 
gerekse televizyon programlarında ve ba-
sın açıklamalarında bu konudaki çekince-
lerimiz hem taraflara hem de kamuoyuna 
anlatılmıştır.

Geldiğimiz noktada bu tartışma tam 
bir kör dövüşüne dönüşmüş durumdadır. 
Bir orta nokta bulma gayretine girmekten 
kaçınanlar eğitim üzerinden bir güç gös-
terisine girişmiştir. İktidarın sayısal üstün-
lüğüne güvenerek, hiçbir bilimsel eleştiriyi 
kabul etmemesi anlaşma yollarını tıkamış 
durumdadır.

Türk Eğitim-Sen olarak kesintili eği-
timden yana olduğumuzu her fırsatta dile 
getirdik. 4+4+4 sisteminin tüm öğretmen 
dengesini bozacağını, 90 yıllık bilgi biriki-
mimizin çöpe atılacağını, müfredatların alt 
üst olacağını, okullarımızın fiziki yapısının 
alabora olacağını muhataplarımız anlattık. 
Okul öncesi eğitiminin zorunlu eğitimden 
çıkarılmasının kabul edilemez olduğunu, 
açık öğretim hakkının alternatif okul ola-
rak düzenlenmesinin, öğrencilerimizi yüz 
yüze eğitimden uzaklaştırmak anlamına 
geleceğini vurguladık.

Bütün bu uyarılarımıza rağmen Hü-
kümet kuru bir inatla 4+4+4 sisteminden 

vazgeçilemeyeceğini açıkladı. Bakan Ömer 
Dinçer kendisinin de anlamakta zorluk 
çektiği, bu anlaşılmaz sistemi savunmak 
için, o televizyon senin bu televizyon be-
nim, koşar adım, sistemi savunmaya çalıştı. 
Her açıklaması ile, kafalarda yeni soru işa-
retleri oluşturduğunu bile anlamadan, bir 
garip savunma anlayışı ortaya koydu.

Diğer yandan, bir kısım sendikalar ge-
rici eğitime hayır sloganları ile yine bildik 
tepkilerle, imam hatiplere, din eğitimine 
karşı açıklamalar yaparak, olayın esas mec-
rasından çıkmasına katkı sağladılar. Bir 
sendika da, her zaman olduğu gibi, Hü-
kümetten gelen her teklifi aklama meka-
nizması olduğunu bir kere daha ortaya ko-
yarken, öğretmenlerin eğitim öğretimin ne 
duruma düşeceğini hiç göz önüne almadı. 
Sendikal sorumluluğunu yine unutarak, 
Hükümetin ön bahçesi olduklarını ispat 
etmek istercesine 4+4+4 ipine sıkı sıkıya 
sarıldılar.

Türk Eğitim-Sen 4+4+4 sistemine 
karşıdır. Bunun yerine, eğitimin kesintili 
olmasını ve 1+5+3+4 sisteminin uygulan-
masını savunmaktadır. Türk Eğitim-Sen, 
doğru din algısının yerleşmesinin büyük 
bir ihtiyaç olduğundan hareketle, zorun-
lu olarak okutulan Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisinin yanında, değişik sınıflarda seç-
meli din eğitimi ve seçmeli Kuran dersle-
rinin konulmasından yanadır. İmam hatip 
okullarının orta bölümlerinin açılmasın-
dan yanadır. Bütün bunların yapılmaması 
halinde, genç nesillerin bir takım mih-
rakların, yanlış din anlayışlarının etkisiyle 
hareket edeceğine inanmaktadır. Bütün bu 

sebeplerle, Türk Eğitim-Sen, sağlıklı bir 
din eğitiminin, sağlıklı ve gerçek İslam an-
layışının devlet kontrolünde çocuklarımıza 
verilemsinden yanadır. Bu anlayışı irtica 
olarak sunanlar, ülkemizde gerçek anlam-
da irticanın oluşmasının baş aktörleridir. 
İrtica ve Yüce dinimiz İslamı aynı cümlede 
kullanmanın dahi abesle iştigal olduğuna 
inanıyoruz.

Bütün bu sebeplerle, Türk Eğitim-Sen, 
yaşanılan kör dövüşün tarafı olmak, eği-
tim öğretim gibi bilimsel bir alanda ülke-
mizin kamplaşmasından yana değildir. Ya 
siyah ya da beyaz olacaksınız dayatmasına 
asla gelemeyiz. Bizlere eylem birliği teklif 
edenlerin, öncelikle hangi sayiklerle hare-
ket ettiklerini açıklamaları gerekmektedir. 
Din=irtica noktasında bir değerlendirme 
içinde olanlar.4+4+4=bilimsel eğitim, diye 
kamuoyunu aldatanlar, bunların hiç biri 
doğru ve sağlıklı bir yaklaşım içinde değil-
dir.

Türk Eğitim-Sen, bugüne kadar her 
şart altında doğruları savunmuş, değerlen-
dirmelerini ideolojik körlük ve İktidar ya-
lakalığı ile yapmamış tek sendikadır. 4+4+4 
konusunda da bu duruşunu asla bozmadan, 
gerekli girişimlerine devam edecektir.

Bu vesile ile başta Sayın Başbakan ol-
mak üzere Milli Eğitim Bakanı Ömer 
Dinçer ve tüm AKP milletvekillerine bir 
kere daha hatırlatıyoruz; Bu kuru inattan 
vazgeçin, eğitimi öğretim ve öğrencile-
rimizin geleceğini bir bilinmezliğin içi-
ne sürüklemek üzere olduğunuzu görün, 
TBMM’de bulunan teklifinizi geri çekin 
ve 1+5+3+4 sistemini yeniden değerlendi-
rin, taraflarla tekrar bir araya gelin.

Türk Eğitim Sen, öğretmenler, öğren-
ciler ve bilimsel eğitimden yanadır ve bu 
tavrını her platformda savunacaktır.
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“KALICI” GÖREVLENDİRMELER

Milli Eğitim Bakanlığı uzun zaman-
dır uygulamaya devam ettiği İl Milli Eği-
tim Müdür Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü, İl/İlçe Şube Müdürü görevleri-
ni vekâleten veya görevlendirme yoluyla 
yürütülmesi uygulamasının Milli Eği-
tim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel 
Müdürlüğü’nün 21/11/2011 tarih ve B08.
İKG.016.03.00.010.06.01.3163-78102 
sayılı genelgesi ile sona ereceğini bildir-
miştir.

 Bakanlığın bu yazısı ile eğitim-öğre-
tim hizmetlerini yürütmekte olan öğret-
menlerden 5442 sayılı İl idaresi Kanunun 
kapsamında İl Milli Eğitim Müdür Yar-
dımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İl/İlçe 
Şube Müdürü görevlerini vekâleten veya 
görevlendirme ile yürütenlerin gözden 
geçirilerek, İl ve İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlükleri tarafından yerine getirilmekte 
olan hizmetlerde aksama meydan gelme-
yecek şekilde görevlendirmelerinin sona 
erdirilmesi kadrolarının bulunduğu eğitim 
kurumlarındaki asli görevlerine döndürül-
meleri tüm valiliklerden istenmiştir.

Bu yazıda ihtiyaç olması halinde Mil-
li Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve 
Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde asa-
leten atanma şartları taşıyanlar arasından 
görevlendirme yapılması, normla sınırlı 
olmak üzere İl ve İlçe Milli Eğitim veya 
okul-kurum yöneticilerinin tercih edilmesi 
gerektiği ifade edilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yük-
selme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 
25.madde;

Görevler arası geçişler
“MADDE 25-(Değişik: 

23.7.2010/27650 RG) (1) Görevler arası 
geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği, 
Bakanlık başmüfettişliği, Bakanlık mü-
fettişliği, iç denetçilik, hukuk müşavirliği, 
eğitim müfettişliği, mali hizmetler uz-
manlığı görevlerinde bulunanlar ile şube 
müdürlüğü veya daha üst kadro unvanını 
kazanmış olmaları şartıyla ataşelik ve diğer 
müşavirlik görevlerinde toplam en az üç 
yıl süreyle bulunmuş olanlar, durumlarına 
uygun görevlere,

b) Asaleten şube müdürü görevinde en 
az iki yıl görev yapmış olanlar, ilçe millî 

eğitim müdürü veya il millî eğitim müdür 
yardımcısı görevlerine,

c) İlçe millî eğitim müdürü, il millî eği-
tim müdür yardımcısı görevlerinden birin-
de veya bu görevlerde toplam en az üç yıl 
asaleten görev yapmış olanlar, il millî eği-
tim müdürlüğü veya daire başkanlığı (ba-
ğımlı) görevlerine,

ç) (A) tipi eğitim kurumlarında asale-
ten müdür olarak en az sekiz yıl görev ya-
panlar il millî eğitim müdürlüğü görevine,

d) Asaleten şube müdürü görevinde en 
az altı yıl görev yapmış olanlar, il millî eği-
tim müdürü veya daire başkanlığı (bağım-
lı) görevlerine,

e) (A) tipi eğitim kurumlarında asale-
ten müdür olarak en az üç yıl veya (B) tipi 
eğitim kurumlarında asaleten müdür ola-
rak en az beş yıl ya da (A) tipi ve (B) tipi 
eğitim kurumu müdürlüğünde toplam en 
az dört yıl asaleten görev yapanlar ilçe millî 
eğitim müdürlüğü, il millî eğitim müdür 
yardımcılığı görevlerine,

f ) Millî eğitim müdürlükleri bünyesin-
de en az beş yıl süreyle mimar ve mühendis 
olarak görev yapmış olanlar, münhasıran 
yatırımlardan sorumlu olmak üzere millî 
eğitim müdür yardımcısı görevlerine,

atanabilirler.
(2) İlçe millî eğitim müdürü, il millî 

eğitim müdür yardımcısı olarak asaleten 
görev yapmakta olanların istemeleri halin-
de bu görevler arasında geçişleri yapılabilir.

(3) İl millî eğitim müdürü, genel müdür 
yardımcısı olarak asaleten görev yapmakta 
olanların istemeleri halinde bu görevler 
arasında geçişleri yapılabilir.

(4) İl ve ilçe millî eğitim müdürlüğü 
görevlerine atanacaklarda aranan diğer 
şartların yanında öğretmenlikte adaylığı 
kaldırılmış olma şartı ayrıca aranır.

(5) Bu Yönetmelik kapsamında bulu-
nan ve doktora öğrenimini bitiren perso-
nelden, atanılacak görev için aranan hiz-
met süresine sahip olmaları ve mevzuatla 
aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla 
uzman veya aynı düzeydeki görevler ile 
daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu 
Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.” şek-
linde ifade edilmiştir.

Ancak Türk Eğitim-Sen olarak yaptı-
ğımız çalışmalar sonucunda mevzuata ve 

hukuka aykırı uygulamaların maalesef de-
vam ettiği tespit edilmiştir. 

Bu hukuka aykırılık ile ilgili Valilikler-
den başvurularımız üzerine aldığımız ce-
vaplarda ise uygulamanın Bakanlıkça de-
vam ettirildiği belirtilmektedir.

Bakanlık söz konusu görevlendirmeler-
le ilgili kendi çıkartmış olduğu yazıya dahi 
riayet etmemekte tüm adalet ve hukuk ya-
pısını hiçe saymaktadır.

Anayasamızın 5. Maddesi devletin 
amaçlarını şu şekilde belirtir;

V. Devletin temel amaç ve görevleri
MADDE 5- Devletin temel amaç ve 

görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını 
ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, 
Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, ki-
şilerin ve toplumun refah, huzur ve mut-
luluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve 
hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve ada-
let ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınır-
layan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri 
kaldırmaya, insanın maddî ve manevî var-
lığının gelişmesi için gerekli şartları hazır-
lamaya çalışmaktır.

 Eğer ki Türkiye Cumhuriyeti gerçek-
ten bir hukuk devletiyse nasıl oluyor da bir 
bakanlık kendi yazısını uygulamada acze 
düşebiliyor. Devlet, birey ve toplumun ara-
sındaki çıkmaz yapı, bizzat idarenin kendi 
işlemleri ile derinleştirilmektedir. Huku-
kun sadece sözde kalması vatandaşların 
ve kamu çalışanlarının idareye güvenlerini 
sorgulamalarına yol açmaktadır.

İdareler sahibi oldukları takdir yetki-
sini keyfiyet ve umursamazlık içinde kul-
lanmaya devam ettikleri sürece ne sosyal 
ne hukuk devletinden söz edilebilir. Bu 
nedenle Bakanlık hem tüm normlara hem 
de bizzat kendi çıkardığı genelgeye aykırı 
işlem ve uygulamalardan vazgeçmelidir.

Türk Eğitim-Sen, MEB’in kendi ge-
nelgesine uyması ve keyfi görevlendirme-
lerin ve yandaş memnun etme amacına 
yönelik gayrı hukuki uygulamaların son 
bulması için gerekli her türlü hukuki mü-
cadeleyi sonuna kadar devam ettirecektir.

Hukuk Köşesi

Av. Buğra BİLGİN



TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası 20 Yaşında

23

ÇANAKKALE VE MİLLİ 
MÜCADELE ŞEHİTLERİNE 

VEFA

Gölbaşı Türk Eğitim-Sen İlçe Temsil-
ciliği tarafından Çanakkale Şehitleri İçin 
Günaydın Camiinde Kur’an-ı Kerim ve 
dua okutuldu.

AFYONKARAHİSAR 
ŞUBESİ 2. BÖLGE 

İSTİŞARE TOPLANTISI 
YAPILDI

Türk Eğitim-Sen Afyonkarahisar Şu-
besi 2.İlçe Yönetim Kurulları Bölge İsti-
şare Toplantımız Çay Temsilciliğimizin ev 
sahipliğinde 10.03.2012 Cumartesi günü 
yapıldı.

Çay İlçe Temsilcimiz Halit 
DÖNMEZ’in açılış konuşması yaptığı 
toplantıda Şube Başkanımız Erol ÖZ-
SOY da bir konuşma yaptı. 

ÖZSOY “Üzerimizdeki siyasi ve bü-
rokratik baskı tüm hızıyla sürmesine rağ-
men yanlış, üstüne yanlış yapanlarla meşru 
mücadelemiz kararlılıkla ve cesaretle de-
vam etmektedir. Türk Eğitim-Sen milli 
bir sivil toplum kuruluşudur. Bu vasfımız 
bizim için bir iftihar vesiledir. Üyelerimi-
zin hak ve hukuk mücadelesi için her türlü 
meşru yöntemi kullanıyoruz. Büyümeye 
devam ediyoruz. Allah yardımcımız olsun” 
dedi.

Daha sonra Şube Mali Sekreteri Hüse-
yin ARIKAN ve Şube Mevzuat Sekreteri 
Osman AYDIN alanlarıyla ilgili olarak, 
toplantıya katılanları bilgilendirdi.

Toplantı karşılıklı soru-cevap biçimin-
de devam etti. Yaklaşık 3 saat süren top-
lantı iyi dileklerle sona erdi.

AĞRI ŞUBESİ 8 MART 
DÜNYA KADINLAR 
GÜNÜNÜ KUTLADI

Şube Kadın Kolları tarafından 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile 
düzenlenen program il ve ilçelerde görev 
yapan bayan üyelerimizin yoğun katılımı 
ile gerçekleşti. Şube Sekreteri Erdoğan 
Kılıç’ın açılış konuşmasının ardından kısa 
bir konuşma yapan Şube Başkanı Erhan 
Kılıç “Bu akşam bizi yalnız bırakmayıp 
teşrif eden misafirlerimize teşekkür ede-
rim. Bu toplantı bayan üyelerimizin tanış-
ması için bir vesile olur inşallah. Amacımız 
Ağrı’nın soğuk günlerinde bir nebze de 
olsa sıcak bir ortam hazırlamaktı. Nitekim 
başardık. Bu güzel geceyi tertip eden Şube 
Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Müslimet 
Salar ve Şubemiz Kadın Kolları üyesi Ay-
şegül Ece, Özlem Aslan ve Pınar Harımcı 
hanımefendilere şükranlarımı sunuyorum” 
dedi. Bu tür etkinliklere devam edilece-
ğini belirten Kılıç, 12 Nisan tarihinde de 
usta gazeteci Banu Avar’ı üyelerimizle bu-
luşturmak için hazırlıkların devam ettiği 
müjdesini verdi. Geceye katılan üyelerimi-
ze karanfiller dağıtıldı. Ardından yemeğe 
geçildi. Program müzik ve eğlence ile son 
buldu.

BİNGÖL MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRÜNDEN 

SENDİKAMIZA ZİYARET

Bingöl Milli Eğitim Müdürü Ya-
kup SARI ile Bingöl Milli Eğitim Mü-
dür Yardımcısı Mehmet Emin ÇAKAN, 
02.03.2012 tarihinde sendika şubemize 
iade-i ziyarette bulundular. 

Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyaret 
yaklaşık bir saat sürdü. Şube Başkanımız, 
İl Milli Eğitim Müdürümüzün ziyaretle-
rinden duydukları memnuniyeti ifade ede-
rek, bu ziyaretlerin karşılıklı olarak daha 
sık gerçekleşmesini arzuladıklarını ifade 
etti. İlin eğitim problemlerinin ağırlıklı 
olarak görüşüldüğü ziyarette, Meclis’te gö-
rüşülmekte olan yeni yasa ile ilgili olarak 
sendikamızın görüşleri de dile getirildi.

MENGEN İLÇE 
TEMSİLCİLİĞİ 

DAYANIŞMA YEMEĞİ 
DÜZENLEDİ

Türk Eğitim-Sen Mengen İlçe Tem-
silciliği tarafından Mengen Aşçılar Ana-
dolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 
restaurant bölümünde tanışma, kaynaşma 
ve dayanışma yemeği düzenlendi. Düzen-
lenen yemeğe İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet BALCI, İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü Recai YÖRÜK, Türk Eğitim-Sen 
Bolu Şube Başkanı Hüsnü YAMAN, Aş-
çılık Yüksekokulu Sekreteri Adnan SÖN-
MEZ, Mengen İlçesi ve Beldelerindeki 
okul ve kurum müdürleri, öğretmenler ile 
diğer eğitim çalışanları   katıldı.

ELAZIĞ ŞUBE MERKEZ 
İŞYERİ TEMSİLCİLERİ 
TOPLANTISI YAPILDI

Toplantıda toplu sözleşme sürecinde 
Hükümetin tavrı, sendikamızın yaptığı 
mücadele ve. diğer sendikaların tutum ve 
davranışları değerlendirildi. İLKSAN se-
çimlerinde sendikamızın İlksan adayları 
işyeri temsilcilerimize tanıtılarak izlene-
cek stratejiler belirlendi. Üyelik çalışmala-
rı konusunda işyeri temsilcileriyle istişare 
yapıldı.
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ANTALYA’DA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Türk Eğitim-Sen Antalya 1 No’lu Şube 
Kadın Komisyonu Başkanlığınca, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü kutlamaları çerçe-
vesinde Antalya’da yılın başarılı kadınları 
ödül töreni düzenlendi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 
Latanya Otel’de düzenlenen etkinlikte 10 
ayrı dalda 11 ödül sahipleriyle buluştu.

Törende açılış konuşmasını yapan Ka-
dın Komisyonu Başkanı Meryem Aksoy, 
Antalya’da başarılı kadınlara yönelik böyle 
bir çalışmanın daha önce hiç yapılmadığı-
nı, bunun da bir dünya kenti olan Antalya 
için büyük bir eksiklik olduğunu vurguladı. 
Türk Eğitim-Sen Antalya 1 No’lu Şubesi 
Kadın Komisyonunca yapılan açıklamada, 
bu etkinliğin geleneksel hale dönüştürül-
mesinin planlandığı, Antalya için büyük 
bir eksikliğin sendikamızca giderileceğini 
müjdesini verildi.

Türk Eğitim-Sen Antalya Şube Başka-
nı Bünyamin Seçme de gecede yaptığı ko-
nuşmada, tüm kadınların Dünya Kadınlar 
Gününü kutladı ve kadınların her alanda 
daha fazla aktif görev almaları gerektiğini, 
sendika olarak kadınları her alanda destek-
lediklerini belirterek, “ Biz Türk Eğitim-
Sen olarak kadınlarımızı her zaman daha 

ileride görmek istiyoruz.” dedi.
Organizasyonda 10 ayrı dalda 11 ödül 

verildi.
İş kadını, tıp, resim, müzik, spor, eğitim, 

yerel yönetim, medya, tarım, sivil toplum 
alanlarında verilen ödüllere;

İş kadını alanında Ral Tekstil Yöne-
tim Kurulu Üyesi İmral ATILGAN, Tıp 
alanında Akdeniz Üniversitesi Plastik, 
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü 
Anabilim Dalı Başkanı Yar. Doç. Dr. Öz-
lenen ÖZKAN, Resim alanında Ressam 
Kıymet TÜRE, üzik alanında Akdeniz 
Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdü-
rü Prof. Ayşe SEZER, Spor alanında Mu-
ratpaşa Belediyesi Kız Hentbol Takımı ve 
Yar. Antrenör’ü Ayşen YILMAZ, Eğitim 
alanında Öğretmen Burçe TUNCEL, Ye-
rel yönetim alanında Demircikara Mahalle 
Muhtarı Ayşen PEÇEN, Medya alanında 
program yapımcısı Hilal KARA,Tarım 
alanında Merkez Aşağıoba Köyü Tarım-
sal Kalkınma Kooparatifi Başkanı Cennet 
EKİM, Sivil toplum alanında Zihinsel 
Yetersiz Çocukları Yetiştirme Vakfı genel 
kurul üyesi Asiye CEVİZDAL layık gö-
rülmüşlerdir.

BURSA 1 NO’LU ŞUBE 
BAŞKANI KAZIM SARNIK 

“4+4+4 SİSTEMİNE 
HAYIR” DEDİ.

TÜRKİYE KAMU-SEN 
ÇORUM İL TEMSİLCİLİĞİ 

KADINLAR GÜNÜNÜ 
KUTLADI

Türk Eğitim-Sen Bursa 1 No’lu Şube 
Başkanı Kazım Sarnık 4+4+4 sistemini 
eleştirerek, şunları söyledi: “Bugün bura-
da sizler aracılığıyla eğitimde yeni bir kaos 
ortamı yaratacağını düşündüğümüz, AKP 
hükümeti tarafından hiçbir ön çalışma 
yapılmadan ve kamuoyunca tartışılmadan 
“ben yaptım oldu” anlayışıyla millete daya-
tılmak istenen 4+4+4 sisteminin yanlışla-
rını milletimize anlatmak ve siyasi iradeye 
duyurmak amacıyla toplanmış bulunuyo-
ruz.

 O dönemde 28 Şubat sürecinin bir da-
yatması ile 8 yıllık kesintisiz eğitime geçil-
miş, ülkemizin Mesleki Eğitim hedeflerin-
den oldukça uzaklaşmasına yol açılmıştı.

15 yıl sonra ise -bugünlerde- siyasi ira-
de tarafından başka bir dayatma ile eğitim 
sistemimiz 4+4+4 şeklinde 12 yıla çıkarıl-
mak istenmektedir.

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliği’ne 
bağlı sendikaların üyesi kadınlar, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nü düzenledikleri 
etkinlikle kutladı.

Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi’nde 
düzenlenen etkinlikte çeşitli ikramlarda 
bulunulurken, Türkiye Kamu-Sen İl Tem-
silcisi Mahmut Alparslan ve sendikaların 
komisyon başkanları, günün anlam ve öne-
mini belirten birer konuşma yaptılar.

TÜRK EĞİTİM-SEN BURDUR ŞUBESİ YEŞİLOVA’DAKİ 
ÜYELERİ İLE YEMEKTE BULUŞTU

Türk Eğitim-Sen Burdur Şubesi Yeşi-
lova’daki üyeleri ile yemekte buluştu. Ye-
şilova İlçe Temsilcisi Süleyman EVCİL, 
sendikamızın ilçedeki en güçlü ve en bü-
yük sendika olduğunu söyleyerek; sayımı-
zın artmasının daha güçlü ve etkili olma-
mız anlamına geldiğini kaydetti.

Şube Başkanı Orhan AKIN da, Sal-

da Belediye Başkanı Ömer ALi BEYA-
ZIT ve tüm katılanları selamladı. AKIN, 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutla-
yarak, kadının Türk toplum hayatının en 
etkin varlıkları olduklarını söyledi. Hızla 
değişen, gündemi en iyi takip eden ve mil-
li olan tek kuruluşun Türkiye Kamu-Sen 
ve Türk Eğitim-Sen olduğunu belirten 
AKIN; sendikamızın memurun, öğretme-
nin, şefin, hizmetlinin, tüm eğitim çalışan-
larının sığınacağı tek liman olduğunu be-
lirtti. Yapılan konuşmaların ardından Türk 
Eğitim-Sen’in bayan üyelerine 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hediye 
verildi.
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BİLECİK ŞUBE TELAFİ 
ZAMMI İSTEDİ

Eşit işe eşit ücret gerekçesiyle çı-
karılan 666 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname’ye tepki gösteren ve eylemleri-
ne devam eden Türk Eğitim-Sen Bilecik 
Şube Başkanlığı, yeni bir protestoyla tep-
kisini ortaya koydu. 

Renkli eylemde bir konuşma yapan 
Bilecik Şube Başkanı Ömer Yel şunları 
kaydetti: “Yukarıdakiler zenginlikte, aşa-

ğıdakiler fakirlikte eşitlendiler. Öğretmen 
ve öğretim görevlilerine maalesef ek öde-
meyi çok gördüler. Kariyer mesleği olan 
öğretmenliği en az maaş alan meslek dalı 
yaptılar. Maalesef bu düzenleme eşitliği 
değil, eşitsizliği, adaleti değil, adaletsizliği 
getirdi.

Yıllardır kamu görevlilerini ezen, ha-
kir gören, yok sayanlar, her fırsatta ilkleri 
yapmakla övünenler, bir ilke daha imza at-
mışlar ve tarihinde ilk defa memurlar yeni 
yılda maaş zammı alamamıştır.’’

Tepkilerini oynadıkları ‘Öğretmensin 
dediler kız vermediler’ şeklindeki bir gös-
teri ile de ortaya koyan eylemciler, kız iste-
meye giden bir öğretmene kızın babasının 
aldığı ücret ve geçim durumunu değerlen-
direrek kızını vermemesini esprili bir şe-
kilde ortaya koyarak Hükümete seslerini 
duyurmaya çalıştılar. 

DENİZLİ ŞUBESİ 
İŞYERİ TEMSİLCİLERİ 

TOPLANTISI DÜZENLEDİ

KONYA 1 NO’LU ŞUBE 
YÖNETİM KURULU 

KONYA İL MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRÜ ŞERAFETTİN 
TURAN’I ZİYARET ETTİ

Türk Eğitim-Sen Denizli Şubesi, 04 
Mart 2012 Pazar günü Merkez İlçe İş-
yeri Temsilcileri toplantısı yaptı. 80. Yıl 
Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen toplan-
tıya 130 İşyeri temsilcisi katıldı.

Şube Başkanı Turgay DEMİRTAŞ’ın 
ülkemizde ve İlimizde kamu çalışanlarının 
ve  eğitim çalışanlarının karşılaştığı prob-
lemler ve sendikamızın iş yeri temsilcile-
rimizden beklentileri ile ilgili yaptığı ko-
nuşmanın ardından işyeri temsilcilerinin 
görüş ve önerileri alındı.

Konya 1 No’lu Şube Yönetim Kurulu, 
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü göre-
vine yeni atanan Şerafetttin TURAN’ı 
ziyaret etti. 6 Mart 2012 Salı günü yapı-
lan ziyarette, Şube Başkanı Tanfer ATA, 
Konya İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin 
TURAN’a “Konya’ya hoş geldiniz. Gö-
revinizde başarılar diliyoruz” dedi. Daha 
sonra da Konya ili ile ilgili eğitim-öğ-
retimde yaşanan sıkıntılar, öğretmen ve 
yöneticilerin problemleri, okullarda bağış 
alınması, Okullar Hayat Olsun projesi, 
Geçici görevlendirmeler konularında bilgi 
alış-verişi yapıldı. İyi dileklerle ziyaret sona 
erdi. Bu vesileyle Türk Eğitim-Sen olarak 
Konya İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin 
TURAN’a başarılar diliyoruz.

MARDİN ŞUBE 1. OLAĞAN 
GENEL KURULUNU YAPTI

Türk Eğitim-Sen Mardin İl Temsilci-
liği şube oldu.

Sendika binasında 17 Mart 2012 tari-
hinde yapılan genel kurulda İl temsilcisi 
olan Bahattin Biçer Şube Başkanı oldu.

Beş yıldır Mardin’de çeşitli etkinlikler-
de bulunan Mardin İl Temsilciliği yapılan 
genel kurulda şube oldu. Tek liste halinde 
gidilen seçimde İl Temsilcisi Bahattin Bi-
çer şube başkanlığına seçildi. Genel Kuru-
la çevre illerin şube başkan ve temsilcileri 
de katıldı. Şube başkanı Biçer yaptığı ko-
nuşmada amaçlarının Mardin’deki eğitim 
camiasına daha fazla katkı sunmak oldu-
ğunu belirtti. Şu ana kadar çeşitli etkinlik-
lerde bulunduklarını söyleyen Biçer, yeni 
dönemde seçilen yönetim kurulundaki 
arkadaşlarıyla birlikte daha etkin hizmet 
yürütmeye çalışacaklarını kaydetti. Emeği 
geçen herkese teşekkür eden Biçer, “Beş 
yıldır çalışmalarımızın aralıksız sürdürü-

yoruz. Şu anada Mardin’de etkili hizmetler 
ürettik. Bu hizmetlerimiz şube olma şuu-
ruyla daha da artacaktır. Amacımız geçmiş 
yıllarda olduğu gibi Mardin’deki eğitin 
camiasına hizmet sunmaktır. Bizi bu gö-
reve laylık gören arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyoruz 

Yapılan konuşmaların ardından yöne-
tim kuruluna, Bahattin Biçer, Abdullah 
Bozdağ, Yahya Aslan, Hasan Elçi, Nu-
rettin Tatar, Cengiz Özbilici, Tugut Tatar 
seçildi.

UŞAK ŞUBESİ OKUL 
İDARECİLERİYLE 
BİRARAYA GELDİ

Türk Eğitim-Sen Uşak Şubesi, müdür 
ve müdür yardımcısı olan üyeleriyle bir 
araya gelerek, okullarda yaşanan sorunlar 
ve okul idarecilerinin gündemindeki ko-
nular üzerine istişare toplantısı gerçekleş-
tirdi.
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GİRESUN ŞUBESİ İLÇE 
TEMSİLCİLERİ İSTİŞARE 
TOPLANTISI YAPILDI

TÜRK EĞİTİM-SEN 
İSTANBUL 3 NO’LU ŞUBE 
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 
KUTLAMA ZİYARETLERİ

İZMİR 1 NO’LU ŞUBE 
4+4+4 SİSTEMİNİ 
PROTESTO ETTİ

GAZİANTEP ŞUBESİ 
KADIN KOMİSYONU 
HUZUREVİ ZİYARETİ

Giresun Şubesi İlçe Temsilcileri İsti-
şare Toplantısı, 10.03.2012 tarihinde Ti-
rebolu İlçe Temsilciliği binasında yapıldı. 
Toplantıda Giresun Şube Başkanı Arif 
ÇETİNKAYA, ilçe temsilcileri ile gün-
demdeki konular, yapılan çalışmalar ve 
önümüzdeki süreçte yapılması gerekenler 
ile ilgili istişare toplantısı gerçekleştirdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayı-
sıyla İstanbul 3 No’lu Şube Başkanı Ali ih-
san Hasanpaşaoğlu, Beykoz İlçe Temsilcisi 
Engin Taş, Beykoz Kadın Kolları Başkanı 
Rukiye Taş ve Beykoz Kadın Kolları Baş-
kan Yardımcısı Nadide Atmaca’dan oluşan 
bir heyet; Beykoz’daki bazı okulları ziyaret 
ederek, bayan çalışanlara sendikamız adına 
çiçek takdim etti ve öğretmenlerin Dünya 
Kadınlar Gününü kutladı.

İzmir 1 No’lu Şube Başkanlığı tara-
fından 17 Mart 2012 tarihinde Konak 
Meydanı’nda yeni eğitim modeli 4+4+4 ile 
ilgili eylem ve basın açıklaması yapıldı. 

Davul ve zurnaların çalındığı, halayla-
rın çekildiği etkinlikte basın açıklamasını 
İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Merih Eyyup 
DEMİR yaptı. DEMİR 4+4+4 modeli ile 
sistemde 50 binin üzerinde sınıf öğretme-
ninin norm fazlası durumuna düşeceğini, 
okul öncesi eğitimden vazgeçilmesinin 
son 10 yıl içerisinde yapılan yatırımların 
heba olması anlamı taşıyacağını ifade etti. 
DEMİR, konuşmasının sonunda, ABD 
ve AB ile olan nüfus yapısı farklılıklarımız 
ve ülkemizin kültürel özelliklerinin dik-
kate alınmasının gerektiğini söyledi. Baş-
kalarından örnek alan değil, örnek olacak 
bir model için eğitimcilerin sürece dahil 
edilerek sürecin yeniden değerlendirme-
ye açılmasını istedi. Basın Açıklamasının 
sonunda sistem konusunda eğitimciler dı-
şında konuşan çeşitli kurum ve kişiler pro-
testo edilerek artık eğitimcilerin konuşma 
zamanı geldiğinin simgesi olarak tebeşirler 
kırıldı.

Gaziantep Şubesi Kadın Komisyonu 
yönetim ve üyeleri ile birlikte 24.03.2012 
günü Gaziantep Huzurevi Yaşlı Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nü zi-
yaret etti.

Kadın komisyonu üyelerimizin yapmış 
oldukları ziyarette huzurevinde yaşayan 
yaşlılarımıza çiçekler verilip, çeşitli ikram-
larda bulunuldu. Huzurevi’nde yaşayan 
yaşlıların yoğun ilgisi ile yapılan ziyarette 
dışardan birilerini gören yaşlıların heyecan 
ve sevinci gözden kaçmadı. İstediklerinin, 
sadece kendileri ile sohbet edilip, varlıkla-
rının hissedilmesi ve değer verilmesi şek-
linde belirten yaşlılarımızı bir gün dahi 
olsa sevindirebildiysek ne mutlu bizlere...

Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi 
Kadın Komisyonu Başkanı Mircan KA-
RAKUŞ ziyaret öncesi yapmış olduğu 
açıklamada, herkesin bu tür ziyaretlere 
önem vermesi gerektiğini belirterek, Türk 
toplumunun temelini büyüğe saygı ve kü-
çüğe sevginin oluşturduğunu, bu tür ziya-
retler ile onların sevindirilmesi gerektiğini 
belirtti.

Yapılan ziyarette bizlere yardımcı olan 
ve desteklerini esirgemeyen huzurevi çalı-
şanlarına da ayrıca teşekkür ediyoruz.

KARS ŞUBESİ EĞİTİM VE 
İSTİŞARE TOPLANTISI

Türk Eğitim-Sen Kars Şubesi tara-
fından 25 Mart Pazar günü Kars Öğret-
menevi’nde ilçe temsilcileri, işyeri temsil-
cileri,  akademisyenler ve üyelerin katıldığı 
istişare toplantısı düzenlendi. Saygı duruşu 
ve İstiklâl Marşımızın okunmasından son-
ra Şube Başkanı Fahrettin ŞİMŞEKLER 
bir açılış konuşması yaparak katılımcıla-
ra ve ilimize misafir olarak gelen öğretim 
görevlisi hocalarımıza teşekkür etti.Gazi 
Üniversitesi’nden Öğretim Görevlileri 
Sinan DEMİRTÜRK ve Yılmaz YEŞİL 
Sendikacılıkta Yönetim Eğitimi ve - Sen-
dikacılıkta Markalaşma Eğitimi konu-
larında verilen seminerlerde,Türkiye’de 
sendikacılık,  sendikalaşma bilinci ve ge-
rekliliği konularındaki sunumlar da yapıl-
dı.
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TES KOCAELİ 1 NO’LU 
ŞUBE’DEN MİZANSENLİ 

EYLEM

KOCAELİ 2 NO’LU 
ŞUBE, THK İLE YAPILAN 
İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE 

MODEL UÇAK KURSU 
DÜZENLEDİ

Türk Eğitim-Sen Kocaeli 1 No’lu Şube 
6 Mart Salı Günü Saat:17.30’da İzmit 
Sabri Yalım Parkı’nda mizansen içerik-
li bir eylem düzenleyerek geciken maaş 
zamlarını ve Maliye Bakanı’nı protesto 
etti. Mizansende Bakan rolünü Murat Ol-
gun, memur rolünü de Taşkın Canyılmaz 
canlandırdı.

Kocaeli 2 No’lu Şubesi, üyelerimizin 
bilgi, beceri ve kabiliyetlerini arttırmaya 
yönelik olarak THK ile yapılan işbirli-
ği çerçevesinde “model uçak” kursu dü-
zenlenmiştir. Kursa katılan üyelerimiz, 
THK’nın çalışmalarını yakından görme 
ve bu çalışmalara katılma fırsatına sahip 
olmuştur. Üyelerimizin aldıkları sertifi-
ka okullarında öğrencileri ile model uçak 
kursu açmalarını sağlayacaktır. Üyelerimi-
zin gerek duyacakları malzemelerin THK 
tarafından ücretsiz karşılanacağı belirtil-
miştir. Öğrencilerin her birine malzemeler 
özel paketinde ve kişiye göre gönderilecek-
tir. THK eğitmeni Kadriye Odabaşı yapı-
lan çalışmaların öğretmenler açısından son 
derece yararlı olduğunu belirtti. Şube Baş-
kanı Mustafa Kılıç da bu çalışmada emeği 
geçenlere ve THK yetkililerine teşekkürle-
rini sundu, bu kursların devam edeceğini 
kaydetti.

KAYSERİ’DE ÇANAKKALE 
KONFERANSI

KÜTAHYA İL MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRÜ COŞKUN ESEN 

TÜRK EĞİTİM-SEN KÜTAHYA 
ŞUBESİNİ ZİYARET ETTİ.

KAYSERİ 1 NO’LU 
ŞUBE’DEN NEVRUZ VE 

ŞİİR ŞÖLENİ

Türk Eğitim-Sen Kayseri 1 No’lu 
Şube tarafından Çanakkale Deniz Za-
ferimizin 97. yıl dönümü münasebetiyle 
20 Mart 2012 günü Erciyes Üniversitesi 
okutmanlarından Ahmet Nedim KİLCİ 
nin konuşmacı olarak katıldığı ÇANAK-
KALE RUHU adlı bir konferans düzen-

lendi. Kayseri Ticaret Odası Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirilen  ve çok sayı-
da dinleyicinin takip ettiği konferanstan 
önce bir konuşma yapan Şube Başkanı Ali 
BENLİ,Çanakkale Savaşlarının Türk ve 
Dünya tarihi bakımından önemine kısaca 
değindi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü 
Coşkun ESEN Türk Eğitim-Sen Kütah-
ya Şubesini ziyaret etti.Ziyaret sırasın-
da İl Başkanı Mehmet KARABEKİR 
Kütahya’nın eğitimle ilgili sorunlarını an-
lattı.Öğretmenlerin norm kadro uygula-
masından duyduğu rahatsızlığı dile getiren 
KARABEKİR,özellikle Kütahya’da 300 
norm fazlası öğretmenin oluşmasında suçu 
bulunan idarecilerin vebal altında olduğu-
nu ve yapılacak norm uygulamasından do-
ğacak haksız uygulamaların takipçisi ola-
caklarını ifade etti. Ayrıca KARABEKİR 
siyasetçilerin ve sendikaların atama ve yer 
değiştirmelerde yandaş kayırmalarından 
vazgeçmelerini ve İl Milli Eğitim Müdü-
rünün rahat bırakılmasını dile getirdi. KA-
RABEKİR; hizmetli ve memurların çalış-
ma şartlarının iyileştirilmesi için gereğinin 
yapılmasını, bazı okullarda çok öğrenciye 
az hizmetli, bazı okullarda ise az öğren-
ciye çok hizmetli düştüğünü de hatırlattı, 
görevlendirmelerin bir an önce sona erdi-
rilmesinin önemini ifade etti. İl Milli Eği-
tim Müdürü Coşkun ESEN ise, anlatılan 
konuları takip edeceğini ifade ederek, Türk 
Eğitim-Sen’le her zaman istişare halinde 
olacağını belirtti.

Türk Eğitim-Sen Kayseri 1 No’lu Şube 
ile Kayseri Kültür ve Turizm Derneği ta-
rafından 21 Mart 2012 günü  Nevruz 
Bayramı ve Eğitimci Şairler Şiir  Şöleni 
düzenlendi. Kayseri Ticaret Odası Konfe-
rans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğin 
açılış konuşmasını yapan Şube Başkanı Ali 
BENLİ, dilin millet hayatındaki önemin-
den bahsetti. BENLİ, dil birliği  olmadan 
bir topluluğun millet olma vasfını kaza-
namayacağını belirtti. Şube Başkanı Ali 
BENLİ, büyük Türk toplum bilimcisi Ziya 
GÖKALP’ten de konuyla ilgili alıntılar 
yaptıktan sonra,dilimizin korunup gelişti-
rilmesinde, genç kuşaklara benimsetilme-
sinde şair ve yazarlarımıza büyük görev-
ler düştüğünü söyledi.BENLİ, programa 
katılan,destek veren herkese teşekkür ede-
rek konuşmasını tamamladı.Daha sonra 
kürsüye gelen Adnan BÜYÜKBAŞ,Betül 
ÖVÜNÇ,Deniz Dengiz ŞİMŞEK,Fazıl 
Ahmet BAHADIR, İbrahim MUCUK, 
Köksal AKÇALI,Seyyit Burhanettin AK-
BAŞ, Süleyman KARACABEY, Ülkü 
GÖZBAŞI ve Ozan ERBABİ okudukları 
şiirleriyle dinleyicileri adeta başka iklimle-
re götürdüler.
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SİNOP ŞUBESİ İL 
İSTİŞARE TOPLANTISINI 

GERÇEKLEŞTİRDİ

ÇAYCUMA’DA ANLAMLI 
ŞEHİTLER GÜNÜ 

ETKİNLİĞİ

Sinop Şubesi istişare toplantısını 3 
Mart 2012 tarihinde Sinop Öğretmenevi 
salonunda gerçekleştirdi. Şube yönetim, 
denetleme ve disiplin kurulu üyelerimiz, 
tüm ilçe temsilcisi ve yönetim kurulu, 
merkez kurum temsilcilerimiz, üniversite 
temsilcilerimiz ve bayan kolları temsilci-
lerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz 
toplantıda hem ilimizdeki hem de ülke-
mizdeki gelişmeler değerlendirildi. Sendi-
kal anlamda karşılaştığımız sorunlar ve çö-
züm yolları ile bundan sonra yapacağımız 
eylem ve etkinlikler ile ilgili bilgi paylaşı-
mının yapıldığı toplantı Şube Başkanımı-
zın konuşmasıyla sona erdi. Şube yönetim 
kurulu olarak toplantıya katılan tüm arka-
daşlarımıza teşekkür ediyoruz.

18 Mart Şehitler Günü’nü Türk 
Eğitim-Sen Çaycuma İlçe Temsilciliği an-
lamlı bir organizasyon düzenledi.

18 Mart Şehitler Günü vesilesiyle şe-
hitlerimizin aziz ruhlarına ithaf edilmek 
üzere Çaycuma Müftülüğü tarafından 
Çaycuma’da görev yapan din görevlilerinin 
yaptıkları hatimlerin duası 18 Mart Pa-
zar günü saat 11:00’da Çaycuma Merkez 
Camii’nde yapıldı.

Hatim duasının ardından Çaycuma 
İlçe Temsilciliği tarafından tüm şehitleri-
mizin ruhu için lokma tatlısı dağıtıldı.

VİRANŞEHİR 
TEMSİLCİLİĞİ KADINLAR 

GÜNÜNÜ KUTLADI

TÜRKİYE KAMU-SEN OKAN ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK 
LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMI TARBZONDA BAŞLADI

Türk Eğitim-Sen Viranşehir Temsil-
ciliği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ne-
deniyle bayan üyelerine yönelik müzikli 
eğlence programı düzenledi. Eğlenceye 
Viranşehir Temsilcisi Ömer Pamuk, Teş-
kilatlanma Sekreteri Yusuf Arıcan, Mali 
Sekreter A. Kürşat Özdemir ve bayan 
üyelerimiz ve eşleri katıldı. Gecede Teşki-
latlanma Sekreteri Yusuf Arıcan karanfil 
vererek, üyelerimizin Kadınlar Gününü 
kutladı. Viranşehir Temsilcisi Ömer Pa-
muk konuşma yaparak “Yeni gelen arka-
daşlarımızla daha güçlüyüz. Bir ay önce-
sinde 40 olan üye sayımız bugün 100’ün 
üzerindedir. Tüm ekip arkadaşlarıma te-
şekkür ediyorum. Çalışmalarımız artarak 
devam edecektir. ” dedi. Üyelerimizden 
Mihriban Yılmaz kadınlara özgü program 
ve etkinlikler düzenleneceğini dile getirdi. 
Gece Viranşehir Temsilciliğinin çiğ köfte 
ikramı ve müziklerle sona erdi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi ve 
Okan Üniversitesi arasında yapılan proto-
kol ile daha önce 20 ilde başlayan yüksek 
lisans eğitim programı Trabzon 88. Cum-
huriyet Anadolu Lisesinde yapılan tören 
ile açıldı.

Bu program dâhilinde Türk Eğitim-
Sen Trabzon 1’Nolu Şube ve Türk Sağlık-
Sen Trabzon şubesinin çalışmaları netice-
sinde 70 Milli Eğitim Bakanlığında görev 
yapan öğretmen müdür yardımcısı, Okul 

ve kurum müdürleri Eğitim Yönetimi ala-
nında ve 40 Sağlık Bakanlığı çalışanı Yö-
netim alanında 14 ay sürecek program ne-
ticesinde yüksek lisans mezunu olacaklar.

Öte yandan Türkiye Kamu-Sen Okan 
Üniversitesi ile yaptığı protokol neticesin-
de Trabzon da 2 grup halinde Tezsiz yük-
sek lisans eğitimi 17-03-2012 Cumartesi 
saat:12:00 da Trabzon 88. Yıl Anadolu Li-
sesinde tören yapılarak öğretime başladı.

KONYA 2 NO’LU ŞUBE 
HOCALI KATLİAMINI 

KINADI

Türkiye Kamu Sen Konya İl Temsilcisi 
ve Konya 2 No’lu Şube Başkanı Sadi Eriş 
Hocalı katliamı ile ilgili basın açıklaması 
yaparak şunları söyledi: “Hocalı nüfus ya-
pısı yüzünden büyük Ermenistan hayali ile 
yanıp tutuşan katliamcıların Karabağ’daki 
en önemli hedeflerinden biridir. Bunun 
için buradaki halkımız gözü dönmüş soy-
kırımcıların hedefi haline gelmiştir. Bu 
olay bir dramdır, acıdır, katliamdır, soykı-
rımdır. Dünya sivil toplum örgütleri kabul 
etse de etmese de bunun adı soykırımdır. 
Başka düşüncesi olan varsa çıksın söylesin. 
Adalet istiyoruz. Ermenilerin Karabağ’dan 
çekilmesini tüm dünyaya duyurmak için 
eylemlerimizi yapmaya devam edece-
ğiz. Buradan dünyaya Türkçe bakıyorum, 
Türkçe okuyorum, bu bir katliamdır.
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•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Özay 
ÇINAR’ın oğlu olmuştur.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Dündar 

KURTAY’ın kızı olmuştur.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Zürap 

ALACAN’ın kızı olmuştur.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Nülüfer 

KORKMAZ’ın kızı olmuştur.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Gülşah 

BÜYÜMEZ’in kızı olmuştur.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Mehmet 

YAVUZ’un kızı olmuştur.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Himmet 

ÖZAT’ın kızı olmuştur.
•	 Afyonkarahisar Şubesi üyelerinden Neca-

ti BAŞDAĞ’ın oğlu olmuştur.
•	 Afyonkarahisar Şubesi üyelerinden Ser-

dar AKYÜZ’ün oğlu olmuştur.
•	 Afyonkarahisar Şubesi üyelerinden Ha-

san Ali TUTAR’ın oğlu olmuştur.
•	 Afyonkarahisar Şubesi üyelerinden İbra-

him ESER’in oğlu olmuştur.
•	 Afyonkarahisar Şubesi üyelerinden Mü-

rüvvet DÜZ’ün kızı olmuştur.
•	 Bartın Şubesi üyelerinden Muharrem 

DEMİRCİ’nin Asude adında kızı olmuştur. 
•	 Bartın Şubesi üyelerinden Gülşen ve Mu-

rat KANDAK çiftinin çocukları olmuştur. 
•	 Bartın Şubesi üyelerinden E.Nehir ve Bi-

lal ŞENGÜN çiftinin çocukları olmuştur. 
•	 Bartın Şubesi üyelerinden Ayşe ve Musta-

fa MADEN çiftinin çocukları olmuştur. 
•	 Bartın Şubesi üyelerinden Arzu ve Musta-

fa OKUMUŞ çiftinin çocukları olmuştur. 
•	 Bartın Şubesi üyelerinden Meliha ve Ba-

hattin ÖZDEMİR çiftinin çocukları olmuştur. 
•	 Bartın Şubesi üyelerinden Emine Şennur 

ve Serkan AVCIKURT çiftinin çocukları ol-
muştur.  
•	 Bartın Şubesi üyelerinden Sevgi 

NANE’nin çocuğu olmuştur. 
•	 Bartın Şubesi üyelerinden Hülya ve Ha-

mit EŞKİ çiftinin çocukları olmuştur. 
•	 Bartın Şubesi üyelerinden Vuslat ve Kubi-

lay YILMAZ çiftinin çocukları olmuştur. 
•	 Bartın Şubesi üyelerinden Çiğdem ve Er-

can EZİN çiftinin çocukları olmuştur. 
•	 Bolu Şubesi üyelerinden Hasan Tamer 

CAN’ın ikiz çocukları olmuştur.
•	 Bolu Şubesi üyelerinden Atilla YAŞAR’ın 

çocuğu olmuştur.
•	 Burdur Şubesi üyelerinden Eylem GÖK 

KOÇ ve Adnan KOÇ çiftinin çocukları ol-
muştur.
•	 Burdur Şubesi üyelerinden Onur Ruhi 

BEKEN’in oğlu olmuştur.
•	 Burdur Şubesi üyelerinden Aykut 

ÇAYLAK’ın çocuğu olmuştur.

•	 Burdur Şubesi üyelerinden Seda 
BÖREN’in Çağan adında oğlu olmuştur.
•	 Burdur Şubesi üyelerinden Yasemin 

DOĞANER’in Asya Beril adında kızı olmuş-
tur.
•	 Bursa1 No’lu Şube üyelerinden Sevcan ve 

Durmuş Emre ACAROĞLU çiftinin kızları 
olmuştur.
•	 Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Hüseyin 

BUDAK’ın Gökay adında oğlu olmuştur.
•	 Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Ahmet 

GENAR’ın Mehmet Alp adında oğlu olmuş-
tur.
•	 Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Yelda 

GÜLTEKİN’in kızı olmuştur.
•	 Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Nurhan 

KOÇDEMİR’in çocuğu olmuştur.
•	 Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden İshak 

ALKAN’ın çocuğu olmuştur.
•	 Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden  Feride 

KUTLU’nun çocuğu olmuştur.
•	 Çorum Şubesi Yönetim Kurulu üyelerin-

den Selim AYDIN’ın İlbey Efe adında oğlu 
olmuştur.
•	 Çorum Şubesi üyelerinden Emine 

AYDIN’ın İlbey Efe adında oğlu olmuştur.
•	 Çorum Şubesi üyelerinden Seçil 

TOKATLI’nın Tuna adında oğlu olmuştur.
•	 Giresun Şubesi üyelerinden Zafer KÜ-

LEKÇİ ‘nin Ömer Aras adında oğlu olmuştur.
•	 Hatay 2 No’lu Şube üyelerinden Tuğba 

ÖZKAN’ın çocuğu olmuştur.
•	 Hatay 2 No’lu Şube üyelerinden Mehmet 

KURTOĞLU’nun çocuğu olmuştur.
•	 Hatay 2 No’lu Şube üyelerinden Oğuz-

han ve Meryem ORHAN çiftinin çocukları 
olmuştur.
•	 İstanbul 3 No’lu Şube üyelerinden Özgür 

ÖZGÜL’ün çocuğu olmuştur.
•	 İstanbul 3 No’lu Şube üyelerinden Ömer 

Faruk UCER’in çocuğu olmuştur.
•	 İstanbul 8 No’lu Şube Arnavutköy Tem-

silciliğinden Yunus Emre ve Elif IŞIK çiftinin 
Neslihan adında kızları olmuştur.
•	 Karaman Şubesi üyelerinden Ayşe ve 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 ve Ali 

AĞIR çiftinin çocukları olmuştur.
•	 Karaman Şubesi üyelerinden Hatice 

ÖZDEMİR’in çocuğu olmuştur.
•	 Karaman Şubesi üyelerinden Hasan 

BAŞTUĞ’un çocuğu olmuştur.
•	 Karaman Şubesi üyelerinden Fatih 

ALADAĞ’ın çocuğu olmuştur.
•	 Karaman Şubesi üyelerinden Şerife 

AYDOĞAN’ın çocuğu olmuştur.

•	 Karaman Şubesi üyelerinden Mahmut 
PALTA’nın çocuğu oluştur.
•	 Kastamonu Şubesi üyelerinden N.Serhat 

ve Derya Güncel ÇAKICI çiftinin oğlu ol-
muştur.
•	 Kastamonu Şubesi üyelerinden Mustafa 

AYKAÇ’ın kızı olmuştur.
•	 Kastamonu Şubesi üyelerinden Murat 

EZER’in oğlu olmuştur.
•	 Kastamonu Şubesi üyelerinden Ersin 

İLERİ’nin kızı olmuştur.
•	 Kastamonu Şubesi üyelerinden Hülya ve 

Muharrem KASAPLI çiftinin kızı olmuştur.
•	 Kastamonu Şubesi üyelerinden Hülya ve 

İbrahim TAŞ çiftinin oğlu olmuştur.
•	 Kastamonu Şubesi üyelerinden Aziz 

EYÜPOĞLU’nun oğlu olmuştur.
•	 Kastamonu Şubesi üyelerinden Sündüs ve 

Fehmi İNCİR çiftinin kızı olmuştur.
•	 Kastamonu Şubesi üyelerinden Celal 

AHMETBAŞOĞLU’nun oğlu olmuştur.
•	 Kastamonu Şubesi üyelerinden Seher ve 

Şenol UÇARSU çiftinin kızı olmuştur.
•	 Kastamonu Şubesi üyelerinden Ertan 

BELEÇOĞLU’nun kızı olmuştur.
•	 Kastamonu Şubesi üyelerinden Kadir 

AKIN’ın çocuğu oldu.
•	 Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Vedat 

ve Ferdanur çiftinin çocuğu olmuştur.
•	 Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Kemal 

ve Hatice HANİLÇİ çiftinin çocuğu olmuştur.
•	 Kırıkkale Şubesi üyelerinden Savaş 

ERSOY’un çocuğu oldu.
•	 Kırıkkale Şubesi üyelerinden Mesut 

DEMİR’in çocuğu oldu.
•	 Kırıkkale Şubesi üyelerinden Meftun ve 

Derya ÖZER çiftinin çocuğu oldu.
•	 Kırıkkale Şubesi üyelerinden Nihat 

CEYLAN’ın çocuğu oldu.
•	 Kırşehir Şubesi üyelerinden Fatma ve 

Mustafa KÖKSAL çiftinin çocuğu olmuştur.
•	 Kırşehir Şubesi üyelerinden Behçet 

ÇALIŞKAN’ın çocuğu olmuştur. 
•	 Kırşehir Şubesi üyelerinden Demet ve Al-

per ARMUT’un çocuğu olmuştur. 
•	 Kırşehir Şubesi üyelerinden Meral ve Fa-

tih YILMAZ çiftinin çocuğu olmuştur. 
•	 Kırşehir Şubesi üyelerinden Rukiye 

ÖKSAL’ın çocuğu olmuştur. 
•	 Kırşehir Şubesi üyelerinden Eşe ve Cavit 

Güzel’in çocuğu olmuştur. 
•	 Kırşehir Şubesi üyelerinden Berrin ATA 

ÖNEKER çiftinin çocuğu olmuştur. 
•	 Kırşehir Şubesi üyelerinden Mehmet 

TÜRKYILMAZ’ın çocuğu olmuştur.
•	 Kırşehir Şubesi üyelerinden Meltem 

KAYGUSUZ’un çocuğu olmuştur.
•	 Kırşehir Şubesi üyelerinden Fatma ve 

Mustafa KÖKSAL çiftinin çocuğu olmuştur.

YENİ DOĞANLAR
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•	 Kırşehir Şubesi üyelerinden Behçet 
ÇALIŞKAN’ın çocuğu olmuştur.
•	 Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden Nil-

gün ve Mehmet SARAÇ çiftinin Aras adında 
oğulları dünyaya gelmiştir.
•	 Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden Meh-

met GÜLTEKİN’in kızı olmuştur.
•	 Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Ramazan 

YÜKSEL’in oğlu olmuştur.
•	 Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Emine 

IŞIK’ın kızı olmuştur.
•	 Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Necati 

TAŞKIN’ın oğlu olmuştur.
•	 Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Asuman 

KAYHAN’ın oğlu olmuştur.
•	 Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Belgin 

ÖZDEMİR’in kızı olmuştur.
•	 Manisa Şubesi üyelerinden Ayşe Sayın ve 

Bekir ALDEMİR çiftinin oğulları olmuştur.
•	 Manisa Şubesi üyelerinden Hayriye ve Fa-

tih SOYSAL çiftinin kızları olmuştur.
•	 Manisa Şubesi üyelerinden Ümmühan ve 

Hayrettin Solmaz çiftinin oğulları olmuştur.
•	 Manisa Şubesi üyelerinden Muharrem 

ÜLGÜL’ün oğlu olmuştur.
•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Arzu ve 

Caner CERECİ çiftinin çocuğu olmuştur.

•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Elif ve 
Mesut SEVİNTİ çiftinin çocuğu olmuştur.
•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Muhit-

tin CİRİT’in çocuğu olmuştur.
•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Hüseyin 

Gürcan YURT’un çocuğu olmuştur.
•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Rama-

zan GÜRSOY’un çocuğu olmuştur.
•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Feride 

ve Erdinç SAKAR çiftinin çocuğu olmuştur.
•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Ayşe ve 

Serdar TOPAL çiftinin çocuğu olmuştur.
•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Mahir 

YILMAZ’ın çocuğu olmuştur.
•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Belgin 

SÜRMEKEŞ’in çocuğu olmuştur.
•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Fulya ve 

Abdulkadir PETEK çiftinin çocuğu olmuştur.
•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Erol 

BOSTAN’ın çocuğu olmuştur.
•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Öznur 

ve Ferhat FETHOLMAZ çiftinin çocuğu ol-
muştur.
•	 Muğla Şubesi üyelerinden Şirin Şahna 

KÖROĞLU’nun çocuğu olmuştur.
•	 Ordu Şube üyelerinden Birol KILIÇ’ın ço-

cuğu olmuştur.

•	 Ordu Şube üyelerinden Emel ve Mu-
hammet YILMAZ çiftinin Kayra Han adında 
oğulları olmuştur.
•	 Ordu Şube üyelerinden Ali ÖZTÜRK’ün 

çocuğu dünyaya gelmiştir.
•	 Ordu Şube üyelerinden Melek ve Murat 

ÇAKIR çiftinin çocukları dünyaya gelmiştir.
•	 Sinop Şubesi üyelerinden Ebru Gülşen 

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

TURAN’ın Alperen Fatih adında oğlu olmuş-
tur.

•	 Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden Jale 
AKSOY’un kızı evlenmiştir.
•	 Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Der-

ya BUDAK evlenmiştir.
•	 Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Aysel 

ÖKSÜZOĞLU ile Abdullah Vahdi ALAN-
YA evlenmiştir.
•	 Muğla Şubesi üyelerinden Meryem 

DÜNDAR evlenmiştir.

EVLENENLER

•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Yüksel 
TANRIKULU’nun dayısı vefat etmiştir.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Kamile 

ÇÖREKLİ’nin halası vefat etmiştir.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Mustafa 

ÖZDİL’in kayınpederi vefat etmiştir.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden İclal 

ÖZDİL’in babası vefat etmiştir.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Mehmet 

AVCI’nın kayınpederi vefat etmiştir.
•	 Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Nurettin 

TOK’un kayınpederi vefat etmiştir.
•	 Afyonkarahisar Şubesi üyelerinden Soner 

ŞAHİN’in babası vefat etmiştir.
•	 Afyonkarahisar Kadın Kolları Komisyo-

nu Başkanı Ülkü ŞAHİN’in kayınpederi vefat 
etmiştir.
•	 Afyonkarahisar Şubesi Şuhut İlçe Temsil-

cisi Ali SAMSA’nın babası vefat etmiştir.
•	 Afyonkarahisar Şubesi İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü Şefi Yalçın DUZCU’nun annesi 
vefat etmiştir.
•	 Ankara 2 No’lu Şube Kadın Kolları Baş-

kanı MEB çalışanı üyelerinden Nermin 
ÖZYILMAZ’ın amcası vefat etmiştir.
•	 Ankara 2 No’lu Şube MEB çalışanı üyele-

rinden Nebahat DENİZ KOÇ’un halası vefat 
etmiştir.
•	 Ankara 2 No’lu Şube MEB çalışanı üye-

lerinden Zekeriya YILDIRIM’ın annesi vefat 
etmiştir.

•	 Bartın Şubesi üyelerinden Hasan 
UZUN’un annesi vefat etmiştir.
•	 Bartın Şubesi üyelerinden Yasin 

ÇIRLAK’ın kardeşi vefat etmiştir.
•	 Burdur Şubesi üyelerinden Recep 

GÜLEK’in annesi vefat etmiştir.
•	 Burdur Şubesi üyelerinden Sevgi 

MACİT’in annesi vefat etmiştir.
•	 Giresun Şubesi üyelerinden Kemal 

KEPÇEOĞLU’nun babası vefat etmiştir.
•	 Giresun Şubesi üyelerinden Uğur 

KAYIŞ’ın anneannesi vefat etmiştir.
•	 Giresun Şubesi üyelerinden Ahmet 

GÜRSOY’un annesi vefat etmiştir.
•	 Giresun Şubesi Keşap İlçe Temsilcisi Naci 

CEYLAN’ın kayınpederi vefat etmiştir.
•	 Hatay 2 No’lu Şube üyelerinden Mehmet 

KAYA’nın babası vefat etmiştir.
•	 Hatay 2 No’lu Şube üyelerinden Meryem 

KAYA’nın kayınpederi vefat etmiştir.
•	 Hatay 2 No’lu Şube üyelerinden Hüseyin 

KESKİN’in annesi vefat etmiştir.
•	 Hatay 2 No’lu Şube üyelerinden Hüsran 

KESKİN’in kayınvalidesi vefat etmiştir.
•	 Hatay 2 No’lu Şube üyelerinden Musa 

KEKİLLİ’nin anneannesi vefat etmiştir.
•	 Hatay 2 No’lu Şube üyelerinden İbrahim 

ARSLANTAŞ’ın annesi vefat etmiştir.
•	 Hatay 2 No’lu Şube üyelerinden Kader-

nur ÖZEN’in kayınvalidesi vefat etmiştir.
•	 İstanbul 3 No’lu Şube üyelerinden Ab-

durrahman MEMİŞ’in annesi vefat etmiştir.

•	 Karabük Şubesi üyelerinden Kerime 
KOÇALİ’nin annesi vefat etmiştir.
•	 Karaman Şubesi üyelerinden Aycan 

GÖVER’in dedesi vefat etmiştir.
•	 Karaman Şubesi üyelerinden Hikmet 

TOPAK’ın babası vefat etmiştir.
•	 Karaman Şubesi üyelerinden Sıtkı 

ÇAKAR’ın annesi vefat etmiştir.
•	 Kars Şubesi Yönetim Kurulu üyelerinden 

İshak KİŞİOĞLU’nun babası vefat etmiştir.
•	 Kars Şubesi üyelerinden Adnan 

YÜREĞİR’in babası vefat etmiştir.
•	 Kars Şubesi üyelerinden Pınar TURAN 

AKTEMUR’un amcası vefat etmiştir.
•	 Kastamonu Şubesi üyelerinden Şemsettin 

SANCAK’ın babası vefat etmiştir.
•	 Kastamonu Şubesi üyelerinden Hakkı 

KAVAL’ın babası vefat etmiştir.
•	 Kastamonu Şubesi üyelerinden Dilek 

ÇALIŞKAN’ın babası vefat etmiştir.
•	 Kastamonu Şubesi üyelerinden Fevzi 

ÇALIŞKAN’ın kayınpederi vefat etmiştir.
•	 Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Kadir 

DOĞAN’ın oğlu vefat etmiştir.
•	 Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Fatma-

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

Faruk BULUT’un torunu vefat etmiştir.
•	 Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Hayati 

MERDOĞLU’nun babası vefat etmiştir.
•	 Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Mevlüt 

ÖZKARA’nın babası vefat etmiştir.
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•	 Kayseri 1 No’lu Şube Yönetim Kurulu 
üyelerinden Ülkü KALIPCI’nın kaynı vefat 
etmiştir.
•	 Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Hasbi 

ALPARSLAN’ın yeğeni vefat etmiştir.
•	 Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Ünal 

DEMİREZEN’in yeğeni vefat etmiştir.
•	 Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Musta-

fa KALIPCI’nın ağabeyi vefat etmiştir.
•	 Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Duygu 

KÜRKÇÜ’nün babası vefat etmiştir.
•	 Kırıkkale Şubesi üyelerinden Haydar 

UYANIK’ın annesi vefat etmiştir.
•	 Kırıkkale Şubesi üyelerinden Behzat 

ÖZDOĞAN’ın kayınpederi vefat etmiştir.
•	 Kırıkkale Şubesi üyelerinden Selbi 

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

GENÇ’in babası vefat etmiştir.
•	 Kırıkkale Şubesi üyelerinden Ertuğrul 

BALOĞLU’nun babası vefat etmiştir.
•	 Kırıkkale Şubesi üyelerinden Fazlı 

EROL’un kayınpederi vefat etmiştir.
•	 Kırşehir Şubesi üyelerinden Hilal 

AKSOY’un babaannesi vefat etmiştir.
•	 Kırşehir Şubesi üyelerinden Feyzullah 

AKSOY’un babaannesi vefat etmiştir.
•	 Kırşehir Şubesi üyelerinden Salih 

ÇÖZEN’in kız kardeşi vefat etmiştir.
•	 Kırşehir Şubesi üyelerinden Mustafa İh-

san ÜNAL’ın babası vefat etmiştir.
•	 Kırşehir Şubesi üyelerinden Müjgan 

KARA’nın annesi vefat etmiştir.
•	 Kırşehir Şubesi üyelerinden Yüksel 

KARA’nın annesi vefat etmiştir.
•	 Kırşehir Şubesi üyelerinden Salih 

ÇÖZEN’in kızkardeşi vefat etmiştir.
•	 Kırşehir Şubesi üyelerinden Mustafa İh-

san ÜNAL’ın babası vefat etmiştir.
•	 Kırşehir Şubesi üyelerinden Müjgan 

KARA’nın annesi vefat etmiştir.

•	 Kırşehir Şubesi üyelerinden Yüksel 
KARA’nın annesi vefat etmiştir.
•	 Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Şükran 

MERT’in kardeşi vefat etmiştir.
•	 Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Şener 

KIRÇİÇEK’in ablası vefat etmiştir.
•	 Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden İsmet 

UÇAR’ın annesi vefat etmiştir.
•	 Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Nazikar 

KOCAR’ın annesi vefat etmiştir.
•	 Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Hakan 

KOCAR’ın kayınvalidesi vefat etmiştir.
•	 Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Nihan 

KAYA’nın babası vefat etmiştir.
•	 Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Sadiye 

CAN’ın babası vefat etmiştir.
•	 Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Atalay 

CAN’ın kayınpederi vefat etmiştir.
•	 Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Oktay 

ERÖKSÜZ’ün annesi vefat etmiştir.
•	 Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Ekrem 

CAN’ın amcası vefat etmiştir.
•	 Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Erkan 

GÜRAY’ın babası vefat etmiştir.
•	 Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Çiğdem 

KABAKÇI’nın eşi vefat etmiştir.
•	 Konya 1 No’lu Şube Başkanı Tanfer 

ATA’nın teyzesi vefat etmiştir.
•	 Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Ahmet 

ZOR’un annesi vefat etmiştir.
•	 Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Turhan 

ERTUĞRUL’un babası vefat etmiştir.
•	 Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Yaşar Er-

can ILGAZ’ın anneannesi vefat etmiştir.
•	 Konya 1 No’lu Şube üyelerinden İsmail 

ÖZDEMİR’in babası vefat etmiştir.
•	 Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Hasan 

AYTÜRK’ün kayınpederi vefat etmiştir.
•	 Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Aynur 

UYSAL’ın babası vefat etmiştir.

•	 Konya 1 No’lu Şube üyelerinden İbrahim 
UYSAL’ın kayınpederi vefat etmiştir.
•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Mustafa 

ÇEVİK’in babası vefat etmiştir.
•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Musa 

UÇAR’ın babası vefat etmiştir.
•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Hediye 

ÖKTEN ATAĞ’ın kayınpederi vefat etmiştir.
•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Mustafa 

GÖREN’in annesi vefat etmiştir.
•	 Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Emine 

EKİCİ’nin kayınvalidesi vefat etmiştir.
•	 Muğla Şubesi üyelerinden Ercan 

ÖZTÜRK’ÜN babası vefat etmiştir.
•	 Muğla Şubesi üyelerinden Neriman 

NALÇACI’nın annesi vefat etmiştir.
•	 Muğla Şubesi üyelerinden Sinan 

NALÇACI’nın annesi vefat etmiştir.
•	 Muğla Şubesi üyelerinden Üzeyir Engin 

DEMİREL’in kayınvalidesi vefat etmiştir.
•	 Muğla Şubesi üyelerinden Mehmet 

AKTAŞ’ın kayınpederi vefat etmiştir.
•	 Ordu Şube üyelerinden Perihan 

KARANLIK’ın ağabeyi vefat etmiştir.
•	 Ordu Şube üyelerinden Cemil 

YALÇINKAYA’nın dedesi vefat etmiştir.
•	 Ordu Şube üyelerinden Hasan KÖKSAL’ın 

babası vefat etmiştir.
•	 Ordu Şube üyelerinden Dursun Ali 

BAYHAN’ın babaannesi vefat etmiştir.
•	 Ordu Şube üyelerinden Kenan ŞENEL’in 

eniştesi vefat etmiştir.
•	 Ordu Şube üyelerinden Mustafa 

KÖKTEN’in babası vefat etmiştir.
•	 Ordu Şube üyelerinden Mustafa 

ÖNDEN’in babası vefat etmiştir.
•	 Sinop Şubesi üyelerinden Serpil 

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

BOZKURT’un kayınpederi vefat etmiştir.

VEFAT EDEN ÜYELERİMİZ

Doç. Dr ADNAN ALDEMİR / KARS ŞUBE
01.02.1966 Yılında Erzurum’da doğdu. İlköğrenimi-

ni Şenkaya İlçesi Penek Köyü İlkokulu, Ortaokulu Aşkar 
Ortaokulu’nda ve lise öğrenimini Erzurum’da tamam-
ladı. 1988 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden mezun oldu.1993 yı-
lında Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bi-
yoloji Bölümü’nde asistan oldu. 1997 yılında Hacettepe 

Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı.2003 yılında yine Hacettepe 
Üniversitesi’nde doktora eğitimini bitirdi. 2005 yılında Yrd.Doç., 2011 yı-
lında da Doçent olarak atandı. Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
Biyoloji Bölümü’nde Doç.Dr. unvanı ile görev yaparken mücadele ettiği 
amansız hastalığa yenik düşerek tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Evli 
ve bir çocuk babasıydı.

KÖKSAL AŞKAN
KIRŞEHİR ŞUBE
01/01/1963 tarihinde Kırşehir 

Merkez Çadırlı Hacıyusuf Köyünde 
doğdu. 28/12/1989 tarihinde Kırşe-
hir Merkez Dedeli İlköğretim Oku-
luna Hizmetli olarak atandı. Daha 
sonra 19/11/1991 tarihinde Kırşehir 

Merkez Muharrem Sayan İlköğretim Okuluna atandı. 
Bu görevi yürütürken amansız bir hastalığa yakalanarak 
14/02/2012 tarihinde aramızdan ayrılmıştır.

Üyemiz Köksal AŞKAN evli ve 2 çocuk babası idi. 
Kendisine Allahtan Rahmet, ailesi ve yakınlarına sabırlar 
diliyoruz.

AYRICA İstanbul 3 No’lu Şube üyelerinden Şahin TAYDAŞ vefat etmiştir.
Türk Eğitim-Sen ailesi olarak; tüm üye ve üye yakınlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.




