TEŞEKKÜRLER,
İLKSAN’DA TARİH YAZDIK

İLKSAN üyeleri yine Türk
Eğitim-Sen delege adaylarına
büyük destek verdiler. Kesin
olmayan sonuçlara göre, aşağıda da görüleceği üzere Türk
Eğitim-Sen üyesi delegeler
43 ilde seçimleri açık ara kazanmış görünmektedir.

4+4+4 SİSTEMİ SINIF
ÖĞRETMENLERİNİ
VURMASIN!

Devamı 04’de

TOPLU SÖZLEŞME
İKRAMİYESİ GELİYOR
Devamı 08’de

Devamı 12’de

ÖZEL OKULLARA
VERİLECEK TEŞVİK,
200 BİN ÖĞRETMENİN
1 YILLIK MAAŞIDIR

Devamı 09’de

EBS’DEN BİR GARİP
TEŞEKKÜR!
Eğitim Bir Sen Giresun
Şubesi, kamuoyunda 4+4+4
olarak bilinen yeni sistemin
kanunlaştırılmasından dolayı, devasa pankartlar hazırlayarak, başta Sayın Başbakan
olmak üzere Milli Eğitim
Bakanı Ömer Dinçer, AKP
Grup Başkanvekili Nurettin
Canikli ve emeği geçenlere
teşekkür etmiş!
Devamı 16’de

Kamu çalışanlarının pazarlanmasına müsaade etmeyeceklerini vurgulayan
Genel Başkan İsmail KONCUK Adana Mitingi’nden seslendi:

“KAMU ÇALIŞANLARININ GÜVENCESİ
TÜRKİYE KAMU-SEN’DİR.”
Türkiye Kamu-Sen 5 Mayıs Cumartesi günü yedi ilde bölge mitingi
düzenledi. İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Erzurum, Samsun ve Adana’da
düzenlenen mitinglere on binlerce kamu çalışanı destek vererek seslerini
Hükümete duyurmaya çalıştı.

Bu kapsamda Adana’da tertip edilen mitinge Genel Başkan İsmail
KONCUK da katılarak bir konuşma yaptı. Konuşmasında Türkiye KamuSen’in Toplu Sözleşme talepleri hakkında bilgi veren Genel Başkan, Hükümeti
görüşmeler konusunda uyararak, “Toplu sözleşme görüşmelerinin takvimi
ve gündemi kapalı kapılar ardında, yalnızca Bakan ve malum konfederasyon
başkanının karşılıklı görüşmesiyle belirlenmiştir. Böyle bir anlayışı kabul
etmemiz mümkün değildir. Bu tür davranışlar, şeffaflık ilkesine aykırı, adil
ve tarafsız yönetim ilkesine gölge düşüren olumsuzluklar içermektedir. Hiçkimse Türkiye Kamu-Sen’in 400 bin üyesini yok sayarak, bizim yerimize
karar veremez. Hiçkimse bizlere kendi kararlarını dayatamaz. Şundan
emin olunsun ki hiçkimse bizim olduğumuz hiçbir platformda memurları
pazarlayamaz; buna izin vermedik, vermeyeceğiz.” dedi. Haber devamı 02. Sayfada.

YEDİ İLDE MİTİNG COŞKUSU YAŞANDI

İstanbul, İzmir, Adana, Kayseri, Konya,
Erzurum ve Samsun’da düzenlenen mitinglerde haksızlıklara “dur” dedik.

insanların diyarı olan Çukurova toprağının
çok verimli olduğunu belirterek, “Sayın
Başbakan’dan Adana’dan memurlarımıza
Türkiye’nin dört bir köşesinde düzenle- emeklilerimize müjde vermesini bekliyonen eylemlerde tek ses olan Türkiye Kamu- ruz. Memurlar için cumhuriyet tarihinin ilk
Sen çalışanların yanında olduğunu bir kez toplu sözleşme masasını oluşturduk. Toplu
sözleşmenin toplu görüşmeden ne farkı var
daha gösterdi.
diyecek olursanız ülkeyi yöneten zihniyet
Türkiye Kamu-Sen yedi ilde eş zamanlı aynı olduğu sürece ha toplu sözleşme yapılgerçekleştirdiği eylerlerde çalışanların sıkın- mış ha toplu görüşme. Önemli olan zihnitılarını gündeme taşıdı. Türkiye Kamu-Sen yetin değişmesidir” dedi. Daha toplu sözleşGenel Başkanı İsmail Koncuk Adana’da, me masasına oturulmadan bazı bakanların
Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder istenilecek zam oranlarına müdahale etmek
Kahveci İstanbul’da, Türk Büro-Sen Genel istediğini vurgulayan Koncuk, “Yıllardır
Başkanı Fahrettin Yokuş ve Türk İmar-Sen kamu çalışanlarının zammı söz konusu olGenel Başkanı Necati Alsancak İzmir’de, duğunda bu ülkeyi yönetenlerin bütçe diTürk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı siplini, mali disiplin, enflasyon azar gibi baAhmet Demirci Samsun’da, Türk Diya- haneleri önümüzü çıkardıklarını biliyoruz.
net Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal Ama artık kamu çalışanları bu bahaneleri
Konya’da, Türk Enerji-Sen Genel Başkanı yemiyor” diye konuştu. Elektrik ve doğalCelal Karapınar Erzurum’da, Türk Yerel gaza yapılan zammı da eleştiren Koncuk,
Hizmet Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu “Türkiye anayasasında yazdığı gibi gerçek
Kayseri’de coşkulu kalabalıklara seslendi.
anlamda bir sosyal devletse, kamu çalışanTürkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İs- larına 1 Ocak 2012’den geçerli olmak üzere
mail Koncuk memleketi Adana’da mitingi yüzde 10 artı 10 zam istiyoruz. Hiç kimse
düzenledi. Eyleme Türk Eğitim-Sen Genel o toplu sözleşme masasında yüzde 3 artı
Merkez yöneticileri, il temsilcisi, şube baş- 3 zammı bize teklif bile etmesin. O teklifi
kanları ve çok sayıda sendikalı çalışanlar onların suratlarına çarparız” ifadelerini kullandı Tüm kamu çalışanlarından kendi gekatıldı.
lecekleri için Türkiye Kamu Sen’e omuz verAdana’da kamu çalışanlarına seslenen
melerini, desteklemelerini isteyen Koncuk,
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail
“Adana’dan bütün kamu çalışanlarını mücaKoncuk, ‘Türkiye anayasasında yazdığı gibi
dele etmeye, demokratik haklarımıza, kazagerçek anlamda bir sosyal devletse, kamu
nımlarımıza sahip çıkmaya davet ediyorum”
çalışanlarına 1 Ocak 2012’den geçerli oldedi. Koncuk, yeni anayasa çalışmalarına da
mak üzere yüzde 10 artı 10 zam istiyoruz”
değinerek, anayasanın kamu çalışanlarını
dedi.
ilgilendiren 128. maddesinin değiştirilmek
Genel Başkan İsmail Koncuk, Uğur istendiğini, bu madde değiştirilirse bütün
Mumcu Meydanı’nda düzenlenen bölge kamu çalışanlarının iş güvencesini ve devlet
mitinginde yaptığı konuşmada, Türkiye memuru sıfatını kaybedeceğini vurguladı.
Kamu-Sen olarak hükümeti uyarmak amaGenel Başkan İsmail Koncuk kamu çacıyla bugün 7 ilde mitingler düzenlediklelışanlarının yaşadığı sıkıntıları dile getirdiği
rini, bundan sonra da sürekli meydanlarda
olacaklarım söyledi. Başbakan Recep Tay- konuşmasını şöyle sürdürdü:
yip Erdoğan’ın da bugün Adana’da prog“Hizmetlilerin ek gösterge sorunu; 666
ramlan olduğuna işaret eden Koncuk, mert sayılı KHK ile ortaya çıkan yeni adaletsiz-

likler, eş durumu, tayin, becayiş gibi konularda yaşanan haksızlıklar, kariyer ve liyakat
ilkesinin yok edilmesi, çalışanlarımızı canından bezdirmiştir.Kamu çalışanlarımız
düşük maaşla, elverişsiz ortamlarda adeta
bir sefalet içerisinde hizmet vermeye çalışmaktadır.Emeklilerimiz de düşük maaşla,
dışlanmışlıkla yüz yüze kalmakta ve yoksulluk içinde, mutsuz bir hayata mahkûm
edilmektedir.Uygulamalar göstermektedir
ki; kamuda, bilinen anlamdaki memur istihdamının yerine, sözleşmeli personel çalıştırılması, hızla, asıl istihdam biçimi haline gelmektedir.Kamuda aynı işi yapan, aynı
özelliklere sahip ama farklı farklı statülerde
çalıştırılan personel vardır.Bu çalışanlarımızın hiçbirinin sahip olduğu haklar, bir diğeri
ile aynı değildir.İdarecisi aynı, işvereni aynı,
görevi aynı, yaptığı işi aynı ama hakları,
maaşları, izinleri, bağlı oldukları kanunları
farklı olan bir sistem olur mu?Olmuyorsa,
bunun adına hukuk devleti denir mi?Kamu
çalışanlarını bile ayırarak, farklı hukuki
normlara tabi tutarak, ben adilim, haktan
yanayım, bu ülkeyi iyi yönetiyorum diyebilir
misiniz?Bütün gerçekler ortadayken, yüzleri kızarmadan bunları diyebilenlere, “devlet
adamı” denilebilir mi?
Devlet kurumlarında, 657 sayılı kanunun 4/a; 4/b, 4/c, 4/d maddesi,1309 sayılı
kanun, 2547 sayılı kanun, 3056 sayılı kanun,
4059 sayılı kanun, 5258 sayılı kanun, 209
sayılı kanun, 5393 sayılı kanun, 540 sayılı
KHK, 399 sayılı KHK, 181 sayılı KHK’ya
göre çalıştırılan personeller var. Bu çeşit
uygulamaların temel amacı, kamudaki istihdam güvencesini yok etmek ve çalışanlarımızı köleleştirmektir. Bugün ne yazık ki,
sözleşmeli personelimizin hayatı bir drama
dönüşmüştür.Hükümet, çığ gibi yığılan sorunları görmezden gelmektedir. Küreselleşme denilen illet ve onun ülkelere dayattığı
ekonomik model, çalışanların iş güvencesinin olmadığı, alınıp satıldığı, kiralandığı,
istenildiğinde işten çıkarıldığı bir yapı isti-

yor.Bu kimseler, devletin vatandaşına parasız hizmet vermesini istemiyor.Onlara göre,
her şey özelleşmeli ve para ile satılmalı.
Bu sistemde, her çalışanın işsizlikle tehdit
edildiği, sendikasız, dayanaksız, güvencesiz
ve güçsüz bırakıldığı; düşük ücretli, düşük
maliyetli bir istihdam piyasası yaratılmak
temel hedeftir.Kamu çalışanlarının iş güvencesinin, elinden alınmaya çalışıldığı bir
dönemi yaşıyoruz. Memurluk güvencesinin
yok edilmek istenmesi, sözleşmeli personel
çalıştırılması 4/C’li geçici işçilerin sayısının
her geçen gün artması, işsizlerin bir çığ gibi
büyümesi, işte hep bu yüzdendir.
Bu nedenle, ekonomik krizlerde fatura,
çalışanlara çıkartılmakta, Maaşlar düşmekte, işsizlik artmakta, ama ülkenin kaynağını da, krizin kaymağını da hep aynı kişiler
yemektedir. Bugün, kamu çalışanlarının
sendikalaşma hakkı engellenmektedir. Yönetime katılma, adil bir ücret alma hakları
yoktur. Kurumlar arasındaki ücret adaletsizliği almış başını gidiyor. Maaşlar açıklanan
enflasyon kadar artıyor; gerçek enflasyon
karşısında eriyor.

düşmüştür. Kendileri; çalışanlar, emekliler, işsizler ve sendikalar adına hangi ILO
standardına uymuşlar, hangi AB kuralını
kabul etmişlerdir? Bu tür yaklaşımlar, toplu
sözleşme masasını daha başlamadan baskı
altına alma, memur ve emeklileri yok sayma girişimleridir. Toplu sözleşme görüşmelerinin ilk gününde de aynı kör anlayışın
tezahürleri, pazarlık masasına yansımıştır.
Toplu sözleşme görüşmelerinin takvimi ve
gündemi kapalı kapılar ardında, yalnızca
Bakan ve malum konfederasyon başkanının karşılıklı görüşmesiyle belirlenmiştir.
Böyle bir anlayışı kabul etmemiz mümkün
değildir. Bu tür davranışlar, şeffaflık ilkesine aykırı, adil ve tarafsız yönetim ilkesine
gölge düşüren olumsuzluklar içermektedir.
Hiç kimse Türkiye Kamu-Sen’in 400 bin
üyesini yok sayarak, bizim yerimize karar
veremez. Hiç kimse bizlere kendi kararlarını dayatamaz. Şundan emin olunsun ki hiç
kimse bizim olduğumuz hiçbir platformda
memurları pazarlayamaz; buna izin vermedik, vermeyeceğiz.

Memurumuzun gelecekle ilgili endişeli
bekleyişine, her türlü belirsizlik ve umutHepimizin bildiği gibi toplu sözleşme suzluğuna son vermek için başlattığımız
görüşmeleri 30 Nisan’da başladı. Toplu gö- mücadelede milletçe ellerimizi, gönüllerirüşme dönemi bitti; toplu sözleşme dönemi mizi, saflarımızı ve seslerimizi birleştirdik.
başladı. Ama sistem de, mantık da, siyaset Bizler bugün yetkililerin; üzerine düşen sode aynı olunca, isim değişse bile sonuç da rumluluğu yerine getirmesi için, tek taraflı
değişmeyecek gibi görünüyor. Çünkü yet- uygulamalardan vazgeçerek, tabanın sesine
kililer yine bilindik açıklamalarına başladı- kulak vermesi için, büyümeden pay vermelar. Artık gelenek halini almış, “kaynak yok, diği kamu çalışanına, dar ve sabit gelirlilere
borçlarımız var, zaten cari açık da çok fazla” yanlış ekonomik tercihlerinin faturasını da
mazeretlerini sıralıyorlar. Çocuklarına harç- yüklemekten vazgeçmesi için, kapsamlı ve
lık dahi veremeyecek duruma gelmiş kamu adil bir sosyal güvenlik sistemi için, sağlıkta
çalışanlarımızın yüzünü güldürecek bir so- katılım payı uygulaması ile vatandaşlarımınuç için umut besleyen aileler, ne yazık ki zı soymaktan vazgeçmesi için, adil bir gelir
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Mali- dağılımı sağlaması için, ülkemizin kaynakye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma ve larını faizciye, rantiyeciye değil, işsizliğe son
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in bir verecek yatırım harcamalarına aktarması
biri ardına gelen olumsuz açıklamalarıyla, için, memurlarımızın; farklı statülerde isadeta yıkıldılar. Bakanlar, Avrupa’nın eko- tihdam edilerek haklarının geriletilmesine
nomisi kötü birkaç ülkesini örnek gösterip, “dur” demek için, onuru, haysiyeti, kariyememurların işten çıkarıldıklarını iddia ede- ri ve kaybettiklerini geri almak için, anne,
rek adeta memurlarımıza gözdağı veriyor- baba olarak görevlerini yapabilmeleri için,
lar. Ancak aynı Bakanlar, Avrupa’nın diğer hak için, adalet için, daha güzel yarınlar için
ülkelerindeki ekonomik, sosyal, demokra- buradayız.
tik ve sendikal hakları hiç gündemlerine
Tarihinde ilk defa yeni yıla maaş zamalmıyorlar, görmezden geliyorlar. Bu yakmı alamadan girdin. Tam 5 aydır da zamsız
laşım, iktidarın memur ve emeklilere nasıl
maaşla yaşamak zorunda bırakıldın. Eşit işe
kör baktığının ispatıdır. Eğer AB ve ILO
eşit ücret getireceği iddia edilen 666 sayılı
standartlarından bahsedilecekse dünyada
KHK ile yeni mağduriyetler yaşadın. Yanlış
bu standartları en son dile getirecek hükühazırlanmış mevzuat nedeniyle, emekli olmetlerin başında, AKP iktidarı gelmektedir.
duğunda aldığın maaşın, yarı yarıya azaldı
Türkiye, 2009 yılında ILO’nun en ağır yapve açlığın pençesine düştün. Seninle aynı
tırımlarından biri olan teknik yardım dayasüre çalışıp emekli olan bir işçinin yarısı
tılan ülke konumuna sendikalar nedeniyle
kadar emekli ikramiyesi alabiliyorsun. Topdüşmemiştir.
lu sözleşme hakkın 2010 yılında Anayasal
Sendikal özgürlüklerin önüne siyasi ira- güvenceye alındığı halde, Toplu Sözleşme
de tarafından konulan engeller nedeniyle Kanununu çıkarmadıkları için bu hakkını

kullandırmadılar. Yıllardır yaşadığın sorunları görmezden geldiler.
Sen hep sustun; ama ARTIK YETER!
Yıllardır uygulanan yanlış ücret politikalarına “dur” demek için, insan onuruna yaraşır
bir hayat için, hakça bir paylaşım, adil bir
gelir dağılımı için,
Türk memurunu yok sayan, sorunlarımıza çare üretmeyen, önümüzü tıkayan ve
bizlere başka çıkar yol bırakmayanlara karşı,
memuruyla, emekli, dul ve yetimiyle tüm
vatandaşlarımızın feryadını duyurmak için,
daha iyi hizmet sunabileceğimiz bir çalışma
ortamının sağlanması için,
Milletvekili maaşlarına %45, üst düzey
bürokratlara %30 maaş zammı yapıp; bizlerden aldıkları vergileri, lojman kiralarını,
yemek ücretini, kreş ücretini %10’un üzerinde artırıp, memurlara %3 + %3 zammı
reva görenlere “Artık Yeter!” demek için, sorunlarımızı görmezden gelen, verdiği sözde
durmayan, attığı imzaya sahip çıkmayan ve
bizlere her defasında sokağı işaret edenlere,
güçlü bir ses vermek için,
Toplu sözleşme hakkımızı sonuna kadar kullanmak ve haklı taleplerimizi kabul
ettirmek için, bu güzel buluşmaya gelen,
gelemeyip yüreğini buraya gönderen tüm
üyelerimize ve çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün buraya toplanan ve gücünün yettiğince haykıran kamu
görevlisi arkadaşlarımız bir kez daha dosta
düşmana ispatladılar ki, hiç kimse bu milleti
köleleştiremez; köleleştiremeyecek.
Bu kutlu mücadelede, bizimle birlikte
olan, hakkın, hukukun ve doğrunun yanında olan herkese selam olsun.
Meydanlara yüreği yetenler iner. Sizler
yüreğinizi ortaya koydunuz, emeğinizin
karşılığı için buralara geldiniz.
Bu eylem daha güzel yarınlara kavuşmak
içindir.
Bu eylem, memurlarımız için yeni bir
silkiniş, bir şahlanıştır.
Bu eylem memurları yok sayan, yok etmek için gün sayanlara büyük bir derstir.
YAŞASIN BU EYLEMDE BİZİ YALNIZ BIRAKMAYANLAR!
YAŞASIN TOPLU SÖZLEŞMELİ,
GREVLİ SENDİKAL HAK MÜCADELEMİZ!
YAŞASIN TÜRKİYE KAMU-SEN!
“HAKLIYIZ, HAKKIMIZI ALACAĞIZ VE MUTLAKA KAZANACAĞIZ”

TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası 20 Yaşında

4+4+4 SİSTEMİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİ VURMASIN!
katıldığı bir televizyon programında norm
fazlası sınıf öğretmenlerinin branş öğretmenliğine geçirileceğini ifade etmiş olması
sınıf öğretmenleri arasında norm fazlası
olma ve görev yeri değişikliklerinin söz
konusu olmasından dolayı huzursuzluklara yol açmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülerek kabul edilen ve zorunlu eğitimi
4+4+4 şeklinde yeniden yapılandıran sisteme göre sınıf öğretmenlerinin yaklaşık %
20sinin norm kadro fazlası olacağı açık bir
şekilde ortaya çıkmıştır. Başbakan Recep
Tayyip ERDOĞAN ‘Ulusa Sesleniş’ programında 5. sınıflara artık branş öğretmenlerinin gireceğini açıklaması ve yine AKP
Grup Başkan vekili Nurettin CANİKLİ,

TÜRK EĞİTİM-SEN’DEN
BİR İLK DAHA

İNTERNET SİTEMİZ İPHONE
UYGULAMASI İLE

YENİ BİR HİZMETİ DAHA HAYATA GEÇİRDİ
Ülkemiz sendikal hayatında her zaman
ilklere imza atan, öncü ve örnek sendikası
Türk Eğitim-Sen olarak bir kez daha yeni
bir hizmeti hayata geçirmiş bulunuyoruz.

Sendikamızın internet sitesi, artık, iphone uygulaması ile cep telefonlarında
yerini alarak, çalışanların her an hizmetine
hazır hale getirilmiş bulunmakta.

Üyelerimiz ve çalışanlar bu uygulama
sayesinde her an ve her yerde sendikal faaliyetler ve gelişmelerden haberdar olma ve
bilgilenme imkanına kavuşmuş olmaktalar.
Önümüzdeki günlerde android işlemciler için de aynı uygulamanın başlatılacağı
ve diğer başka cep telefonlarında da aynı
hizmetin sunulabileceği bildirildi.

4

Bu nedenle isteğe bağlı olarak branş
öğretmenliğine geçmek isteyen sınıf öğretmenleri dışında kalan ve bulundukları
okulda norm fazlası durumuna düşen sınıf
öğretmenleri için Norm Kadro Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak bulundukları
okulda norm kadro ile ilişkilendirilinceye kadar 5 yıl süreyle norm fazlası olarak
tutulabilmelerine imkan sağlanması ve 5.
yılın sonunda hala norm kadro ile ilişkilendirilemeyen ve norm fazlası olarak kalan öğretmenlerimize - istemeleri halinde - branş öğretmenliğine geçme imkanı

MEB ÖĞRETMENLERİN
YAZ TATİLİ YAZIMIZA
CEVAP VERDİ

Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa
gönderdiğimiz yazıda, Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER tarafından, öğretmenlerin üç ay boyunca tatil yapamayacaklarına ve yaz tatillerinin bir aya indirileceğine
ilişkin açıklama yapılmasıyla ilgili bilgi
verilmesini talep etmiştik.

Bakanlığın cevabi yazısında, 657 Sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nun 103., 222
sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun
43., MEB Ortaöğretim Kurumları
Yönetmeliği’nin 79. maddeleri ile Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği’nin 264.
maddelerinde, mevzuatla kendilerine verilen görevler dışında “Öğretmenlerin yarıyıl ve yaz tatillerinde izinli sayılacağı” hususlarına yer verildiği, öğretmenlerin yaz
tatili izin sürelerinin kısaltılmasına yönelik
Bakanlıkça yürütülen herhangi bir çalışmanın bulunmadığı belirtilmiştir.

verilmesi, branş öğretmenliğine geçmeye
istekli olmamaları halinde sınıf öğretmeni
olarak bulunduğu yerleşim yerinde uygun
okullara yer değişikliği yapılması hususunda yazılı başvuruda bulunduk.

31 AĞUSTOS YERİNE
30 EYLÜL TARİHİ BAZ
ALINMALIDIR

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından 2011 yılı Haziran ve Temmuz
aylarında atanan öğretmenlerimiz, Bakanlık kararı gereği 5 Eylül tarihinde göreve
başlamak durumunda kalmışlardır. Önümüzdeki yaz döneminde yapılacak özür
durumuna bağlı yer değişikliklerinde, daha
önceki yıllarda olduğu gibi Bakanlık tarafından “31 Ağustos” tarihinin baz alınması
ihtimal dahilindedir. Bu sebeple 5 Eylül
tarihinde göreve başlamak zorunda kalan
öğretmenlerimiz ailelerinden bir yıl daha
ayrı kalmak durumunda kalacakları için
büyük mağduriyet yaşayacaklardır.
Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa
gönderdiğimiz yazıda, 2012 yılı yaz döneminde yapılacak özür grubu tayinlerinde
“31 Ağustos” tarihi yerine “30 Eylül” tarihinin baz alınarak mağduriyetlerin önlenmesi hususunda talepte bulunduk

OYAK
KESİNTİLERİ İADE
EDİLMELİDİR
Türk Eğitim-Sen, askerlik hizmetini yedek subay olarak yapan
ve yedek subaylık görevi süresince
aylığından OYAK kesintisi yapılan
öğretmenlere bu kesintilerin yasal
faizi ile birlikte ödenmesi için hazırlanan dilekçeleri posta yoluyla
Başbakanlığa gönderdi.
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GENEL BAŞKAN KONYA’DA ÜYELERLE BİRARAYA GELDİ
Türkiye Kamu-Sen ve Türk EğitimSen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel
Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri M.
Yaşar Şahindoğan ve Genel Dış İlişkiler ve
Basın Sekreteri Sami Özdemir ile birlikte
Konya 1 ve Konya 2 No’lu Şubelerimizin
yaptığı istişare toplantısına katıldı.
Toplantıda Konya 1 No’lu Şube Başkanı Tanfer Ata, Konya 2 No’lu Şube Başkanı Sadi Eriş, Seydişehir Belediye Başkanı
Abdulkadir Çat, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı
sendikaların şube başkanları, Türk EğitimSen Konya Şubeleri Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Temsilcileri, Kadın Kolları ve çok
sayıda üye hazır bulundu.
Toplantının açılışında Konya 1 No’lu
Şube Başkanı Tanfer Ata, Konya 2 No’lu
Şube Başkanı Sadi Eriş ve Seydişehir Belediye Başkanı Abdulkadir Çat birer konuşma yaptı.Belediye Başkanı ÇAT konuşmasında; ‘‘Her yıl beş bin gencimizi
Çanakkale ve Anıtkabir e götürerek tarihimizle buluşturmanın mutlulugunu yaşıyoruz’’ dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Genel Başkan İsmail Koncuk, önemli açıklamalar
yaptı. Toplu sözleşmeye değinen Koncuk,
toplu sözleşme masasında kamu çalışanlarının pazarlanmasına asla müsaade etmeyeceklerini söyleyerek, “Kamu çalışanlarını
kim pazarlarsa onun alnını karışlarız, sendikacılık hayatını bitiririz. Kamu çalışanları rahat olsun” dedi.
Genel Başkan İsmail Koncuk sözlerini şöyle sürdürdü: “Kamu çalışanları 1
Ocak’ta alması gereken zammı alamadı.

Oysa zamlar peşi sıra geldi. 1 yıl içinde
doğalgaza yüzde 34, elektriğe yüzde 19,
benzine yüzde 18 zam yapıldı. Kamu çalışanlarının maaşlarına zam yapmakta hiç
acele etmeniz, ama yüzünüz kızarmadan
doğalgaza bir anda yüzde 19 zam yaptınız. Bu millete saygısızlıktır. Son 10 yılda
kamu çalışanlarının zam oranları girdilere
yapılan zamlar karşısında yüzde 33 oranında erimiştir. Kamu çalışanlarının maaşlarının son üç aydaki erime oranı ise yüzde
7’dir. Toplu sözleşme masasında bunların
bir kısmının telafi edilmesini istiyoruz. Bu
nedenle Türkiye Kamu-Sen olarak taleplerimizden bazıları şunlardır: Tüm kamu görevlilerinin ve emeklilerinin maaşlarına 1
Ocak 2012’den geçerli olmak üzere taban
aylığa yansıyacak şekilde aylık net 100 TL
zam yapılmalıdır. Bu artışa ek olarak tüm
kamu görevlilerine ve emeklilerine 2012
yılı için birinci ve ikinci aylık dilimlerde
ayrı ayrı %10’ar (%10+10) maaş artışı yapılmalıdır. Yılda iki kez dini bayramlar öncesinde tüm kamu görevlilerine ve emeklilere brüt asgari ücret tutarında (886,5
TL) “Bayram İkramiyesi” ödenmelidir.
En düşük ek gösterge rakamı 2200 olarak
belirlenmelidir. Genel İdare Hizmetleri ve
Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan memurlara eğitim durumlarına göre yükselebilecekleri derecelerin kadrosu verilmeli, ek
göstergelerde oluşan adaletsizlikler giderilerek, ek gösterge uygulaması 8. dereceden
itibaren başlatılmalı ve tüm ek gösterge
rakamları 800’er puan artırılmalıdır. Özel
hizmet tazminatında yaşanan adaletsizliklerin giderilmesi için özel hizmet tazminat

oranları, eğitim durumu, kadro pozisyona
göre yeniden belirlenmeli, bu amaçla öncelikle özel hizmet tazminat oranları 21
puan artırılarak, tüm kamu görevlilerinin
ve emeklilerinin maaşlarına net 100 TL
daha özel hizmet tazminatı eklenmelidir.
666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ile ortaya çıkan ek ödeme sorunları giderilmelidir. Özellikle dünyanın tüm ülkesinde
en yüksek maaş alan öğretmen ve öğretim
görevlilerinin, bu kararnameyle Türkiye’de
neredeyse en düşük maaş alan kesim haline
getirilmesi kabul edilemez. Bu çerçevede,
kamu görevlilerinin büyük çoğunluğunu
oluşturan 700 bin öğretmen başta olmak
üzere, din görevlisi, hekim dışı sağlık personeli, posta dağıtıcısı, araştırmacı, polis,
subay, ast subay, profesör, doçent, yardımcı
doçent, araştırma görevlisi gibi ek ödeme
artışından faydalanamayan kamu görevlilerinin ek ödeme oranları 25-75 puan artırılmalıdır. Kamu kurum ve kuruluşlarında
görev yapan uzmanlar arasında oluşturulan
kariyer uzmanlığı- normal uzmanlık, merkez-taşra uzmanları gibi farklılıklar giderilmeli, aynı unvanlı personelin özlük hakları eşitlenmelidir. Aile yardımı ve çocuk
parası tutarları yükseltilmeli; aile yardımı
238,3 TL, çocuk parası ise 0-6 yaş çocuk
için 66,2 TL, 6 yaş üstü çocuk için 33,1
TL olarak belirlenmelidir. Bu ödemeden
ayrım yapılmaksızın tüm 4/C’li ve değişik
adlar altındaki sözleşmeli personelin de
faydalanması sağlanmalıdır. Bunlar kırmızı
çizgilerimizdir.
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BİR SENDİKADAN (!) ÖZEL OKULLARA GARİP DESTEK

Devlet özel okulları teşvik etmeli mi?
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in
açıklamaları tartışılıyor...
Gülin YILDIRIMKAYA/ HT GAZETE
POLEMİĞİMİZ Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek’in Sky Türk’te katıldığı
bir programdaki açıklamalarından... Vahap Munyar’ın köşesinden aynen aktaralım:
“Eğitim bütçemiz 11 milyar liradan 56
milyar liraya çıktı. Gerekirse eğitim altyapısı için spesifik olarak borçlanma yapmak
yoluna gitmeliyiz. Özel Okulların eğitim
sistemimizdeki payı yüzde 2 düzeyinde.
Bunun yüzde 20’lere çıkması lazım. Bakın,
örneğin ilköğretimdeki bir öğrencinin bize
yıllık maliyeti diyelim ki 2 bin 500 lira.
Öğrenci başına 1500 lira versek, durumu

müsait olan vatandaşımız
üstüne bir miktar daha koyup çocuğunu özel okula
gönderse diye düşünüyoruz. Verdiğim 1500 liralık
katkıyla vatandaş çocuğunu
özel okula gönderme yolunu seçerse o zaman bizim
yükümüz azalmış olur. Her
ilköğretim öğrencisi başına 1000 lira devletin kasasında kalır. Onu da eğitim altyapısını daha da iyileştirmeye yönlendirme
şansı yakalarız. Milli Eğitim Bakanlığı’mızla birlikte üzerinde çalışıyoruz. Özel
okullarda 400 bin civarında kontenjan
açığı söz konusu. Öte yandan devlet hâlâ
derslik sıkıntısı yaşıyor. Böylece boş olan
kapasiteyi de devreye almış olacağız.”

Devlet, özel okulları teşvik etmeli mi?
Şimşek’in formülü devlet okullarını rahatlatır mı yoksa daha da mı çıkmaza sürükler? İşte farklı görüşler...
‘O kadar paranız varsa öğretmenleri
atayın!’
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK:

BÖYLE bir saçmalık olamaz. Mantıksız, anlamsız, hesapsız, kitapsız... Fakir
öğrenciye yardım filan edilmeyecek. Yine

İMAM-HATİP OKULLARININ ORTA
BÖLÜMLERİ NEDEN AÇILMALIDIR?
Türkiye Kamu-Sen ve Türk EğitimSen Genel Başkanı İsmail Koncuk,
Türk Eğitim-Sen’in neden din eğitimini desteklediğini, İmam-Hatiplerin orta
bölümünün neden açılması gerektiğini
ART’de yayınlanan Eğitim ve Toplum
programında şöyle açıkladı: “Türkiye’de
doğru din algısının yerleşmesini sağlamak lazım. Hangi anlayışta olursanız
olun doğru din algısının Türkiye’de din
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istismarını önleyecek tek tedbir olduğunu
görmek gerekir. 1997’de İmam-Hatipler kapatıldı. Kesintisiz eğitime geçildi.
Peki din istismarından faydalanan siyasi
partilerin iktidarını engelleyebildiniz mi?
Dinin merdiven altında genç nesillere
anlatılmasının önüne geçebildiniz mi?
Doğru bir İslam algısının oluşmasını sağlayabildiniz mi? Hayır. O zaman bizim
doğru İslam algısının, doğru dinin çocuk-

zengine gidecek paralar. Ortalama bir özel
okul fiyatı 15 bin TL diyelim. Devlet 1500
TL para verirse, geri kalan 13.500 TL’yi
cebinden çıkarıp verecek vatandaş kim
Türkiye’de? Zengin vatandaş. Yani devlet
zengine 1500 TL yardım etmiş olacak.
Yüzde 2’lik özel okul kontenjanını yüzde
20’ye çıkaralım diyorlar. Bu ne demek? 3
milyon öğrenciye destek vermek demek.
Bu da 4.5 milyar TL yapar. 4.5 milyar TL,
200 bin öğretmenin 1 yıllık maaşı demek.
Madem paranız var bu kadar, 200 bin atama bekleyen öğretmenin atamasını yapın.
‘Hem devlet hem öğrenci kazanacak’

Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Ahmet ÖZER:

Biz bu projeyi destekliyoruz. Bu aynı
zamanda bir sosyal proje. Hem özel okulların eğitime daha fazla katkı sunması adına hem de bu okullardaki öğrenci sayısını artırmak adına önemli. Şu anda devlet
okullarında ortalama sınıf mevcudu 40-50
civarında. Böyle bir ortamda öğrenciyi
sağlıklı şekilde eğitmeniz, sınavlara hazırlamanız mümkün değil. Özel okullarda ise
bu rakam 20’nin altında. Ben bu oranın
yukarı çekilmesini, özel okulların eğitime
katkı anlamında teşvik edilmeleri adına
yararlı ve gerekli buluyorum. Hem devletin kasasında para kalacak hem de öğrenciler daha sağlıklı eğitim alacaklar.

Türk Eğitim-Sen’in yorumu: Habertürk Gazetesinde hem sendikamızın hem
de Eğitim-Bir-Sen’in konuyla ilgili görüşleri bu şekilde yer almıştır. Devlet okullarının bu kadar çok ihtiyacı varken, 350 bin
öğretmen atama beklerken, öğretmenlerin
ek ödemeleri beş kuruş artırılmamışken;
bir sendikanın devletin özel okullara öğrenci başına 1500 TL teşvik vermesini
desteklemesini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.
larımıza anlatılmasını sağlamamız lazım.
Kuran-ı Kerim dersi zorunlu değil, isteğe bağlı. Bu neden laikliğe aykırı olsun?
Laiklik; din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır, din eğitiminden kaçmak
demek değildir. Sendikamızı bu konuda
suçlayanların elini vicdanına koyması lazım. 1997’den beri Türkiye’nin yaşadığı
siyasi macerayı gözlerinin önüne getirsinler, Türkiye’de hangi grupların nerelerde
hâkim olduğunu şöyle bir değerlendirsinler, Türkiye’de din algısının doğru İslam
algısı olup olmadığı sorusunu cevaplasınlar; ondan sonra Türk Eğitim-Sen’in ne
demek istediğini anlarlar.”
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SAYIN DİNÇER SEN NEDEN
FEDAKÂRLIK YAPMIYORSUN?

siz de fedakârlık yapsanız: Mesela; elektriğe, doğalgaza ve diğer girdilere yapılan
fahiş zamları göz önüne alarak eğitim çalışanlarının ve memurların maaşlarına yüzde 20 zam yapsanız;

Öğretmenler, akademisyenler ve diğer
çalışanların ek ödemelerine artış yapsanız;

Ya da ‘Milli Eğitim Bakanı olarak başarılı olamadım’ diyerek, koltuğunuzu bıraksanız nasıl olur?

Hem bir öğretmenin ailesini geçindirmek için hangi fedakârlıkları yaptığını,
hangi koşullarda çalıştığını bilmiyorsunuz,
hem de öğretmenlerden fedakarlık bekliyorsunuz.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk’un 10.04.2012
tarihinde yaptığı basın açıklamasıdır.
GENEL
BAŞKAN
BAKAN
DİNÇER’E SESLENDİ: SAYIN DİNÇER SEN NEDEN FEDAKÂRLIK
YAPMIYORSUN?

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in,
özür grubu tayinlerini yılda bir defaya
düşürmesiyle birlikte tayin bekleyen öğretmenlerimiz büyük bir mağduriyet yaşamıştır. Türk Eğitim-Sen’in girişimleri
ve Bakanlık önünde yaptığı etkili eylem
neticesinde, Bakanlık bu yıla mahsus olmak üzere Şubat ayında özür grubu tayinlerinin bir kısmını yapmıştı. Ancak Bakan
Dinçer’in özür grubu tayinlerinin bir kısmını yapıp, diğer özür grubu mağdurlarına
aynı hakkı vermemesi, bu konuda verdiği
sözü tutmaması büyük eleştiri almıştı.
Göreve gelir gelmez Teşkilat Kanununu değiştiren Bakan Dinçer, özür grubu
tayinlerini yılda bir defaya düşürerek, tüm
feryatlara kulak tıkadı. Bakan, özür gurubu
tayinlerini eskisi gibi yılda iki defaya çıkarmak yerine, yine aynı açıklamayı yapmayı
tercih etti. Dinçer özür grubu tayinleri ile
ilgili son yaptığı açıklamada, bu konuda
öğretmenlerin fedakârlık yapmak durumunda kalacaklarını ifade etti. Daha önceleri yılda iki defa yapılan özür grubu ta-

yinlerini bir anda yılda bir defaya düşüren
Dinçer ne yazık ki fedakârlığın f ’sinden
haberdar değil. Ailelerin parçalanmasına
göz yummak nerede görülmüştür doğrusu
merak ediyoruz.
Bakan Dinçer’e soruyoruz:

Göreve geldiğiniz günden bugüne öğretmenlerin, eğitim çalışanlarının hayatını
zorlaştırmaktan başka ne yaptınız?

Öğretmenlerin ek ödemelerinde artış
yapılmazken, öğretmenler kamuda en düşük ücret alan meslek grubu haline getirilirken siz neredeydiniz? Öğretmenlerin
maddi ve özlük haklarının giderek geriye
götürüldüğünü, ek ödeme adaletsizliği nedeniyle büyük moral bozukluğu yaşadıklarını, yaptığınız açıklamalar neticesinde
itibarlarının yerlerde süründüğünü biliyor
musunuz?

Anadolu’nun ücra yerlerinde büyük
özveri ile çalışan öğretmenlerimiz size bir
anlam ifade ediyor mu? Öğretmenlerimizin kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerde öğrencilerine hem öğretmenlik hem analıkbabalık yaptığını biliyor musunuz? Kendi
paltosunu öğrencisine veren, maaşıyla öğrencisine defter kitap alan öğretmenlerin
varlığından haberdar mısınız?

Sayın Bakan, tüm fedakârlıkları öğretmenler ve eğitim çalışanları yapıyor da,
niye siz yapmıyorsunuz? Hükümet olarak

Türk Eğitim-Sen olarak Bakan
Dinçer’in Bakanlık yönetme anlayışını
kınıyoruz. Sayın Dinçer aynada kendine
dönüp bakmadığı gibi, öz eleştiri de yapmamaktadır. Bu durum, Bakan’ın büyük
bir eksikliğidir. Bir Bakan; empati kurabilmeli, kendi personelinin yaşadığı sorunları
yüreğinde hissedebilmelidir. Ancak Bakan
Dinçer; bırakın personeline kulak vermeyi,
onları görmezden gelmeyi tercih etmektedir.

Anlaşılan Bakan Dinçer; bir gün bile
eşinden, çocuğundan ayrı kalmadığı için
öğretmenlerin yürek yangınına ortak
olamıyor. Sağlık sorunu yaşamadığı için
bırakın ayları, dakikaların bile ne kadar
önemli olduğunun bilincine varamıyor.
Akademisyen olmasına rağmen, akademik
yaşamın önemini kavrayamamış olacak ki,
öğrenim özrünü özür grubu tayinleri arasından çıkarmak için taslak hazırlıyor. Bu
haliyle direksiyon hakimiyeti olmayan bir
şoföre benzeyen Dinçer, eğitimi icraatları
ile tepe taklak etmiştir.
Şayet Bakan Dinçer, özür grubu tayinlerini yılda iki kez yapmazsa, öğrenim
özrünü özür grubu tayinleri arasından çıkarırsa, sendika olarak giderek şiddetini
artıran eylemler yapacağız. Bankacı eşlerinin kapsam dışı olduğunu iddia eden Bakan, sendikamız üyesi adına açılan davada,
Batman İdare Mahkemesinin 2012/102
Esas sayılı ve 07.03.2012 tarihli kararı ile
dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulduğunu bilmelidir. Bu karar, eş durumu
atamalarına kısıtlama getiren Milli Eğitim
Bakanı Ömer Dinçer’e ciddi bir ders olmalıdır. Sendika olarak yapılan her haksızlığı, her hukuksuzluğu dün ve bugün
olduğu gibi, yarın da yargıya taşıyacağımız
bilinmelidir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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İŞYERİ, İL VE İLÇE TEMSİLCİLERİNE
HAFTADA 4 SAAT İZİN VE GÜVENCE

Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Sendikaları
ve Toplu Sözleşme Kanununa göre işyeri
temsilcileri, sendikaların il ve ilçe temsilcileri haftada 4 saat izinli sayılacaklar.
Eski kanunda işyeri temsilcileri sendikal faaliyetlerini haftada 2 saatle sınırlı
olarak yapıyorlardı. İl ve ilçe temsilcilerine
ise eski kanunda yer verilmemiş, sendikaların kendi iç düzenlemesi ile çalışmalarını
sürdürmekte, izin hakları bulunmamaktaydı. Bundan sonra ildeki üye sayısı 100
olan il temsilcileri, ilçedeki üye sayısı 50 ve
daha fazla olan ilçe temsilcileri haftada 4
saat sendikal izin kullanabilecekleridir.
Bu sebeple durumları yukarda açıkla-

nan şartlara uyan sendika işyeri, ile ve ilçe
temsilcileri kanunu ilgi tutarak idareye
başvurmaları ve izin haklarını talep etmeleri gerekmektedir.
Ayrıca, Kanunun 18 inci maddesi gereğince işyeri temsilcileri, il, ilçe temsilcileri
ile başkan ve yönetim kurulu üyeleri sendikal çalışmalardan dolayı bir güvenceye
sahipti. Eski Kanunda söz konusu güvence
konusunda muğlak ifadeler yer almaktaydı. Yeni Kanun sendikaların talebi doğrultusunda daha net hale getirilerek aşağıdaki
şekilde değiştirildi.
MADDE 13 – 4688 sayılı Kanunun
18 inci maddesinin ikinci fıkrasına “işyeri
sendika temsilcisi” ibaresinden sonra gel-

TOPLU SÖZLEŞME
İKRAMİYESİ GELİYOR

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısı mecliste
kabul edilmiştir. Yapılan değişiklik ile
birlikte sendika üyeleri artık Toplu Sözleşme İkramiyesi alacaklardır. Türkiye
Kamu-Sen tüm sendika üyesi kamu görevlilerine, memur maaş katsayısının 20
bin gösterge rakamı ile çarpımı sonucu
elde edilecek rakamın Toplu Sözleş-
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me İkramiyesi olarak ödenmesini Toplu Sözleşme masasında dile getirecektir.
Bu tutar ise 110 TL civarındadır.
Toplu Sözleşme İkramiyesi ile sendika
üyelik aidatının alakası bulunmamaktadır. Toplu Sözleşme İkramiyesi doğrudan
üyelere ödenecek olup sendika kasalarına
girecek bir ücret değildir. Yasal değişik sebebi ile bu uygulama ilk defa bu yıl yapılacağı için Toplu Sözleşme İkramiyesine

mek üzere “, sendika işyeri temsilcisi, sendika il ve ilçe temsilcisi” ibaresi eklenmiş,
aynı fıkrada yer alan “haklı bir sebep olmadıkça ve” ibaresi ile dördüncü fıkrasında
yer alan “seçildikleri tarihten itibaren otuz
gün içerisinde” ibaresi madde metninden
çıkarılmış, dördüncü ve beşinci fıkralarına
sırasıyla aşağıdaki cümleler eklenmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Bu
değişiklikle “haklı bir sebep olmadıkça”
gibi muğlak ve idareye bir anlamda takdir
yetkisi veren ifade madde metninden çıkarılmıştır. Maddenin yeni şekli şu şekildedir:,
Madde 18 (2. Paragraf ) “Kamu işvereni, sendika işyeri temsilcisi, sendika il ve
ilçe temsilcisi ile sendika şube yöneticilerinin işyerini sebebini açık ve kesin şekilde
belirtmedikçe değiştiremez.”
Maddenin bu şekilde değiştirilmesi
önemli bir gelişmedir. Hem sendikal faaliyet için izinler artırılmış, hem de sendika
yöneticilerinin güvencesi kanunla net bir
görüntüye kavuşmuş, keyfiyet ortadan kaldırılmıştır.
Türkiye Kamu-Sen olarak, eksikleri
çok olmakla birlikte, yeni sendika kanununun tüm memurlarımız ve milletimiz için
hayırlı sonuçlar doğurmasını diliyoruz. Bu
anlamda, Türkiye Kamu-Sen üzerine düşen sorumluluğu bundan sonra da yerine
getirecektir.
ilişkin uygulamada kafa karışıklıklarının
meydana gelmemesi amacıyla bu konuda
bir açıklama yapılması gereği hissedilmiştir. Çünkü, gerek bilgi eksikliği ve gerekse
iyi niyetli olamayan bazı çevrelerin yanlış bilgilendirmesi sonucu, kamuoyunda
bu ikramiyenin sendikalara verilecek bir
ücret olarak algılandığı görülmektedir. Şu
gerçek bilinmelidir ki; bu ikramiyelerin,
sendikaların kasasına gireceği söylemleri
tamamen asılsızdır.
Toplu Sözleşme İkramiyesi, sendika
üyesi olanlar ile sendikasız olanlar arasındaki ekonomik açıdan da bir ayrıcalık
sağlaması bakımından çalışanlar adına
önemli bir kazanımdır. İkramiye ile sendikaların üyelerinden aldığı üyelik aidatı
arasından hiçbir ilişki yoktur. Değişiklikten önce üye aidatları ne ise şuanda da
aynıdır.
Türkiye Kamu-Sen, her zaman ilkeli
sendikacılığın savunucusu olarak; sendika
ağalığına şiddetle karşı durmuş ve kamu
çalışanlarının hak ve kazanımlarını korumayı önceliği olarak kabul etmiştir.

TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası 20 Yaşında

ÖZEL OKULLARA VERİLECEK TEŞVİK, 200 BİN
ÖĞRETMENİN 1 YILLIK MAAŞIDIR
bulunmaktadır. Bu durumda temel ihtiyaçlarını karşılamakta dahi zorlanan orta
gelir grubunda olan bir ailenin bile çocuğunu özel okula göndermesi hayaldir. Bu
parayı verebilecek olan zengin kesimdir.
Çocuklarını bin bir zorlukla özel okullara
gönderenler istisnadır. Bu durumda devlet
alt ya da orta gelir grubuna değil, üst gelir
grubuna 1500 TL yardım etmiş olacaktır.
Öte yandan Mehmet Şimşek, yüzde
2’lik özel okul kontenjanının yüzde 20’ye
çıkarılması gerektiğini söylemektedir. 15
milyon öğrencinin okula gittiğini düşündüğümüzde, yüzde 20 oranı, 3 milyon öğrenciye tekabül etmektedir. Bu da öğrenci
başına 1.500 TL’den, 4.5 milyar TL anlamına gelir. 4.5 milyar TL, 200 bin öğretmenin 1 yıllık maaşı demektir. Madem
devletin parası var, o zaman 200 bin atama
bekleyen öğretmenin ataması rahatlıkla
yapılabilir.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in özel
okul formülü evlere şenliktir. Şöyle ki;
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Örneğin
ilköğretimdeki bir öğrencinin bize yıllık
maliyeti diyelim ki 2 bin 500 lira. Öğrenci başına 1500 lira versek, durumu müsait olan vatandaşımız üstüne bir miktar
daha koyup çocuğunu özel okula gönderse
diye düşünüyoruz. Verdiğim 1500 liralık
katkıyla vatandaş çocuğunu özel okula
gönderme yolunu seçerse o zaman bizim
yükümüz azalmış olur. Her ilköğretim öğrencisi başına 1000 lira devletin kasasında
kalır.” Bakan Şimşek’in açıkladığıdahiyane(!) formül daha önce de kamuoyu gündemine gelmişti. Böyle bir formülü kabul
etmemiz mümkün değildir.
Devletin asli görevi; devlet okullarının
koşullarını iyileştirmek, okulların derslik
ve öğretmen açığı sorununu çözmek, öğrencilerin iyi bir eğitim almasına imkân
sağlamaktır.Bugün Hükümetin okullara
yeterli ödenek ayırmadığı, okulları kaderlerine terk ettiği, bazı okulların öğretmensiz olduğu, öğretmen olmayanların ücretli
öğretmen olarak derslere girdiği, kimi bölgelerde öğrencilerin 60-70 kişilik sınıflar-

da eğitim-öğretim yaptığı düşünüldüğünde Bakan Şimşek’in yaptığı açıklama son
derece yanlıştır.

Mehmet Şimşek’in bu açıklaması devletin özelleştirme mantığı ile hareket etmesi ve asli görevinden uzaklaşması anlamına gelmektedir. Devlet bir işletme değil;
Hükümeti yönetenler de tüccar değildir.
Ayrıca bu tutum, devletin öğretmen, öğrenci, derslik gibi maliyetlere de sırtını
döndüğünü ortaya koymaktadır. Eğitim,
maliyet hesaplarına kurban edilmeyecek
kadar önemli bir alandır. Bu alanda söz
söyleme merci Maliye Bakanı ve onun ilginç hesapları hiç değildir.
Maliye Bakanı’nın “öğrenci başına
1500 lira versek, durumu müsait olan vatandaşımız üstüne bir miktar daha koyup
çocuğunu özel okula gönderse diye düşünüyoruz” sözü çok düşündürücüdür. Çünkü biz sendika olarak Maliye Bakanı’nın
özel okul fiyatlarından habersiz olduğunu
düşünüyoruz. Bugün özel okul ücretleri
yıllık ortalama 15 bin TL’dir. Dolayısıyla
Bakanın, “üstüne bir miktar koysunlar” dediği rakam, 13 bin 500 TL’dir. Öte yandan
yıllık 55 bin TL ücret alan özel okullarda

350 bin öğretmen atama beklerken,
Maliye Bakanı Şimşek’in böyle bir açıklama yapması akılla mantıkla açıklanacak bir
durum değildir. Görünen o ki, Şimşek’in
matematik hesabı şaşmıştır. Devlet özel
okullara vereceği teşvikle, 200 bin öğretmenin atamasını yapmalı, ek ödemesi bir
kuruş artırılmadığı için en düşük memur
maaşını alan öğretmenlere destek olmalıdır.
Kaldı ki Türk Eğitim-Sen olarak bağış
alan okul müdürlerine soruşturma açılması
ile ilgili yaptığımız toplantıda; devletin öğrenci başına 100 TL vermesini, bu paraların da okulun temizlik, kırtasiye, güvenlik
vb. giderlerine harcanmasını istemiştik. Bu
önerimize olumlu hiçbir cevap gelmezken,
Bakan Şimşek’in bugün özel okullara öğrenci başına destek verileceği açıklamasını
eğitimde özelleştirme kapılarının aralandığını göstermektedir.
Devletin özel okulları teşvik etmek için
çalışma yapması değil; tüm kaynaklarını
devlet okulları için seferber etmesi önceliği
olmalıdır. Öğretmen atamaları için kaynak
ayırmayanların ve öğrencileri 60-70 kişilik
sınıflara mahkum edenlerin tüm bu sorunları göz ardı ederek, özel okulları teşvik
etmesi, devletin kendi okullarına yüz çevirmesi kabul edilebilir değildir.
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KİTAP YETİŞMEZSE FOTOKOPİ DAĞITACAĞIZ!
KİTAP YETİŞMEZSE FOTOKOPİ
DAĞITACAĞIZ!
DERSLİK YETİŞMEZSE ÇADIR
KURACAĞIZ!
Bugün basına yansıyan haberlere göre;
Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda okutulacak olan seçmeli derslerin kitaplarının
yetiştirilmesi için çalışıyormuş. Kitapların
yetişmemesi durumunda ise o dersin öğretmenine kitap haline gelmemiş konuları
ciltler halinde fotokopi şeklinde verilecekmiş. Öğretmenler ellerindeki bu dokümanlar doğrultusunda dersleri aktaracakmış!
Tüm iyi niyetli eleştirilere rağmen yangından mal kaçırırcasına 4+4+4 sistemini
yasalaştıran; Sayın Başbakanın talimatları
üzerine de 2012-2013 döneminde uygulamanın hayata geçirileceğini belirten MEB
her gün yeni bir skandalla gündeme geliyor.
Kamuoyunun çok iyi hatırlayacağı
üzere; Türk Eğitim-Sen olarak MEB’i
ve Hükümeti uyarmış, getirilmek istenen
sistemin bu haliyle yeni sıkıntılara neden
olacağını; sınıf öğretmenlerinin mağdur
edileceğini, ilköğretimde ciddi anlamda
derslik açığı ve buna bağlı olarak çok kalabalık sınıfların oluşacağını, alt yapının
yetersiz kalacağını ifade etmiş ve 1+5+3+4
sisteminin ihtiyaçlarımıza daha uygun
olduğunu gündeme getirmiştik. Ancak
Hükümet, anlaşılmaz bir şekilde iyi niyetli uyarıları dikkate almamış ve eğitim
sistemimizi bir kez daha meçhule hızlı bir

şekilde sürüklemiştir.
Nitekim, kanunun çıkarılmasından bu
yana hemen hemen her gün bir başka saçmalıkla ve çelişkiyle muhatap oluyoruz:
Önce tek bir sınıf öğretmeninin dahi
mağdur edilmeyeceği söylenirken, şimdi
sınıf öğretmenlerinin yaz döneminde hizmet içi seminerle branşa geçirileceği söylenmekte.
İlk ve orta okul öğrencilerinin ayrı binalarda okutulacağı ifade edilirken, bir
başka açıklamayla bina yetersizliğinden
dolayı aynı binalarda okuyabilecekleri söylenmekte.
Hangi ay grubundaki çocukların ilköğretime alınacağı hususunda net bir açıklama yapılmadığı için veliler tereddüt içinde
bırakılmakta.
Sistem uygulandığında yer değiştirecekleri söylenen; idarecilerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin önümüzdeki yıl nasıl
bir eğitim ortamında olacaklarına dair en
ufak bir öngörüleri bulunamamakta.
Bir yanda milyar dolarlık FATİH projesi, akıllı tahtalar, tablet bilgisayarlar…
Diğer yanda ders kitabı yerine ders kitabı fotokopileri!
Vesselam;
Milli Eğitim Bakanlığı tarih yazmakta!

TATİL GÜNLERİNDEKİ
STAJLAR ÖĞRETMENLERİ
MAĞDUR EDİYOR

Yetiştirilemeyecek ders kitapları yerine
fotokopi notları dağıtmayı planlayan sayın
yetkililere sormak isteriz;
Yetersiz kalacak olan derslikler için de
çadırlar mı kuracaksınız?
İşte bugün basında yer alan haber metni:
KİTAP YETİŞMEZSE FOTOKOPİ
VERİLECEK
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün
4+4+4 kademeli ve zorunlu eğitim yasasını
onaylamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı çalışmalarını hızlandırdı.
Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in
bürokratlarına çalışmalarını en kısa sürede
tamamlama talimatı vermesinin ardından
2 yol haritası belirlendi. Öncelikle okullarda okutulacak olan seçmeli derslerin kitaplarının yetiştirilmesi için çalışılacak. Kitapların yetişmemesi durumunda materyal
sistemi devreye sokulacak. MEB, kitap
olmadan materyal sistemiyle dersin anlatılmasını sağlayacak. O dersin öğretmenine kitap haline gelmemiş, konuları ciltler
halinde fotokopi verilecek. Öğretmenler
dokümanlar doğrultusunda dersleri aktaracak. Öte yandan Talim Terbiye Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Emin Karip, 4+4+4 ile
okullarda Kürtçe’nin seçmeli ders olarak
okutulabilmesi için Bakanlar Kurulu kararının şart olduğunu söyledi.
Kaynak:Esra KAYA/ANKARA
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/20335084.asp

Bilindiği üzere, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında
öğrencilerin 300 saatlik staj zorunluluğu bulunmaktadır. Staj çalışmalarının işletmelerde yapılması esas olmakla birlikte, işletme
yetersizliği gibi hallerde ilgili alan öğretmenlerinin gözetim ve
denetiminde kurumlarda da yapılabilmektedir. Bünyesinde hem
ATL, hem de METEM öğrencisi bulunan kurumlarda zorunlu
staj süresi 600 saate kadar çıkabilmektedir. Ek Derslere İlişkin
Karar uyarınca, Büyükşehir belediyesi sınırları dışındaki küçük
bir ilçede yer alan bir kurumda görev yapan ve stajlarını kendi
okullarında yapan öğrencilerin eğitiminde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, yarıyıl tatili ve yaz tatillerinde haftada en
fazla 16 saat ek ders ücreti alabilmektedirler. Öğretmen sayısının yetersiz olduğu kurumlarda, yaz tatillerinde haftada 16 saat
yapılan staj çalışması yeterli gelmediği için öğretmenlerimiz yıl
içinde hafta sonları da staj çalışmalarına katılmak zorunda kaldıkları için dinlenememekte ve mağdur olmaktadır.
Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, bu
mağduriyetin giderilmesi için gerekli yasal değişikliklerin yapılmasını talep ettik.
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GENEL MERKEZ YÖNETİCİLERİ ŞUBE ZİYARETLERİNE
HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Genel merkez yöneticilerimiz teşkilat çalışmaları kapsamında şube ziyaretlerine devam etmektedir. Şube ziyaretleri sırasında istişare toplantıları
da gerçekleştirilmektedir. 6 Nisan-28 Nisan tarihleri arasında yapılan şube
ziyaretlerinde genel merkez yönetim kurulumuz, üyelerimiz ve şube yöneticilerimizle biraraya gelmiştir. Bu kapsamda Kars, Ağrı, Iğdır, Karabük,
Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Siirt, Bitlis, Muş, Sivas, Erzincan,
Tokat, Konya, Kayseri, Sakarya, Amasya, Samsun, Trabzon, Giresun illeri
ziyaret edilmiştir. Şube ziyaretleri ve toplantılarda genel merkezin çalışmaları hakkında bilgi veren ve sekretarya çalışmalarını anlatan genel merkez
yöneticilerimiz, gündemdeki gelişmeleri de değerlendirmiş ve üyelerimizin
sorularını cevaplandırmıştır.

Ağrı

Denizli

İzmir

Ankara

Muğla

Tokat

Erzincan

Sivas

Siirt ve Bitlis

Muş

Manisa
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TEŞEKKÜRLER, İLKSAN’DA TARİH YAZDIK
İLKSAN delege seçimleri, Van ili hariç, 80 il ve tüm ilçe merkezlerinde yapıldı.
İLKSAN üyeleri yine Türk Eğitim-Sen
delege adaylarına büyük destek verdiler.
Kesin olmayan sonuçlara göre, aşağıda da
görüleceği üzere Türk Eğitim-Sen üyesi delegeler 43 ilde seçimleri açık ara kazanmış görünmektedir. 11İlde Eğitim Bir
Sen, 10 ilde ise Eğitim Sen delegeleri kazanmıştır. 17 İlde ise sonuçlar sendikaların
uzlaşmasına göre belirlenecektir.
Bu sonuçlara göre, Türk Eğitim-Sen
İLKSAN delegelerinin ŞUAN İÇİN
120’SİNİ, Eğitim Bir Sen 28’ini, Eğitim
Sen ise 29’unu almış görünmektedir. Geriye kalan 17 ildeki 45 delege ie sendikalar
arasındaki uzlaşmaya göre belirlenecektir.
Ancak, Türk Eğitim-Sen kazandığı 120
delege ile şimdiden çoğunluğu sağlamış
durumdadır. İLKSAN seçimlerinin sonuçlarını çok iyi değerlendirmek gerekmektedir. İLKSAN’da yalanla, iftira ile bir sonuç
alınamayacağını, bilhassa bir sendika görmelidir. Bu sendika, kendilerine inanma-

oldu ve kendi açtıkları çukurda boğuldular.
Yaptıkları karalama ve iftira kampanyası
ile kendi üyelerini dahi, aleyhlerine çevirmiş, kendi üyelerinden bile itibar görememişlerdir.

yan, korkutarak üye yaptığı, gönüllerinde
yer edinemediği ve güvenini sağlayamadığı
insanlarla bir sonuç alınamayacağını artık
kavramalıdır.

Yalan ve karalama kampanyası ile;
öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının
oluşturduğu ve 1996’dan bu yana, çok iyi
yönetilen İLKSAN’ı ele geçirmeleri mümkün olmamıştır. Eğitim çalışanları, Türk
Eğitim-Sen ‘i destekleyerek, İLKSAN’da
istikrara devam demiştir. Namuslu insanlara çamur atanların kendi pisliğinde
boğulacağını söylemiştik. Aynen, öyle de

GENEL BAŞKAN KAYSERİ’DE İL
İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI
Genel Başkan İsmail KONCUK, Kayseri 1 ve 2 No’lu Şubelerin ortaklaşa düzenlediği İl İstişare Toplantısı’na katıldı.
Genel Başkana Genel Mali Sekreter Seyit
Ali KAPLAN ile Genel Teşkilatlandırma
Sekreteri Talip GEYLAN da eşlik ettiler.
14 Nisan 2012 Cumartesi günü İlçe ve
İşyeri Temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantı, Şube Başkanları Ali BENLİ
ve Ali İhsan ÖZTÜRK’ün açılış konuşmalarından sonra Merkez Yönetim Kurulu
üyeleri Talip Geylan ve Seyit Ali Kaplan
bilgilendirme konuşmalarını yaptılar.
Daha sonra kürsüye gelen Genel Başkan İsmail Koncuk, kapsamlı bir konuş-
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mayla katılımcılara hitap etti.

4688 Sayılı Sendika yasasında değişiklik yapan düzenlemelerin TBMM’de
görüşülmesi sürecinde yapılan çalışmaları
anlatan Genel Başkan, yeni bir mevzi daha
kazanmış olmakla birlikte yasanın mevcut
halinin bir takım sıkıntıları da ihtiva ettiğini belirtti.
Aİş güvencesinin de ciddi tehdit altında olduğunu vurgulayan Genel Başkan
İsmail Koncuk, Hükümetin hem Anayasa değişikliği sürecinde hem de 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu değişikliğinde
memurların iş güvencesinin tartışma konusu yapılarak yeni bir düzenlemeye gidil-

Türk Eğitim-Sen teşkilatları ne kadar
ciddi sendikacılık yaptıklarını, eğitim çalışanlarının, ne kadar güvenini sağladıklarını
bir kere daha dost, düşman her kese göstermiştir. Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi
olarak, tüm yöneticilerimize, üyelerimize,
üyemiz olsun, olmasın bize güvenen ve
destek veren tüm eğitim çalışanlarına yürekten teşekkür ediyoruz.
Biz kimsenin bir yerine hortum takmayacağız. İLKSAN üyeleri, onlara, zaten,
gereken cevabı vermiştir. Kimsenin, Türk
Eğitim-Sen gibi bir sendikayı kirletmeye
gücü yetmeyecektir. 2013’te görüşeceğiz,
palavralarını sallayanların, ne kadar zayıf
ve zavallı olduklarını görmeleri dileğiyle ve
sendikacılığın ne olduğunu görebilmeleri
dileğiyle, yürek dolusu teşekkürler.
mek istendiğini gördüklerini ifade ederek,
“Kamu çalışanları da yaklaşan tehlikeyi
görmelidir. Hükümet, devlet memurlarının iş güvencesine sahip olmasını hazmedememekte ve bir şekilde buna müdahale
etmeyi kafasına koymuş bulunmaktadır.
Çalışma Bakanı sayın Faruk Çelik 657
sayılı kanunun artık köhne bir kanun olduğunu ve yeni bir yasanın hazırlanması
gerektiğini söylerken asıl maksatlarının
iş güvencesi olduğunu saklamamaktadır.
Yine sayın Başbakan görüşmemizde işçi
memur ayrımının kaldırılarak tek tip bir
çalışan statüsü getirilebileceğini söylemiş
ve bizim tavrımızı öğrenmek istemiştir. O
görüşmede kendisine söylediğimi tekrar
etmek istiyorum; kamu çalışanlarının iş
güvencesi dışında her şeyi konuşabiliriz,
ancak devlet memurunun güvencesinden
taviz vermemizi kimse beklemesin.” Şeklinde konuştu.
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ÖMER DİNÇER, ÖĞRETMENLERE
UZMANLIK YOLUNU KAPATTI

MEB Uzmanlığı Yönetmeliği 30 Mart
2012 tarih ve 28249 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik
doğrultusunda uzman yardımcılığı sınavı
11-15 Haziran tarihinde yapılacak. Başvuru tarihi 24-30 Mayıs 2012. Yapılacak sözlü sınav sonucunda 100 uzman yardımcısı
alınacak.
MEB Teşkilat Kanunu değiştirilmeden
önce Bakan Ömer Dinçer Genel Başkanımız İsmail Koncuk’u da davet ederek,
kariyer uzmanlığı sistemini getireceğini
söylemiş ve Türk Eğitim-Sen’den de destek istemişti. Genel Başkan İsmail Koncuk, yapılacak sınava şu anda görev yapan
öğretmenlerin girip giremeyeceğini sordu.
Ömer Dinçer, “Elbette, girecekler” cevabını verdi. Ömer Dinçer’in, bu sınava öğretmenler de girecek taahhüdüne rağmen,
yönetmelik incelendiğinde, yarışma sına-

vına sadece 2010 ve 2011 KPSS Lisans
sınavına girenler başvuru yapabilecek. Bu
durumda 2010 yılında ve öncesinde göreve
başlayan mevcut öğretmenlerin sınava girmesi mümkün görünmemektedir.
Özür grubu tayinleri sözünü de eksik
olarak yerine getiren Sayın Bakan, anlaşılan verdiği sözleri unutmayı alışkanlık
haline getirmiştir. Öğretmenlerin böyle bir
sınava girememesi ne anlama gelmektedir? Ömer Dinçer’in öğretmenlere güven
duymadığını bugüne kadar yapmış olduğu açıklama ve uygulamalardan anlıyoruz.
Ancak, ‘Öğretmenler daha iyi yetişmelidir.
Bunun için gayret sarf edeceğim’ diyen Bakan Dinçer, öğretmenlere uzmanlık yolunu kapatarak mı onların daha iyi yetişmesini sağlayacaktır?
Öğretmenlerin her alanda önünü açması gereken Ömer Dinçer’in, üst düzey

MEB İNADINDAN VAZGEÇMELİ

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından 2011 yılı Haziran ve Temmuz
aylarında atanan öğretmenlerimiz, Bakanlık kararı gereği 5 Eylül tarihinde göreve başlamak durumunda kalmışlardır.
Önümüzdeki yaz döneminde yapılacak
özür durumuna bağlı yer değişikliklerin-

de, daha önceki yıllarda olduğu gibi Bakanlık tarafından “31 Ağustos” tarihinin
baz alınması ihtimal dahilindedir. Bu sebeple 5 Eylül tarihinde göreve başlamak
zorunda kalan öğretmenlerimiz ailelerinden bir yıl daha ayrı kalmak durumunda
kalacakları için büyük mağduriyet yaşayacaklardır.
Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa
gönderdiğimiz yazıda, 2012 yılı yaz döneminde yapılacak özür grubu tayinlerinde “31 Ağustos” tarihi yerine “30 Eylül”
tarihinin baz alınarak mağduriyetlerin
önlenmesi hususunda talepte bulunduk.
Ancak bu talebimize İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hikmet Çolak imzalı
gönderilen yazıda MEB tarafından 30

bürokratlarını atarken de öğretmenleri
göz ardı ettiğini düşündüğümüzde, ‘Ömer
Dinçer’in öğretmenlerle ne alıp veremediği var?’ diye sormadan edemiyoruz.
Milli Eğitim Bakanlığı Uzmanlığı
Yönetmeliği tek kelime ile öğretmenlerin kariyer yapmasını engelleyen bir yönetmeliktir. Hukuki birçok hata ile dolu
olan bu yönetmelik, eşitlik ilkesine aykırı
hükümler de içermektedir. Öğretmenliğe
atanabilmek kırk yaşına kadar mümkün
iken, uzman yardımcısı olmak için otuz
beş yaşını doldurmamış olmak şartı kabul
edilebilir değildir. Beşikten mezara kadar
oku, düsturundan Ömer Dinçer haberdar
mıdır?
Türk Eğitim-Sen olarak Ömer
Dinçer’den yapmasını istediğimiz değişikler şunlardır:
*Öğretmenliğe atanma şartlarını taşıyan isteyen her öğretmen bu sınava girebilmelidir.
*Tüm başvurular yazılı sınava tabi tutulmalı, 70 ve üzerinde puan alanlar mülakat sınavına davet edilmelidir. KPSS şartı
kaldırılmalıdır.
*Mülakat sınavı elektronik ortamda kayıt edilmelidir.
*Uzmanlığa alınacak olanların en az
%50’si, öğretmenlik formasyonu kazanmış
olanlar arasından seçilmelidir.
Yukarıdaki taleplerimizin yerine getirilmemesi halinde öğretmenlik mesleğini
yok sayan söz konusu yönetmelikle ilgili
olarak dava açılacaktır. Ömer Dinçer’i aklıselim davranmaya ve Milli Eğitim Bakanı olduğunu hatırlamaya davet ediyoruz.
Eylül talebimize herhangi olumlu bir cevap verilmemiş; özür grubu tayinlerinin
652 Sayılı KHK hükümleri ve bu hükümler doğrultusunda hazırlanacak yönetmelik ve kılavuzlar doğrultusunda yürütüleceği bildirilmiştir. Ayrıca işlemlere
esas teşkil edecek olan Öğretmen Atama
ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin de
14.09.2012 tarihine kadar hazırlanarak
yürürlüğe gireceği de belirtilmiş durumda.

Milli Eğitim Bakanlığı’nı inadında
vazgeçerek eğitim çalışanlarını mağdur
etmemeye davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki, Bakanlık bu tutumuyla, motivasyonu sağlanamamış ve mağduriyete
mahkum edilmiş öğretmenlerimizin verimli eğitim hizmeti sunmalarını da engellemektedir.
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ÖĞRETMENİMİZE SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ!
Öğretmenlerimize yönelik saldırılara
bir yenisi daha eklendi! Kütahya Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi öğretmeni ve üyemiz Hakan GÜLHAN bugün bir öğrencisinin saldırısı sonucu ağır yaralandı.
Saat 16:30 civarında vuku bulan olayda
bıçakla saldıran T.D. meslektaşımız Hakan Gülhan’ı kalbine yakın noktadan bıçaklayarak ağır yaraladı.
Şükürler olsun ki; arkadaşımız hayati
tehlikeyi atlatmış olmakla birlikte Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda
tedavisi sürmektedir.
Bu son olay bir kez daha göstermiştir
ki, okullarımızda güvenlik sorunu en üst
düzeyde yaşanmaktadır. Bugüne kadar
ülkemizin değişik bölgelerinde ve defalarca asayiş vakaları yaşanmış; fakat bunlara
yönelik etkili tedbirlerin alınması için herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
Sendika olarak yapmış olduğumuz bir
anket çalışmasında da ortaya çıkmıştır ki;
okullarımızın % 54,8’inde özel güvenlik
görevlisi ya da güvenlik kamerası bulunmamaktadır. Olanlar da güvenlik ihtiyacını karşılayacak yeterlilikten çok uzaktır.
Okullarımıza kaynak aktarılmadığı için,
okullarımız bulabildikleri mali imkanlar
çerçevesinde ihtiyaçlarını karşılayabilmekte ve çoğu zaman da yetersiz kalmaktadır.
Bugünlerde özel okullara kaynak aktarmayı düşünen Hükümet yetkililerine

bir kez daha sesleniyoruz: Bırakın hayali
projelere kaynak aktarmayı da, başta güvenlik sorunları olmak üzere, ekonomik
imkansızlıklardan kaynaklanan sorunlarını gidermek için devlet okullarına kaynak
aktarın.
Öte yandan her fırsatta öğretmenlerimizi aşağılamayı, toplum nezdinde itibarsızlaştıracak söylemleri dile getirmeyi
alışkanlık haline getirmiş olan, başta Milli
Eğitim Bakanı olmak üzere tüm yetkililer için de bu son olayın ibret olmasını
diliyoruz. Sizlerin, meslektaşlarımıza karşı
takındığınız bu tavırlarınızla, öğretmenlerimizin öğrencileri ve toplumun diğer
kesimleri tarafından muteber görülmesini
sağlamak nasıl mümkün olacaktır? Siyasetçilerin seçmene şirin görünmek uğruna
ortaya koydukları popülist uygulamalar ve
tribünlere oynamaları, eğitim çalışanlarına
karşı saygısız tutumlara zemin hazırlamaktadır.
Ayrıca, disiplin yönetmeliklerinin
yetersizliği de öğrencilerimizin sağlıklı

KÜTAHYA’DA ÖĞRETMENİMİZE
YAPILAN SALDIRIYI KINADIK

Türk Eğitim-Sen Kütahya Şubesi diğer sendikalarla birlikte, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Öğretmeni Hakan
Gülhan’ın öğrencisi tarafından bıçaklanarak yaralanmasını, düzenledikleri yürüyüş-
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le protesto etti.

Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
önünde toplanan Türk Eğitim-Sen üyeleri, “Öğretmene şiddeti kınıyoruz”, “Öğretmene şiddete hayır”, “Bakanlık uyuma,

eğitimine engel teşkil etmekte ve çocuklarımızın kendilerinden beklenen tutum
ve davranışlardan uzaklaşmasına meydan
vermektedir. Yine sendikamızın yaptığı
anket çalışmasında, öğretmenlerimizin %
43’ü, öğrencilerin okula geliş-gidişlerinde
kesici alet taşıdığını belirtmektedir. Fakat
işte yukarıda ifade ettiğimiz gibi disiplin
yönetmeliklerindeki eksiklikler ile bürokrat ve siyasetçilerin popülist tutumları, öğretmenlerimizi/idarecilerimizi öğrenci ve
veli karşısında etkisiz kılmakta ve vahim
hadiselere engel olunamamaktadır.
Bir kez daha temenni ediyoruz ki;

- Bu son vahim olay sorumlularda şuur
uyanmasına vesile olur ve okullarımızda
yaşanan güvenlik zafiyetlerinin giderilmesine yönelik tedbirler alınır.
- Başta Milli Eğitim Bakanı olmak
üzere bütün yetkililer, bundan sonra, öğretmenlerimizin itibarını artırmaya dönük
kendilerinden beklenen yaklaşımları ortaya koyarlar.

- Öğrencilerimizin daha sağlıklı bir
eğitim ortamına sahip olması amacıyla,
başta disiplin yönetmelikleri olmak üzere
mevzuattaki eksiklikler giderilir.
Hakan Gülhan arkadaşımıza geçmiş
olsun diyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını ve çok sevdiği öğrencileriyle yeniden
bir araya gelmesini diliyor; kendisine yüce
Allah’tan acil şifalar niyaz ediyoruz.

öğretmenine sahip çık” yazılı pankartlarla,
slogan atarak Zafer meydanı’na kadar yürüdü.
Burada Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Kütahya Şube
Başkanı Mehmet Karabekir, meslektaşları adına basın açıklaması yaptı. Karabekir,
“Hakan Gülhan meslektaşımız, öğrencisi
tarafından bıçaklanarak ağır yaralanmıştır. Artık diğer kamu görevlileri gibi öğretmenlerin de can güvenliği kalmamıştır.
Bakanlığın bu hususta gerekeni yapmasını
istiyoruz. Kütahya’da 4 sendika ve üyeleri
olarak bıçaklı saldırıyı kınıyoruz” dedi.
Açıklamanın ardından öğretmenler,
“Öğretmene kalkan eller kırılsın”, “Susma,
sustukça sıra sana gelecek” ve “Şiddete hayır” sloganları attı. Öğretmenler, daha sonra Sevgi Yolu üzerinde protesto yürüyüşlerine devam etti. Ziraat Bankası önünden
tekrar Sevgi Yolu’na dönen grup, eylemlerine Zafer Meydanı’nda son verdi.
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GENEL BAŞKAN SAKARYA’DAYDI

Türkiye Kamu-Sen ve Türk EğitimSen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel
Mali Sekreter Seyit Ali Kaplan ve Genel
Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz
Kocakaplan Sakarya’da İşyeri Temsilcileri İstişare Toplantısına katıldı. Toplantıda
Sakarya Şubesi yönetim kurulu, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların şube
başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe
temsilcileri, işyeri temsilcileri, kadın komisyonları ve üyelerimiz hazır bulundu.

Toplantıda Genel Mali Sekreter Seyit
Ali Kaplan ve Genel Eğitim ve Sosyal İşler
Sekreteri Cengiz Kocakaplan sekretaryalarına ilişkin bilgilendirme yaptı.
Daha sonra bir konuşma yapan Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel

Başkanı İsmail Koncuk toplu sözleşmenin
30 Nisan tarihinde başlayacağını söyleyerek, şunları kaydetti: “30 Nisan tarihinde
toplu sözleşme masasına oturacağız. Toplu
sözleşme kanununun çok eksiklikleri var.
Ancak buna rağmen kanunun adının toplu sözleşme olması önemli bir gelişmedir.
Burada alınan kararlar doğrudan hayata
geçirilecektir. Ancak toplu sözleşme yasa
tasarısı görüşmeleri devam ederken, AKP
Grup Başkan vekili Mahir Ünal tarafından yetkili konfederasyona üye olan memurlara, diğer konfederasyonlara üye olan
memurlardan yüzde 30 daha fazla toplu
sözleşme pirimi verilmesi yönünde bir teklif gelmiştir. Bunu Türkiye Kamu-Sen’in
internet sitesinde yayınladık. Bu teklifi getirenler Plan Bütçe Komisyonu üyesi de-

ğil. Bir sendika bu milletvekillerine yutturmuş, onlar da imzayı atmış. Bunun üzerine
hemen harekete geçtik. Durumu bizzat
Çalışma Bakanı Faruk ÇELİK’le görüştüm. Muhalefet partilerinin de karşı çıkmasıyla teklif geri çekildi. Şayet bu teklif
kabul edilseydi, Memur-Sen üyeleri bizim
üyelerimizden yüzde 30 daha fazla toplu
sözleşme pirimi alacaktı. Böyle ahlaksız bir
teklif olur mu? Bir sendikanın üyeleri birinci sınıf, diğer sendikaların üyeleri ikinci
sınıf vatandaş yerine konulacaktı. Böyle bir
sendikal ahlaksızlık olmaz. Bu delikanlı
adamın değil, aciz adamın teklifidir.”

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in,
memur zam oranının yüzde 5’i geçmemesi şeklindeki açıklamasını da eleştiren
Koncuk, “Bu gayri ahlakidir. Bir insanın
Maliye Bakanı olması, ona Anayasaya aykırı olan bir teklifi söyleme hakkı vermez.
Toplu sözleşme hakkı Anayasal bir haktır.
Ama Maliye Bakanı toplu sözleşme masasını anlamsız hale getirmek, sulandırmak
istiyor. Toplu sözleşme masasında baskı
yaratmak anayasal bir suçtur. Bir oran telaffuz edemezsin. Toplu sözleşme masası,
pazarlık masasıdır” diye konuştu.
Genel Başkan konuşmasında Türkiye
Kamu-Sen’in Toplu Sözleşme talepleri
hususunda da bilgi verdi.

GENEL BAŞKAN MİLLİ EGEMENLİK GECESİ’NE KATILDI

Ankara 6 No’lu Şube, Milli Egemenlik Gecesi düzenledi. Programa; Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Türk Tarım
Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci, Türk İmar-Sen Genel Başkanı Necati Alsancak, Etimesgut Belediye Başkanı
Enver Demirel, Türk Eğitim-Sen Genel
Mali Sekreteri Seyit Ali Kaplan, Genel
Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz
Kocakaplan, Ankara 6 No’lu Şube Başkanı
Veli Keskin ile yönetim kurulu, Ankara 2
No’lu Şube Başkanı Şakir Kaptan Karslı,
Ankara 3 Nolu Şube Başkanı Ertekin Engin ve çok sayıda üyemiz katıldı. Sanatçı
Ahmet Şafak’ın bir konser verdiği geceye
katılım yoğundu.
Bir konuşma yapan Türkiye Kamu-Sen
ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk,
Kamu çalışanlarının iş güvencesinin
tehdit altında olduğuna da dikkat çeken Koncuk şunları kaydetti: “Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik,
‘657 sayılı Devlet Memurları Kanununu

değiştireceğiz. Artık işim rahat, keyfim
yerinde anlayışına son vereceğiz’ diyor. Bu
açıklama şu anlama geliyor: Devlet memurlarının Cumhuriyet tarihi boyunca en
önemli kazanımı olan iş güvencesi tehdit
altındadır. Bu anlayışa karşı tüm kamu
çalışanlarının birlikte yek vücut mücadele etmesi lazım. Ama bunu için sağlam
bir mücadele zeminine ihtiyaç var. Kamu
çalışanları hükümetin talimatıyla hareket
eden yandaş sendikalara destek verdiği sürece en önemli kazanımız olan iş güvencesi
çok uzak olmayan bir gelecekte elimizden
alınacak. Bu nedenle daha güçlü olmalıyız. Teslim olmuş sendikal anlayışa pirim
vermemeliyiz. Mücadeleci, ilkeli ve kararlı

bir sendikacılık anlayışının yanında olduğumuzu ifade etmeliyiz. 2002 yılında taşeron firmalarda çalışanların sayısı 10 bin
idi. Bugün 467 bin. Tam bir sömürü düzeni oluşmuştur. Sömürülen bizim evlatlarımızdır. Çocuklarımızı gelecekte nasıl
bir çalışma hayatının beklediğini herkesin
görmesi lazım. Evlatlarımızın sömürülmesine seyirci kalmamalıyız. Aksi takdirde
çocuklarımız kuralsız, güvencesiz bir sömürü düzeninin kucağına itilecek. Türkiye
Kamu-Sen tüm bunlarla mücadele ediyor
ama sizlerden daha fazla destek bekliyoruz. Her adımımızda sizlerin gücünü hissetmek istiyoruz.”
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EBS’DEN BİR GARİP TEŞEKKÜR!
Zorunlu eğitim kapsamından çıkarılmasından dolayı, okul öncesi eğitiminin
ve öğretmenlerinin akıbetinin meçhule
sürüklenmesi mi,
İkinci kademenin üç yıldan dört yıla
çıkarılması üzerine, zaten yaşanan eksiklere ilaveten, %30 oranında branş öğretmeni ihtiyacının oluşacak olması mı,

Açık öğretim imkanı verilmesiyle,
%69 olan liselerdeki okullaşma oranının
daha da düşecek olması ve çocuklarımızın yüz yüze eğitimden mahrum bırakılmasıyla çocuk işçiliğinin ve çocuk yaşta
evliliklerin daha da yaygınlaşacak olması
mı,

Eğitim Bir Sen Giresun Şubesi, kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen yeni
sistemin kanunlaştırılmasından dolayı,
devasa pankartlar hazırlayarak, başta Sayın Başbakan olmak üzere Milli Eğitim
Bakanı Ömer Dinçer, AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli ve emeği geçenlere teşekkür etmiş!
Öncelikli görevi, temsil ettiği eğitim
çalışanlarının hak ve kazanımlarını korumak olan bir sendikanın, hangi saiklerle
bu methiye dolu serenatı sergilediğini
doğrusu çalışanlar çok merak ediyor.
Acaba;

Özellikle 50.000’in üzerinde sınıf öğretmeninin norm fazlası durumuna düşecek olması mı,
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Eğitim sistemindeki çok radikal bir
değişikliğin hazırlık aşamasına; sosyal tarafların, eğitimcilerin, MEB bürokrasisinin ve hatta Milli Eğitim Bakanının dahi
dahil edilmeden gerçekleştirilmiş olması
mı,
Milyonlarca öğrenci ve yüzbinlerce öğretmenin, her gün yapılan çelişkili
açıklamalar yüzünden, önümüzdeki öğretim yılında ne yapacağını bilemez şekilde tedirginlik içerisinde yaşaması mı,
Yoksa,

Türk eğitim sisteminin, bir partinin
bir grup yetkilisinin fantezilerine kurban
edilmesi mi,
Bu minnet dolu teşekkür mesajının
nedeni olmuştur?

4+4+4’ün Din Eğitimiyle Alakası
Yoktur!

4+4+4 Sisteminin, İmam Hatip ortaokullarının açılması ve din eğitiminin
okullarımızda verilecek olmasının ön

koşuluymuş gibi sunulması doğru da değildir, ahlaki de değildir. Bunların sağlanmasıyla eğitimin 4+4+4 şeklinde kademelendirilmesinin hiçbir ilişkisi yoktur.

Nitekim kamuoyu ve eğitim çalışanları çok iyi hatırlayacaktır; 28 Şubat 2012
tarihinde TBMM’de oluşturulan alt komisyonda sunduğumuz raporumuzda da
belirttiğimiz gibi, Türk Eğitim-Sen zorunlu eğitimin, kesintili olarak 1+5+3+4
şeklinde
kademelendirilmesini
ve
Kuran-ı Kerim ve Hz. Peygamberin hayatının seçmeli ders olarak eğitimin her
kademesinde okutulmasını talep etmiştir.
Yani eğitimin nasıl kademelendirileceği hususu ile din eğitiminin verilmesi
ve imam hatip ortaokullarının açılması
hususu birbirinden bağımsız iki ayrı süreçtir.

Hükümet çevreleri ve eğitim çalışanlarını temsil iddiasında olan bir sendika(!), 4+4+4 sisteminin oluşturacağı
çarpıklıkları ve daha önce kamuoyuna
aktardıkları yalan yanlış bilgilerin çelişkisini toplumun dikkatinden kaçırmak
için; imam hatiplerin orta kısımlarının
açılmasını ve din eğitimini getirdikleri ucubenin bir sonucuymuş gibi yansıtmaktadırlar. Bu, koskoca bir yalan ve
kandırmacadır. Kimsenin toplumumuzu
ve eğitim çalışanlarını aptal yerine koymaya hakkı da yoktur, haddi de yoktur.

Tüm bunlardan dolayı; bu sendikanın,
karmaşanın mimarlarına teşekkür mü
etmesi; yoksa eğitim çalışanlarından, öğrencilerimizden ve toplumumuzdan özür
mü dilemesi lazımdır?
Ne diyelim..!

Takdir eğitim çalışanlarınındır.

TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası 20 Yaşında

GENEL BAŞKAN AMASYA’DAN SESLENDİ:
‘‘TOPLU SÖZLEŞME MASASI BASKI ALTINA ALINAMAZ’’

Amasya Şube Başkanlığı tarafından
düzenlenen İl İstişare Toplantısına katılan
Genel Başkan İsmail KONCUK, Maliye Bakanlığı’nın yaptığı son açıklamayla
Toplu Sözleşme sürecini baskılamaya çalıştığını ifade ederek, bunun hem ahlaki
olmadığını hem de Anayasal bir ihlal olduğunu vurguladı.
20 Nisan 2012 Cuma günü Amasya
Ticaret Odası salonunda tertiplenen programa Genel Mali Sekreter Seyit Ali KAPLAN ile Genel Teşkilatlandırma Sekreteri
Talip GEYLAN’ın yanı sıra İLKSAN Yönetim Kuru Başkanı Tuncer YILMAZ da
iştirak ettiler.
İşyeri ve İlçe temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantının açılış konuşması Şube
Başkanı Kamil Terzi tarafından yapıldı.
İlksan Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer
Yılmaz’ın bilgilendirme konuşmasından
sonra ise Genel Başkan İsmail Koncuk
kürsüye gelerek güncel gelişmelerle ilgili
kapsamlı bir konuşma yaptı.
Maliye Bakanlığı tarafından geçtiğimiz
hafta içerisinde yapılan açıklama doğrultusunda memurların alım gücünün arttığına
yönelik bir algı oluşturulmaya çalışıldığını
belirten Koncuk, “Maliye Bakanlığı doğru olmayan bilgiler üzerinden kamuoyunu
yanıltmaktadır. Açıklanan verileri incelerseniz, adeta, Maliyenin memurlardan alacaklı duruma geldiğini görürsünüz. Böylesi
gayri ciddi bir değerlendirme olamaz. Kaldı ki, Maliye Bakanlığı’nın bu gibi ciddi
bir konuda açıklama yaparken market ve

pazarlardaki çürük sebze ve malzemelerin
fiyatı üzerinden değil(!) devletin kurumu
olan TÜİK’in verileri üzerinden hesaplama yapması gerekirdi. Anlaşılan Maliye
Bakanlığı, toplu sözleşme görüşmelerinde memurlara zam vermemek için hesap
oyunları yapıyor; devlet kuruluşu olan
TÜİK’in rakamlarına itibar etmiyor ve
ürünlerin fiyatlarını kendisi tespit ettiriyor.
Çünkü biz, bu fiyatları zaten her ay takip
ediyoruz. Memur maaşları, TÜİK’in verilerine göre bile sürekli erimektedir.” dedi.
4+4+4 Şeklinde getirilen yeni sistemin
muhtemel sıkıntılarına da değinin Genel
Başkan İsmail Koncuk, “4+4+4 sistemini
topluma imam hatiplerin açılması ve din
eğitimi olarak sunanların gerçekleri çarpıttığını görmek lazımdır. Zorunlu eğitimin
kesintili olması, din eğitimini devlet okullarında ders olarak verilmesi ve imam hatiplerin orta kısımların açılması hususunda
toplumun büyük bir çoğunluğu mutabıktır ve bunu istemektedir. Nitekim sendika
olarak bizim de 28 Şubat 2012 tarihinde
TBMM’de sunduğu raporunda teklifi
vardır. Ancak Hükümet, bu haklı talebin
arkasına sığınarak eğitimi ve eğitim çalışanlarını meçhule sürükleyen ucube uygulamalara neden olmaktadır. Özellikle, 50
binin üzerinde sınıf öğretmeninin norm
fazlası olarak ne olacağı, zorunlu eğitim
kapsamından çıkarılan okul öncesi eğitimin akıbeti ve ikinci dörtten sonra açık
öğretim imkanı verilmesiyle halen %69’
larda olan liselerdeki okullaşma oranının

düşebileceği hususlarında ciddi sıkıntılar
yaşanabilecektir. Türk Eğitim-Sen olarak
bu konulardaki öngörülerimizi ortaya koyduğumuzda bize asılsız ithamda bulunanlar ise şimdi durumu nasıl izah ederinizin
arayışı içerisinde çırpınmaktadırlar.” dedi.

Kamu çalışanlarına yapılan saldırıları da kınayan Genel Başkan, “Başta Milli
Eğitim Bakanları olmak üzere, sorumluluk
makamında olanların öğretmenlere yönelik olumsuz yaklaşımları ve mesleğin itibarını rencide eden uygulamaları; öğrenciler,
veliler ve toplumun diğer kesimlerinin öğretmenlere yönelik yanlış tutumlarına zemin hazırlamaktadır. Şu husus bilinmelidir ki, bugün öğretmenlere yönelik yapılan
saldırıların öncelikli sorumlusu, açıklamaları ve uygulamalarıyla öğretmenlerin itibarını rencide eden yetkililerdir. Buradan
tüm yetkililere ve halkımıza sesleniyorum;
öğretmenlerle beraber kaybedilen aslında
toplumun geleceğidir. Dolayısıyla öğretmenlerimizin ve öğretmenlik mesleğinin
itibarını korumak herkesin görevidir.” şeklinde konuştu.

Genel Başkan İsmail Koncuk beraberindeki heyet, aynı gün öğle saatlerinde, Çorum Şube Başkanımız Mahmut
Alparslan’ın vefat eden annesinin Osmancık’taki cenaze törenine katıldılar. Merkez
Yönetim Kurulu olarak, Şube Başkanımız
Mahmut Alparslan’a sabır ve başsağlığı,
merhumeye yüce Allah’tan rahmet niyaz
ediyoruz.
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GENEL BAŞKAN SAMSUN ŞUBESİ
KADIN ÇALIŞTAYI’NA KATILDI

Samsun 1 No’lu Şube Başkanlığı 21
Nisan 2012 Cumartesi günü “1. Kadın
Çalıştayı” düzenledi.
Yaklaşık beşyüz bayan eğitim çalışanının katıldığı programa Genel Başkan İsmail KONCUK, Genel Mali Sekreter Seyit Ali KAPLAN, Genel Teşkilatlandırma
Sekreteri Talip GEYLAN ile İLKSAN
Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer YILMAZ da iştirak ettiler.
Şube Kadın Komisyonu Başkanı Meral AKALIN ve Şube Başkanı Levent
KURUOĞLU’nun açış konuşmalarından
sonra kürsüye gelen Tuncer Yılmaz 28
Nisan’da yapılacak İLKSAN ilçe temsilcileri seçimi ve kuruluşun faaliyetleri hakkında bilgilendirici açıklamalarda bulundu.
Daha sonra ise kapsamlı bir konuşma
ile katılımcılara hitap eden Genel Başkan
İsmail Koncuk; çalışma hayatının her geçen gün kötüye gittiğini kaydederek, bu
konuda kadınlarımıza büyük görev düştüğünü söyledi. Koncuk şunları kaydetti:
“Bu konuyla en ilgili olması gereken kişiler kadınlardır. Ben kadınlarımızın bir
anne olarak ‘çocuğumu nasıl bir çalışma
hayatı bekliyor?’ diye sormasını isterim.
Bakınız; Türkiye’de taşeron firma eleman
sayısı 2002 yılında 10 bin iken, şimdi 467
bindir. Şayet, son 10 yılda taşeron firma
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elemanlarının sayısı 10 binden 467 bine
çıktıysa, asal atama şekli taşeron firma elemanı olma yolundadır demektir. Benim
çocuğuma kimsenin böyle bir çalışma hayatı dayatmaması lazım. İşte bu noktada
çalışma hayatındaki kadınların sendikal
mücadeledeki yeri neresidir? Kendi evlatlarını sömürmeye yönelik böyle bir tezgâh
kurulurken, çalışma hayatındaki annelerimiz sendikal mücadelenin neresindedir?
Bunun soruların cevabının verilmesi lazım.”
Kadınların sendikalaşma oranının
düşüklüğüne dikkat çeken Koncuk, “Sorumluluk noktasında kadınlar erkeklerin
çok önündedir. Sendikalaşma alanında
da kadınların önder olması gerekir. Ben
buradan tüm Türkiye’deki kadın çalışanlara sesleniyorum: Sendikal mücadelede
yerinizi alınız. Aksi takdirde bu sömürü
çarkı çocuklarımızı ezecektir. 657 Sayılı
Devlet Memurları Kanunu ile ilgili çalışma var. Faruk Çelik, ‘657 Sayılı Kanun
köhne bir kanun. Tarih olmalıdır. Yerine
2012 model bir kanun çıkarılmalıdır” diyor. İş güvencesi olmayan, idari sözleşmeliliği esas alan, esnek çalışma saatleri olan
bir kanun getirilmek isteniyor. Başbakan
kendisini ziyaretimizde, ‘memur-işçi ayrımını kaldırsak, yeni bir istihdam modeli
oluştursak ne dersiniz?’ diye sormuştu.
Ben de ‘kamu çalışanlarının iş güvencesinin korunması şartıyla her türlü tartışmaya varız’ demiştim. Ne yazık ki kamu
çalışanlarının iş güvencesini ellerinden almak istiyorlar. Bu durum hepimizi tehdit
ediyor, çocuklarımızı tehdit ediyor. Birçok
Bakanlık’ta KHK’larla Teşkilat Kanunu
değiştirildi. Daha önce genel müdür, daire
başkanı, şube müdürü olanlar, şimdi An-

kara Beşevler’de boş oturan adam pozisyonundalar. İşte aynı bunun gibi, bir kanunla
kamu çalışanlarının iş güvencesi bir gecede
elinden alınır. Adınız devlet memuru olmaz, başka bir şey olur” diye konuştu.
Sendikal mücadelenin önemine dikkat
çeken Genel Başkan Koncuk, “Nasıl bir
sendikal mücadele istiyoruz? Teslim olmuş,
iktidarın her yaptığını alkışlayan bir sendikal hareket mi lazım? Bakınız 4/C’liler,
daha önce kadrolu çalışıyorlardı. Bir kanunla çalıştıkları işyeri özelleştirildi. Bunun üzerine 4/C’li oldular. 4/C’liler mücadele istiyor. Biz de mücadele ediyoruz.
Ama onların bir kısmı mücadele etmeyecek sendikalara üye oluyor. Gelin Türkiye
Kamu-Sen çatısı altında mücadele edelim.
Yandaşların değirmenine su taşımakla ne
elde edeceksiniz? 4/C’li sayısı on sene
önce 10 bin idi, bugün 45 bin. Daha önce
de, hatırlarsınız, Bakanlar Kurulu kararıyla
öğretmenlikte 4/C’li kısmi zamanlı öğreticilik diye bir model oluşturdular. Bunu
yargıya taşıdık. Bizden başka hiç kimse
olayın farkına bile varmadı. Lafını bile etmediler. Şayet bu model yürürlüğe girseydi, 4/C’li öğretmen alımı asal alım haline
dönüşecekti. Bu iptal edildi. Öğretmenleri 4/B’li olarak aldılar. Sözleşmelilikle de
mücadele ettik. Mitingler yaptık. Sözleşmeli istihdam modeli de tepkilerimiz üzerine kaldırıldı. Ama bugün Milli Eğitim
Bakanlığı’nda değil ama başka kurumlarda
hala 4/B’li alım yapılıyor. Hükümete sesleniyorum: Bu işin yanlışlığına inandığınız
için sözleşmeli öğretmenliği ve memurluğu kaldırdıysanız, niye hala başka kurumlarda 4/B’li alım yapıyorsunuz? Bu milleti
aldatmak anlamına gelir” dedi.

TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası 20 Yaşında

GENEL BAŞKAN TRABZON
İL İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI

Genel Başkan İsmail KONCUK 22
Nisan 2012 Pazar günü düzenlenen Trabzon İl İstişare Toplantısı’na katıldı. Genel Başkana Genel Mali Sekreter Seyit
Ali KAPLAN ve Genel Teşkilatlandırma
Sekreteri Talip GEYLAN da eşlik ettiler.
İlçe temsilcileri ve işyeri temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda Türkiye
Kamu-Sen’e bağlı sendikaların Trabzon
Şube Başkanları da programa katıldılar.
Trabzon 1 No’lu Şube Başkanı Coşkun
Dilber’in açış konuşmasından sonra söz
alan Genel Başkan İsmail Koncuk, sendika gelişmeler ve Toplu Sözleşme süreciyle
ilgili geniş açıklamalarda bulundu.
Türkiye Kamu-Sen’in Toplu Sözleşme
masasına taşıyacağı talepler hakkında bilgilendirmelerde bulunan Genel Başkan,
her zaman olduğu gibi bu sene de kamu
çalışanlarının haklarının takipçisi olacaklarını ifade ederek, “Türkiye Kamu-Sen
hiçbir zaman yalan vaatlerle kamu çalışanlarını kandırmadı, yanlış yönlendirmedi.
He zaman doğruları söyledik, doğruların
savunucusu olduk. Esas güç, kamu çalışanlarını samimi desteğiyle elde edilen
duruştur. Birilerinin balon gibi büyümesi

kimseyi aldatmamalıdır. Balon gibi büyüyenler balon gibi patlayacaklardır. Toplu
Sözleşme masasında yetki cakası satanlar
sanmasın ki, kamu çalışanları adına pervasız olacaklar! Kamu-Sen dün olduğu gibi
bugün de çalışanların haklarının gaspedilmesine, pazarlanmasına müsaade etmeyecektir. Türkiye Kamu-Sen masada imza
yetkisi olmasa da hem kamuoyu nezdinde
hem de çalışanlar nezdinde sözleşme sürecinin en muteber unsuru olacaktır. Sendikamızın onurlu direnci karşısında herkes
haddini bilecektir.” Dedi.
Kamu çalışanlarının hakları sözkonusu
olduğunda eylem yapma cesaretini dahi
gösteremeyenlerin, eylemleri Hükümete yönelik tutumlar olarak değerlendiren
ve bunun içerisinde olamayacağını söyleyenlerin sendikal hüviyetlerini yeniden
gözden geçirmeleri gerektiğini ifade eden
Genel Başkan, “Düşünebiliyor musunuz;
masada talep ettiğiniz bir hak verilmiyor,
bir sendika ortak eylem çağrısında bulunuyor. Fakat siz Hükümet yıpranır diye
eylem çağrısına hayır diyorsunuz. Siz
sendika mısınız, yoksa Hükümetin ARGE kuruluşu musunuz? Bakın geçen gün

Maliye Bakanlığı son bir yılda memurların alım gücünün arttığına dair bazı sahta
veriler yayınladı. Aklınca masada vermeyeceklerine zemin hazırlıyor. Fakat kamu
çalışanları adına Toplu Sözleşmede imza
atma yetkisine sahip olduğunu böbürlene
böbürlene söyleyen sendikadan tık yok.
Bu nasıl sendikal anlayıştır. Yine kim var
meydanda: Türkiye Kamu-Sen. TÜİK tarafından hazırlanmış olan gerçek verilerle
Maliyenin yalanını ifşa eden yine Türkiye
Kamu-Sen. İşte kamu çalışanları bu durumu dikkatle takip etmeli ve iyi değerlendirmelidir.” Dedi.
Genel Başkan İsmail Koncuk, toplantı
öncesinde ise Şube Başkanlığı tarafından
organize edilen ve 40 takımın katıldığı
Halı Saha Futbol Turnuvası’nın açılışını
gerçekleştirdi.
Genel Başkan İsmail KONCUK ve
Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, 23 Nisan
2012 Pazartesi günü de; geçtiğimiz ay içerisinde sendikal faaliyetlerini yürütürken
trafik kazası geçiren Espiye İlçe Temsilciliği ve Giresun Şube Başkanı ve yönetim
kurulu üyelerini de ziyaret ederek geçmiş
olsun dileklerini ilettiler.
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ÖĞRETMENLERİMİZE YAPILAN
SALDIRILARI PROTESTO ETTİK
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Türk Eğitim-Sen, öğretmenlere yönelik şiddeti protesto etmek için Türkiye
genelinde 30 Nisan tarihinde eş zamanlı
eylemler yaptı. Bu kapsamda Ankara’daki
eylem Yenimahalle Endüstri Meslek Lisesi önünde yapıldı.
Eyleme Genel Sekreter Musa Akkaş,
Genel Mali Sekreter Seyit Ali Kaplan,
Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri M. Yaşar Şahindoğan, Genel Dış
İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami Özdemir,
İlksan Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer
Yılmaz, Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Ali
Yazıcı, Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Şakir
Kaptan Karslı, Ankara 3 No’lu Şube Başkanı Ertekin Engin, Ankara 4 No’lu Şube
Başkanı Ahmet Akkoca, Ankara 5 No’lu
Şube Başkanı Sevgi Yalav, Ankara 6 No’lu
Şube Başkanı Veli Keskin ile birlikte Şube
Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda eğitimci katıldı.

Adıyaman

Bilecik

Edirne

Kars

Niğde

Sivas

Tekirdağ

Aydın

Mersin

İzmir

Artvin

Burdur
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Çankırı

Giresun

İstanbul

Konya

Kütahya

Sakarya

YURTKUR’DA
KİK TOPLANTISI
SONUÇLANDI
2012 Nisan dönemi KİK toplantısının gündemi 03.04.2012 tarihinde belirlenmiş ve ele alınacak konular tespit
edilmişti. KİK Toplantısına Sendikamız
adına İzmir 4 No’lu Şube’den Ferdin
KURBAN , Adana 3 No’lu Şubeden
Ata EMİROĞLU ve Ankara 2 No’lu
Şube’den Bekir BAYRAKTAR katıldılar.
Toplantı süresince Kurum çalışanlarının
istek ve beklentilerini gündeme taşıyan
temsilcilerimiz tarafından, idare tarafıyla
mutabık kaldıkları hususları KİK raporu
olarak 25.04.2012 tarihinde imza altına
alındı.
Kurum İdari Kurulu toplantısında
gündeme gelen maddeler şöyle:

-Kurumumuzda aynı işi yapan memur ile V.H.K.İ. veya Bilgisayar İşletmeni kadrosu arasındaki farklılığın giderilmesi için isteyenlerin kadrolarının

V.H.K.İ. veya Bilgisayar İşletmeni olarak
değiştirilmesi için çalışma yapılması.

-Kurum hizmet birimlerinde görev
yapan personelin fiziki imkanlar ölçüsünde misafirleri ile görüşebileceği uygun yerlerin tahsis edilmesi.
-Yurt müdürlüklerinde yaz aylarında
kantin lokanta hizmetinin verilmediği ve
bölge müdürlüklerinde yemek çıkmadığı günler için personele aralıksız yemek
yardımının verilmesi hususunda aksaklıkların giderilmesi.

-Bölge ve Yurt Müdürlüklerimiz
bünyesinde iş yapamaz duruma gelmiş
eski bilgisayarların yenilenmesi ve eksik
bilgisayar ihtiyaçlarının tamamlanması
için çalışma yapılması.
-Kurumumuzda sıra tahsisli olan lojman sayılarının artırılması ve lojmanların boş bırakılmaması hususunda gerekli
çalışmaların ilgili mevzuat çerçevesinde
yerine getirilmesi.

-Bekçi kadrosunda olup da başka görevlerde çalışan personelin giyim yardımlarının çalıştıkları kadroya göre verilmesi.

YÖNETİCİ
KADROLARININ
TESPİTİNDEKİ
DENGESİZLİK
KONUSUNDA MEB’DEN
CEVAP
Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa
gönderdiğimiz yazıda, yürürlükte olan
mevzuat gereği, öğrenci sayısı 500’den
fazla olan her türdeki Anadolu liselerine,
Fen liselerine, Çok programlı liselere, bir
müdür başyardımcısı kadrosu verileceği
belirlendiği halde; her derece ve türdeki
örgün ve yaygın eğitim kurumlarına ancak
müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla
ise bir müdür başyardımcısı norm kadrosu tespit edilebileceğini, buna göre öğrenci
sayısı 1200 ve daha az olan düz liselerde
müdür başyardımcısı norm kadrosu tespit
edilemediğini, Anadolu liseleri, fen liseleri
ve çok programlı liseler ile düz liseler arasında, müdür başyardımcısı norm kadrosunun belirlenmesi açısından oluşan fahiş
farkın eğitim-öğretim hayatının işleyişinde aksamalara sebebiyet verdiğini belirterek, her derece ve türdeki örgün ve yaygın
eğitim kurumlarında müdür başyardımcısı
norm kadrosunun belirlenmesi açısından
getirilen şartlarda değişiklik yapılmasını ve
alt sınırın daha aşağıya çekilmesini talep
etmiştik.
Bakanlığın cevabi yazısında, konuya
ilişkin 652 sayılı KHK kapsamında mevzuat düzenleme çalışmalarının devam etmekte olduğu Sendikamıza bildirilmiştir.
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1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA
GÜNÜ BURSA’DA KUTLANDI

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Bursa’da çalışanlarla birlikte
1 Mayıs’ı kutladı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü
Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu ile birlikte Bursa’da kutlandı. Türkiye Kamu-Sen ve
Türk-İş’e bağlı sendika çalışanlarının katıldığı kutlamada konuşma yapan Türkiye
Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk
çalışanların yaşadığı sıkıntıları dile getirdi.
Genel Başkan’ın konuşmasında özetle
şunlarısöyledi.
“Bizler bu ülkenin işçileri, kamu çalışanları, işsizleri, emeklileri, yoksulları,
kadınları, gençleri için alanlardayız.Türk
milleti olarak barış içinde, özgürce yaşamak için, demokrasi için, ekmek için,
daha güzel bir dünyada, baskısız, insan
onuruna yaraşır bir hayat için birlikteyiz.
En temel insani ve demokratik haklarımız
için buradayız. Sosyal adalet ve eşitlik için
buradayız.Güvencesiz ve kuralsız çalışmanın yaygınlaştığı, yoksulluğun insanların
kaderi olarak sunulduğu, çaresizliğin ve
biat kültürünün pompalandığı bir dönemi
yaşıyoruz. Emekçilerin yarısı kayıt dışında
çalışıyor.
Ulusal İstihdam Stratejisinin çalışanlara karşı olan yaklaşımlarıyla, çalışanlarımızın kıdem tazminatına göz dikiliyor, asgari
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ücret bölgeselleştirilmek, esnek ve kuralsız çalışma biçimleri yaygınlaştırılmak
isteniyor.Bundan 10 yıl önce kamuda 10
bin dolayında olan taşeron işçisi sayısının,
400 binlere ulaştığını üzülerek görüyoruz.
Sendikasızlaştırma yaygınlaşıyor, sendikal
örgütlenmenin önüne engeller çıkarılıyor.
Bu milletin çıkarı savaşlarda değil barıştadır. Çevremizdeki ülkelerin savaşması için değil, barışması için, Atatürk’ün
“yurtta sulh, cihanda sulh” şiarının hayat
bulması için direneceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tüm kurumlarının hukuk devleti anlayışıyla hareket etmesi için
alanlardayız.Anti demokratik sendikal
yasalar değişsin diye, toplu pazarlık ve örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılsın
diye, vatandaşlarımızın yüzü gülsün diye
direneceğiz.
“İnsan onuruna yaraşır iş” herkesin
hakkıdır. İstihdamın korunması, geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi için alanlardayız.
Güvenceli bir çalışma hayatı istiyoruz.
Taşeronlaşmanın son bulmasını, esnek, güvencesiz, sözleşmeli personel istihdamının
kaldırılmasını, asıl işin taşeronlara yaptırılması uygulamasından vazgeçilmesini istiyoruz. Dar ve sabit gelirlinin üzerine bir
karabasan gibi çöken vergi adaletsizliğinin son bulmasını istiyoruz. “Çalışanların,

emeklilerin açlık sınırının altında ücret almasına bir son verilsin” diyoruz.
İşsizlik Fonu’nda biriken paraların peşkeş çekilmesinin önlenmesini istiyoruz.
Sosyal güvenlik fonlarının amacı dışında
kullanılması düşüncesinden vazgeçilmesini istiyoruz.
Ne mutlu ki, bugün burada toplanan
kalabalığa baktığımda, aydınlık bir gelecek görüyorum.Bugün burada toplanan
kalabalığa baktığımda; insanımızın adil
bir ülke, hakça bir paylaşım, insan onuruna yaraşır bir hayat özlemini ve bu uğurda
mücadele etmekte ne denli kararlı olduğunu görüyorum.
Bugün burada, “toplu sözleşme ve grev
hakkı olmayan sendika, sendikalı olmayan çalışan kalmasın” diyen milyonların
iradesini görüyorum.“Babam bugün işten atılmasın” diyen çocukların, yaşama
sevinçlerini görüyorum.Gözlerinize baktığımda gördüğüm ışık, inanmışlığımızın, azmimizin ve kararlılığımızın işareti.
Güzel ülkemin dört bir yanından yayılan
coşku, kardeşliğimizin eseri; geleceğimizin
teminatı.Bu birlikteliğimiz, bu mücadele
azmimiz sürdükçe, önünüzde hiçbir gücün duramayacağından emin olun.Bizleri
ayırmaya, kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışanlar asla bu emellerine ulaşamayacak.Bir
arada kardeşçe, daha çok çalışacağız, daha
çok üreteceğiz, haklarımızı elde edebilmek
için daha güçlü bir mücadele vereceğiz.
Bu birliktelik, bizleri Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine
çıkaracaktır. Bu birliktelik, Türk milletini
ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini, bir ve
bütün olarak ilelebet payidar kılacaktır.
Emekçi, emeğinin, alın terinin ve yüreğinin gücünün farkına vardığında emin
olun, yarınlar daha güzel olacak.Bu coşku,
azim ve umut, çalışanlarımızın üzerine çöken kara bulutları dağıtacak, güneşli, güzel
günlerin habercisi.
Yaşasın hak mücadelemiz, yaşasın kardeşliğimiz, yaşasın 1 Mayıs.”
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ADANA ŞUBELERİ 4+4+4 SİSTEMİNİ PROTESTO ETTİ

Türk Eğitim-Sen Adana Şubeleri
4+4+4 sistemini protesto etmek için eylem yaptı. Eyleme Adana 1 No’lu Şube
Başkanı İbrahim Sezer, Adana 2 No’lu
Şube Başkanı Kamil Köse, Adana 3 No’lu
Şube Başkanı Rıfat Çelik, Adana Şubeleri Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda
eğitimci katıldı. Eylemde açıklama yapan
Adana 2 No’lu Şube Başkanı Kamil Köse,
“Eğitimci olmayan insanların sürece mü-

dahil olması, her gün sistemle ilgili yeni
görüşlerin açıklanması, sürecin mimarlarının ve savunucularının bile kendi aralarında farklı açıklamalar yapması bu konuyla
ilgili ciddi kafa karışıklıklarının olduğunu
ortaya koymaktadır” dedi.
Türk Eğitim-Sen olarak 4+4+4 sisteminin sakıncalarını her platformda dile
getirdiklerini anlatan Köse, “İlkokul eğitiminin 5 yıldan 4 yıla düşürülmesi so-

ADIYAMAN İL MİLLİ
EĞİTİM MÜDÜRÜNDEN
SENDİKAMIZA ZİYARET

AFYONKARAHİSAR
8. GELENEKSEL
VOLEYBOL TURNUVASI

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü
Seyfi ÖZKAN, ve beraberindeki iki yardımcısı ile birlikte 12.04.2012 günü Şubemizi ziyaret etti. Şube yönetim kurulu
üyelerimizin de hazır bulunduğu görüşmede, Adıyaman’daki eğitim ve eğitimcilerin
sorunları dile getirildi.

Türk Eğitim-Sen Afyonkarahisar
Şubesi’nin düzenlediği 8. Geleneksel Voleybol turnuvası başlıyor.

Özellikle son günlerde meydana gelen
disiplinsizlik olayları ve öğretmenlerimizin
uğradıkları mağduriyetleri dile getiren Şube
Başkanı Şemsettin AĞAR, Milli Eğitim
Müdürlüğünün bu konuda daha duyarlı olmasını talep etti. Milli Eğitim Müdürü Seyfi
ÖZKAN ise konuyu yakından takip edeceğini ve İl Valisi’ne durumu iletip, gerekli önlemlerin alınacağını ifade etti.

Afyonkarahisar Şubesi bir açıklama yaparak; il çapında 26 takımın eleme
usulü yarışacağı turnuvayı, okullararası dostluk ve dayanışmayı geliştirmek ve
Afyonkarahisar’ın spor hayatına katkı sağlamak amacıyla düzenlediklerini kaydetti.

Turnuva; 16.04.2012 tarihinde başlayıp, 07.05.2012 tarihinde yapılacak olan
final karşılaşmasıyla sona erdirilecektir.
İlk üç takım kupa ile ödüllendirilecektir.

nucunda 50 bin sınıf öğretmeninin norm
kadro fazlası duruma düşeceğini, atama
bekleyen sınıf öğretmenlerinin atamalarının yapılamayacağını, hatta atama bekleyen sınıf öğretmenlerinin sayısının gelecek
yıllarda daha da artacağını, 5 yıllık ilkokul
eğitimi konusunda engin tecrübelerimizin
çöpe atılmasının eğitim için büyük hata
olacağını, ikinci kademe eğitiminin 3 yıldan 4 yıla çıkarılmasıyla branş öğretmeni
ihtiyacı oluşacağını, birinci ya da ikinci
kademe eğitiminden sonra öğrencilere
açık öğretim imkanı sunmanın Türkiye’de
okullaşma oranlarını düşüreceğini, 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 çocukların
ilkokul birinci sınıfa başlamasının telafisi
mümkün olmayan zararlara sebebiyet vereceğini ifade etmiştik. Türk Eğitim-Sen
olarak, 1+5+3+4 sistemini ortaya koyuyoruz. Tüm bu uyarılarımıza rağmen siyasi
erk bildiğini okumaktadır.” ifadesini kullandı.

ANKARA 1, 4 VE 5 NO’LU
ŞUBELERDEN GENEL
BAŞKAN KONCUK’A
TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Türk Eğitim-Sen Ankara 1, 4 ve 5
No’lu Şubelerinin Kadın Kolları Başkanları Fadime ALEMDAROĞLU, Ayşe
KARAPINAR ve Zehra BERBER,
04.04.2012 tarihinde Türkiye KamuSen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
İsmail KONCUK’u makamında ziyaret
ettiler. Şubelerin kadın temsilcileri Türk
Eğitim-Sen’in 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü münasebeti nedeniyle Antalya’da
düzenlediği çalıştay için Genel Başkan’a,
Merkezi Yönetim Kurulu Üyelerine ve
emeği geçen tüm sendika yetkililerine diğer illerinde Kadın Kolları adına teşekkürlerini ilettiler.
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AMASYA’DA TERÖR OLAYLARI PROTESTO EDİLDİ

Amasya’da 2 askerin şehit olması ve 6
askerin yaralanması ile sonuçlanan terör
saldırısı protesto edildi. Türkiye KamuSen Amasya İl Temsilcisi Kamil Terzi,
“Acımız ve öfkemiz büyük” dedi.
Türkiye Kamu-Sen üyeleri, Valilik
önünde toplanarak, terör saldırılarını sloganlar eşliğinde protesto etti. Türkiye

Kamu-Sen Amasya İl Temsilcisi Terzi
yaptığı açıklamada, “Her gün birkaç yiğidimizi kara toprağa veriyoruz. Sözde demokratik açılım politikalarıyla şımartılan
hainler milletin bağrını yakıyor. Televizyon köşelerinde Sevr paylaşımları yapanlar, Türk’e kin kusanlar baş tacı ediliyor,
Ermeni’yim diyenler alkışlanıyor.” şeklinde
konuştu.

HATAY 2 NO’LU ŞUBEDEN ANAYASA KONFERANSI

Hatay 2 No’lu Şube yapılacak olan anayasa değişikliklerine ışık tutmak amacı ile
“ANAYASAYA MİLLİ BAKIŞ” konulu
konferans düzenledi. Konuşmacı olarak
Gazi Üniversitesi Anayasa Hukuk Profesörü Prof. Dr. Hasan Tunç’un katıldığı
konferansın ilki 19 Nisan 2012 Perşembe
günü Dörtyol’da, ikincisi 20 Nisan 2012
Cuma günü İskenderun’da yapıldı.

Şube Sekreteri Yaşar Gürakan, “Amacımız eğitimcileri ve halkımızı yapılacak
olan yeni anayasa çalışmaları konusunda
bilgilendirmek ve bilinçlendirmektir. Sorumlu sendikacılık gereği bunu kendimize
görev bilerek hocamızı davet ettik. Sağ olsunlar kendileri de yoğun çalışma tempolarına rağmen bizlere vakit ayırdılar.” dedi.

ANTALYA 1 NO’LU ŞUBE
“ANAYASA, DEMOKRASİ
VE TERÖR” KONULU
KONFERANS DÜZENLEDİ

Türk Eğitim-Sen Antalya Şubesi tarafından Korkuteli, Serik ve Antalya Merkezde olmak üzere ‘’Anayasa, demokrasi
ve terör’’ konulu konferans düzenlendi.
Emekli Albay Yazar Erdal Sarızeybek, konferanslarda yaptığı konuşmada,
Anadolu’nun dünyanın merkezi ve zengin
bir bölgesi olduğunu belirtti. Anadolu topraklarının sahibinin Türkler olduğunu ifade
eden Sarızeybek, Türkiye Cumhuriyeti’nin
Anadolu’da yaşayan herkesi bağrına bastığını kaydetti. Şu anda Türkiye’de Türklüğün tartışılır hale geldiğini ileri süren Sarızeybek, ‘’Türklük ırk esasına dayanmaz.
Türklük bir uygarlıktır, bir kültürdür. Biz
de Türkiye’nin sahipleriyiz. Anayasadan
Türk, Türk milleti ve Atatürk kavramlarının çıkarılmasına asla izin vermeyiz. Bu
kavramlar çıkarsa, ortaya bir ulus değil,
sürü kavramı çıkar. Biz sürü değiliz. Bugün
bölgede yaşanan olayların içinde doğrudan
İsrail var. İsrail, Müslüman ülkeleri etnik
temelde karıştırıyor’’ dedi.

AYDINLAR OCAĞI GENEL BAŞKANI PROF. DR. MUSTAFA ERKAL
İSTANBUL 3 NO’LU ŞUBEMİZİN KONUĞU OLDU
Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Sayın
Prof. Dr. Mustafa Erkal, 28 Mart Çarşamba akşamı saat 18:45’te şubemizdeki
“Neşet Dudak Toplantı Salonu”nda gündemdeki önemli konulara ilişkin konuşma yaptı.
Şube
Başkanımız
Ali
İhsan
Hasanpaşaoğlu’nun açılış ve takdim konuşmasının ardından sözlerine başlayan
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Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Sayın
Prof. Dr. Mustafa Erkal, yeni anayasa çalışmaları kapsamında yapılmak istenen
değişiklikleri, Ortadoğu’da yaşanan siyasi
gelişmeleri ve Arap Baharını ve küreselleşme adı altında milli devleti hedef alan
çalışmaları oldukça detaylı bir biçimde
üyelerimize aktardı. Soru-cevap kısmının
ardından yapılan ikramlarla programımız
sona erdi.
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BURDUR’DA “SÖZDE
ERMENİ SOYKIRIMI”
KONULU KONFERANS

Türkiye Kamu-Sen Burdur İl Temsilciliği tarafından, Prof. Dr. Yusuf
Halaçoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı
bir konferans düzenlendi.
Programın açış konuşmasını yapan İl
Temsilcisi Orhan AKIN yaptı.
Ardından Türk Tarih Kurumu eski
Başkanı ve Kayseri Milletvekili Yusuf
HALAÇOĞLU konferansına başladı.
Konferansta yaptığı konuşmada, Türk
Milletinin Ermeni Soykırım suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu söyleyen Prof.
Dr. Yusuf Halaçoğlu, Türkiye’ye bu suçlamayı getiren devletlerle yapılan savaşları hatırlatarak, bu devletlerin Ermenileri
eğiterek Türklere karşı kışkırtan bir ortam
hazırladıklarını söyledi. Türklerin 18 imparatorluk kurmuş bir millet olduğunu
dile getiren Yusuf Halaçoğlu; “Türkler
farklı din, dil ve kültürden insanları birarada yaşatabilmişlerdir. Osmanlı, dünyada
altın oranı yakalayan devlettir. 500 seneden fazla hakim olduğu yerlerde, emperyalist bir yaklaşım sergileyen bir devlet
olmamıştır. Osmanlı hakimiyeti altında
yaşayan milletler kültürlerini, dinlerini,
dillerini unutmamışlardır. Bu milletler benliklerini unutmamayı Türklere borçludur.
Ama Türkler batı emperyalizmi tarafından
soykırımla suçlanmıştır.”dedi.

www.turkegitimsen.org.tr

HATAY 2 NO’LU ŞUBE
İLÇE TEMSİLCİLERİ
İSTİŞARE TOPLANTISI
YAPTI

KAYSERİ 1 NO’LU
ŞUBE’DEN BAŞARIYA
ÖDÜL

Türk Eğitim-Sen Kayseri 1 No’lu Şube
2011/2012 Eğitim- Öğretim Yılı Okullar
Arası Futbol Yıldızlar ve Küçük Erkekler
il birincisi Şükrü Malaz İlköğretim Okulunu ödüllendirdi.
Türk Eğitim Sen Hatay 2 No’lu Şube
İlçe İstişare Kurulu İskenderun’da yapıldı.
Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Dörtyol ,
Erzin ve Belen Temsilcilik Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantıda bir konuşma yapan Şube Başkanı Ahmet Akça
yaklaşan Toplu Sözleşme sürecine dikkat
çekti. Akça, şube olarak şu anda bölgede
yetkili sendika olduklarını ve üye kayıt
çalışmalarını hızla devam ettiğini söyledi.
Akça önümüzdeki ay yapılacak olan İlksan
Temsilciliği Seçimlerinde de sendika olarak destekleyecekleri adayları belirlediklerini bu seçimi de önemsediklerini belirtti.

GEREDE İLÇE
TEMSİCİLİĞİ ŞAMPİYON
OLDU

Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü
tarafından polis haftası münasebetiyle
düzenlenen kurumlar arası voleybol
turnuvasına Türk Eğitim-Sen Gerede
İlçe Temsilciliğimizde katıldı. 13 takımın mücadele ettiği turnuvada Gerede
Türk Eğitim-Sen Temsilciliğinin kurduğu takım şampiyon olarak ipi göğüsledi.

Şube başkanı Ali BENLİ, törende
yaptığı konuşmada takdir edilmeyen başarının, güzel davranışların bulunduğu
yeri terk edeceği ilkesinden hareket ederek; kültürel, sportif vb. alanlarda başarı
gösteren okullarımızı ödüllendirdiklerini,
bundan sonra da ödüllendirmeye devam
edeceklerini belirtti.

NALLIHAN’DA BANU
AVAR RÜZGÂRI

Türk
Eğitim-Sen
Nallıhan
Temsilciliği’nin konuğu olarak Nallıhan’a
gelen gazeteci, yazar ve televizyon yapımcısı Banu Avar bir söyleşi gerçekleştirdi.

Nallıhan Ayhan Sümer Kültür
Merkezi’nde gerçekleşen “Kaçın Demokrasi Geliyor” adlı söyleşiye Nallıhan halkı
yoğun ilgi gösterirken; Nallıhan Belediye
Başkanı A. Adnan Okur, Sarıyar Belediye Başkanı Halil Ünsal, Türk Eğitim-Sen
Ankara 5 No’lu Şube Başkanı Sevgi Yalav
da dinleyiciler arasındaki yerini aldı.

İki saat süren söyleşinin ilk bölümünde,
başta ülkemizde ve Ortadoğu’da yaşanan
olaylarla ilgili bilgi aktaran Banu Avar;
Küresel rüzgârın ve gücün Türkiye ve Ortadoğu üzerinde oynadığı oyunları, kendisinin yaşadığı ve tespit ettiği hususları
Nallıhan halkına anlattı.
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İRAN’DAKİ URMU
GÖLÜ “KADERİNE TERK
EDİLMESİN” ÇAĞRISI

Türk Eğitim-Sen Kayseri 2 No’lu Şube
ile Çevre ve İnsan Derneği, İran’da Azerbaycan Türkleri’nin yaşadığı bölgede yer
alan Urmu Gölü’nün kurumaya terk edilmemesi için acil önlemler alınması çağrısında bulundu.
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen
basın açıklamasında konuşan Türk Eğitim
Sen 2 No’lu Şube Başkanı Ali İhsan Öztürk, dünyanın ikinci büyük tuz gölü olan
Urmu Gölü’nün kasten kurutulmak istendiğini ve STK’ların söz konusu olaya sessiz
kalmamaları gerektiğini söyledi.

KOCAELİ 2 NO’LU ŞUBE
ÖĞRETMENLERE SAHİP
ÇIKTI

Türk Eğitim-Sen Kocaeli 2 No’lu
Şubesi’nin Yenikent Aile Sağlığı Merkezi
Yönetici Aile Hekimi Dr. Kuntay Kerim
İNÇKİ’nin öğretmenler ile ilgili haksız
ithamları hakkında basın açıklaması yaptı.
Açıklamayı yapan Şube Başkanı Mustafa
Kılıç özetle şunları söyledi: “Yıllardan beri
öğretmenlik mesleğini ve öğretmenleri
itibarsızlaştırmak, toplumdaki statüsünü
yerle bir etmek amacıyla söylenmedik söz,
yapılmadık eylem neredeyse kalmamıştır.
Son olarak Yenikent Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan Dr.Kuntay Kerim İNÇKİ, kamu personelinin sağlık kurumlarına
başvurmasında sevk zorunluluğunun kalk-
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İSTANBUL 3 NO’LU ŞUBE’DE YÜKSEK LİSANS
PROGRAMI BAŞLADI

Türkiye Kamu-Sen ile Okan Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereğince
şube binasındaki “Neşet Dudak Toplantı
Salonu” nda 25 Mart 2012 tarihi itibariyle
eğitim yönetimi alanındaki yüksek lisans
programı başladı. Okan üniversitesi yetkililerinin de bulunduğu programın açılışında Şube Başkanı Ali İhsan Hasanpaşaoğlu bir konuşma yaptı. Hasanpaşaoğlu
şunları söyledi: “Üyelerimize sağlanan bu
imkandan dolayı Türkiye Kamu-Sen ve

Okan Üniversitesi’ne teşekkür ederim. Arkadaşlarımız uzak üniversite kampüsleri
yerine, evlerine çok yakın olan şube merkezimizde derslerine devam edeceklerdir.
Programa katılan arkadaşlarımıza başarılar
diliyorum. Türk Eğitim-Sen olarak üyelerimize en iyi hizmeti vermeye bundan
sonra da devam edeceğiz” diyerek sözlerini
tamamlayan Şube Başkanımız Ali İhsan
Hasanpaşaoğlu’nun konuşmasının ardından ilk ders başladı.

mış olması ile birlikte bölgede çalışan öğretmenlerin başvurularında ciddi bir artış
olduğunu belirterek, her gün abartısız 8-10
arasındaki öğretmenin kurumuna başvurarak mesailerine gitmediğini, öğretmenler
tarafından kullanıldıklarını, ilaç yazdırdıklarını, usulsüz rapor istediklerini ve bunu
engelleyemediklerini belirten 08.03.2012
tarihli yazı ile biz eğitim çalışanlarını Toplum Sağlığı Merkezine, onlar aracılığı ile
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne şikâyet
etmiş bulunmaktadır. Biz de kendisine
soruyoruz: Görevini yapmayan, keyfi sevk
alan öğretmeler kimlerdir? Acaba kendisi
öğretmelerin muayeneden sonra derse girip girmediklerini takip etmiş midir? Nasıl
ki bıçak parası talep eden, yanlış teşhislerden dolayı ölüme sebebiyet veren, sadece
ameliyat parası almak için her önüne geleni masaya yatıran bazı doktorlardan dolayı
bütün doktor camiası zan altında bırakılamazsa, siz de eğitim camiasını töhmet
altında bırakamazsınız. Bizler sorumluluğumuzun farkında olan, peygamberlik
mesleği gibi ulvi bir mesleğe gönül vererek
sizleri yetiştiren, işin madde boyutundan
çok mana boyutuyla uğraşan bir camiayız.
Bütün eğitim çalışanlarını isim belirtmeden suçlayıp, toplum önünde saygınlığımızı ayaklar altına alan doktoru ve ona destek
veren anlayışı şiddetle kınıyoruz. “

İLKSAN YÖNETİM
KURULU BAŞKANI
TUNCER YILMAZ
MUĞLA’DAYDI

28 Nisan 2012’de yapılacak olan İlksan seçimleri dolayısıyla İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer YILMAZ ve
Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin TORUN
Muğla’da toplantı yaptı.
Toplantıya Türk Yerel Hizmet Sen
Genel Başkanı İlhan KOYUNCU, Türk
Eğitim Sen Başkanı Mürsel ÖZATA ve
Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Temsilcileri
ve İlksan İlçe temsilci adayları ile Muğla’da
ki üyelerimiz katıldı.
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MEHMET AKİF VE
CANAKKALE

Şanlıurfa Şube Çanakkale-İstiklal
Marşı-Mehmet Akif ERSOY adli ezgi-şiir dinletisi programı düzenledi. Şube
Başkanı Hikmet KARAKUS programda
yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Türk
savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale, kutsal vatanımız için canlarını
feda eden şehitlerimizin destanlar yazdığı,
kahramanlıklarını gösterdiği eşsiz bir savaştır. Çanakkale zaferi, vatanın bütünlüğü
ve ulusun bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Türk Milletinin neler başarabileceğinin en güzel kanıtıdır” dedi. Daha sonra
gecede şiir dinletisi yapıldı.

HİLVAN İLÇE TEMSİLCİLİĞİ
İŞYERİ TEMSİLCİLERİ
TOPLANTISI YAPILDI

Şanlıurfa ili Hilvan İlçe Temsilciliği
Okul Temsilciler Toplantısı Yapıldı. Hilvan İlçe Temsilcisi Halil İbrahim BAYAT
toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “İlksan seçimleri 28 Nisan 2012 tarihinde ülke genelinde yapılacak. Hilvan’da
Türk Eğitim Sen’in adayı Teoman Yalçın
oldu. Hilvan’da Türk Eğitim-Sen adayına
çalışmalarında başarılar diliyor, bu konudaki desteklerinizi bekliyoruz.”

SİVEREK VE
VİRANŞEHİRDE
İLÇE TOPLANTILARI
DÜZENLENDİ

Türk Eğitim-Sen Şanlıurfa Şubesi her
hafta bir ilce gezisi yaparak, üyeler ile birlikte sosyal aktiviteler düzenlemektedir. Bu
kapsamda Siverek ve Viranşehir’de İlçelerinde üyeler ve temsilcilerle bir araya gelen
Şanlıurfa Şube Yönetim Kurulu kapsamlı
bir istişare gerçekleştirdi.

SUSUZ TEMSİLCİLİĞİ
ÜYELERİYLE BİRARAYA
GELDİ

MERSİN 1 NO’LU
ŞUBE TEMSİLCİLER
TOPLANTISI YAPILDI

Türk Eğitim-Sen Kars Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri ve Kadın Kolları, Susuz İlçe Temsilciliği tarafından hazırlanan
sohbet toplantısında eğitim çalışanlarıyla
bir araya geldi.

Sendikamızın Mersin Suphi Öner
Öğretmenevi’nde düzenlediği Temsilciler
Toplantısına; Şube Yönetim Kurulu, Merkez İlçe Temsilcileri ve yönetim kurulları,
İşyeri Temsilcileri ve İlksan adaylarından
oluşan 300 kişilik bir kalabalıkla katılım
gerçekleşmiştir.
Toplantıya Türkiye Kamu-Sen Adana İl Temsilcisi Kamil KÖSE ve Türk
Eğitim-Sen Adana 2 No’lu Şube Sekreteri Fahri GÖK’te misafir olarak katılmıştır.
Şube Başkanımız Tevabil AKINCI
katılımcılara yoğun ilgilerinden dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki toplantı ve
eylemlerde de yine destek beklediklerini
söyledi. AKINCI ayrıca üye ve temsilcilerimizden herhangi bir olumsuzluk durumunda mutlaka sendikamızı bilgilendirmelerini istedi. Katılımcılar en az birer üye
yaparak destek olacakları sözünü verdiler.
Şube Başkanımız Tevabil AKINCI
gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduktan sonra katılımcılara teşekkür
ederek toplantıyı bitirdi.

MEKANIN CENNET
OLSUN HACI MURAT
YILMAZ

Türk Eğitim-Sen Mersin Şubesi tarafından Rahmetli Şube Başkanımız Hacı
Murat YILMAZ’ın ölümünün 5. yılında
Köşk lokantasında geniş katılımlı bir yemek düzenlendi. Şube Başkanımız Tevabil
AKINCI, gelen misafirlere katılımlarından dolayı teşekkür edip, Rahmetli Başkanımızı unutmadığımızı ve onu rahmetle andığımızı belirten bir konuşma yaptı.
Daha sonra Türk Diyanet Vakıf-Sen Şube
Başkanı Salih ÖZBAY ve Türk SağlıkSen Şube Sekreteri Ali TAN tarafından
Kuran-ı Kerim ve mevlit okunarak merhum yadedildi.

Susuz ilçe yönetiminden Esra Fadime YAYLA ve Gürsel URAY’ın organize ettiği programda konuşma yapan İlçe
Temsilcisi Gürsel URAY, “Eğitim çalışanlarının ve kamu çalışanlarının yaşadığı
sıkıntıları hepimiz biliyoruz. Sosyal ve özlük haklarımızın korunması, savunulması
noktasında özellikle Türk Eğitim-Sen’in
katkıları çok büyüktür. Bizler yönetim
olarak, sizler de üyelerimiz olarak haklarımızın en iyi savunulduğu, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağına inandığımız
Türk Eğitim-Sen’de olmaktan dolayı onur
duyuyoruz. İl yönetimi olarak bizi yalnız
bırakmayıp Susuz İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen bu anlamlı programa
katıldıklarından dolayı Türk Eğitim-Sen
Kars Şubesi Yönetim Kuruluna ve Kadın
Kollarına teşekkür ederim” dedi.
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MERSİN 1 NO’LU ŞUBE
4+4+4 SİSTEMİNİ
PROTESTO ETTİ

Türk Eğitim-Sen Mersin Şube Başkanı Tevabil Akıncı, Hükümetin yasalaştırdığı 4+4+4 eğitim sistemini Taş Bina
önünde yaptığı basın açıklaması ve eylem
ile eleştirdi.
1+5+3+4 şeklinde bir eğitim sistemini
savunduklarını anlatan Akıncı, 4+4+4 sis-

ÇAYCUMA
TEMSİLCİLİĞİMİZ ŞEHİT
AİLELERİMİZİ UNUTMADI
Türk Eğitim-Sen Çaycuma İlçe Temsilciliği, Şehitler Haftası münasebetiyle
Çaycuma’daki şehit aileleri için yemek
düzenledi. Çaycuma Belediye Başkanı
Mithat Gülşen ve Türk Eğitim-Sen Zonguldak Şube Teşkilatlandırma Sekreteri
Emrullah Deliacı’nın da katıldığı yemek
programına Çaycuma ve köylerinde yaşayan çok sayıda şehit ailesi katıldı.
Şehit ailelerine minnetlerimizi bildirmek ve onları unutmadığımızı bir kez
daha ifade edebilmek için bir araya gel-

MARDİN ŞUBEMİZ
EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET
ADALETSİZİLĞİNİ
PROTESTO ETTİ
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teminin uygulandığında en az 50 bin sınıf
öğretmeninin norm kadro fazlası durumuna düşeceğini kaydetti.
Akıncı; “Bu sayıya okul öncesi öğretmenleri dâhil değildir. Diğer taraftan
atama bekleyen öğretmenleri de bu sayıya katacak olursak, durumun vahameti
bir kez daha otaya çıkacaktır. Eğitim sistemini mağdur edecek 4+4+4 sistemi 18.
Milli Eğitim şurasında Eğitim Bir-Sen’in
sunduğu ve hükümetin de bu sistemi derhal kabul ettiği unutulmamalıdır. Bu sistemin eğitim çalışanlarını mağdur edeceği
hiç hesaba katılmamıştır. Tüm eğitim çalışanlarına buradan sesleniyorum; eğitim
çalışanları bu yasanın çıkmasına taraf olan
sendikayı sorgulamalıdır.
Ülkemizde ilkokul eğitimiyle ilgili
yani 5 yılla engin bir tecrübeye sahibiz. Bu
tecrübe bir çırpıda çöpe atılmamalı. Türk
Eğitim-sen olarak bizim önerimiz şudur;
1+5+3+4 kesintili eğitim sistemidir.
diklerini ifade eden Türk Eğitim-Sen
Çaycuma Temsilcisi Zerrin Güneş şunları
söyledi: “Türk Eğitim-Sen Çaycuma Temsilciliği olarak bu akşam şehit ailelerimize
olan minnet borcumuzu ödemek için bir
araya toplandık. Çaycuma’da yaşayan tüm
şehit ailelerimize ulaştık ve davet ettik. Sağ
olsunlar, neredeyse tamamına yakını etkinliğimize iştirak etti. Vatanı vatan yapan,
vatanı için canını feda eden şehitlerimizi
anmak, onlara rahmet okumak ve aynı zamanda onlara minnet duygularımızı ifade
etmek amacıyla bugün buradayız. Çok yoğun bir katılım oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehitlerimize Allah’tan
rahmet, geride kalan ailelerine de sabırlar
diliyoruz.”

Türkiye Kamu-Sen Mardin İl Temsilciliği “Eşit İşe Eşit Ücret” talebini güvercin
uçurarak ve mendil açarak hükümete duyurmaya çalıştı.
Türkiye Kamu-Sen Mardin İl Temsilciliği, Mardin’in Yenişehir semtinde öğretmenlere ve akademisyenlere verilmeyen ek
ödemeleri kınamak için eylem yaptı. Eylemde güvercin uçuruldu ve mendil açılarak adaletsizlik protesto edildi.

YOZGAT ŞUBESİ
İŞYERİ TEMSİLCİLERİ
TOPLANTISI YAPILDI

Türk Eğitim-Sen Yozgat İşyeri
Temsilcileri toplantısı yapıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Yozgat Şube
Başkanı Seyfi Bayraktar şunları söyledi: “Türk Eğitim-Sen; Türk çalışma
hayatında, yola çıktığı andan beri hep
farklı bir bakış açısı, farklı bir mücadele
azmi ve farklı bir renk getirmiştir. Bu
fark, alanlarda yapılan eylem ve etkinlikle ortadadır. Sendikal mücadelede
onurlu ve dik duruşunu bozmadan,
eğitim çalışanlarının haklarını savunan,
elde ettiği kazanımları kaybetmemek
için gayretini hız kesmeden sürdüren,
eğitim çalışanlarının pek çok konuda sorunlarını çözüme ulaştıran Türk
Eğitim-Sen; çaresiz eğitim çalışanlarının çaresi, kimsesiz eğitim çalışanlarının kimsesi olmuştur. Adımız ve
kurumsal kimliğimiz bizim şahsiyetimizdir. Mücadelemizi de bu ilkeler
doğrultusunda yapmaktayız. İşte bunun için Türk Eğitim-Sen olarak tepeden tırnağa, en büyükten en küçüğe, bu
işe gönül vermiş, yüreğini, aklını koymuş Türk Eğitim-Sen gönüllüleri her
sabaha güneşle beraber sanki mücadeleye ilk kez başlıyor gibi başlamalıdır,
Dünkü kazanımlarımızı unutmadan
yeni kazanımlar için çalışmaya, yaptıklarımızı bıkmadan usanmadan anlatmaya, ulaşılmadık bir eğitim çalışanı
kalmayana kadar çalışmaya mecburuz.
Önümüzde 15 Haziran’a kadar zorlu bir süreç var. Bu süreçte tüm işyeri
temsilcilerimiz ve üyelerimize büyük iş
düşmektedir. Tüm insanlara sendikacılığın ne kadar önemli olduğunu, Türk
Eğitim-Sen’in Kamu çalışanlarına neler kazandırdığını anlatmalı ve üye olmalarını sağlamalıyız. Türkiye’nin Türk
Eğitim-Sen’e her zamankinden daha
çok ihtiyacı var.”
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YENİ DOĞANLAR
• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Mahmut
GÜL’ün oğlu olmuştur
• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Muhittin ve Feride KESTEK çiftinin kızı olmuştur.
• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Mehmet
Fatih ve Zeynep ARICI çiftinin kızı olmuştur.
• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Halil
SEKİ’nin kızı olmuştur.
• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Fevzi
Kültigin ve Sevda EROĞLU çiftinin çocuğu
olmuştur.
• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Baykal
ve Aynur BAŞDEMİR çiftinin oğlu olmuştur.
• Afyonkarahisar Şubesi üyelerinden Arslan GÜNDOĞU’nun oğlu olmuştur.
• Afyonkarahisar Şubesi üyelerinden Abdullah KAYA’nın oğlu olmuştur.
• Afyonkarahisar Şubesi üyelerinden Canan ÇİÇEK’in kızı olmuştur.
• Ağrı 1 No’lu Şube Mali İşler Sekreteri Serkan DEMİRCİ’nin oğlu olmuştur.
• Ağrı 1 No’lu Şube üyelerinden Gökhan
GÖKTEPE’nin kızı olmuştur.
• Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden Ertan
GENÇDOĞAN’ın Mete adında oğlu olmuştur.
• Balıkesir 1 No’lu Şube üyelerinden Ali ve
Sera KOÇ çiftinin Esra Ceren, Kayra Beren
adında ikizleri olmuştur.
• Balıkesir 1 No’lu Şube üyelerinden Metin
ve Çiğdem ÇENGEL çiftinin Ömer adında
oğlu olmuştur.
• Balıkesir 1 No’lu Şube üyelerinden İsmail
ULU’nun Ahmet Kerem adında oğlu olmuştur.
• Balıkesir 1 No’lu Şube üyelerinden Gökhan ACAR’ın Aylin adında kızı olmuştur.
• Balıkesir 1 No’lu Şube üyelerinden Seyit
EVRAN’ın Zafer adında oğlu olmuştur.
• Balıkesir 1 No’lu Şube üyelerinden Gürhan Kayhan YILDIRIM’ın Metehan adında
oğlu olmuştur.
• Balıkesir 1 No’lu Şube üyelerinden Hasan
Salih ve Meryem GÜNDÜZ’ün Ülgen adında
kızı olmuştur.
• Burdur Şubesi üyelerinden İmran ve Çiğdem ELAY çiftinin çocuğu olmuştur.
• Burdur Şubesi üyelerinden Sema
KAYGIZ’ın çocuğu olmuştur.
• Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Yeşeren
MUTLU’nun çocuğu olmuştur.
• Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Fatma
Selcen SEMERCİ’nin çocuğu olmuştur.
• Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Sezen
Sadıklar KARAARSLAN’ın çocuğu olmuştur.
• Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Betül ve
Ahmet AKPEK çiftinin Burçe adında kızları
olmuştur.
• Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden İsmail
DURMUŞ’un çocuğu olmuştur.
• Çorum Şubesi üyelerinden Mustafa
Kasap’ın Azranur ve Dilemnaz adlarında ikiz
kız çocukları olmuştur.

• Çorum Şubesi üyelerinden Mürsel Eser’in
Talha Veysel adında oğlu olmuştur.
• Çorum Şubesi Sungurlu İlçe Temsilciliği
Mevzuat Sekreteri Mesut AYDINLI’nın Alperen Kutay adında oğlu olmuştur.
• Çorum
Şube
Başkanı
Mahmut
ALPARSLAN’ın annesi vefat etmiştir.
• Düzce 1 No’lu Şube üyelerinden İsmail ve
Gülsüm KARAHAN çiftinin Salih Eren adında oğlu olmuştur.
• Giresun Şubesi üyelerinden Semra ve Alparslan BODUR çiftinin Egemen adında oğlulları olmuştur.
• Giresun Şube Üniversite Temsilciliği Yönetim Kurulu üyesi Murat KESKİN’in çocuğu
olmuştur.
• Hatay 2 No’lu Şube üyelerinden Bayram
GÜÇ’ün çocuğu olmuştur.
• İstanbul 6 No’lu Şube üyelerinden Serkan
SAĞLAMLI’nın Nazlı adında kızı olmuştur.
• İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Funda
AKA’nın kızı 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.
• Karaman Şubesi üyelerinden Latif
KONUR’un çocuğu olmuştur.
• Karaman Şubesi üyelerinden Mehmet
ADACIK’ın çocuğu olmuştur.
• Karaman Şubesi üyelerinden Latif
KONUR’un çocuğu olmuştur.
• Karaman Şubesi üyelerinden Mehmet
ADACIK’ın çocuğu olmuştur.		
• Karaman Şubesi üyelerinden Şaban
ÖTER’in çocuğu olmuştur.
• Karaman Şubesi üyelerinden Mustafa
YILDIZ’ın çocuğu olmuştur.
• Karaman Şubesi üyelerinden Hediye ve
Mahmut PALTA çiftinin oğulları olmuştur.
• Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Mustafa BAŞKAL’ın çocuğu olmuştur.
• Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Alparslan ŞENGÜR’ün oğlu olmuştur.
• Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Alper
SELİMOĞLU’nun oğlu olmuştur.
• Kırşehir
Şubesi
üyelerinden
Ali
DİRİCAN’ın çocuğu olmuştur.
• Kırşehir Şubesi üyelerinden Murat
KARARTI’nın çocuğu olmuştur.
• Kırşehir Şubesi üyelerinden Özge
GÖÇER’in çocuğu olmuştur.
• Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Selman
UTKAN’ın Azra adında kızı olmuştur.
• Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Sibel
BAŞYİĞİT’in Işıl adında kızı olmuştur.
• Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Semih
KÜÇÜK’ün Berra Duru adında kızı olmuştur.
• Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Nihat
ve Pervin ATAŞ çiftinin Berat adında oğulları
olmuştur.

• Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Hilal
Çelik ALTUNEL’in Ali Yiğit adında oğlu olmuştur.
• Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Elif
YETGÜN’ün Almina adında kızı olmuştur.
• Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Metin
ve Öznur KUKUL çiftinin Berrin adında kızları olmuştur.
• Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Sezen
ve Mehmet GÜRLÜK çiftinin Gözde adında
kızları olmuştur.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden İbrahim
DEMİRBİLEK’in oğlu olmuştur.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Hamza
YAMAN’ın kızı olmuştur.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Neslihan
DİNÇ’in çocuğu olmuştur.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Hasan
Gökhan ÖZKARA’nın oğlu olmuştur.
• Konya 1 No’lu Şube Teşkilatlandırma
Sekreteri Selahaddin ATEŞ’in kızı olmuştur.
• Manisa Şubesi üyelerinden Akın ve Şule
KARA çiftinin kızları olmuştur.
• Manisa Şubesi üyelerinden Turan
CABAROĞLU’nun kızı olmuştur.
• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Hakan
ALEVLİ’nin çocuğu olmuştur.
• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Tüba ve
Rifat ERTONG çiftinin oğulları olmuştur.
• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Arife ve
Mehmet DEMİR çiftinin kızları olmuştur.
• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Sinan
AĞCA’nın kızı olmuştur.
• Nevşehir Şubesi üyelerinden Aytaç
YILMAN’ın Gökalp adında oğlu olmuştur.
• Nevşehir Şubesi üyelerinden Tuğba ve
Aşkın KIZILBAYRAK çiftinin Halil ve Efe isminde oğulları olmuştur
• Nevşehir Şubesi üyelerinden Süheyla ve
Kıvanç CANPOLAT çiftinin Gökçe adında
kızları olmuştur.
• Nevşehir Şubesi üyelerinden Gonca
ÖZBAY’ın Mehmet adında oğlu olmuştur.
• Nevşehir Şubesi üyelerinden Hilal ve Tahir KÜÇÜKGÖZ çiftinin Erdem adında oğlu
olmuştur.
• Nevşehir Şubesi üyelerinden Emel ve
Murat DEMİRATAN çiftinin Ecem ve Naz
adında kızları olmuştur.
• Nevşehir Şubesi üyelerinden Arzu ve
Eray ÖZKAN çiftinin Kutay adında oğulları
olmuştur.
• Sakarya Şubesi üyelerinden Yasemin
ŞİMŞEK’in Orhun adında oğlu olmuştur.
• Sakarya Şubesi üyelerinden Özlem
ALDEMİR’in Duru adında kızı olmuştur.
• Sakarya Şubesi üyelerinden Zafer ve Meryem ALPKİRİŞÇİ çiftinin Mina adında kızı
olmuştur.
• Şanlıurfa Şubesi üyelerinden Savaş
SAYGILI’nın Deniz Rasim adında oğlu olmuştur.
• Yalova Şubesi üyelerinden İsmail YÖN’ün
kızı olmuştur.
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EVLENENLER
• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden İlyas
YILDIRIM’ın kızı evlenmiştir.
• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Ali
ACARCA’nın kızı evlenmiştir.
• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Ülkü
BESEN evlenmiştir.
• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Gökhan
BAŞTÜRK nişanlanmıştır.

VEFAT
• Adana 1 No’lu Şube denetmenlerinden
Yahya AKGÜNEŞ’in kızı vefat etmiştir.
• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Yusuf
DUZGUN ün annesi vefat etmiştir.
• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Hicran
APAYDIN’ın babası vefat etmiştir.
• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Özlem
GÜLER’in annesi vefat etmiştir.
• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Suna
AÇIKBAŞ’ın annesi vefat etmiştir.
• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Uğur
EGEMEN’in kayınvalidesi vefat etmiştir.
• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Zeliha
EGEMEN’in annesi vefat etmiştir.
• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Fatma
ÖZKALE’nin kayınpederi vefat etmiştir.
• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Burhan
BAŞKAN’ın babası vefat etmiştir.
• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Necati
UÇAR’ın babası vefat etmiştir.
• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Safiye
KARÇAK’ın annesi vefat etmiştir.
• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Hüseyin
DOĞAN’ın kayınvalidesi vefat etmiştir.
• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Fatih
ZEYREK GÜNDÜZ’ün babası vefat etmiştir.
• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Mehmet
AKTAN’ın annesi vefat etmiştir.
• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Hülya
TEHÇİ’nin annesi vefat etmiştir.
• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Veli
TOPAL’ın kayınvalidesi vefat etmiştir.
• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Zekeriya
GÖKÇEDAĞ’ın kayınpederi vefat etmiştir.
• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Muzaffer
KOLİK’in babası vefat etmiştir.
• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Yılmaz
KARAÇAY’ın annesi vefat etmiştir.
• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Hamdi
ÖZDEMİR’in babası vefat etmiştir.
• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Emine
Fatma Nur ÖKTEM’in annesi vefat etmiştir.
• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Hasan
YIKAR’ın babası vefat etmiştir.
• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Ayşegül
DEMİREZER’in babası vefat etmiştir.
• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Mehmet
DEMİRCİOĞLU’nun babası vefat etmiştir.
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• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Betül
KAYA evlenmiştir.
• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Canan
ÇİÇEKLİ evlenmiştir.
• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Mustafa
AVCI evlenmiştir.
• Balıkesir 1 No’lu Şube üyelerinden Ömer
KARINCA ve Mine KARA evlenmiştir.
• Hatay 2 No’lu Şube üyelerinden Ümmü
ŞİRİN evlenmiştir.
• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Faruk
DAŞKIN’ın annesi vefat etmiştir.
• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Ali Said
YÜRÜK’ün annesi vefat etmiştir.
• Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Meliha
YÜRÜK’ün kayınvalidesi vefat etmiştir.
• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
FatmaKAYMAZ’ın babası vefat etmiştir.
• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Yasin
BAYSAL’ın babası vefat etmiştir.
• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Hamdi
ÖZDEMİR’in babası vefat etmiştir.
• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Göral
BOLAT’ın babası vefat etmiştir.
• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Hacı
ÇİNÇİK’in annesi vefat etmiştir.
• Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden Şenel
DEMİR’in babası vefat etmiştir.
• Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden Elif
SAĞINDIK’ın babası vefat etmiştir.
• Ankara 6 No’lu Şube İşyeri Temsilcilerinden Gökhan ÖZTÜRK’ün babası vefat etmiştir.
• Burdur Şubesi üyelerinden Asiye Gönül
SELÇUK’un babası vefat etmiştir.
• Burdur Şubesi üyelerinden Turhan
BİLGİN’in babası vefat etmiştir.
• Burdur Şubesi üyelerinden Osman
KOÇ’un kayınpederi vefat etmiştir.
• Çorum
Şube
Başkanı
Mahmut
ALPARSLAN’ın annesi vefat etmiştir.
• Eskişehir Şube İl Eğitim Denetmeni Arif
AL’ın annesi vefat etmiştir.
• Giresun Şubesi üyelerinden Nevzat
GÜNAYDIN’ın annesi vefat etmiştir.
• Giresun Şubesi üyelerinden Ali Rıza
GÜNAYDIN’ın annesi vefat etmiştir.
• Giresun Şubesi üyelerinden Mehmet
KAYA’nın annesi vefat etmiştir.
• Giresun Şubesi üyelerinden Ahmet
GÜRSOY’un annesi vefat etmiştir.
• Hatay 2 No’lu Şube üyelerinden ibrahim
CAN’ın babası vefat etmiştir.
• İstanbul 2 No’lu Şube Mali Sekreteri ve Kadın Komisyonları Başkanı Türkan
KIRIMLIOĞLU’nun babası vefat etmiştir.
• İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Halil
GEMİK’in çocuğu vefat etmiştir.
• İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Hulusi
TOPAL’ın annesi vefat etmiştir.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Abdurrahman KÜÇÜKKAYA’nın oğlu evlenmiştir.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Seçkin
GÜMÜŞ evlenmiştir.

SÜNNET
• Adana 1 No’lu Şube Aladağ temsilcimiz
Hasan GÜNGÖR’ün oğlu sünnet olmuştur.

• İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Selahattin
TAŞDEMİR’in annesi vefat etmiştir.
• Karabük Şubesi üyelerinden Erol
DEĞİRMENCİLER’in annesi vefat etmiştir.
• Karabük Şubesi üyelerinden A.Murat
ÜREN’in eşi vefat etmiştir.
• Karaman Şubesi üyelerinden Hikmet
TOPAK’ın babası vefat etmiştir.
• Karaman Şubesi üyelerinden Sıtkı
ÇAKAR’ın annesi vefat etmiştir.
• Karaman Şubesi üyelerinden Özge
DEMİR’in babası vefat etmiştir.
• Karaman Şubesi Yönetim Kurulu Üyelerinden Durmuş CEYLAN’ın kayınpederi vefat etmiştir.
• Karaman Şubesi üyelerinden Özge
DEMİR’in babası vefat etmiştir.
• Karaman Şubesi Yönetim Kurulu üyelerinden Durmuş CEYLAN’ın kayınpederi vefat etmiştir.
• Karaman Şubesi üyelerinden Zekayi Erkin KOÇAK’ın kayınvalidesi vefat etmiştir.
• Karaman Şubesi üyelerinden Abdullah
BOZKIR’ın annesi vefat etmiştir.
• Karaman Şubesi üyelerinden Hatice
BOZKIR’ın kayınvalidesi vefat etmiştir.
• Karaman Şubesi üyelerinden Musa
KARTAV’ın kayınpederi vefat etmiştir.
• Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Muammer KOÇER’in annesi vefat etmiştir.
• Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Adnan
YAZICI’nın annesi vefat etmiştir.
• Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Muammer KOÇER’in annesi vefat etmiştir.
• Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Eşref
ABAYLI’nın babası vefat etmiştir.
• Kırşehir Şube Başkanı Bilal TÜRK’ün annesi vefat etmiştir.
• Kırşehir Şubesi üyelerinden Recep
SULUBULUT’un babası vefat etmiştir.
• Kırşehir Şubesi üyelerinden İsmail
BALCI’nın babası vefat etmiştir.
• Kırşehir Şubesi üyelerinden Abdurrahman POLAT’ın annesi vefat etmiştir.
• Kırşehir Şubesi üyelerinden Koray
ÖCALAN’ın kayınpederi vefat etmiştir.
• Kırşehir Şubesi üyelerinden Seçil ve Hakan GÜMÜŞGERDAN çiftinin çocuğu olmuştur.
• Kırşehir Şubesi üyelerinden Muhammed
ESEN’in çocuğu olmuştur.
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• Eski Kocaeli 1 No’lu Şube Başkanı Cahit
ÇAKMAK’ın kızı vefat etmiştir.
• Kocaeli 1 No’lu Şube Temsilcilerinden Bilal AKBULUT’un babası vefat etmiştir.
• Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Erol
PEHLİVAN’ın annesi vefat etmiştir.
• Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Hasan
AYBAS’ın babası vefat etmiştir.
• Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden Kadir
KAYA’nın babası vefat etmiştir.
• Kocaeli 1 No’lu Şube üyelerinden K. Kudret DAĞLI’nın babası vefat etmiştir.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Gönül
GÜLER’in babası vefat etmiştir.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Halil İbrahim GÜLER’in kayınpederi vefat etmiştir.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Ali Emre
EROĞLU’nun babası vefat etmiştir.
• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Şüle
İRİŞİK’in annesi vefat etmiştir.

• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Erdal
İRİŞİK’in kayınvalidesi vefat etmiştir.
• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Müge
COŞKUN’un annesi vefat etmiştir.
• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Cumali
COŞKUN’un kayınvalidesi vefat etmiştir.
• Muğla Şubesi üyelerinden İlhami
DOĞAN’ın annesi vefat etmiştir.
• Muğla Şubesi üyelerinden Turan
KUŞKUN’un kayınvalidesi vefat etmiştir.
• Emekli Muğla Şubesi üyelerinden A.Rıza
EVGEÇ vefat etmiştir.
• Nevşehir Şubesi üyelerinden Faruk
ÇELİK’in babası vefat etmiştir.
• Nevşehir Şubesi üyelerinden Türkan
YILDIRIM’ın babası vefat etmiştir.
• Nevşehir Şubesi üyelerinden Zahide
ÖZDOĞAN’ın annesi vefat etmiştir.
• Nevşehir Şubesi üyelerinden Ayla ve
Onur TEKİN çiftinin çocukları vefat etmiştir.

• Sakarya Şubesi üyelerinden Eski Karasu
Temsilcisi Sinan YILMAZ’ın annesi vefat etmiştir.
• Sakarya Şubesi üyelerinden Atalay
Gürbüz’ün babası vefat etmiştir.
• Sakarya Şubesi Karasu İlçesi Yönetim
Kurulu üyesi Ersin DOĞAN’ın babası vefat
etmiştir.
• Sakarya Şubesi Karasu İlçesi Yönetim Kurulu üyesi Sabahattin DOĞAN vefat etmiştir.
• Sakarya Şubesi üyelerinden Muzaffer ŞİŞKO’ nun annesi vefat etmiştir.
• Sakarya Şubesi üyelerinden Alper
ÖRNEK’in annesi vefat etmiştir.
• Sakarya Şubesi üyelerinden Celal
KINIK’ın babası vefat etmiştir.
• Sakarya Şubesi üyelerinden Çağatay
İNAL’ın babası vefat etmiştir.
• Sakarya Şubesi üyelerinden Ersin
DOĞAN’ın babası vefat etmiştir.

VEFAT EDEN ÜYELERİMİZ
HANIM AYDIN

AFYONKARAHİSAR ŞUBE

20.06.1973 tarihinde Burdur’da doğan üyemiz Görsel Sanatlar Öğretmeni Hanım AYDIN; Afyonkarahisar Ekrem Yavuz İlköğretim Okulu’nda Görsel Sanatlar öğretmenliğine
atanmış ve 06.04.2012 günü vefat etmiştir.
ZEKİ ÖZDEMİR

ANKARA 5 NO’LU ŞUBE

25.09.1963 tarihinde Ankara Nallıhan
ilçesinin Ercek Köyünde doğdu. 1984 Bolu
Eğitim Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Ordu,
Çankırı ve Ankara’nın değişik okullarında sınıf öğretmenliği yaptı. 1997 yılında Ankara
Nallıhan Sakarya İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni olarak atandı. Bu okulda göreve devam ederken
15.03.2012 tarihinde hakkın rahmetine kavuştu. Özdemir, evli ve
iki çocuk babasıydı.
NURETTİN AKASLAN
İSTANBUL 5 NO’LU ŞUBE

06.03.1958 Tarihinde Malatya’nın Hekimhan ilçesinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Malatya’da tamamlamıştır. İki Yıllık Sivas
Eğitim Enstitüsü sınıf öğretmenliği bölümünü
bitirdikten sonra 03.03.1981 tarihinde sınıf öğretmeni olarak ilk görevine başlamıştır. 1996 yılında Şükrü Savaşeri İlköğretim Okulu’nda sınıf öğretmeni olarak
göreve başlamıştır. Bu okulda halen görevine devam etmekte iken
22.03.2012 tarihinde, geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Evli ve iki çocuk babasıydı.
Türk Eğitim-Sen ailesi olarak; vefat eden tüm üye ve üye
yakınlarına Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz.

TAYFUN AŞKAN
ANKARA 5 NO’LU ŞUBE
Hayrullah Tayfun AŞKAN Eskişehir’de
11.04.1953 tarihinde doğdu. Yapı Meslek Lisesi’ni bitirdi. Teknik Öğretmen
Okulu’ndan 1978 yılında mezun olan AŞKAN, ilk olarak MEB İdari Mali İşer
Dairesi’ne atandı. 1979 yılında Siverek
E.M.L, 1985 yılında İstanbul Bağcılar E.M.L’de görev yapan
AŞKAN, son olarak Ankara Yapı Meslek Lisesi’nde çalışmaktaydı. AŞKAN evli ve 4 çocuk babasıydı.
MUZAFFER KALKAN

HATAY 1 NO’LU ŞUBE

1955 yılında Hatay İli Yayladağı İlçesi
Eğercik Köyü’nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini köyünde ve aynı ilçede tamamladı. Lise
ve yüksekokulu Antakya’da tamamladı. 33 yıl
öğretmenlik yaptı. Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek, 14.03.2012 tarihinde hakkın rahmetine kavuştu.
CEMİL ÜLKER

KAYSERİ 2 NO’LU ŞUBE

Kayseri’de Develi İstiklal İlköğretim
Okulu’nda görev yapan 55 yaşındaki Cemil
Ülker, bir haftada iki kalp krizi ve kısmi felç
geçirdi. Ülker, son olarak sınıfta öğrencilerinin gözü önünde geçirdiği kalp krizi sonucu
hayatını kaybetti.
AYRICA : Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Esra ŞAHİN,
Adana 1 No’lu Şube üyelerinden Aysun EKTİRİCİ, Adana
2 No’lu Şube Sarıçam İlçe Yönetim Kurulu Üyemiz Orhan
ATICI vefat etmiştir.
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TÜRKİYE KAMU-SEN TEŞKİLATI KENETLENDİ

Türkiye Kamu-Sen, 20. Yıl Teşkilat
Buluşması, 29 Mart-1 Nisan tarihlerinde,
Antalya’da büyük bir coşku içinde gerçekleştirildi.
Toplantıya, sendikalarımızın genel
merkez yönetim kurulu üyeleri, şube başkanları ve il temsilcileri ile birlikte toplam
binin üzerinde katılım oldu.

29 Mart günü, toplantının yapılacağı
otele giriş yapan katılımcılar, 30 Mart’ta
sendikaların kendi aralarında gerçekleştirdiği Şube Başkanları İstişare Toplantısına
iştirak ederek, önümüzdeki süreçle ilgili
görüş alışverişinde bulundular. Bazı sendikaların gecenin geç saatlerine kadar devam
eden istişare toplantılarında toplu sözleşme kanunu tasarısı, üye çalışmaları, toplu
sözleşme talepleri, sendikal sorunlar gibi
pek çok konu tartışıldı ve tüm şube başkanları görüşlerini paylaşma imkânı buldu.

31 Mart günü ise büyük bir şölen vardı.
Türkiye Kamu-Sen’in, ülkemizin dört bir
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yanından Antalya’ya akın eden yöneticileri, birlik, beraberlik ve coşku içinde gerçekleştirilen toplantıda adeta gövde gösterisi yaptılar.

KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Dr.
Derviş Eroğlu Şeref Konuğumuzdu.

Saat 10.00’da saygı duruşu ve İstiklâl
Marşı ile başlayan toplantıya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr.
Derviş Eroğlu, KKTC Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Sayın Dr. Hasan Güngör,
Kamu-Sen Kıbrıs Eski Temsilcisi Ahmet Ötüken, KKTC Ankara Büyükelçisi
Mustafa Lakadamyalı, Antalya Valisi Dr.
Ahmet Altıparmak adına Vali Yardımcısı
Turan Eren, Manavgat Kaymakamı Emir
Osman Bulgurlu, KKTC Ulusal Birlik
Partisi Güzelyurt Milletvekili Ahmet Çaluda, KKTC Hür-iş Sendikası Genel Başkanı Yakup Latifoğlu başta olmak üzere
birçok siyasetçi ve bürokrat da katılarak
şereflendirdiler.

Kıbrıs Türk’tür; Türk Kalacak!
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun salona
girmesiyle, salonda büyük bir coşku seli
yaşandı. Ellerindeki Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti ve Türk bayraklarını sallayan
ve “Kıbrıs Türk’tür, Türk Kalacak” sloganları atan kalabalık, Cumhurbaşkanını dakikalarca ayakta alkışladı.
Geçmişe Vefa
Toplantının başında, Türkiye KamuSen ve bağlı sendikalarımızda görev yapan
ve ebedi hayata intikal eden yöneticilerimizin anısına hazırlanan video gösterisi
duygusal anların yaşanmasına sebep olurken, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından
dualar ve Fatiha’lar, kaybettiğimiz tüm
yöneticilerimiz, üyelerimiz, şehitlerimiz ve
devlet büyüklerimizin ruhu için okundu.

