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HAK MÜCADELEMİZ İÇİN HAYATI DURDURDUK

Hükümetin 3,5’luk önerisine memur
meydanlarda cevap verdi.

Türkiye Kamu-Sen olarak ülke genelinde iş bırakma eylemi düzenledik.
Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilen eylemlerde kamu çalışanları hayatı
durdurarak, üretimden gelen gücünü göstermiş oldu.
“İş Bırakma” eyleminin en önemli duraklarından biri de Ankara idi.. Konfederasyona bağlı sendikalarımızın genel
başkanları belirledikleri kurumlar önünde
toplanarak eylemi başlattılar. Türk SağlıkSen İbni-İ Sina Hastanesi önünde, Türk
Yerel Hizmet- Sen: Büyükşehir Belediyesi
Önünde, Türk Enerji-Sen: Mitatpaşa Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü önünde,
Türk İmar-Sen: Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Önünde, Türk Kültür Sanat-Sen:
Opera Kültür Bakanlığı önünde, Türk Diyanet Vakıf-Sen: Diyanet İşleri Bakanlığı
önünde,Türk Büro-Sen: Çalışma Bakanlığı önünde, Türk Ulaşım-Sen: Ankara Tren
Garı’nda,
Türk Haber-Sen: Ptt Genel Müdürlüğü önünde çalışanlar ile birlikte toplandı.
Kurumlarında önünde yapılan açıklamanın ardından Sıhhıye Abdi İpekçi Parkı’na
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doğru yürüyüşe geçildi. Türkiye KamuSen Genel Başkanı İsmail Koncuk ve genel merkez yöneticileri çalışanlarla birlikte
Abdi İpekçi Parkı’na yürüdü.

Genel Başkan İsmail Koncuk coşkulu
kalabalık tarafından karşılandı. Yaklaşık 10
bin kişi Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı’nı hükümet aleyhine sloganlarla inletti. Türkiye
Kamu-Sen ‘e bağlı sendikalar da kurumlarının önünde başlattıkları yürüyüşü Abdi
İpekçi Parkı’nda tamamladı. Saat 12.00
dolaylarında tüm gruplar parkta toplanarak gövde gösterisi yaptı. sloganlar ve
müzik eşliğinde hak mücadelemiz için hükümeti hesap soruldu. Toplu sözleşmede
hükümetin memur konfederasyonlarına
sunduğu teklif iş bırakma eylemine katılan
sendikalı kamu çalışanları tarafından da
protesto edildi.
Türk Sağlık-Sen Genel Sekreteri Zafer Yıldırım ve Türk Eğitim-Sen Genel
Sekreteri Musa Akkaş’ın sunumuyla başlayan miting, sendikaların alana gelmesiyle
coşkuya dönüştü. Genel başkanlar sırayla
platforma çıkarak kamu çalışanlarını selamladı. Daha sonra İstiklal Marşı okundu
ve ebediyete intikal etmiş şehitlerimiz ve
büyüklerimiz için saygı duruşunda bulu-

nuldu.

Ardından Türkiye Kamu-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk miting alanını
dolduran binlerce çalışana konuşma yapmak üzere kürsüye çıktı. Alkışlar ve sloganlar eşliğinde kürsüye gelen Koncuk
konuşmasına vefakar kamu çalışanlarını
selamlayarak başladı:
“Kavgam, ekmeğim için; sevdam, ülkem için diyerek, her türlü tehdide gülerek bakıp, kutlu mücadelemizin er meydanına koşan çilekeş, cefakâr, vefakâr kamu
görevlisi kardeşlerim, çok kıymetli basın
mensupları, Hoş geldiniz, şeref verdiniz.
Bugün buraya gelmek, haksızlıkların, hukuksuzlukların; alın terimizi, emeğimizi
çalanların karşısına bir abide gibi dikilebilmek her babayiğidin harcı değildir. Memurları, emeklileri enflasyona ezdirmedik
deyip, ülkenin kaymağını yandaş çevrelere
dağıtanları gördünüz. Günlerce, bu sözde
sendikaların ve siyasetçilerin büyük bir
nimetmiş gibi anlattığı, toplu sözleşme
tiyatrosunu izlediniz. Siz hep sustunuz ve
beklediniz. Şimdi sıra sizde; şimdi herkes
susacak; siz konuşacaksınız.Bütün haksızlıkları, yüzsüzlükleri; yalancıların suratlarına çarpacaksınız. Siz; Türkiye Kamu-
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Sen’in büyüklüğüne inandınız, gücüne
güvendiniz, her türlü engeli aşarak buraya
geldiniz.Allah sizden razı olsun!”
“Hedefimiz kamu görevlilerinin toplu sözleşme, grev ve siyaset haklarını da
içeren çağdaş, ILO standartlarında sendikal haklardır” diyen Genel Başkan İsmail
Koncuk, kamudaki sorunların sebebinin
kamu çalışanları olarak gösterilmesine de
tepki gösterdi:
“Ama memurlar olarak, vatandaşlarımızın doğduğu andan başlayarak, hayatının her anında, her alanında hizmet
üretmekteyiz. Hastadan bulaşan virüs
nedeniyle can veren doktor; kilometrelerce ötedeki köye ders vermeye giderken
soğuktan donan öğretmen; haciz ihbarnamesini borçluya tebliğ ettiği için katledilen
postacı; yangın söndürürken hayatını kaybeden itfaiyeci, ormancı; asayişi sağlarken
şehit edilen polis, zabıta; raylara döşenen
bombanın patlamasıyla şehit düşen makinist de biziz. Ancak yöneticiler tarafından her fırsatta hizmet üretmemekle, yan
gelip yatmakla suçlanan da biziz. 10 yılda
milli gelir %235 büyüdü ama memurlara
bu büyümeden tek kuruş pay verilmedi
Memurun alım gücü azaldı. Geçtiğimiz
ay, 450 zengin iş adamı için tam 2 milyar
tl’lik teşvik paketi açıklandı; toplu sözleşme görüşmelerinde 4,5 milyon memur,

emekli, dul ve yetim için 5 milyar tl bile
çok görüldü. 75 milyonun ortak kaynağından; milletin %99’u için ayrılan pay, milletin geri kalan %1’lik ayrıcalıklı kesimi için
ayrılan pay kadar bile olamamıştır. Son
10 yıl içinde toplamda reel anlamda %68
büyüyen bir ülkede, çalışanların pastadan
aldığı pay azalıyorsa, burada bir tutarsızlık ve adaletsizlik var demektir. Anayasa
değişikliğinde grev hakkımız yok sayıldı,
ılo standartları görmezden gelindi, toplu
sözleşmenin kapsamı daraltılarak, etkisizleştirildi Kanun değişikliği, demokratik ve
sendikal hiçbir kurala uymayan bir şekilde
yapıldıBöyle bir anayasa ile böyle bir kanun ile yapılan ilk toplu sözleşmede, bugüne kadar anlatılanların tamamının masal
olduğu görüldü 2011 enflasyonu %10,45;
son bir yıllık enflasyon %11,14; 2012 yılının nisan enflasyonu %3,09 ama bize reva
görülen zam %3,5+%4
•Doğalgaza gelen %33’lük zammı ne
yapacağız?
•Elektriğe gelen %22’lik zammı ne yapacağız?
•Benzine %23 zammı bu hükümet yapmadı mı?
•Mazot, Türkiye’de %24 zamlanmadı
mı?
•Biz başka bir ülkede mi yaşıyoruz ki;

memurlarımıza, emeklilerimize %3,5 zam
teklif ediliyor?
Hani Türkiye %8,5 büyümüştü; hani
Türkiye Avrupa’nın en hızlı büyüyen
ülkesiydi?Biz adalet istiyoruz; varlıkta da
yoklukta da adalet istiyoruz 666 sayılı khk
ile ek ödemelerde yaratılan adaletsizliklerin
çözülmesini, Bir saatlik fazla çalışma karşılığında ödenen 1,35 tl’nin hiç olmazsa çalışanın bir saatlik ücreti tutarına çıkarılmasını, 4/c’li çalışanlarımızın insan haklarına
aykırı uygulamalarla çalışmaya mahkum
edilmesinden vazgeçilmesini, Mağdur edilen, unutulan 4/b’li ve diğer sözleşmeli çalışanlarımızın kadroya geçirilmesini, İşyerlerinde yaşadıkları sorunların çözülmesini
bekliyoruz..666 sayılı khk ile müsteşara
750 tl, öğretmene, akademisyene hiç yok;
bu mudur adalet?Taşrada çalışan uzmanla
merkezde çalışan uzman arasında 1500 tl
fark; bu mudur adalet?Normal çalıştığında saat başı 10 tl; fazla mesai yaparsan saat
başı 1,35 tl; bu mudur adalet?”
Toplu sözleşme masasında hükümetin
kendilerine yoğurt ve pekmez teklif ettiğini söyleyen Genel Başkan İsmail Koncuk,
gidişatın iyi olmadığını vurguladı:
“ Bu gidişe “dur!” Demek hepimizin
boynunun borcu, vatandaş olmamızın bir
gereğidir. Bizler bugüne kadar diyalogun
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her yolunu denedik, hoş görünün her türlüsünü gösterdik, sabrımızı sonuna kadar
zorladık. Ama yaptığımız her iyi niyetli
girişimde, adres olarak sokaklar gösterildi.
Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Söz bitti, hoş görümüz karşılıksız kaldı, diyalog
mekanizması tahrip edildi. Son çare olarak
eylemi seçmek zorunda kaldık. Hakkımızı
almak, iktidarı uyarmak, Türkiye’nin demokrasi ile yönetildiğini; demokrasinin temelinde tüm kesimlerin haklarının korunması geldiğini hatırlatmak için;Ülkemizin
kaynaklarının adil bir şekilde paylaştırılması için; Yalnızca memurların değil,
emekli, dul ve yetimlerin de seslerine kulak
verilmesi için bugün buradayız. Bugün güzel yurdumun dört köşesinde memurlarımızın ve emeklilerimizin bütün ümitlerini
bağladığı toplu sözleşme görüşmeleriyle
adeta alay edercesine, memurlara süt, yoğurt verilmesini önerenlere, Türk memuru
en güzel cevabı veriyor.Bu cevap, Türk memurunun kim olduğunu ve ne denli önemli görevler yürüttüğünü, bizlerle dalga
geçenlere, bizleri yok sayanlara anlatıyor.
“yetmez ama evet”, “nikâh masasında dahi
bu kadar içten evet dememiştik” diyenler,
şimdi nerdeler? Döktükleri timsah gözyaşları, artık zevahiri kurtarmaya yetmiyor.
Bizler, bu masadan sonuç alınması için
eylem yapalım dediğimizde, bizlere akıl
vermeye kalkanlar, şimdi Türkiye KamuSen’in gölgesine sığınmaya çalışıyorlar.
Toplu sözleşme görüşmelerinde yetkililer
tutarsız davranmıştır Toplu sözleşme görüşmelerinde dahi bir gün ak dediğine öteki gün kara demiştir. Bir gün sıcak baktığı
konulara, öbür gün soğuk bakmıştır. Toplu
pazarlık masasında taleplerimizi dikkate
almayan hükümet, palazlandırdığı sendi-
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kalar aracılığıyla, memurlarımızın haklarını gasp etmiştir. Toplu görüşmenin dahi
gerisinde kalan bu sözde toplu sözleşme
sistemi, yetmez ama evetçilerin Türk memuruna verdiği en büyük zarardır.
Yıllardır, kanunen memurlarca gördürülmesi gereken devletin asli ve sürekli görevleri taşeronlara, vekillere devredilmiştir.
4-b, 4-c kapsamında istihdam artırılarak,
bu çalışanlar birçok haktan mahrum bırakılmıştır. Ülke kaynakları ve öncelikleri
güçlü, hatırlı ve yandaş çevrelere dağıtılmıştır.”
Memurun en doğal anayasal hakkını
bugün tüm gücüyle kullandığına dikkat
çeken Genel Başkan İsmail Koncuk, ülke
genelinde gelen haberlerin eylemin başarılı geçtiği yönünde olduğunu açıklayarak
sözlerini tamamladı:
“Bizler, toplu sözleşme öncesinde, o
masada memurun ve emeklinin gözü,
kulağı ve sesi olacağımızı, kimsenin toplu sözleşme masasında pazarlanmasına
müsaade etmeyeceğimizi söylemiştik. Bu
sözümüzü tuttuk. İşte meydan; işte memur; işte Türkiye Kamu-Sen…Şimdi artık
haklı davamız için yola çıktık; demokratik,
ekonomik, sosyal ve siyasal haklarımızı
istiyoruz. Memurumuzun gelecekle ilgili
endişeli bekleyişine, her türlü belirsizlik
ve umutsuzluğuna son vermek için başlattığımız mücadelede ellerimizi, gönüllerimizi, saflarımızı ve seslerimizi birleştirdik. “memurlar ne iş yapıyor ki?” Diyenler,
memuru görsünler. Her gün sabah, herkes
uyurken trenler, otobüsler çalışmaya başlıyor; Kesintisiz olarak uçaklar havalanıyor,
iniyor; Ezanlar okunuyor, ders zili çalıyor,
Gece gündüz doktor, hemşire, hastabakıcı,

temizlikçi görevinin başında, Karda kışta,
soğukta sıcakta her şartta görev yapıyor;
İtfaiyeci, ormancı yangınlara koşuyor;Polis,
asker, zabıta herkes işini yapıyor ve bizler
fark etmesek de memurlarımız görevlerinin başında olduğu için, hayat olağan seyrinde, aksama olmadan akıp gidiyor.Ama
ne zaman ki, bu çalışanlarımız haklarını
istiyorlar; adil bir gelir dağılımı diyorlar,
ülke kaynakları etkin ve verimli kullanılsın
diyorlar, ne yazık ki o zaman siyasi irade,
onlara meydanları gösteriyor. Seçim zamanında verdiği vaatleri unutuyor, imzasına
sahip çıkmıyor.Her fırsatta çalışmamakla
suçlanıyor; yan gelip yatmakla itham ediliyor.En tabi hakları yıllardır verilmiyor.
Devleti temsil eden çalışanlar açlık ve
yoksulluğa terk edilmiş, elverişsiz yerlerde
çalışırken, seslerine kulak tıkanıyor. İşte
ülkemizde kamu çalışanlarının durumu
budur. Türk memuru bu nedenlerle bir
gün çalışmama hakkını kullanmaktadır
Bizler bugün hükümetin; Üzerine düşen
sorumluluğu yerine getirmesi için, Tek taraflı uygulamalardan vazgeçerek, tabanın
sesine kulak vermesi için,Büyümeden pay
vermediği kamu çalışanına daha fazla cefa
çektirmekten vazgeçmesi için, Kapsamlı
ve adil bir sosyal güvenlik sistemi için,Adil
bir gelir dağılımı sağlaması için,
Ülkemizin
kaynaklarını
faizciye, rantiyeciye değil, işsizliğe son verecek yatırım harcamalarına aktarması
için,Memurlarımızın;Gerçek
anlamda
toplu sözleşme ve grev hakkı için, Farklı
statülerde istihdam edilerek haklarının geriletilmesine “dur” demek için,Onuru, haysiyeti, kariyeri ve kaybettiklerini geri almak
için,Hak için, adalet için, daha güzel yarınlar için iş bıraktık.Şimdi yargı kararlarıyla,
anayasa hükmü ile, uluslar arası sözleşmelerle, avrupa insan hakları mahkemesi ile
bizlere tanınmış olan haklarımızı kullanıyoruz Hakkımızı alana kadar, mücadelemiz devam edecektir.Bugün ne güzel bir
gün; bugün; maskelerin düştüğü, gerçeklerin ortaya çıktığı gündür Bugün; akla karanın belli olduğu gündür. Bugün; iktidarın
koltuğunun altına saklananların değil, yürekli olanların günüdür.Bugün; memurların haklarını koruduğunu iddia eden sözde
sendikaların, kaçacak delik aradığı gündür.
Bugün; memurlarımızın cevap hakkını
kullanma günüdür.Bugün; memurlarımız;
üzerlerine asılan her türlü asılsız yaftayı parçaladı.“memur ne iş yapıyor ki! Yan
gelip yatıyor” diyenler, memurların ne iş
yaptığını gördü.Bugün, meydanlarda tüm
haksızlıklara karşı meydan okuyan ve tüm
riyakârların günahlarını suratlarına çarpan
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bir Türkiye Kamu-Sen var.Bugün inanın
ki tüm emekliler, tüm memurlar, tüm Türkiye “iyi ki Türkiye Kamu-Sen var” diyor.
Yaşasın toplu sözleşmeli grevli sendikal
hak mücadelemiz! Yaşasın Türkiye KamuSen!”
Genel Başkan kamu çalışanlarının alkışlarla destek verdiği konuşmasını tamamladıktan sonra Ankara seğmenleri
sahneye çıktı. Kamu çalışanları seğmenlerle birlikte stres attılar.
Eyleme destek vermek için sivil toplum
kuruluşları ve sendikalar da miting alanını
ziyaret etti. DSP Genel Başkanı Masum
Türker ve ekibi, Mardin millet vekili Ali
Öz, Kastamonu milletvekili Emir Çınar,
Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu ve bağlı
sendikaların genel başkanları, Türk Dünyası kadınları Derneği Genel Başkanı Şenol Bal mitinge destek vermek amacıyla
alana gelenler arasındaydı.
KAMU ÇALIŞANLARI ZAM YERİNE GAZ!..
Hak mücadelesi için alanlara dökülen
memura, hükümetten zam yerine polisin biber gazı geldi. Sıhhıye Abdi İpekçi
Parkı’ndan Kızılay’a yürümek isteyen Türkiye Kamu-Sen’li kamu çalışanlarına daha
miting alanından çıkmadan polis müdahale ederek biber gazı sıktı. Türkiye KamuSen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Türk
Haber-Sen Genel Başkanı İsmail Karadavut, Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı
Nazmi Güzel başta olmak üzere sendikalarımızın genel başkanları, yöneticileri, çalışanları ve eyleme katılan memurlar biber
gazından olumsuz etkilendi. Müdahalenin
ardından kamu çalışanlarıyla birlikte genel
merkeze doğru yürüyüşe geçildi. Türkiye
Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk
genel merkez önünde yaptığı konuşmada
polisin müdahalesinin gereksiz olduğuna
işaret etti. Genel Başkan Koncuk konuşmasında şunları söyledi:
“Bugüne kadar bu sendikanın üyeleri
polisle hiç çatışmamıştır, cam kırmamış,
taş atmamıştır. Polisi hedef olarak görmemişler ama bu polis Türkiye’nin polisi mi
bu hükümetin mi polisidir. Türkiye KamuSen’in bu eylemi siyasi bir anlam taşımıyor. Hiç kimseye karşı yapılmıyor. İnsanca
yaşama hakkını almak isteyen memurun
emeklinin feryadını dindirmek için bir irade gösteremeyenlere sesini duyurabilmek
için yaptığı bir eylemdir. Çok güzel bir eylem yaptık. İllerden bütün kamu çalışanlarına katkı sağladığına dair haberler geli-

yor. Öğretmenler, akademisyenler orman
muhafaza memurları, zabıtalar, postacılar,
din görevlileri doktorlar, ebeler, hemşireler
çağrımıza icabet ettiler. Hükümet kamu
çalışanlarının ve emeklinin bu sesine kulak vermek zorundadır. taleplerini karşılamak zorundadır. Şundan emin olun ki bu

gazlar coplar Türkiye Kamu-Sen’i yıkmaya
yetmez. Bunu herkes iyi bilmeli.Türkiye
Kamu-Sen ve genel merkez yöneticileri
adına herkese çok teşekkür ediyorum. Hükümet şunu iyi bilsin ki ya istediklerimizi
alacaz ya istediklerimizi alacaz.”

PİKNİK YAPMADIK GAZ YEDİK

Hakkını aramak için alanlara dökülen
memura gaz sıktılar.
Hak mücadelesi için alanlara dökülen
memura, hükümetten zam yerine polisin biber gazı geldi. Sıhhıye Abdi İpekçi Parkı’ndan Kızılay’a yürümek isteyen
Türkiye Kamu-Sen’li kamu çalışanlarına
daha miting alanından çıkmadan polis
müdahale ederek biber gazı sıktı. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk, Türk Haber-Sen Genel Başkanı
İsmail Karadavut, Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Nazmi Güzel başta olmak
üzere sendikalarımızın genel başkanları,
yöneticileri, çalışanları ve eyleme katılan
memurlar biber gazından olumsuz etkilendi. Müdahalenin ardından kamu çalışanlarıyla birlikte genel merkeze doğru
yürüyüşe geçildi. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk genel merkez
önünde yaptığı konuşmada polisin müdahalesinin gereksiz olduğuna işaret etti.
Genel Başkan Koncuk konuşmasında
şunları söyledi:
“Bugüne kadar bu sendikanın üyeleri
polisle hiç çatışmamıştır, cam kırmamış,
taş atmamıştır. Polisi hedef olarak görmemişler ama bu polis Türkiye’nin polisi mi bu hükümetin mi polisidir. Türkiye

Kamu-Sen’in bu eylemi siyasi bir anlam
taşımıyor. Hiç kimseye karşı yapılmıyor.
İnsanca yaşama hakkını almak isteyen
memurun emeklinin feryadını dindirmek
için bir irade gösteremeyenlere sesini duyurabilmek için yaptığı bir eylemdir. Çok
güzel bir eylem yaptık. İllerden bütün
kamu çalışanlarına katkı sağladığına dair
haberler geliyor. Öğretmenler, akademisyenler, orman muhafaza memurları, zabıtalar, postacılar, din görevlileri, doktorlar,
ebeler, hemşireler çağrımıza icabet ettiler.
Hükümet kamu çalışanlarının ve emeklinin bu sesine kulak vermek zorundadır.
taleplerini karşılamak zorundadır. şundan emin olun ki bu gazlar coplar Türkiye Kamu-Sen’i yıkmaya yetmez. Bunu
herkes iyi bilmeli. Türkiye Kamu-Sen ve
genel merkez yöneticileri adına herkese
çok teşekkür ediyorum. Hükümet şunu
iyi bilsin ki ya istediklerimizi alacağız ya
alacağız.”
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Adana

Adıyaman

Afyonkarahisar

Amasya

Antalya

Artvin

Aydın

Balıkesir

Bartın

Bayburt

Bilecik

Burdur

Bursa

Çanakkale

Çankırı
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Çorum

Denizli

Diyarbakır

Edirne

Elazığ

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Giresun

Hatay

Isparta

İstanbul

İzmir

Karabük

Kars

Kastamonu

Kayseri

Kırıkkale
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Kırşehir

Kocaeli

Konya 1

Konya 2

Kütahya

Malatya

Manisa

Mardin

Mersin

Muğla

Niğde

Ordu

Sakarya

Samsun

Siirt

Sinop

Sivas

Tekirdağ
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Kırşehir

Kocaeli

Konya 1

Konya 2

Kütahya

Malatya

ÖMER DİNÇER ELİNDEN GELENİ
ARDINA KOYMA
Türkiye Kamu-Sen ve Türk EğitimSen Genel Başkanı İsmail Koncuk,
Skytürk 360 televizyonunun ana haber
bültenine katılarak, yöneticileri tehdit
eden Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’e
“Elinden geleni ardına koyma” dedi.

Koncuk şunları kaydetti: “Başbakan’ın
öğretmenlerin haftada 15 saat çalıştığına
dair 700 bin öğretmenimizi geren açıklamasına şahit olduk. Bu açıklamayı düzeltmek adına hiçbir şey yapılmadığı gibi,
Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in,

tüm okul yöneticilerini telekonferans
yöntemiyle bir toplantıya çağırdığını
duyduk. Dinçer, ‘Bizim takımımızdan
olmayan yöneticinin bizimle çalışma zorunluluğu yok. İsteyen istediği yere gitsin’
şeklinde bir açıklama yaparak, yöneticileri tehdit eden bir üslup kullanmıştır.
Ömer Dinçer’i kınıyorum. Bir Milli Eğitim Bakanı’nın görevi yöneticileri tehdit
etmek değil, onların motivasyonunu artırmaya yönelik konuşmalar yapmaktır.
Ama Ömer Dinçer kabadayı edasıyla,

Milli Eğitim Bakanına yakışmayan bir
üslupla yöneticileri tehdit ediyor. Buradan Bakan Dinçer’e sesleniyorum: Senin
Milli Eğitim Bakanı olman yöneticiler
üzerinde keyfi baskılar oluşturma hakkını sana vermez. Elinden geleni ardına
koyma. Böyle bir Milli Eğitim Bakanıyla
Türk milli eğitiminin bir yere gidemeyeceğini bilmemiz lazım.”

YARGI ‘’NORMUN DOLU OLMASI BAŞVURUYA ENGEL DEĞİLDİR’’ DEDİ

Türk Eğitim-Sen üyesi davacı, 2011 Yılı eğitim kurumları müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı sınavında aldığı puan
ile 7/Ç maddesi uyarınca yönetici olarak atanmak üzere tercihini yaparak talepte bulunmuştur. Kırıkkale Valiliği, yönetici adayının
alanı itibariyle öğretmen olarak atanabileceği bir okulu tercih ettiği halde okulda alanının normunun dolu olması gerekçesiyle
başvurusunu reddetmişti. Kırıkkale İdare Mahkemesi normun boş olup olmamasının önemli olmadığını belirtti ve idarenin bu ret
işlemini hukuka aykırı bularak yürütmesini durdurdu normun boş olup olmamasının önemli olmadığını belirtti.
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Köşe Yazısı

ERDOĞAN’DAN İNCİLER!

BAŞBAKAN BUYURDU:
“ÖĞRETMEN 15 SAAT ÇALIŞIYOR, MEMUR 40 SAAT... BU HAKSIZLIK DEĞİL Mİ?”
“Bir öğretmenin en düşük olanı 1624
lira alıyor. Ne karşılığı alıyor? Haftada 15
saat karşılığı alıyor. Peki, düz bir memur ne
kadar çalışıyor? 40 saat. 40 saat için bu rakamın altında alanlar da var. Öğretmen ek
ders verirse, bunun üstünde alıyor. Bir de
tatili var. Yılda iki ay. Düz memurun tatili
ise 20 gün. Şimdi soruyorum; bu haksızlık
değil mi?”
Evet, yukarıdaki bu ifadeler, husumet
dolu bir çalışanın meslek taassubuyla öğretmenlere yönelik kullanmış olduğu söylemler değil. Ya da bir öğretmene uyguladığı şiddetten dolayı hakkında işlem yapılan
herhangi bir vatandaşın kendini savunmak
için diline döktüğü saçmalıklar da değil!
Bu ifadeler, Sayın Başbakanın
Kazakistan’ın Başkenti Astana’da gazetecilerin sorularını yanıtlarken dile getirdiği
ve öğretmenlerimizi hayal kırıklığına sürükleyen açıklamaları.
Yıllardır değişik kesimlerden ve hatta Milli Eğitim Bakanları tarafından ağır
hakaretlere maruz kalan öğretmenlerimiz;
bu kez de çok tahkir edici ifadelerle sayın
Başbakan tarafından haksız, mesnetsiz ve
çok ölçüsüz bir şekilde eleştirilmekten büyük rahatsızlık duymuştur.
Başbakandan önce de eski Milli Eğitim
Bakanı Hüseyin Çelik ve şimdiki Bakan
Ömer Dinçer öğretmenlerin az çalıştığını iddia etmişler; hatta sayın Dinçer öğretmenlerin yazın üç ay tatil yaptığını ve
OECD ülkeleri ortalamasından daha az
çalıştığını söylemişti.
Adeta, AKP Hükümeti tarafından,
öğretmenlere yönelik bir itibarsızlaştırma
politikası uzun zamandır uygulanmakta.
Ben bilmiyorum; bilen varsa beri gelsin:
Dünyada veya tarihte, öğretmenlerini bu
derece ağır şekilde tahkir eden ve itibarsızlaştıran bir yaklaşımı sergileyen ikinci bir
Devlet Başkanı ya da Başbakan var mıdır?
Bizler, Sayın Başbakandan Kabinesinin üyelerine yönelik; “Arkadaşlar, öğretmenlerimizi incitecek ifadelerden kaçının. Öğretmenlerimiz, özlediğimiz Büyük
Türkiye’nin mimarlarıdır. Geleceğimiz onların eliyle şekillenecektir. Sahip olduğumuz imkanlar onların beklentilerini kar-
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şılamamıza yeterli olmayabilir; ancak her
biriniz, öğretmenlerimizin itibarını koruyacak ve yükseltecek tutumlar içerisinde
olacaksınız. Unutmayınız ki, öğretmenleri
saygın ve itibarlı olmayan bir ülkenin geleceği yoktur!” demesini beklerken; tam aksine, Sayın Başbakan daha da ileri gitmiş
ve öğretmenlerimizle diğer memurlarımızı
karşı karşıya getirecek açıklamalarda bulunmuştur.
Eğitimden hiç anlamayan, okulu, öğretmeni ve öğrenciyi tanımayanların, kulaktan duyma dedikodu bilgileriyle öğretmenleri değerlendirmesi bir noktaya
kadar anlaşılabilir.. Fakat ülkeyi yönetme
sorumluluğunda olanların gelişi güzel
konuşmaları; öğretmenlerimizin itibarını rencide eden, onları toplum karşısında
küçük düşüren, öğretmenleri “iş yapmayan,
az çalışıp hak etmediği yüksek ücreti talep
eden, keyif düşkünü ve uyumsuz” bir meslek grubu gibi yansıtan bu açıklamaları bir
Bakana ve hele ki bir Başbakana hiç yakışmamaktadır.
Öğretmene şiddetin hemen her gün
haber bültenlerinde yerini aldığı bugünlerde, yetkililer konuşmalarına çok dikkat
etmelidir. Son seçimde milletin yarısının
teveccühüyle işbaşına gelmiş bir Başbakanın yaptığı böylesi açıklamaların, öğretmenlerimizi öğrencilerinin, velilerin ve diğer toplum kesimlerinin nezdinde nasıl bir
duruma düşüreceği iyi düşünülmelidir. Şu
unutulmasın ki, öğretmenlerimize yönelik
şiddet vakalarının sorumluluğu, iğrenç saldırıları gerçekleştirenler kadar öğretmenin
itibarını rencide edenlerin de omuzlarındadır.
Şu gerçekleri bir Başbakanın bildiğini(!) düşünerek, ondan ziyade kamuoyuna
hatırlatmakta fayda görüyoruz:
Öğretmenlik mesaisi olmayan bir meslektir;
Öğretmen, işyerinde sadece derse girerek mesaisini gerçekleştirmez. Ders
bittikten sonra -sayın Başbakanın sandığı gibi- öğretmenlerin yapmaları gereken
işler bitmez.
Ders yoğunluğunun olmadığı gün boyu
nöbet tutar, veli ve öğrencilerle mutad toplantılar düzenler, koordinatörlük yapar.
Öğretmen, mesai saati bitiminden sonra dersleri için hazırlık yapar ve bunun için
materyaller hazırlar.

Talip GEYLAN
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri
Öğrencilerin davranışlarıyla ilgili gözlem formlarını değerlendirir ve onların gelişimlerini takip eder.
Okulun ders dışı tüm eğitim öğretim
işlerine dahil olur.
Sadece okul idaresinin değil, önüne gelen herkesin görevlendirmesiyle, her türlü
tören ve protokollerde vazife yerine getirir.
Akla gelen gelmeyen her sınavda öğretmen görev alır.
İdari görevleri yerine getirir, zümre
toplantıları yapar, plan ve program hazırlar.
Sınav sorularını hazırlar, sınav değerlendirmelerini yapar.
Teknolojinin ve bilginin çok hızlı değiştiği günümüzde öğrencilerine en üst
düzeyde verimli olabilmek için ders hazırlığı yapar, kendini sürekli geliştirmenin
gayreti içerisinde olur.
Ders dışı serbest çalışma saatlerinde,
eğitsel kol çalışmalarında, kulüp faaliyetlerinde öğrencilerinin çalışmalarını gözetler
ve yönetir.
Öğrencisinin kişisel çalışmalarını yönlendirir, duygusal ve bilişsel gelişimine
rehberlik eder.
Yeri gelir ailelere çocuklarının daha iyi
yetiştirilmeleri için rehberlik hizmeti sunar.
Kuş uçmaz kervan geçmez en ücra köylerde dahi memleketin çocuklarına hizmet
verir.
Bırakın doğalgazı, kömürün dahi olmadığı sınıflarda tezekle çocuklarını ısıtmaya çalışır.
“Yazılı vazifelerim arasında değil” demeden, ailesinin bile tahammül göstermekten imtina ettiği öğrencisine hem
anne hem babalık yapar; yeri gelir altını
temizler, yeri gelir karnını doyurur.
Bir öğretmen –bir memur gibi- saat
20:00’de kendini arayan öğrenci ya da veliye “şimdi mesaim bitti yarın gel” demez.
İhtiyaç hissedildiğinde 24 saatini mesleğine ve öğrencisine adamaktan çekinmez.
Çocuklarımız okulda aynı zamanda;
yardımlaşmayı, takım olmayı, ortak hare-
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ket etmeyi, birlikte yaşama disiplinini, mücadele etmeyi öğrenirler.
Bir öğretmen öğrencisine sadece okumayı, güzel yazmayı, dört işlemi.. vs. öğretmiyor. Onu eğitiyor.
Ona adabı, saygıyı, sevgiyi; ailesine,
memleketine ve milletine faydalı olması
gerektiğini hıfzettiriyor.
Öğrencisinin, iyi bir evlat, iyi bir vatandaş, iyi bir İNSAN olması için gönlünden,
irfanından ve birikiminden ne geliyorsa
vakfediyor. Bir sanatkarın eserine gösterdiği ihtimam gibi, kendi hayatından ve
zamanından ödün vererek elinden geleni
yapıyor.
Evet Sayın Başbakan, bir öğretmen;
Zamanı gelir, hizmetli olur, evrak memuru olur, idareci olur, ilk yardım doktoru
olur, hemşire olur, psikolog olur, aile terapisti olur, anne olur, baba olur, sanatkar
olur…
Ve tüm bunları, zatınızın ve sizin gibi

düşünenlerin zannettiği gibi 15 saatlik
mesaisi içerisinde değil, sizlerin boş zaman
diye gördükleri tüm vaktini vakfederek
gerçekleştirir.
Bu arada bir teknik bilgi hatasını da
düzeltmek gerekir ki; Sayın Başbakan
sözkonusu açıklamasında, öğretmenlerin
15 saat çalıştığı ve ek ders ücretleriyle de
daha yüksek maaş aldıklarını ifade etmiş
bulunmakta. Oysa ki, tüm öğretmenlerin maaş karşılığı ders saati aynı değildir.
Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada
18 saat, genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat, atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat maaş
karşılığı derse girmektedir. Ek ders ücreti
açısından ise özellikle branş öğretmenlerinin ezici bir çoğunluğu komik ek ders
ücreti almaktadır. Danışmanlarının doğru
bilgilendirmesi, kamuoyu önünde bir Başbakanı doğru olmayan ifadeleri kullanmak
durumunda bırakmayacaktır.

Öte yandan Sayın Başbakan yine aynı
açıklamasında bir öğretmenini 1624 TL
aldığını söyleyerek diğer memurlarla mukayese ediyor. Fakat bu noktada kendisine
şu acı gerçeği hatırlatmak isteriz ki; Devletin kamu hizmetini yürüten toplam memur sayısının neredeyse %25’ini oluşturan
ve tamamı Fakülte mezunu olan öğretmenlerimiz, kamunun en düşük maaş alan
ücretli kesimi olarak göreve başlamaktadır.
Dünyanın 16. büyük ekonomisi olduğumuz ile övünen bir Başbakanın, öncelikle
bu ayıplı gerçekler yüzleşmesi ve gereğini
yapması gerekir.
“Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi
olurum” diyen bir kültürün mirasçısı olan
bizlere düşen; haklı talepleri bertaraf etmek ve politik çıkmazlarımızdan kurtulmak için öğretmenlerimizi tahkir etmek
değil; taleplerini karşılayamasak bile elimizden geldiğince onların saygınlıklarını
artırmaya çalışmaktır.

MAÇ BİTTİ... İSTİFA ET

memurlar.net sitesinden son derece
çarpıcı bir yorum.

Türkiye’nin memurlar tarafından en
sık ziyaret edilen sitelerinin başında gelen
memurlar.net sitesi, toplu sözleşme görüşmelerinin hezimetle sonuçlanmasının
ardından Memur-Sen ve Ahmet Gündoğdu hakkında son derece çarpıcı bir yorum
yazdı.
Haberi aynen yayınlıyoruz...

“Maç bitti... Ahmet Gündoğdu, artık
istifa etmeli

Toplu sözleşme ve hakem heyeti görüşmeleri sona erdi. 23 Mayıs eylemi sırasında yapmayı istediğimiz ancak görüşmelere zarar gelmemesi için ertelediğimiz
bir değerlendirmeyi bugün yapma gereği
hissediyoruz. Nereden bakılırsa bakılsın
makamlar önemlidir ve Memur-Sen Başkanlığı makamı da önemli bir koltuktur.
Ancak bu makamlara oturan kişilerin, bu
makamlardaki konumlarının devam etmesi için de makamı hak edecek fedakarlıklarda bulunması gerekmektedir.
Toplu sözleşme görüşmelerinde imza
yetkisine, Memur-Sen sahipti. Zira en çok
üyeye sahip konfederasyondu.

Ahmet Gündoğdu, daha toplu sözleşme görüşmeleri başlamadan önce öğretmenlere verdiği, “istenilen ek ödemenin
alınacağı ve buna çok yakın olduğu” mesajlarıyla, beklentileri hep yüksekte tuttu.

Ancak siyasi iradeye yakın olmak, alınan
her mesajın doğru olduğu anlamına gelmiyordu. Süreç içinde bunu net olarak gördük. Aslında herkes görmüştü, Gündoğdu
hariç...

Gündoğdu, toplu sözleşme görüşmeleri
devam ederken de, yine hep aynı yere güvendi. Ancak güvendiği dağlara kar yağdı.
Israrla 23 mayıs eylemine karşı çıktı. Bir
hafta öncesinde yaptığı cılız bir kaç basın
açıklamasının yeterli olacağını düşündü.
Ancak, Kamu İşveren Heyeti, 11 yıldır
yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde ilk
kez bu derece düşük tekliflerde bulunuyordu. Neticede, üyelerden gelen baskıya dayanamadı ve Eğitim kolunda grev kararına
destek verdi.

Gündoğdu son hatasını ise Kamu Görevlileri Hakem Heyeti görüşmeleri sırasında yaptı. Heyet 4 gün boyunca esasa
girmemiş hep usul üzerinde konuşarak,
topu taca atacağının mesajını vermişti.
Herkes bu mesajı almış ancak Gündoğdu almamıştı. Memurlar.net olarak “sendika temsilcileri heyetten çekilsin, heyet
karar alamaz duruma getirilsin” dedik.
Kamu-Sen ve KESK Başkanı ile görüştük. Destek verdiklerini belirttiler. Ahmet
Gündoğdu’yu aradık. Gündoğdu, telefonlara çıkma zahmetini bile göstermedi. “Ne
söyleyeceklerse basın müşavirime söylesinler” diyordu. Öyle bir durumki, kendisi
çok büyük bir makamda olduğu, telefon
açtığında Başbakan ile görüştüğü için me-

murlar.net kim oluyorduki... Daha sonraki
açıklamalarından gördük ki, hizmet kollarındaki bir iki kazanım tehlikeye girmesin
diye böyle bir karar almışlar. Fakat, Bugün
Gazetesindeki şu habere sarılacak kadar
durumu kötüydü Gündoğdu’nun... Bu konudaki takdiri üyelerimize bırakıyoruz.

Memur-Sen, heyet görüşmeleri sonrasında yaptığı açıklama ile “Bu maç burada
bitmez” demektedir. Oysaki maç bitti. Tek
görmeyen yine Gündoğdu’nun kendisi...
Bir iki gün içinde kararlar Resmi Gazetede
yayımlanacak ve yürürlüğe girecektir.
Yapılacak hiçbir şey yok.

Süreci yönetemeyen ve sendika üyelerinin ortak gücünden ziyade hep hükümete
bel bağlayan Ahmet Gündoğdu’nun artık
istifa vaktinin geldiğini düşünüyoruz.
Gündoğdu istifa etmelidir çünkü
Allah’tan sonra üyelerin gücüne değil hükümetin gücüne bel bağlamıştır.

Gündoğdu istifa etmelidir çünkü makamın gücüne kendini kaptırmıştır.

Gündoğdu istifa etmelidir çünkü yüzbinlerce Memur-Sen üyesinin başının öne
eğilmesine sebep olmuştur.
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TÜRK EĞİTİM-SEN 4+4+4
ANKETİNİN SONUÇLARINI AÇIKLADI

Türkiye Kamu-Sen ve Türk EğitimSen Genel Başkanı İsmail Koncuk, sendikamızın 4+4+4 sistemi ile ilgili yaptığı
anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Türk Eğitim-Sen 4+4+4 sistemini
mercek altına almak amacıyla 25 Nisan-09
Mayıs tarihleri arasında internet üzerinden bir anket çalışması gerçekleştirdi. 3
bin 923 eğitimcinin katıldığı anket çarpıcı sonuçlar içermektedir. Katılımcıların
yüzde 68.4’ü ilköğretimde, yüzde 17.9’u
ortaöğretimde, yüzde 8.3’ü okul öncesinde, yüzde 1.2’si Bakanlık taşra teşkilatında,
yüzde 1.2’si üniversitelerde görev yapmaktadır. Bu soruya diğer cevabı verenlerin
oranı ise yüzde 2.8’dir.
Ankete Katılan Eğitimcilerin Yüzde
41.9’U Yeni Sistemin İçeriği Hakkında
Bilgi Sahibi

Ankete katılanların yüzde 41.9’u 4+4+4
sisteminin içeriği hakkında bilgi sahibi olduğunu söylerken, yüzde 34.6’sı kısmen
bilgi sahibi olduğunu, yüzde 23.5’i ise bilgi
sahibi olmadığını belirtmektedir.

Ankete Katılan Eğitimcilerin Yüzde 66.5’İ Milli Eğitim Bakanı Dinçer’in
Yeni Sistem İle İlgili Bilgi Sahibi Olmadığını Düşünüyor
Eğitimcilere “Milli Eğitim Bakanı
Ömer Dinçer’in 4+4+4 sistemi ile ilgili
bilgi sahibi olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusunu da yönelttik. Buna göre
katılımcıların yüzde 66.5’i Bakanın bu
sistem hakkında bilgi sahibi olmadığını
düşünürken; yüzde 22.7’si kısmen bilgi sa-

12

hibi olduğunu, yüzde 10.8’i de bilgi sahibi
olduğunu belirtmektedir.

Ankete Katılanların Yüzde 86.1’İ
Okul Öncesinin Zorunlu Eğitim Kapsamından Çıkarılmasını Yanlış Buluyor
Ankete katılanların yüzde 86.1’i okul
öncesinin zorunlu eğitim kapsamından
çıkarılmasını doğru bulmazken, yüzde
13.9’u doğru bulduğunu ifade etmektedir.

Okul öncesinin zorunlu eğitim kapsamından çıkarılmasını yanlış bulanlara bunun nedenlerini sorduk. Buna göre yüzde
48.7’si ‘Okul öncesi eğitim okula hazırlık
noktasında hayati öneme sahip’, yüzde
19.3’ü ‘Okul öncesi eğitim almış öğrencilerle okul öncesi eğitim almamış öğrenciler arasında başarı düzeyleri arasında büyük farklılıklar olacak’, yüzde 17.7’si ‘Okul
öncesinde zaten yetersiz olan öğrenci sayısı ve okullaşma oranı daha da düşecek’,
yüzde 4.4’ü ‘Okul öncesi öğretmenleri
norm kadro fazlası olacak’, yüzde 4’ü ‘Okul
öncesi eğitimin paralı olmasının ve öğrencilerin özel okullara yönlendirilmesinin
önüne geçilemeyecek’, yüzde 2.4’ü ‘Okul
öncesi eğitimde AB ülkelerinin standardına ulaşılamayacak’, yüzde 1’i ‘Okul öncesi
eğitime yönelik yatırımların sayısı azalacak’ derken; yüzde 2.5’i de ‘diğer’ seçeneğini işaretlemiştir.
Ankete Katılan Eğitimciler Okula
Başlama Yaşının Öne Çekilmesine Karşı
Katılımcılara ‘Okula başlama yaşının
60-72 ay olarak belirlenmesini destekliyor musunuz?’ sorusuna da yönelttik. Buna

göre ankete katılan eğitimcilerin yüzde
87.1’i ‘hayır’, yüzde 12.9’u ‘evet’ cevabı vermiştir.

Bu soruya ‘hayır’ cevabı verenlere bunun nedenlerini sorduk. Buna göre okula
başlama yaşının öne çekilmesine karşı çıkanların yüzde 75.8’i ‘Kas-sinir koordinasyonu ve okuma-yazma ile sayısal becerileri
henüz gelişmemiş çocukların ilkokula başlaması pedagojik olarak sakıncalı’ derken;
yüzde 8.9’u ‘Küçük yaşta ilkokul 1. sınıfa
başlayan çocuklar uyum sağlamakta zorlanacak’, yüzde 8.6’sı ‘Farklı yaş gruplarının
aynı sınıfta olması özellikle küçük yaştaki
öğrencilerin başarısını olumsuz etkileyecektir’, yüzde 5.3’ü ‘Okulların fiziki şartları ve güvenlik önlemleri küçük yaştaki
çocukların ilkokul 1. sınıfa başlaması için
uygun değil’, yüzde 0.4’ü ‘Yeterli derslik
bulunmaması’ cevabını vermiştir. Bu soruya ‘diğer’ cevabı verenlerin oranı ise yüzde
1’dir.
Ankete Katılan Eğitimcilerin Yüzde 61’İ Öğrencilerin İkinci Dört Yıldan
Sonra Açık Öğretime Yönlendirilmesine
İmkan Tanınmasına Karşı Çıkıyor

Katılımcılara ‘Öğrencilerin ikinci dört
yıldan sonra açık öğretime yönlendirilmesine imkân tanınmasını olumlu buluyor
musunuz?’ sorusunu yönelttik. Buna göre
ankete katılan eğitimcilerin yüzde 61’i ‘hayır’, yüzde 39’u ‘evet’ cevabını vermiştir.

Bu soruya ‘hayır’ cevabı verenlere bunun nedenlerini sorduk. Buna göre öğrencilerin ikinci dört yıldan sonra açık öğretime yönlendirilmesine imkan tanınmasını
yanlış bulanların yüzde 27.9’u ‘Öğrenciler
eğitimlerini yüz yüze ve öğretmenlerinin
gözetiminde sürdürmelidir’ derken; yüzde
26.3’ü ‘Çocuk gelinlerin sayısı artacak, kız
çocukları eve hapsedilecek’, yüzde 17.2’si
‘Bu düzenleme liselerde okullaşma oranlarını düşürecek’, yüzde 14.9’u ‘Okul yaşamı
öğrencilerin sosyalleşmesi açısından çok
önemlidir’, yüzde 8.9’u ‘Çocuk işçiliği artacak’ cevabını vermiştir. Bu soruya ‘diğer’
cevabı verenlerin oranı ise yüzde 4.8’dir.
Ankete Katılanların Yüzde 78.5’İ İlkokul Eğitiminin 5 Yıldan 4 Yıla Düşürülmesini Desteklemiyor

Ankete katılanlara ‘İlkokul eğitiminin
5 yıldan 4 yıla düşürülmesini destekliyor
musunuz?’ sorusunu sorduk. Buna göre ankete katılan eğitimcilerin yüzde 78.5’i desteklemediğini, yüzde 21.5’i desteklediğini
ifade etmiştir.
İlkokul eğitiminin 5 yıldan 4 yıla düşürülmesini desteklemeyenlere bunun ne-
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denlerini sorduk. Buna göre yüzde 40.7’si
‘İlkokul eğitiminin 5 yıldan 4 yıla düşürülmesinin pedagojik olarak anlamı bulunmamaktadır’, yüzde 24.4’ü ‘50 bin sınıf öğretmeni norm kadro fazlası olacak’,
yüzde 20.4’ü ‘Türkiye’nin 80 yıllık ilkokul
tecrübesi çöpe atılacak’, yüzde 7.1’i ‘Okulların fiziki alt yapısı 5 yıllık eğitime uygun
olarak düzenlenmiştir’, yüzde 3.5’i ‘Müfredat baştan aşağı yenilenecek’ derken, yüzde
3.9’u da ‘diğer’ seçeneğini işaretlemiştir.
Ankete Katılanların Yüzde 38.6’Sı
Yeni Sistemin Beğendiğim Yönü Bulunmamaktadır’ Demiştir

Ankete katılanlara ‘Yeni sistemin en
beğendiniz yönü hangisidir?’ diye sorduk.
Buna göre eğitimcilerin yüzde 38.6’sı ‘Beğendiğim yönü bulunmamaktadır’ derken;
yüzde 34.9’u ‘Eğitimin kesintili hale gelmesi ve bağımsız ortaokulların açılması’,
‘yüzde 13.4’ü ‘Zorunlu eğitimin 12 yıla
çıkarılması’, yüzde 7.3’ü ‘Okullar arası geçişin kolay olması’ cevabını vermiştir. Bu
soruya ‘diğer’ cevabı verenlerin oranı yüzde
5.8’dir.
Ankete Katılan Eğitimcilerin Yüzde
26.4’Ü ‘Yeni Sistemin En Beğenmediği
Yönü Olarak İlkokul Eğitiminin 5 Yıldan 4 Yıla Düşürülmesini Göstermiştir

Ankete katılanlara ‘Yeni sistemin en
beğenmediğiniz yönü hangisidir?’ sorusunu da yönelttik. Buna göre katılımcıların
yüzde 26.4’ü ‘İlkokul eğitiminin 5 yıldan
4 yıla düşürülmesi’, yüzde 21.5’i ‘Okul
öncesinin zorunlu eğitim kapsamından
çıkarılması’, yüzde 19’u ‘Öğrencilere açık
öğretime gitme imkânı tanınarak, öğrencilerin yüz yüze eğitimden uzaklaştırılması’, yüzde 11.6’sı ‘Öğretmen dengesizliğinin oluşması’, yüzde 7.5’i ‘Beğenmediğim
yönü bulunmamaktadır’, yüzde 2.8’i de
‘İkinci kademe eğitiminin 3 yıldan 4 yıla
çıkarılması’ derken; yüzde 11.2’si ‘diğer’ seçeneğini işaretlemiştir.
Ankete Katılan Eğitimcilerin Yüzde
79’U Kürtçe’nin Seçmeli Ders Olmasına
Karşı

‘Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer,
Kürtçe’nin seçmeli ders olmasına yeşil ışık
yaktı. Siz Kürtçe’nin seçmeli ders olmasını destekliyor musunuz?’ sorusuna ankete
katılanların yüzde 79’u ‘hayır’, yüzde 21’i
‘evet’ cevabı vermiştir. Kürtçe’nin seçmeli
ders olmasına karşı çıkanlara bunun nedenlerini sorduk. Buna göre yüzde 47.9’u
‘Kürtçe eğitim hakkı toplumsal bir ihtiyaçtan değil, bölücü unsurların talebi olarak
ortaya çıkmıştır’ derken; yüzde 24.9’u ‘Dil

birliği bozulur, parçalanma süreci başlar’, yüzde 19.5’i ‘Bu durum, önümüzdeki
dönemde ana dilde eğitim ve Kürtçe’nin
resmi dil olması talebini de beraberinde
getirir’, yüzde 4.9’u ‘Bu dersi verecek öğretmenlerin bölücü örgütün kontrolünde
olabileceği ihtimalinin değerlendirilmesi
gerekir’, yüzde 0.6’sı ‘Bu dersi verecek öğretmenler bulunmamaktadır’ cevabını vermiştir. ‘Diğer’ seçeneğini işaretleyenlerin
oranı ise yüzde 2.1’dir.
Ankete Katılanların Yüzde 85.6’Sı
4+4+4 Sisteminde Sosyal Tarafların Görüşünün Dikkate Alınmadığını Düşünüyor

Ankete katılanların yüzde 85.6’sı
4+4+4 sisteminde eğitimcilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve sosyal tarafların
görüşlerinin dikkate alınmadığını düşünürken; yüzde 7.7’si kısmen dikkate alındığını, yüzde 6.7’si ise dikkate alındığını
belirtmiştir.
Ankete Katılanların Yüzde 78.5’İ
Sendikamızın Önerisi Olan 1+5+3+4
Sistemini Destekliyor

olumsuz etkileyecektir. 60-66 ay arasındaki çocukların velisinin yazılı isteği ile gelişim yönünden hazır olduğu anlaşılanların
ilkokula devamlarının sağlanacak, 66 ayını
tamamlayan çocukların ise okula kaydı zorunlu olacaktır. Bu yaştaki çocuklar henüz
oyun çağındadır. Kas-sinir koordinasyonu
gelişmemiş çocuklara okuma-yazma öğretmek, onların birinci kademe birinci sınıfa adapte etmek çok zor olacaktır. Bütün
bu handikap ve endişeler anket sonuçlarına da yansımıştır. Eğitimcilerimiz yeni
sistem ile ilgili ciddi kaygılar taşımaktadır.
Bu noktada yapılması gereken Hükümetin
gerekli tedbirleri alarak yeni eğitim-öğretim yılına en az hasarla başlanmasını sağlamaktadır. Aksi takdirde eğitimi büyük
bir kaos beklemektedir.”

HATAY VALİLİĞİ
YANLIŞTAN DÖNDÜ...

Ankete katılan eğitimcilere ‘Sendikamızın önerdiği 1+5+3+4 zorunlu ve kesintili eğitimi destekliyor musunuz?’ sorusunu
sorduk. Buna göre ankete katılanların yüzde 78.5’i ‘evet’, yüzde 21.5’i ‘hayır’ cevabını
vermiştir.
Ankete Katılanların Yüzde 75.7’Si
Yeni Sistemin Siyasi Ve İdeolojik Nedenlerin Ürünü Olduğunu Düşünüyor

‘Yeni sistemin siyasi ve ideolojik nedenlerin ürünü olduğunu düşünüyor musunuz?’ sorusuna ankete katılan eğitimcilerin
yüzde 75.7’si ‘evet’, yüzde 13.7’si kısmen’,
yüzde 10.6’sı ise ‘hayır’ cevabını vermiştir.

Anket sonuçlarını değerlendiren Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk şunları
kaydetti: “4+4+4 sistemi oldu bittiye getirilerek, önümüzdeki dönemden itibaren
uygulamaya konulacaktır. Birçok yanlışlığı,
eksikliği içinde barından, içi boş olan bu
sistem milli eğitimin sırtında kambur haline gelecektir. Özellikle ilkokul eğitiminin
5 yıldan 4 yıla düşürülmesiyle 50 bin sınıf
öğretmeninin norm kadro fazlası haline
gelmesine karşı ivedilikle tedbir alınması
gerekmektedir. Öte yandan okul öncesinin zorunlu eğitim kapsamından çıkarılması büyük hata olmuştur. Önümüzdeki
eğitim-öğretim yılında okul öncesinde
okullaşma oranlarının düşeceği aşikardır.
Okula başlama yaşının da öne çekilmesi,
hem öğrencileri hem de öğretmenleri çok

Hatay İl Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu ve ‘’Süt Dağıtımı
Projesi’’nde idari ve inzibati tedbirler
alınmasını öngören karar sitemizde
haber yapılarak bu işlemin demokratik
bir ülkede olamayacağı vurgulanmış
ve kararın iptali istenmişti. Bu konuda
Hatay Valiliğine iptal istemiyle yazı da
yazmıştık….Haberin sitemizde gündeme getirilmesi ve yazımız üzerine
Hatay Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu
yeniden toplanarak bir karar almış ve
önceki kararını iptal etmiştir….Yanlış
Karardan dönen Hatay Valiliğine ve
Hatay İl Hıfzıssıhha Kuruluna Türk
Eğitim-Sen olarak teşekkürlerimizi
sunuyoruz.
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YANLIŞ GEMİYE BİNMEYİN
Köşe Yazısı

Biz bu oyuna gelmeyeceğiz!

23 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirmiş olduğumuz iş bırakma eylemi Başbakanı iyiden iyiye rahatsız etmiş gözüküyor.
Yoksa “Bir öğretmenin en düşük olanı
1624 lira alıyor. Ne karşılığı alıyor? Haftada 15 saat karşılığı alıyor. Peki, düz bir
memur ne kadar çalışıyor? 40 saat. 40 saat
için bu rakamın altında alanlar da var. Öğretmen ek ders verirse, bunun üstünde alıyor. Bir de tatili var. Yılda iki ay. Düz memurun tatili ise 20 gün. Şimdi soruyorum;
bu haksızlık değil mi” gibi bir cümle başka
türlü nasıl kurulabilir? Bu cümleler sağlıklı bir ruh halinin işareti değildir. Sorumlu
bir yöneticinin, hele hele bir Başbakanın
ağzından çıkacak cümleler hiç olamaz. Sayın Başbakanı daha sorumlu olmaya davet
ediyorum.

Ama AKP hükümeti sözcüleri olsun,
Başbakan olsun hep bunu yapıyor:
Hedef saptırıyor,

Konuyu saptırıyor,

Toplum kesimlerini, meslek guruplarını karşı karşıya getirecek, birbirine düşürecek konuşmalar yapıyor,
Millet birbiriyle uğraşırken onlar gemilerini yürütüyor.
“Beraber yürüdük biz bu yollarda

Beraber ıslandık yağan yağmurlarda”
şarkı sözlerini Başbakan sık sık siyasi konuşmalarında kullanır. Başbakanın kimlerle yürüdüğünü, bilmiyorum. Ama kesin
bildiğimi bir şey var ki: kamu çalışanları
ile yürümediği, eğitim çalışanları ile yağan
yağmurda ıslanmadığı.

başlayan yavruları ile bir dağın başındadır.
Aşağı vadide uzakta bir koyun sürüsü görünmektedir. Yavrularını hayata hazırlamak niyetindedir.

Anne kurt: “Yavrularım yanıma gelin,
toplanın etrafıma. Şu uzakta, aşağıdaki vadide ne görüyorsunuz? Dikkatlice bakın.”
Yavrular: “Yeşilliklerin üzerinde kıpırdayan beyaz bir şeyler görünüyor.”

Anne kurt: “O gördüğünüze koyun
sürüsü denir. O sürünün içinde yüzlerce
koyun vardır. Etleri en lezzetli olan hayvanlardır onlar. Onlara görünmeden gizlice yaklaşır, birden üstlerine atılıp yakalarız.
Onlar bizim rızkımızdır.”

Anne kurt: “Daha sözlerim bitmedi.
Beni iyi dinleyin, sürüye bu kez daha dikkatli bakın, sürünün az ilerisinde beyaz bir
şey duruyor. Onu da gördünüz mü?”
Yavrular: “Evet, gördük anne.”

Anne Kurt: “İşte o gördüğünüze çoban
köpeği denir. Çoban köpeği bize çok benzer ama bizden değildir. Çoban köpekleri
iyi koku alır. Biz ne kadar köpeğe, koyunlara ve çobana görünmeden yaklaşmaya
çalışsak da, o kokumuzu alır ve sahibine

MEB İL İÇİ
ATAMALARIYLA İLGİLİ
AÇIKLAMA YAPTI

-Uyursan ölürsünüz,

-Sen uyursan herkes ölür…

Anne kurt yavaş yavaş palazlanmaya
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Eğitim çalışanı arkadaşım;

Yanlış gemiye binersen:

Ya batar; boğularak ölürsün

Ya da seni yanlış limana indirir, sürünürsün.

Siyasilerin pervasızlığı, işbirlikçilerinin
uşaklığına karşı kamu çalışanlarının tek
yürek olmak zorunluluğu vardır. Çoban
köpeğinin görevini kendine misyon yapan,
bize benzeyen ama bizden olamayan yapılara karşı; adam gibi, yüreklice, mücadele
eden, her dönemde ve her zaman doğruları
söyleyen Türk Eğitim Sen’e destek vermelisin.
Çünkü Türk Eğitim-Sen eğitim çalışanları için, ülkemizin ve milletimizin
geleceği için aslanlar gibi sendikacılık yapıyor.
Toplantı ile ilgili ayrıntılar, “MEB İl,
İlçe ve Okul Müdürlerini uzaktan eğitime alıyor” haberimizde yer almaktadır.
Bugün yapılan ilk E-konferans toplantısında; İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hikmet Çolak;

- ardından Talim ve Terbiye Kurulunun yeni seçmeli dersler ile ders saatlerini belirleyeceğini,

-Uyursan ölürsün,

Bir anne kurt ile yavruları arasında geçen hikaye vardır:

geldiğimizi havlayarak haber verir.

- 8 Haziran’a kadar 4+4+4 eğitim
sistemine göre okul türlerinin İl Milli
Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenmesinin beklendiğini

Nefes filmini veya fragmanını bir çoğumuz izlemiştir. Bir binbaşı karakoldaki
askerlerine içtimada şöyle sesleniyor:

Kamu çalışanları olarak bilmeliyiz ki
“gücümüz birlikteliğimizdedir.” Uyanık
olamalıyız. Sen ben kavgasına düşmeden,
birlikte mücadele ettiğimizde ancak sorunlarımızın üstesinden gelebiliriz.

Cengiz KOCAKAPLAN
Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri

Haziran dan sonra il içi atama başvuruları alınabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 15.05.2012
tarihli 21584 sayılı yazıları ile MEB İl,
İlçe ve Okul Müdürlerini uzaktan eğitime aldığı ilk toplantı bugün yapıldı.

- belirlenen yeni ders saatlerine göre
okulların yeni norm kadroları tespit edeceğini
- bunun ardından da belirlenen yeni
norm kadrolara göre il içi ve il dışı atamaların,
yapılacağını belirtti.

Bu duruma göre Haziran dan sonra il
içi atama başvuruları alınabilecek

TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası 20 Yaşında

AYAKTA TEDAVİLERDE ÜCRET KESİLMEMESİ İÇİN
YARGIDA MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR
Türk Eğitim-Sen olarak; Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin
Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dairi Kararın 1.
maddesinde yer alan “ bir ayda dört günü
geçmemek üzere ayakta görülen tedavi
nedeniyle “ ibaresinin çıkarılması işleminin yürütmesinin durulması ve devamında iptali için Danıştay İkinci Dairesinde
2008/4867 esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.
Danıştay İkinci Dairesince yürütmeyi
durdurma talebimiz incelemeye alınarak
Danıştay Savcısının görüşü istenmiştir.
Danıştay Savcısının 15.09.2008 tarihli
görüşü yürütmenin durulması yönünde
olmasına rağmen Danıştay İkinci Dairesi
Heyeti 03.11.2008 tarihinde yürütmeyi
durdurma talebini reddetmiştir.
Türk Eğitim-Sen olarak bu red işlemi
bir üst merci olan Danıştay İdari Dava
Dairelerine götürülerek 2009/121 YD
İTİRAZ numarası ile işlem alması sağlanmıştır. Danıştay İdari Dava Daireleri

ki, bu husus, hem 439 sayılı yasanın ek 1.
maddesine, hem de ek ders ücretinin verilmesi amacına tamamen aykırıdır.” Gerekçesi ile davayı reddetmiştir. Türk EğitimSen tarafından bu hakkaniyete aykırı karar
temyiz edilmiş olup tekrar Danıştay İdari
Dava Dairelerine önünde incelenmesi sağlanmıştır. Temyiz süreci devam etmektedir.

taleplerimizi yerinde bularak 18.06.2009
tarihinde haksız işlemin yürütmesinin
durdurulmasına karar verilmiştir.

18.06.2009 tarihli bu karardan sonra
Danıştay İkinci Dairesi davamızı esastan
incelemeye almış, 30.11.20011 tarihinde
2011/5943 sayılı kararında “ayakta görülen
tedavi nedeniyle görevlerini icra edemeyen
öğretmenlere ait ders görevi nedeniyle,
hem derse girmeyen söz konusu öğretmenin, hem de anılan öğretmenin yerine
bu ders görevini icra eden öğretmenin ek
ders ücreti alması sonucuna yol açmaktadır

Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlere 3,5+4 zammın dayatıldığı, ek ödemelerinin 1 puan bile artırılmadığı bugün bir
de hastalandığı için ek ders ücretini kesmesi öğretmenlerin hastalandığı hafta neredeyse hiç ek ders alamaması sonucunu
doğuracaktır.

Danıştay’ın daha önce 4 sevk alması
halinde öğretmenlerin ek ders ücretlerinin kesilmeyeceğine dair kararından sonra,
vermiş olduğu bu yeni karar kendi içinde
çelişmektedir. Yargının kendi içinde tenakuza düşmesi kabul edilemez.
Türk Eğitim-Sen olarak itirazımızın
daha önceki karar doğrultusunda, olumlu
olarak değerlendirilmesini diliyoruz.

İNCİRLİ TEKNİK VE EML’DE
ÜYELERİMİZLE BİR ARAYA GELDİK

Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme
Sekreteri M.Yaşar ŞAHİNDOĞAN Ankara 4 No’lu Şube Başkanı Ahmet AKKOCA ve Genel Merkez Avukatlarımızdan Hatice AYTEKİN ile beraber Ankara
4 No’lu Şubemize bağlı işyerlerinden olan
İncirli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ni
ziyaret ederek üyelerimizle görüştüler.
Önce Okul Müdürü Hayati İPEK’i
de makamında ziyaret eden ŞAHİNDOĞAN ve beraberindekiler daha sonra
okulun konferans salonunda üyelerimiz ve
eğitimcilerle bir araya geldiler.
Toplantıda söz alan Genel Mevzu-

at ve Toplu Sözleşme Sekreteri M. Yaşar
ŞAHİNDOĞAN,’’Cumhuriyet
tarihi
boyunca ilk kez memurların Ocak ayı itibarıyla zamsız maaş aldığını, bunun sorumlusunun 4688 sayılı yasayı geciktiren
Hükümet olduğunu söyledi. ŞAHİNDOĞAN, Şike yasasını 1 günde, Mit yasasını
1 günde çıkaran, milletvekili emekli maaşlarını artıran yasayı 15 dakikada bir yasaya
monte ederek çıkaran siyasi iktidarın 4688
sayılı yasada yapılması gereken değişiklikleri ancak 20 ayda çıkarabildiğini söyleyerek, bu durumun siyasi iktidarın kamu
çalışanlarına bakış açısını göstermesi bakı-

mından manidar olduğunu’’ sözlerine ekledi. ŞAHİNDOĞAN,’’mesleki ve teknik
öğretimin ve meslek dersi öğretmenlerinin
sorunlarını biliyoruz bu sorunların çözümü için çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz
‘’diyerek sözlerini tamamladı.
Toplantı, üyelerimizden gelen soruların
Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN ve Genel
Merkez Avukatlarımızdan Hatice AYTEKİN tarafından cevaplandırılmasıyla sona
erdi.
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GENEL BAŞKAN KONCUK:
SAYIN BAKAN; BİR DEĞİL, DEFALARCA İNCİTTİNİZ
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk’un Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ile ilgili yaptığı basın açıklamasıdır.
‘‘Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer
sözleri ile eğitimcileri şaşırtmaya devam
etmektedir. Daha önceleri defalarca öğretmenleri inciten Bakan Dinçer, Karaman
Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyareti
sırasında “Bugüne kadar biz öğretmenlerimizi incitecek bir tek laf etmedik. Bugüne kadar şayet onbeş kez konuşma yapmışsam, ondördünde öğretmenlerimizin
mesleğini geliştirmeye yönelik çok ciddi
projelerden bahsettim. Ama daha çok sendikalarımız ne hikmetse bunları dile getirmek, öğretmenlerimize bunları anlatmak
yerine daha çok, bir kere yaz tatilleri yapılmayacak bundan sonra eğitim yapacağız
demiş olmamı malzeme olarak kullandılar.
Bu açıdan bakıldığında, ben aynı şeyi tekrar söylüyorum. Biz öğretmenlik mesleğini
geliştireceğiz. Öğretmenin gelişmiş olması
ve hakikaten toplumda çok güçlü bir yerde
olması gerek” demiştir.
Bakan öğretmenleri incitmediğini belirtirken, sendika olarak Bakanın göreve
geldiği günden bugüne kadar hafızalarda
yer edinen ve öğretmenleri inciten sözlerini ve icraatlarını şöyle bir hatırlayalım:
•Bakan Dinçer göreve gelir gelmez okul
müdürlerini karşısına almıştır. Dinçer bir
yandan okullara ödenek vermezken, diğer
yandan bağış almak zorunda kalan okul
müdürlerine soruşturma açmıştır. Okulun
tüm yükünü sırtlayan okul müdürlerini,
keyfi olarak öğrenciden para alan kişiler
olarak lanse eden, onları kaynak sorunu ile
baş başa bırakan Dinçer’in, tam 3 bin okul
müdürüne soruşturma açması asla unutulmayacaktır.
•Bakan Dinçer Teşkilat Kanununu değiştirerek, özür grubu tayinlerini yılda bir
defaya düşürmüş ve öğretmenlerimizin büyük mağduriyet yaşamasına neden olmuştur. Dinçer ailelerin parçalanmasına seyirci
kalmış, sağlık ve öğrenim özrü nedeniyle
tayin isteyenleri görmezden gelmiştir. Bakan verdiği sözü yerine getirmekten aciz
olduğunu ortaya koymuştur. Hiçbir konuda fedakârlıkta bulunmayan Dinçer, öğretmenlerden bu konuda fedakârlık yapmalarını istemiştir.
•Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer
ataması yapılmayan öğretmenlere ‘kabiliyetlerine uygun iş bulsunlar’ şeklinde çağ-
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rıda bulunmuş ve öğretmenlerin kamuyu
istihdam alanı olarak görmekten vazgeçmesini söylemiştir. Türkiye Cumhuriyeti
tarihinde ilk defa bir Milli Eğitim Bakanı ataması yapılmayan öğretmenlere başka sektörleri adres göstermiştir. Bakan’ın
doğru bir istihdam politikası oluşturmak
ve ataması yapılmayan öğretmenlerin istihdam edilmesi için çaba sarfetmek yerine, başka sektörleri adres göstermesi, kolay
yolu seçmesi tarihe not olarak düşülmüştür.
•Bakan Dinçer ‘öğretmenler artık üç ay
tatil yapamayacak’ diyerek hem bu konudaki bilgisizliğini ortaya koymuş, hem de
öğretmenleri fazla tatil yapan kişiler olarak
göstermiştir.
•Sayın Dinçer bununla da yetinmemiş, öğretmenlerin çalışma saatleri konusunda kamuoyunu yanlış yönlendirerek,
öğretmenlerin OECD ülkelerine kıyasla az çalıştığını söylemiştir. Bu da Bakan
Dinçer’in öğretmenlere olan düşmanca
tutumunu ortaya koymaktadır. Dinçer’in
amacı, toplumda öğretmenlerin az çalıştığı
şeklinde bir algı yaratmaktır.
•Öğretmenler veli ve öğrenciler tarafından saldırıya uğrarken, öğretmenlerin can
güvenliği tehdit altındayken, Bakan Dinçer çıtını bile çıkarmamış, tüm yaşananları
film seyreder gibi seyretmiştir. Bakan’ın
öğretmenleri sahiplenmemesi, yalnız bırakması, şiddete karşı önlem almaması
bizleri derinden etkilemiştir.
•Öğretmenlerin ek ödemelerine hiçbir
artış yapılmazken, ek ders ücretleri yerinde sayarken, öğretmenler pahalanan hayat
şartları karşısında ayakta duramazken, Bakan Dinçer başını yine kuma gömmüştür.
Öğretmenlerin maddi ve özlük hakları konusunda sesini çıkarmayan, onlar için mücadele etmeyen Bakan Dinçer, öğretmenlerin maaşlarının kamudaki en düşük maaş
seviyesine gerilemesine göz yummuştur.
•Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer,

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın
“Bakan Dinçer’in konuşmalarına kızılıyor
olabilir ama öğretmenlere şahsiyet kazandırılacak” sözleri için, “Benim öğretmenim
zaten şahsiyetlidir. Bizim öğretmenlere
şahsiyet kazandırmak gibi bir yaklaşımımız söz konusu olamaz” dememiştir. Ayrıca bu incitici sözler için Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Milli Eğitim Bakanı
Ömer Dinçer öğretmenlerden özür dilememiştir.
İşte tüm bu saydığımız hususlar Bakan
Dinçer’in öğretmenleri üzdüğünü, yaraladığını, gözler önüne sermekte ve öğretmenleri incitecek tek laf etmediği iddiasını
da çürütmektedir. Bakan Dinçer döneminde öğretmenlerin itibarı yerle bir edilmiş,
öğretmenler değersizleştirilmiş, öğretmenlik mesleği ayaklar altına alınmıştır.
Öte yandan Bakan Dinçer bugünlerde sendikalara sataşmayı da adet haline
getirmiştir. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin basına verilmesi ile ilgili
sendikaları suçlayan Dinçer’in, “Maalesef
sendikalarımızın öğretmen meselesi denildiğinde üzerinde durduğu tek konu maaş
konusu. Zaten maaş konusu hükümetle
çözülecek bir mesele. Ve nihayet oturulup
konuşuluyor” şeklindeki sözleri de manidardır. Sendikaların üzerinde tek durduğu konu maaş meselesi değildir. Türk
Eğitim-Sen bugüne kadar öğretmenlerin
sayısız sorunu için sayısız eylem, etkinlik
ve açıklama yapmıştır. Maaş meselesi bunlardan yalnızca birisidir. Sendikalar üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak için
kurulmuş kuruluşlardır. Bu noktada eğitim
alanında yaşanan tüm sorunlara aynı duyarlılıkla yaklaşan sendikamız, Bakan’ın bu
ithamını da hiçbir şekilde hak etmemektedir. Ve ne acıdır ki, Milli Eğitim Bakanı
Ömer Dinçer eğitim çalışanlarının hiçbir
meselesi üzerinde durmamaktadır.
Bu noktada Bakan Dinçer öz eleştiri
yapmalı; öğretmenlere, eğitim çalışanlarına yönelik olumsuz tavırlarını düzeltmeli,
onları sahiplenmeli, eğitimcilerin sorununa kendi sorunu gibi yaklaşmalı, eğitim
alanındaki yanlış icraatlarına son vermeli
ve sarfedeceği her lafı zihin süzgecinden
özenle geçirmelidir. Ayrıca Bakan’ın; sendikaları düşman kuruluşlar olarak görmekten vazgeçmesi ve sendikaların eleştirilerine kulak vermesi gerekmektedir. Aksi
takdirde Bakan ile eğitimciler arasında
yıkılan duvarlar asla yeniden inşa edilemeyecektir.’’

TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası 20 Yaşında

GENEL BAŞKAN’DAN YÖK
BAŞKANINA ZİYARET

Türkiye Kamu-Sen ve Türk EğitimSen Genel Başkanı İsmail KONCUK,
beraberinde Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder KAHVECİ, Türk UlaşımSen Genel Başkanı Nazmi GÜZEL, Türk
Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa AKKAŞ, Türk Eğitim-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri M. Yaşar
ŞAHİNDOĞAN, Türk Sağlık Sen Genel
Başkan Yardımcıları Kürşat ATMACA ve
Abdurrahman UYSAL ile birlikte YÖK
BaşkanıProf. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA’yı
ziyaret etti.
Genel Başkan KONCUK, YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA’yı
bu görev atanması nedeniyle tebrik etti ve
başarılar diledi.
Genel Başkan KONCUK, görüşmede üniversitelerdeki en önemli sorunun
demokratikleşme olduğunu ifade ederek
diğer pek çok sorunun buna bağlı olarak
kendiliğinden çözüleceğini, bu nedenle
üniversitelerimizin bir an önce demokratik

bir yapıya kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Genel Başkan KONCUK, üniversitelerde görevde yükselme sınavlarının
da yapılmadığına dikkat çekerek 15 yıldır görevde yükselme sınavlarını yapmayan üniversiteler bulunduğunu vurguladı.
KONCUK, bir an önce görevde yükselme
sınavlarının yapılmasını istedi.
Genel Başkan İsmail KONCUK, yargının çok açık kararları olmasına rağmen
pek çok üniversitede keyfi olarak üyelerinin durumlarının görüşüldüğü üniversite
disiplin kurulu toplantılarına sendika temsilcilerinin çağırılmadığını belirterek, bu
problemin de çözülmesi gerektiğini ifade
etti.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk EğitimSen Genel Başkanı İsmail KONCUK,
daha sonra YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA’ya YÖK’e bağlı kuruluşlarda çalışan personelin sorunları ile
ilgili bir rapor sundu.

ÖĞRENCİLERİN DEVAMSIZLIĞI NEDENİYLE ÖĞRETMENLER
MAĞDUR EDİLMEMELİ...

EĞİTİM ÇALIŞANLARININ
SORUNLARI TBMM’DE
BAKAN’A SORULDU

Türk Eğitim-Sen olarak dile getirdiğimiz sorunlar üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran BULUT tarafından TBMM
Başkanlığı’na Milli Eğitim Bakanı Ömer
DİNÇER tarafından cevaplanması için
04.05.2012 tarihinde 3 adet soru önergesi
verilmiştir.
Soru önergelerinde şu hususlar sorulmuştur;

- Milli Eğitim Bakanlığının ücretli
öğretmen uygulamasından ne zaman vazgeçeceği, öğretmen intiharları hakkında
bakanlıkça herhangi bir araştırma yapılıp
yapılmadığı,

- MEB Uzmanlığı Yönetmeliği kapsamında yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi ile içerdiği Anayasaya ve kanunlara
aykırı düzenlemelerin düzeltilmesi için
herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığı,
- Türkiye’de Bilim ve Sanat Merkezlerine yeni bir sınav açılarak deneyimli
öğretmenlerimizin bu okullara atanması
ile mevcut görevlendirme ile çalışan öğretmenlerimize üstün yetenekli çocuklarla
ilgili eğitim verilerek kadro verilmesi konusunda bir çalışma yapılıp yapılmadığı.

retim son sınıf öğrencilerinin derslerine
giren öğretmenler istekleri dışında derse
girememekte ve bu gerekçe ile ek ders ücreti alamamaktadırlar.

Ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin
YGS ve LYS sınavlarına hazırlanmaları
nedeniyle, hemen hemen bütün öğrenciler
mazeretli veya mazeretsiz olarak sınav gününe kadar okula devam etmemektedirler.
Öğrencilerin olmaması nedeniyle ortaöğ-

Samsun 1. İdare Mahkemesinin
2008/935 E. 2008/1958 K. Sayılı kararı
ile de yaşanan bu durumdan öğretmenlerin sorumlu olmaması nedeniyle mağdur
edilmemeleri yönünde hüküm verilmiştir.
Bu nedenlerle Türk Eğitim-Sen olarak
öğrencilerin bulunmadığı gerekçesi ile
yapılmayan derslerden dolayı ek ders ücretlerinin kesilmemesi için Milli Eğitim
Bakanlığı’na gerekli düzenlemeleri yapması için yazı yazdık.

TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası
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YÜREKLERİ
YETMEDİ!

İSTEĞE BAĞLI
YER DEĞİŞTİRME
DUYURUSU BİR AN
ÖNCE YAPILMALIDIR

Memur-Sen yaptığı açıklama ile “İş
bırakma” eylemine katılmayacaklarını ilan
etti.

Toplu sözleşme görüşmelerinin 6. oturumda hizmet kollarının talepleri görüşülerek tamamlandı. Süreç devam ederken
Türkiye Kamu-Sen olarak eğer talepler
karşılanmaz ise 23 Mayıs’ta “İş bırakma”
eylemi yapma kararı aldık. Ardından bütün sivil toplum kuruluşlarına çağrıda
bulunarak birlikte bu eylemi gerçekleştirmeyi teklif ettik. KESK ile yapılan görüşmelerde mutabakata vardık ve KESK
ile aynı gün iş bırakma eylemi konusunda
uzlaştık. Birleşik Kamu-İş de İş bırakma
Eylemine katılma kararı aldı. Genel Başkanımız İsmail Koncuk, geçtiğimiz gün
Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’yu bizzat ziyaret
ederek bu birlikteliğe katılmaya davet etti.
Memur-Sen’in toplu sözleşme görüşmeleri sürerken eylem yapmanın daha doğru
bir yaklaşım olduğu açıklaması üzerine İsmail Koncuk, “Siz hangi tarihte eylem yapalım, iş bırakalım diyorsanız biz o tarihte
iş bırakmaya hazırız. KESK Başkanı Sayın
Lami Özgen de aynı fikirde. İstediğiniz
günü söyleyin, o gün hep birlikte iş bırakalım ve taleplerimizin gerçekleşmesini
sağlayalım. Yüreğiniz yetiyorsa 21 Mayıs
tarihinde de birlikte iş bırakma eylemini
gerçekleştirelim” şeklinde açıklamada bulundu. .Ancak Memur-Sen bir kez daha

ÖSYM’NİN
SINAVLARINDA
HİZMETLİLER ÜVEY
EVLAT MI?

ÖSYM tarafından 01.04.2012 tarihinde Yükseköğretime Geçiş Sınavı yapılmıştır. Anılan sınav yapılmadan bir
gün önce, sınav günü ve sınavdan bir gün
sonra yardımcı hizmetler sınıfında görev
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kimlerin yanında olmayı tercih ettiğini
gösterdi. Topu taca atan Memur-Sen, başka eylem planları olduğunu öne sürerek
meydanlara inmeye yüreklerinin yetmediğini göstermiş oldu.

Biz Türkiye Kamu-Sen olarak kamu
görevlilerinin hak ve menfaatlerinin korunup ilerletilmesi için yasal sınırlar içerisinde her türlü eylemi yapmaya kararlıyız. Bu
noktada biz tek başımıza da eylem yapmaya hazırız. Ancak birlikten kuvvet doğar
ilkesiyle kamu görevlilerimizin sorunlarının çözümü noktasında ortak hareket etmenin daha etkili olacağı inancındayız. Bu
nedenle kendilerine bir kez daha çağrıda
bulunarak, kamu çalışanları menfaatine
hareket etmeye davet ediyoruz. Eğer pişman olup da ortak eylem yapmaya karar
verirlerse de kapımızın kendilerine her
zaman açık olduğunu da burada ilan ediyoruz. Biz Türkiye Kamu-Sen olarak her
zaman kamu çalışanlarının menfaati nerde
ise orda olacağız. Taleplerimizi elde etmek
için de anayasal haklarımızı sonuna kadar
kullanmaya kararlıyız. Bizim emrinde olduğumuz tek kesim memurlardır.
yapan personele üç günlük çalışma ücreti olarak 44,66 TL ödenmiştir. Üç gün
boyunca kurumun sınava hazırlaması, sınav sonrasında da kurumun yeniden eğitim-öğretime hazırlanmasını ve temizliği gibi çok yoğun emek gerektiren işler
yapan bu personele verilen ücret günlük
14,88 TL olup bu ücret hak edilenin çok
altındadır.
Bu hususta yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personele üç günlük
çalışmalarının karşılığında ödenen ücret
ile ÖSYM Başkanı ve Yönetim Kurulu
üyelerine ödenen ücret arasında çok büyük bir fark bulunduğunu belirterek yaşanan adaletsizliğin giderilmesi konularında Türk Eğitim-Sen olarak ÖSYM’ye
yazılı başvuru yaptık.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 25. Maddesi uyarınca isteğe
bağlı yer değişikliklerinden faydalanabilmek için MEB tarafından yapılması
gereken “duyuru” tüm eğitim çalışanlarınca beklenmektedir. Ancak MEB,
yönetmelikte açıkça “en geç 15 Mayıs”
hükmü yer almasına karşın bugüne kadar herhangi bir duyuru yapmamıştır.
Bu hususta Türk Eğitim-Sen olarak
Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı başvuruda bulunduk.

AMASYA EĞİTİM BİR SEN
BAŞKANINA
YARGI TOKADI

Samsun 1. İdare Mahkemesi 27.03.2012 tarih ve 2011/1851 E.
2012/372 K. sayılı kararında Amasya
Fatih İlköğretim okulunda 76. Madde
kapsamında müdür olarak atanan Eğitim Bir-Sen Amasya Şubesi Başkanı
Şahin GÜMÜŞ’ün atamasını iptal
ederek eski görevine geri döndürdü.
Yapılan atamanın kişinin atama niteliklerine haiz olmayıp hukuka aykırı
olarak yapıldığı açık olup mahkeme de
bu kararıyla bu durumu tespit etmiştir.
İdarecilerin hukuk devleti ilkesi ve
eşitlik ilkeleri kapsamında ayrımcılık
ve kayırmacılık yapmadan işlemlerini
tesis etmekle yükümlü olup yargı denetimi sonucunda “yandaş kayırmacılığının” ortaya çıkacağını ve er geç yargıdan döneceğini unutmamaları gerekir.
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GENEL BAŞKAN KONCUK HAZİRAN’DA 28 BİN,
AĞUSTOS’TA 100 BİN ATAMA İSTEDİ

nu biliyoruz. 4+4+4 sistemi de branş öğretmeni ihtiyacını artıracaktır. Bu sistemi
getirdiyseniz, öğretmen atamayı da göze
aldınız demektir” dedi.

Koncuk, “Öğretmenler dayak diyor, bakandan tık yok. Öğretmenlerin maaşlarına
zam yapılmıyor, bakandan tık yok. Ataması yapılmayan öğretmenler eylem yapıyor,
bakandan tık yok. 30 evladımız intihar etti.
Bunlar da mı yüreğinizi yakmıyor? Bakın
çocuklarımız KPSS kitaplarını attı. Sürekli
sınava girmekten dolayı artık tiksinmiş bu
çocuklar” diye konuştu.

TÜRK EĞİTİM-SEN ATAMASI YAPILMAYAN ÖĞRETMENLER
İLE EYLEM YAPTI

Türk Eğitim-Sen ataması yapılmayan
öğretmenler ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı. Ataması yapılmayan öğretmenler ellerinde ‘Haziran’da
28 bin adaletli atama istiyoruz’ yazılı balonlarla Türk Eğitim-Sen’den Milli Eğitim Bakanlığı önüne yürüdü.

‘Haziran’da 28 bin adaletli atama istiyoruz’ yazılı 1000 tane balon patlatıldığı,
KPSS kitaplarının Bakanlık bahçesine
atıldığı eylemde bir konuşma yapan Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk, şunları söyledi:
“Siyasi iktidara zarar vermek gibi bir derdimiz yok. Kimse bu eylemi siyasi olarak
değerlendirmesin ama ben Başbakana
şunu söyleyeceğim: Sayın Başbakan 2002
yılında iktidara geldiğinizde ataması yapılmayan öğretmen sayısı
72 bin idi. O zaman
seçim meydanlarında
‘Öğretmenleri atayamamak ne demek.
Biz
geldiğimizde
KPSS’yi kaldıracağız. Öğretmenlerin
hepsini
atayacağız’
demediniz mi? Başbakanın bu sözünün
üzerinden 10 yıl geçti. Ataması yapılmayan öğretmen sayısı
350 bin’e ulaştı. Ben
bir sendika genel başkanıyım. Ama bunun

da ötesinde bir babayım. Bir baba olarak
gençlerimizin, Türkiye’nin geleceği adına
ciddi kaygılar duyuyorum” diye konuştu.

Koncuk konuşmasını şöyle sürdürdü. “Sayın Bülent Arınç’ın geçenlerde bir
sözü vardı. Arınç, ‘Haziran ayında mutlaka atama yapılacak’ demişti. Bülent Arınç
bu ülkenin Başbakan Yardımcısı ve siyasi
hedefleri olan bir insan. Arınç’a sesleniyorum: Bülent Arınç sen bu sözü verdin. Peki Haziran’da atama olmazsa istifa
edecek misin? Biz 28 bin atama sözünün
Haziran’da yerine getirilmesini mutlaka
istiyoruz. Sayın Başbakan, Sayın Ömer
Dinçer, Sayın Arınç bu işi ahirete bırakmayalım. Bu işi Haziran’da bitirelim.”

Ömer Dinçer’in Milli Eğitim Bakanı
olduğunu hatırlamasını isteyen Koncuk,
“Ömer Dinçer 111 bin öğretmen ihtiyacı
olduğunu söylüyor. Biz Türkiye’de öğretmen ihtiyacının 200 bin civarında olduğu-

Genel Başkan konuşmasını şöyle tamamladı: “Haziran ayında 28 bin atama
istiyoruz, madem ki 4+4+4 sistemini getirdiniz Ağustos ayında da 100 bin öğretmen
ataması istiyoruz. Biz bunu Başbakan’dan
talep ediyoruz. Ayrıca herkes bilmelidir ki;
Ankara’da 50 bin’lerle, 100 bin’lerle de bu
eylemi yapacak güçteyiz, iradedeyiz.”

Genel Başkan’ın konuşmasının ardından sazlar çalındı, öğretmen atamalarına
şarkılarla, türkülerle gönderme yapıldı.
Duvakla, Nasrettin Hoca ve padişah kostümüyle eyleme katılan öğretmenler atama
duası yaptı. Öğretmen atamaları ile ilgili
çeşitli mizansenlerin de yapıldığı eylemde ataması yapılmayan öğretmenlerimizin
anneleri de hazır bulundu.
Daha sonra Genel Başkan İsmail Koncuk ve Genel Merkez Yönetim Kurulu
üyeleri, ataması yapılmayan öğretmenler
ile birlikte intihar eden öğretmenlerimizin
anısına Bakanlık önüne karanfil bıraktı.
Renkli görüntülere sahne olan eylem olaysız sona erdi.
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BAŞBAKAN TÜM ÖĞRETMENLERDEN
ÖZÜR DİLEMELİDİR

Başbakan Erdoğan’ın sözleri eğitim camiasında şok etkisi yarattı. Başbakan öğretmenlerin ek ödeme talebiyle ilgili olarak
yaptığı açıklamada bir yandan öğretmen
camiasının en çok saygı duyduğu kesim
olduğunu söylerken, diğer yandan “Onlara
ek ödenek olarak resen 100 lira daha verelim. Bir öğretmenin en düşük olanı 1624
lira alıyor. Ne karşılığı alıyor? Haftada 15
saat karşılığı alıyor. Peki, düz bir memur ne
kadar çalışıyor? 40 saat. 40 saat için bu rakamın altında alanlar da var. Öğretmen ek
ders verirse, bunun üstünde alıyor. Bir de
tatili var. Yılda iki ay. Düz memurun tatili
ise 20 gün. Şimdi soruyorum; bu haksızlık değil mi? Bundan sonraki süreç hakem
heyetine gidiyor. Nihai kararı verecek” demiştir.
Şayet Başbakan’ın en çok saygı duyduğu kesim öğretmen camiası olsaydı, Başbakan sözlerini özenle seçerdi. Ancak Başbakan bu açıklamasıyla hem öğretmenleri
toplum nezdinde rencide etmiştir, hem de
kamuoyunu yanlış bilgilendirmiştir.
Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki;
okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat, genel bilgi ve meslek dersleri
öğretmenleri haftada 15 saat, atölye ve
laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat
maaş karşılığı derse girmektedir. Ancak
öğretmenlerin iş yükünü girdiği ders saati
sayısına göre değerlendirmek doğru değildir. Çünkü öğretmenler eğitim-öğretim
saatleri dışında da çalışmaktadır. Öğretmenlerin derse hazırlanması, veli toplantısı, sınav kâğıdı hazırlama, sınav kâğıtlarını
okuma, öğrencilere danışmanlık hizmetinde bulunma, idare ile yapılan toplantılar,
Bakanlık tarafından düzenlenen toplantılara ya da seminerlere katılma, üst amirler
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tarafından görevlendirilerek çeşitli programlara katılma ya da bu programları organize etme, nöbet tutma, koordinatörlük
öğretmenlerin ders saati dışında yaptığı
çalışmalardır.
Ek ders ücretlerine gelince; öğretmenlerin ek ders ücreti siyasi erk’in dilinde
pelesenk olmuştur. Oysa bilinenin aksine
ülkemizde her öğretmen ek ders ücreti
alamamaktadır. Sadece sınıf öğretmenleri ek ders ücreti alabilirken, BRANŞ
ÖĞRETMENLERİNİN BÜYÜK BİR
BÖLÜMÜ ek ders ücreti alamamaktadır.
Ayrıca ek dersi olan öğretmenler, ek ders
ücretlerini sadece eğitim-öğretim döneminde alabilmektedir. Ders görevlerinin
çeşitli sebeplerle yerine getirilmemesi veya
öğretime değişik sebeplerle ara verilmesi
yüzünden ders görevini yerine getiremeyen öğretmenlerin bu sürelerdeki ders ve
ek ders ücretleri de kesilmektedir.
Ülkemizde öğretmen maaşları ne kadardır? Bekâr veya eşi çalışan ve çocuksuz
9/1 derecedeki bir öğretmen 1590 TL;
bekâr veya eşi çalışan ve çocuksuz 5/1 derecedeki bir öğretmen aylık 1651 TL; evli,
eşi çalışmayan ve iki çocuklu en üst kademedeki bir öğretmen 2 bin 052 TL maaş
almaktadır. Görüldüğü gibi öğretmen maaşları bugün en düşük devlet memuru seviyesine gerilemiştir. Yıldan yıla alım gücü
eriyen öğretmenlerimiz, bu ülkenin büyümesinden de hiçbir şekilde pay alamamaktadır. Yıllardır öğretmenlerin maaşlarına
hiçbir iyileştirme yapılmamış, öğretmen
maaşları yerinde saymıştır. Oysa öğretmenlik mesleği diğer mesleklerden ayrı
tutulmalıdır. Kutsal ve çok zor bir görev ifa
eden öğretmenlerimiz her zaman temiz,
bakımlı ve şık olmalı, kendisini sürekli ye-

nilemeli, yayınları takip etmelidir. Bu saydıklarımızın hepsi maddi durumla doğrudan ilgilidir. Şayet sizin maddi durumunuz
uygun değilse, iyi giyinemezsiniz, kendinizi geliştiremez ve yenileyemezsiniz. Bu nedenle Başbakan’ın bu gerçeği görmezden
gelerek, böyle bir açıklama yapması öğretmenleri derinden yaralamıştır.
Öte yandan Türkiye ile OECD ülkelerindeki öğretmen maaşlarındaki uçurum
da dikkatle incelenmelidir. OECD’nin
Raporunda ülkemizde ilköğretimde görev
yapan bir öğretmenin başlangıç maaşı yıllık 25 bin 536 dolar, 10 yıllık bir öğretmenin maaşı yıllık 26 bin 374 dolar, en üst
kademedeki öğretmenin maaşı yıllık 29
bin 697 olarak gösterilmiştir. OECD Raporunda yer alan rakamlar satın alma gücü
paritesine göre hesaplanmıştır ve brüt maaşlardır. Dolayısıyla bu maaşlar ülkemizde
öğretmenlerin eline geçen net rakamlar
değildir. Aynı raporda Lüksemburg’da ilköğretimde görev yapan bir öğretmenin
başlangıç maaşı yıllık 51 bin 799 dolar, 10
yıllık öğretmenin maaşı yıllık 67 bin 340
dolar, en üst kademedeki öğretmenin maaşı yıllık 113 bin 017 dolar; Danimarka’da
ilköğretimde bir öğretmenin başlangıç
maaşı yıllık 46 bin 950 dolar, 10 yıllık öğretmenin maaşı yıllık 52 bin 529 dolar, en
üst kademedeki bir öğretmenin maaşı yıllık 54 bin 360 dolar; Kore’de ilköğretimde
bir öğretmenin başlangıç maaşı yıllık 30
bin 522 dolar, 10 yıllık öğretmenin maaşı
yıllık 45 bin 269 dolar, en üst kademedeki
öğretmenin maaşı yıllık 84 bin 650 dolar;
İngiltere’de ilköğretimde bir öğretmenin
başlangıç maaşı yıllık 32 bin 189 dolar, 10
yıllık bir öğretmenin maaşı yıllık 47 bin
047 dolar, en üst kademedeki bir öğretmenin maaşı yine yıllık 47 bin 047 dolar olarak belirtilmiştir. Bu rakamlar öğretmenlerin eline geçen net rakamlar olmasa da,
Türkiye’deki öğretmen maaşları ile diğer
ülkelerdeki öğretmen maaşlarının kıyaslanması bakımından önem taşımaktadır.
BU ÜLKENİN AĞABABALARI
PARA İLE OYNARKEN; ÖĞRETMENLERİ, MEMURLARI, İŞÇİLERİ,
EMEKLİLERİ AÇLIK VE SEFALET
İÇİNDE YAŞARSA İŞTE O ZAMAN
TÜRKİYE YUNANİSTAN’A DÖNER
Öğretmenlerin çalışma saatleri, ek ders
ücretleri, maaşları, yaz tatilleri konusunda
toplumun yanlış yönlendirildiği ortadadır.
Bunu Başbakan ve Milli Eğitim Bakanı
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özellikle yapmaktadır. Ancak bilinmelidir
ki; toplu sözleşmede verilen komik zam
oranlarını ört bas etmek istercesine yapılan
bu tür manevralar itibar görmeyecektir ve
iktidarı haklı çıkarmayacaktır.
Sayın Başbakan en çok Türkiye’nin
Yunanistan’a dönmesinden endişe etmektedir. Başbakan’ın son günlerdeki popüler
söylemi budur. Ancak Türk Eğitim-Sen
olarak Başbakan’a sesleniyoruz: Sayın Başbakan korkmayın. Siz öğretmenlerin ek
ödemelerini artırdığınızda, öğretmenlerin
ve diğer kamu çalışanlarının maaşlarına
yüzde 3.5 yerine, insanca yaşayacakları bir oranda zam yaptığınızda Türkiye
Yunanistan’a dönmez.
Sayın Başbakan bu ülke ne zaman
Yunanistan’a döner biliyor musunuz? Bu
ülkenin ağababaları, baronları para ile
oynarken, pastadan büyük pay alırken;
öğretmen, memur, işçi, emekli açlık ve sefalet içinde yaşarsa, işte o zaman Türkiye
Yunanistan’a döner. Emekli milletvekillerine 15 dakikada yüzde 45 zam yaparken
kaynak ayırabiliyorsanız, bu ülkenin çalışanlarına da gayet rahat kaynak ayırabilirsiniz. Biz sizden sadece hakkımız olanı
istiyoruz.

Ne yazık ki iktidara göre başta öğretmenlerimiz olmak üzere bu ülkenin memuru, işçisi, emeklisi sanki gül bahçesinde
yaşamaktadır. Bu tabloyu insanların hafızasına kazımaya çalışan iktidar ne amaçladığını anlamakta zorlanıyoruz. Başbakan
Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ömer
Dinçer kendisini kandırabilir, ama bu ülkenin insanlarını asla kandıramaz.
Maaşlarda öğretmenin adı yok.
Ek ödemelerde öğretmenin adı yok.
Özlük haklar da öğretmenin adı yok.
Sosyal kazanımlarda öğretmenin adı
yok.
Bu ülkenin öğretmenlerini böylesine
değersizleştirmek, onların toplum önünde
saygınlığını zedelemek, öğretmenleri toplumda çok kazanan, az çalışan meslek grubu olarak lanse etmek devlet adamı ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır. Öğretmenlere
uzaydan bakan anlayıştan vazgeçilmelidir.
Siyasi erk, öğretmenler ile empati kurmalı,
yaşadıkları sorunları ta yüreğinde hissetmeli, öğretmenleri değersiz ve paçavra gibi
görme alışkanlığına son vermelidir. Başbakan bile olsa, hiç kimse 700 bin kişilik
eğitim ordumuza hakaret edip, onların gururunu incitemez.

Öte yandan Ulu Önderimiz Atatürk;
“Paşam vekil maaşlarını düzenleyeceğiz,
ne kadar verelim?” sorusuna, “Öğretmen
maaşlarını geçmesin” demişti. Yine Hz.
Ali, eğitimcinin önemini vurgulamak için
“Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi
olurum” sözünü söylemişti. Fatih Sultan
Mehmet, “Şeyhim Akşemseddin Hazretleri İle Beraber Yaptığım Zikrin Lezzetine
Dünyaları Bile Değişmem. Eğer Şeyhim
İzin Verseydi Zikir Yolunu Tercih Eder,
Saltanatı Terk Ederdim” derken; Yavuz
Sultan Selim de ““Alimin atının ayağından
sıçrayan çamur parçası bizim için şereftir
“ demiştir.
Büyük Atatürk, Hz. Ali, Fatih Sultan
Mehmet, Yavuz Sultan Selim öğretmenlerin, eğitimcilerin önemini böylesine güzel
sözlerle dile getirirken;bu ülkenin Başbakanına öğretmenlerin çalışma saatlerinden
haberdar olmamak ve öğretmenleri inciten, yaralayan sözler sarfetmek hiç ama hiç
yakışmamıştır. Bu noktada Başbakan’ın
sözlerini bir an önce düzeltmesini ve öğretmen camiasından özür dilemesini istiyoruz.

KURULDAN ÇEKİLME DAVETİMİZ HAVADA KALDI
Türkiye Kamu-Sen’in kuruldan çekilme davetine destek gelmedi.

11 kişiden oluşan Kamu Görevlileri
Hakem Kurulu karar alabilmesi için 8 üyenin toplantıda bulunması gerekiyor. Türkiye Kamu-Sen olarak 2 milyon memuru
ve emekliyi yakından ilgilendiren maaş
zammı konusunda kararın siyasi irade tarafından verilmesini sağlamak için kuruldan çekilme teklifinde bulunmuştuk. Eğer
konfederasyonları temsil eden 4 üye ve 2
öğretim üyesi çekilirse hakem kurulu karar veremeyecek ve maaş zammı Bakanlar
Kurulu’na kalacaktı. Amacımız bu süreçte
kamuoyu baskısı sağlayarak daha yüksek
maaş zammı almaya çalışmaktı.
Çünkü Kamu Görevlileri Hakem Kurulu üyesi olan Hazine ve Maliye temsilcisi
hükümetin teklifine artı bir şey eklemelerinin mümkün olmadığını kurulda açıklamışlardı.
Konuyla ilgili Türkiye Kamu-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk şu açıklamayı yaparak gerekçesini açıkladı. Koncuk açıklamada,
kurulun hükümet tarafından atanan bürokrat üyelerinin, uzlaşma sağlanamayan konularda yeni bir karar alamadığını ve oylama
yapılarak hükümetin teklif ettiği kararların

geçirilmeye çalışıldığını belirtti.

Konfederasyon olarak, Kuruldan çekilme fikrini uygun gördüklerini belirten
Koncuk “Kurul geldiği nokta itibariyle
memur ve emekliler lehine karar alamayacak gibi görünmektedir. Bu noktada
Kurulun anlamı kalmamaktadır. Dolayısıyla Kuruldan çekilerek, bu konudaki
sorumluluğun siyasi iradeye bırakılması
önersini uygun buluyoruz” diyerek memur
ve emeklilere yapılacak zammı Bakanlar
Kurulu’nda tartışmaya açılmasının yeni bir
açılım sağlayabileceğini belirtti ve diğer
konfederasyonlardan destek istedi.
Türkiye Kamu-Sen Başkanı İsmail
Koncuk, KESK ile birlikte görüşmelere
katılmama fikrini uygun gördüklerini ancak Memur-Sen’in hala karar vermediğini
belirtti.
Memur-Sen’in toplantılara katılması

halinde toplantı yeter sayısının sağlanmış
olacağını dolaysıyla, kendilerinin katılmamalarının anlamsız olacağına dikkat çeken
İsmail Koncuk, “Burada Memur-Sen’in
tavrı önemlidir. Memur-Sen de görüşmelere katılmaz ise, Kuruldan çekilmenin
bir anlamı olacaktır. Zira bu halde Kurul
çalışamaz hale gelecektir. Ancak MemurSen’in Kurul toplantılarına devam etmesi
halinde, hem Kamu Sen hem de KESK’in
Kuruldan çekilmesinin bir anlamı olmayacaktır.” dedi.

Ancak Memur-Sen tarafından saatler süren toplantıdan teklifimize yönelik
olumlu bir karar çıkmadı. Kamu çalışanlarının da desteğini alan teklifimize memurSen “toplantıya katılma kararı aldık” diyerek olumsuz cevap verdi.
Biz de Türkiye Kamu-Sen olarak bir
kez daha belirtiyoruz ki, bizim bu noktada
toplantıya katılmamamızın da bir anlamı
kalmadı. Memur-Sen toplantıya katılma
kararı aldığı için zaten Hakem Kurulu yeterli sayıya ulaşmış oldu. Bu sebeple Türkiye Kamu-Sen olarak Hakem Kurulu’na
katılarak oransal zammı ve diğer taleplerimizin hayata geçmesinin mücadelesini
vermeye devam edeceğiz. Yaşanacak olumsuzlukların sorumluluğu bize ait değildir.
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TOPLU SÖZLEŞME TİYATROSU FİYASKOYLA SONA ERDİ
değildi. Büyümede Avrupa birincisi, dünyanın üçüncüsü olduğu iddia edilen bir
ülkede Hükümet memurları, emeklileri,
dul ve yetimleri yok sayarken; milli gelir
pastasındaki payımızı küçültüştür. Adaleti
değil zulmü tercih etmiştir.Yetkililerin vicdanının olmadığı görülmüştür.Biz, vicdanı olanlara; “Adaletten yanayım” diyenlere
sesleniyoruz:
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk memur maaş zammı ile ilgili basın
açıklaması yaptı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından verilen 4+4’lük zam kararının
ardından açıklama yapan Genel Başkan
İsmail Koncuk, “Yaklaşık 2 yıl önce başlayan göz boyama süreci ve bazı memur
sendikalarının bilinçli ya da bilinçsizce
ama “Nikâhlarındakinden daha büyük bir
iştahla” destek verdikleri toplu sözleşme
çadır tiyatrosu büyük bir fiyaskoyla sona
erdi.” Dedi.

1 Milyon 800 bin emekli, 2 milyon 400
bin memur ve yüz binlerce dul ve yetimin
umutlarının suya düştüğünü söyleyen Genel Başkan, bugünü kara gün olarak ilan
ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye 2010 yılında %9,2; 2011’de
%8,5 büyüdü; dünyanın yükselen yıldızıyız” diyenler; “Külfeti, dar ve sabit gelirlinin omuzlarına yüklediğiniz gibi, nimeti
de adil paylaşalım” teklifimize yanaşmadılar. 450-500 ayrıcalıklı iş adamı için, teşvik
adı altında bir çırpıda 2 milyar lira kaynak
aktaranlar, 4,5 milyon kişi için 5,5 milyar
lirayı çok gördüler. 2010 yılında anayasa
değişikliği yapılırken, önümüzdeki tehlikeyi anlatmaya çalıştık. Grev hakkımızı
yok sayan, toplu sözleşme hakkımızı mali
ve sosyal haklarla sınırlamayı amaçlayan
bir değişikliğin kamu görevlileri ve emeklilerimizin geleceğini karartmak isteyenlerin
oyunu olduğunu anlattık. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun, tarafsız olmasının
zorunlu olduğunu belirttik. 4688 sayılı
Kanun değiştirilirken de diğer sendikaları, kişisel hırslara kapılmadan, siyasi ve
ideolojik saplantılardan uzak kalarak, aklıselim düşünmeye davet ederken; bu kanunun geniş katılımlı, uzlaşmaya dayanan
ve gerçek anlamda pazarlık yapılabilecek
şekilde yasalaşması için birlikte mücadele
etmeyi önerdik.Onlar ise; nefislerini aşamadılar. Siyasi ve ideolojik yaklaşımları
gözlerini kör etti; kamu görevlilerimiz ve
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emeklilerimiz üzerinde oynanan oyunları
görmek istemediler.Bu sendikalar, Hakem
Kurulu’na sendikalar olarak topluca katılmayarak, kararı Bakanlar Kurulu’na bırakmak ve geçecek süre zarfında ortak hareket
etmek suretiyle, yapılacak zam oranlarını
yükseltme yolundaki teklifimizi de siyasi
kaygılar nedeniyle kabul edemediler.Hakem Kurulu’na katılmaları üzerine, toplantı için çoğunluk sağlandı ve biz de Türkiye Kamu-Sen olarak, çıkacak olumsuz
kararlara şerhimizi koymak üzere toplantıya katılmak zorunda kaldık.Siyasi kaygılarını, memurlarımızın ve emeklilerimizin
haklarının ve insanca yaşama isteklerinin
önünde tutan bu kimseler, bugün yaşadığımız açmazın baş sorumlusudurlar.Siyasi iktidar, bu sendikaları memurlarımızın
haklarını geriletmek için paravan olarak
kullanmıştır.Öyle ki, bu sözde sendikanın
seçerek Hakem Kurulu’na gönderdiği öğretim görevlisi, memurların ölüm fermanı
olan %4+4’ü onaylayarak, “Yetmez ama
evetçilerin” yerine masada tarafını belli etmiştir.Türkiye Kamu-Sen, iki yıl önce ne
dediyse bugün de aynı noktadadır.%4+4
kararıyla maskeler düşmüş, yalanlar anlaşılmış, bütün kirli ilişkiler ortaya saçılmıştır.Hani, bir daha hiçbir şey aynısı gibi
olmayacaktı?

Hani, memurun bütün sorunları çözülecekti?Hani, toplu sözleşme
geliyordu?Hayaldi; hayallerimiz suya düştü.Değerli basın mensupları;İki yıllık aldatma süresinin sonunda geldiğimiz nokta
ortadadır.Biz; İnsan onuruna yaraşır bir
hayat istedik. Çok mu?Adil bir gelir dağılımı istedik. Çok mu? Hakça bir paylaşım
istedik. Çok mu?Güvenceli bir çalışma
istedik. Çok mu?Dar ve sabit gelirlinin
üzerine bir karabasan gibi çöken vergi
adaletsizliğinin son bulmasını istedik. Çok
mu?“Çalışanların, emeklilerin açlık sınırının altında ücret almasına bir son verilsin”
dedik. Çok mu? Olamaz mı? Yapılamaz
mı?İnanın ki çok değildi; inan ki imkânsız

Vergi ve harçlara, lojman kiralarına,
kreş ücretlerine %10-15, Gıdaya %20
;Elektriğe %22;Benzine %23; Mazota
%24; Doğalgaza %33 zam yapılan, 2011
Enflasyonunun %10,45; Nisan 2011-2012
arası yıllık enflasyonun %11,14; 2011 yılı
ekonomik büyümenin %8,5 olduğu bir ülkede; memura, emekliye, dul ve yetime %4
+ 4 zam reva mıdır?
Müsteşar maaşına ek ödemeyle birlikte
aylık 1029 lira; emekliye 38 lira, en düşük
dereceli memura 53 lira, ortalama 69 lira
maaş artışı reva mıdır?”

“Kaşıkla verirken, kepçeyle almak hangi adalete, hangi vicdana sığar” diyen Genel Başkan İsmail Koncuk, .

Öğretmenin, akademisyenin, KİT çalışanının, din görevlisinin, hekim dışı sağlık
personelinin, PTT çalışanlarının, demiryolu çalışanlarının, araştırmacının, memurun, hizmetlinin, şefin, müdürün ve daha
nice kamu çalışanının feryadını duymayanları şiddetle kınadığını açıkladı. Genel
Başkan konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bu mudur sizin adalet anlayışınız?
Gördük ki yetkililer, “Aynı yoldan geçtik,
aynı sudan içtik” derken; yediği içtiği ayrı
gitmeyen ayrıcalıklı kesimlere sesleniyorlarmış meğer. Emekliyi, memuru, dul ve
yetimi üvey evlat gibi gören, açlığa susuzluğa mahkûm edecek %4 + 4 zam teklifini
yapanlarla bizim yürnecek yolumuz, içilecek suyumuz yoktur.”
Ankara Güvenpark’ta gerçekleşen eyleme Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Türk Ulaşım-Sen
Genel Başkanı Nazmi Güzel, Türk İmarSen Genel Başkanı Necati Alsancak, Türk
Haber-Sen Genel Başkanı İsmail Karadavut, Türk Enerji-Sen Genel Başkanı Celal
Karapınar, Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu, Türk Kültür
Sanat-Sen Genel Başkanı Hasan Hüseyin
Yılmaz, Türk Emekli-Sen Genel Başkanı
Osman Özdemir ve sendika genel merkez
yöneticileri katıldı.
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MEMUR-SEN’İN PSİKOLOJİSİ
BOZULDU

Hâla anlayamadılar.
Memur-Sen Konfederasyonu, toplu sözleşme sürecini yönetememenin, kamu görevlilerini yarı yolda bırakmanın bedelini büyük
oranda üye kaybederek öderken, aklıselimi
kaybetmiş görünüyor.
Bugüne kadar siyasi iktidarın gölgesinde
sendikacılık oynayanlar, girdikleri ilk ciddi
sınavda sınıfta kalınca, ne yapacaklarını şaşırdılar.
Yıllık enflasyonun %11,14; büyümenin
%8,5 olduğu; iğneden ipliğe her şeye en az
%20 zam geldiği bir dönemde %4+4’e imza
atarak rekor(!) kıranlar, kamu görevlilerine
hesap vermekten kaçmak için konuyu değiştirmeye, suçu başkalarına atmaya çalışıyorlar.
Bu kimseler yıllarca Türkiye Kamu-Sen’in
verdiği çetin mücadele sonunda elde ettiği
kazanımları sahiplenerek zevahiri kurtardılar. Şimdi deniz bitti, hesabın görülme vakti
geldi.
Kendi üyeleri tarafından sorgulanarak,
“Bugüne kadar iktidar borazanlığı dışında
hiçbir şey yapmayan bir sendikanın, toplu
sözleşme masasında dik durmasını beklemek hataydı zaten.” cümleleriyle başlayan ve
“Ne kazandınız? Kamu görevlilerine, sendikacılığa katkınız nedir? Siz ne için varsınız?”
sorularına muhatap olan Memur-Sen yetkilileri, verecek bir cevap bulamayınca Türkiye
Kamu-Sen’e saldırarak, günü kurtaracaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar.
Toplu
sözleşme
fiyaskosunun
ardından,her gün yüz binlerce memurun ziyaret ettiği memurlar.net sitesinde, memurların haklı tepkisinin karşılığı olan, MemurSen başkanının istifasını isteyen memurlara
hesap vermek yerine, Türkiye Kamu-Sen’e
saldırarak, hedef saptırmaya çalışıyorlar. Yazıyı yazan memurlar.net, suçlanan Ahmet
Gündoğdu ve Memur-Sen ama Memur-Sen
bu yazıya cevap vereceğine toplu sözleşmelerde yaşanan başarısızlığın hesabını vereceğine Türkiye Kamu-Sen’e saldırıyor. Memurlar sizden bir cevap bekliyor. 4+4’ün hesabını
istiyor. Milyonlarca memurun, emeklinin,
dul ve yetimin karşısına çıkıp “Evet, siyasi
ve ideolojik bağnazlığımız gözümüzü kör
ettiği için; varlık sebebimiz, efendilerimizin
emrinden çıkamadığımız için sizleri masada
satmak zorunda kaldık” diyemeyeceklerini,
zaten herkes biliyor. Ama Türkiye KamuSen’i memurlar.net sitesinin yönettiğini söyleyerek, işin içinden sıyrılmaya çalışmak bile
bu kimselerin hayal güçlerinin dahi ne kadar
zayıf olduğunu da gösteriyor.
Türkiye Kamu-Sen’e bu tarz yakıştırmalarda bulunmak, sağlıklı bir düşünce sistemi-

nin ürünü değil, paranoyakça bir yaklaşımdır. Türkiye Kamu-Sen, akıl, ilim, irfan ve
sağduyu ile yönetilir. Türkiye Kamu-Sen’in
sahibi, gururla “Ne mutlu ki Türk’üm” diyen
aziz milletimizdir. Türkiye Kamu-Sen’i Türk
milletinin içinden çıkmış, vatanını, milletini,
devletini seven kamu görevlileri yönetir.
Bizler memurlarımızın yararına olacak
her fikre açığız. “İlim Çin’de de olsa gidip
alınız.” Hadisi şerifine uygun olarak, bilgi
kimden gelirse gelsin eğer vatana, millete ve
devlete zararlı değilse biz o fikri değerlendiririz; bundan da gocunmayız.
Ne yazık ki, “Türkiye Kamu-Sen’i memurlar.net mi yönetiyor?” diye soranlara, biz
aynı soruyu soramıyoruz bile. Çünkü toplu
sözleşme sürecinde gördük ki; Memur-Sen’i
yöneten yok. Arkasında siyasi rüzgârlar olmadığı zaman, yelkenleri suya indiren taka
misali, akıntılı sularda kendisine gidecek yer,
sığınacak liman bulamıyor; savrulup duruyor. Eylem kararı alamıyor. Alıyor uygulayamıyor. “Toplu sözleşme görüşmesi bittikten sonra eylem mi yapılırmış” diyor; Sonra
Türkiye Kamu-Sen’in gölgesinde “eylemcik”
yapmaya çalışıyor. Kendi elleriyle Kamu
Görevlileri Hakem Kurulu’na gönderdiği akademisyen %4+4’e onay veriyor. Onay
verdiğini akademisyenin bizzat kendisi itiraf
ediyor; ama Memur-Sen yalanlıyor. Kısacası
destek olmayınca, Memur-Sen yalpa yapıyor. Aslında Memur-Sen’in aldatılan fedakâr
aşık psikolojisinde olduğu ve büyük bir hayal
kırıklığı yaşadığı için bunalıma girdiği görülüyor. Ama ne yaparsın işte kıyakçılığın sonu
ayakçılıktır.
Ne kadar kaçmaya çalışırsanız çalışın hesap vakti gelmiştir. Yıllardır aldattığınız, tehditle, şantajla, türlü vaatlerle üye yaptığınız
kamu görevlileri; emekliler, dul ve yetimler
sizden hesap soruyor. Siz ise hâla sorunu
görmemekte direniyorsunuz. İstanbul, Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethedilirken, Hıristiyan Konsili meleklerin dişi
mi erkek mi olduğunu tartışıyormuş. Millet
sizden bir icraat bekliyor; siz de yönetim kurulunuzda Türkiye Kamu-Sen’i kimlerin yönettiğini mi tartışıyorsunuz?
Son söz olarak şunu belirtmek istiyoruz
ki; bu tür iftiralarla Memur-Sen bünyesindeki erimeyi durduramazsınız. Konuşmaktan ve etrafınızı suçlamaktan düşünmeye
vaktiniz kalmıyor. Bir kere de susup, düşünmeyi deneyiniz. Aklıselim düşündüğünüzde,
belki tüm memurlardan ve iftira attıklarınızdan özür dileme erdemini gösterirsiniz.
İçinde bulunduğunuz açmazın sorumlusu Türkiye Kamu-Sen değilidir. Türkiye

Kamu-Sen, masadan memurlar, emekli, dul
ve yetimler için hayırlı bir karar çıkması adına bütün samimiyetini, iyi niyetini ve mücadelesini ortaya koymuştur. Size de defalarca
birlikte hareket etmeyi, güç ve eylem birliği
yapmayı teklif etmiştir. Her seferinde işi yokuşa süren ve eylemden kaçan siz oldunuz.
Bunun nedenini de herkes en az sizler kadar
bilmektedir. Varlığınızı borçlu olduğunuz
odakları küstürmemek adına, milyonlarca
memur, emekli, dul ve yetimin ahını aldınız.
Hata kimde hâla anlayamadınız.
Yandaşlık da bir yere kadar; arada bir
sendikacılık yapın da inandırıcı olun. Yanlış
yoldasınız; bizden söylemesi…

ÖĞRETMENE ŞİDDET
DEVAM EDİYOR

Bitlis Merkez Beşminare Lisesi’nde
öğrencisiyle tartışan biyoloji öğretmeni
İbrahim Topaloğlu, öğrencisi tarafından
merdiven boşluğuna itildi. 3’ncü kattan zemine çakılan ve çeşitli yerlerinde yaralanan
Topaloğlu, Bitlis Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Öğrenci ve velilerin öğretmenlerimize
uyguladığı şiddet tüm hızıyla sürmektedir.
Bu süreçte yalnız bırakılan öğretmenlerimizin can güvenliği tehdit altındadır. Türk
Eğitim-Sen olarak öğretmenimize yapılan
saldırıyı kınıyor, kendisine acil şifalar diliyoruz.
Umuyoruz ki öğretmenlere yapılan saldırılar artık son bulur ve okullar güvenli
alanlar haline gelir. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı’nın elini taşın altına koyması, öğretmenleri sahiplenmesi, okullarda
şiddete yönelik acil tedbir alması gerekmektedir.
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KİM YALAN SÖYLÜYORSA
İSTİFA ETSİN
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Memur-Sen’in önerdiği akademisyen üye Doç. Dr. Aydın
Başbuğ’un 4+4 kararı alınırken hükümet
üyeleri ile beraber hareket ederek, evet oyu
verdiğini, buna rağmen Memur-Sen’in
Türkiye Kamu-Sen’i yalancılıkla itham
ettiğini kaydederek, “Eğer bizim yalan
söylediğimizi ispat ederlerse, şerefimle temin ediyorum Türkiye Kamu-Sen Genel
Başkanlığı’ndan bugün istifa ederim” dedi.
Koncuk şunları söyledi: “Kamu Görevlileri Hakem Kurulu nihai kararını verdi. Biliyorsunuz sendikalar akademisyen
üye teklif etmiştir. Türkiye Kamu-Sen ve
Kesk’in teklif ettiği akademisyenler kabul
edilmedi. Memur-Sen’in teklif ettiği Doç.
Dr. Aydın Başbuğ Bakanlar Kurulunca
akademisyen üye olarak kabul edildi. Biz
bir sendikanın teklif ettiği ismin sendikaların kararları doğrultusunda hareket etmesini arzu ederiz. Ama dün 2012 yılı için
4+4, 2013 yılı için de 3+3 teklifine Kamu
Görevlileri Hakem Kurulu’ndaki 7 kişi
‘evet’ oyu verdi. Buna evet oyu verenlerden
biri Memur-Sen’in teklif ettiği akademisyen üye Aydın Başbuğ’dur. Aydın başbuğ
‘evet’ de diyebilir, ‘hayır’ da diyebilir. Ama
bugün Memur-Sen Genel Merkezi bunun
yanlış olduğunu söyledi. Oysa Aydın Başbuğ ‘evet’ dedi. 7’ye 4, 4+4 kabul edilmiştir.
Daha sonra basının ve internet sitelerinin
yaptığı haberler üzerine Aydın Başbuğ
‘oyumu geri çekiyorum’ demek durumunda kalmıştır ama evet oyu vermiştir. Bugün
Memur-Sen sanki 4+4’e Aydın Başbuğ
şerh koymuş gibi bir belge açıklamış. Ama
o belge, Hakem Kurulunun sonuç imza tutanağıdır. Tüm görüşmeler tamamlandıktan sonraki imzalanan tutanaktır. 4+4’ün
görüşülmesi aşamasında şerhin konulduğu
bir belge değildir. Tekrar ediyorum: Aydın Bey ‘evet’ dedi, buna saygı duyuyorum.
Ancak birileri ‘Türkiye Kamu-Sen yalan
söylüyor’ gibi açıklamalarda bulunmasın.
Eğer bizim yalan söylediğimizi ispat ederlerse, şerefimle temin ediyorum Türkiye
Kamu-Sen Genel Başkanlığı’ndan bugün
istifa ederim. Türkiye Kamu-Sen yalana
başvurmaz. Herkes söylediğinin arkasında
yiğitçe arkasında olmalıdır. ‘Evet’ dediysen,
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‘evet dedim’ diyeceksin, ‘hayır’ dediysen
‘hayır dedim’ diyeceksin. Böyle iki yüzlülük olmaz.”
Genel Başkan İsmail Koncuk yalan
yanlış beyan veren Sayın Gündoğdu’ya da
seslenerek, istifaya çağırdı. Koncuk Ulusal
Kanal’da yaptığı konuşmada, “4+4 teklifine Memur-Sen’in akademisyen üye olarak
teklif ettiği Doç. Dr. Aydın Başbuğ evet
oyu verdi. Biz bunun üzerine basına bilgi
verdik. Bugün Memur-Sen Genel Başkanı
Ahmet Gündoğdu, Türkiye Kamu-Sen’i
kamuoyunu aldatmakla suçladı. MemurSen, Aydın Başbuğ’un şerhli olarak imzaladığı metni yayınladı. Ama MemurSen aldatıyor. Bu imza sirküsü, Hakem
Kurulu’nun toplantıyı bitirdikten sonra
toplantıda görüşülen konuların tamamına
yönelik imzalattığı tutanaktır. 4+4 oylaması, dün saat 18:00-19:00’da yapıldı. Aydın Başbuğ buna evet dedi. Başbuğ gece
02:00’da ise Kamu Görevlileri Hakem
Kurulu’nun sonuç tutanağını şerhli imzaladı. Ben şunu söylüyorum: Bizim yalan
söylediğimizi ispat ederseniz, ben Türkiye
Kamu-Sen Genel Başkanlığından istifa
edeceğim. Peki Sayın Gündoğdu, siz yalan
söylüyorsanız istifa edecek misin? Aydın
Başbuğ’un memurlar.net’e verdiği beyanı ortada. Başbuğ, ‘İyi niyet ifadesi olarak
4+4 zammına kabul oyu verdim’ diyor. Bu
durumda bizi yalancılıkla suçlayanların
yüzü kızaracak mı? Yalanla kamuoyunu aldatanların yüzü kızarmaz. Ben açıkça söylüyorum: Aydın Başbuğ’un ‘evet ben kabul
oyu verdim’ şeklinde memurlar.net’te yer
alan sözleri, Memur-Sen’in kamuoyunu
aldattığının Aydın Başbuğ’un ağzından
net olarak cevabıdır. Yazıklar olsun. Böyle bir sendikal anlayış olmaz. Memur-Sen
Genel Başkanını kamuoyundan ve Türkiye
Kamu-Sen’den özür dilemeye davet ediyorum.”

İŞ BIRAKMA
ANAYASAL BİR
HAKTIR

Türk Eğitim-Sen olarak bağlı bulunduğumuz Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu tarafından, hükümet ile
yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde taleplerimizin karşılanmaması ve
3+3 gibi komik bir teklif getirilmesi
sebebiyle, şayet 21.05.2012 tarihli görüşmede de taleplerimiz karşılanmaz
ise 23.05.2012 tarihinde iş bırakma
eylemi kararı alınmıştır. Kamu çalışanlarının haklı taleplerine karşılık
hükümetin takındığı vurdumduymaz
tavra karşılık eylem yapmaktan başka
çare kalmamıştır.
Kamu çalışanlarının bağlı bulundukları sendikaların aldıkları karar
uyarınca bir gün göreve gelmemesi eylemi, sendikal faaliyet kapsamındadır.
Danıştay 2. Dairesi’nin 2004/4209
E., 2004/4148 K. sayılı ve 20.12.2004
tarihli kararında, öğretmen olan davacının bağlı bulunduğu sendikanın
aldığı karar uyarınca bir gün göreve
gelmemesi eyleminin sendikal faaliyet
kapsamında değerlendirileceğine ve iş
bırakma eylemine katılması nedeniyle
disiplin cezası verilemeyeceğine karar
verilmiştir.
Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliği de söz konusu
Danıştay kararını ilgi tutarak İl Valiliklerine bu tür iş bırakma eylemlerinin sendikal faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğiyle ilgili bir
yazı göndermiştir.
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GENEL MERKEZ YÖNETİCİLERİ HATAY’DA

3 Nisan 2012 Perşembe günü Hatay 1
No’lu Şubemiz tarafından Antakya Öğretmenevinde düzenlenen istişare toplantısına Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme
Sekreteri M. Yaşar Şahindoğan ile Genel
Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami Özdemir katıldı. Toplantıda Hatay 1 No’lu
Şube Başkanımız Recep Tuncay, Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Kamu-Sen
Hatay İl Temsilcisi Hayrettin Şahin ile
birlikte İlçe Temsilcileri ve İşyeri Temsilcileri hazır bulundular.
Toplantının açılış konuşmasında Şube
Başkanı Recep Tuncay, Hatay ilinde yapı-

lan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri
Sami Özdemir yaptığı konuşmada Genel
Merkezin çalışmaları hakkında bilgi vererek, 5 Mayıs Cumartesi günü 7 ilde bölgesel olarak yapılacak mitinglerin önemini
anlattı. 4+4+4 Eğitim Sistemi hakkında
da Türk Eğitim-Sen’in görüşlerini bildiren Özdemir, kendi sekretarya çalışmaları
hakkında da bilgiler verdi.
Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme
Sekreteri M. Yaşar Şahindoğan 4688 Sayılı kanundaki yeni değişiklikleri anlatarak Türkiye Kamu-Sen’in toplu sözleşme

masasına sunduğu talepleri detaylı bir
şekilde katılımcılara açıkladı. Sekretarya
çalışmaları hakkında da bilgiler veren Şahindoğan, katılımcıların mevzuatla ilgili
sorularını cevapladı. Daha sonra Reyhanlı
ilçesini ziyaret eden Genel Merkez Yöneticileri Reyhanlı İlçe Temsilcisi Tuncay
Ayten ile birlikte Yahya Turan Anadolu
Öğretmen Lisesi, Jandarma İlköğretim
Okulu, 8 Temmuz İlköğretim Okulu ve
Cumhuriyet İlköğretim Okulunu ziyaret
ederek eğitim çalışanlarıyla ve üyelerimizle
görüşerek Türk Eğitim-Sen’in çalışmaları
hakkında bilgiler verdiler.

GENEL MERKEZ YÖNETİCİLERİ ÇORUM’DA

Çorum Şubesi 12 Mayıs 2012 Cumar-

Toplantıya Genel Sekreter Musa AK-

tesi günü İlçe ve İşyeri Temsilcilerinin ka-

KAŞ ile Genel Teşkilatlandırma Sekreteri

tılımıyla bir istişare toplantısı düzenledi.

Talip GEYLAN da iştirak ettiler.

Şube Başkanı Mahmut Alparslan’ın
açış konuşmasından sonra söz alan Genel
Merkez Yönetim Kurulu üyeleri sendikal
çalışmalar ve Toplu Sözleşme görüşmeleri
ile ilgili bilgiler verdiler. Yetki belirlenmesi sürecinde yapılacak faaliyetlerle alakalı
olarak da katılımcılara açıklamalarda bulunan Merkez Yönetim Kurulu üyeleri daha
sonra soruları cevaplandırarak toplantıyı
tamamladılar.
Ayrıca 28 Nisan’da yapılan İLKSAN
İlçe Temsilciliği seçiminde seçilen delegeler de toplantıya katılarak katılımcılara
tanıtıldı.
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TÜRKİYE KAMU-SEN KAHRAMANMARAŞ İL
TEMSİLCİLİĞİ’NDEN ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ

TÜRK EĞİTİM-SEN’Lİ
ANNELER KAHVALTIDA
BULUŞTU

Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şube
Başkanlığı Kadın Komisyonunca Anneler
Günü dolayısıyla kahvaltılı toplantı düzenlendi. Adıyaman Üniversitesi kampus
alanı içindeki Dibek Restaurant’ta yapılan
toplantıya Türk Eğitim-Sen’li bayan üyeTürk Eğitim Sendikası Kadın Kolları
Program, özel eğlence programıyla son ler iştirak etti. Açılışta bir konuşma yapan
Başkanı Sayın Nimet ASİLTÜRK konuş- buldu. Katılımcılar organizasyondan dola- Şube Başkanı Şemsettin AĞAR, toplantımasında; “Bugünün tadını çıkartacağız. yı teşekkürlerini ifade ettiler.
yı düzenleyen komisyon üyelerine ve katılımcılara teşekkür ederek,“Türk Milletinin
geleneğinde ve İslam inancımızda kadının
Finalde Osmangazi Anadolu Lisesi ile ve annenin kutsallığına çok önem verilmiştir. Tarihimizde Türk anası, Türk erkeğinin
karşılaşan Akören İO rakibini 3-0 yendi.
yanında her zaman kahramanlık destanÖdül törenin sonunda şampiyon olan
larına imza atmış ve her zaman baş tacı
Akören İO’yu ve ikinci olan Osmangazi
edilmiştir. ‘Cennet annelerin ayaklarının
Anadolu Lisesi’ni tebrik eden Şube Eğitim
altındadır” Hadis-i şerifinden hareketle
ve Sosyal İş Sekreteri Feyzullah Demirkale
de “Amacımız personel ve sporculara sporu tüm annelerimizi saygı ve hürmetle anıyoaşılamak. Bu yolda çalışıyoruz. Şube olarak ruz” dedi.
bu tür organizasyonları gelenekselleştirdik.
Türk Eğitim-Sen Afyonkarahisar Şu- Turnuvamızda her yıl güçlü takımlar yer
alıyor. Şube üyelerimiz de tatlı bir çekişbesi 8. Geleneksel Voleybol turnuvasının me içinde şampiyon olmak için uğraş veşampiyonu Sinanpaşa Akören İlköğretim riyor. Ben emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum.”şeklinde konuştu.
Okulu oldu.
Kadın komisyonluğu Başkanlığı’nca
12.05.2012 Cumartesi Günü Turizm
Otelcilik Meslek Lisesi’nde ANNELER
GÜNÜ etkinliği düzenlendi. Etkinliğe
200 civarında kadın üyemiz katıldı.

Türkiye Kamu-Sen Kahramanmaraş İl
Temsilciliği olarak kadınlarımızın anneler
gününü tebrik ediyor; yarınlarının sağlıklı,
huzurlu ve başarılı geçmesini temenni ediyoruz” dedi.

8. GELENEKSEL VOLEYBOL TURNUVAMIZ SONA ERDİ

ANTALYA 2 NO’LU ŞUBE
AKILLI TAHTA KULLANIM
KURSU BAŞLATTI

KAYSERİ 1 NO’LU ŞUBE 5.VOLEYBOL
TURNUVASI SONA ERDİ
Türk Eğitim-Sen Kayseri 1
No’lu Şube Başkanlığı’nın organize ettiği “Geleneksel Voleybol
Turnuvası”nın 5.si,10 Nisan-17
Mayıs 2012 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Turnuvada; Atatürk Tic.ML,
Arif Molu EML.,İnönü İÖO.,
M.Sepici 60.Yıl Cumhuriyet
İÖO., FMG Anadolu Güzel
Sanatlar ve Spor L., H.Mehmet Soyışık Saraycık İÖO, Burhanettin-Hanım Karamete İÖO., H.Ahmet Arısoy A.L., Şükrü Malaz İÖO., M.Germirli AİHL, Şht.P.Üst.
Teğ.V.Evliya L., Atatürk A.L, Sancaktepe İÖO., Ahmetpaşa İÖO, M.Tarman YİBO
olmak üzere 16 takım mücadele etmiştir.
Atatürk Ticaret Meslek Lisesi ise FMG Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’ni
yenerek turnuvanın şampiyonu olmuştur.
Turnuvamıza katkı sunan, emeği geçen kurum ve kişilere teşekkür ederiz.
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Antalya 2 No’lu Şube Başkanlığı akıllı
tahta kullanım kursu düzenledi. Antalya
2 No’lu Şube Başkanı Fethi Kurt kursun
açılışında şunları kaydetti: “Önümüzdeki
dönem büyük bir proje ile tablet sistemine
geçilecek. Biz de Türk Eğitim-Sen olarak
Çözüm Dergisi Dershanesi ile işbirliği yaparak 07-Mayıs 2012-11-Mayıs 2012 tarihleri arasında akıllı tahta kullanım kursu
başlattık. Önümüzdeki günlerde diğer eğitim faaliyetlerimiz de devam edecektir. Bu
kursun büyük fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Bu noktada katılımcılara ve Çözüm
Dergisi Dershanesi çalışanlarına eğitime
katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.”
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GÖLHİSAR İLÇE TEMSİLCİLİĞİ ANNELER GÜNÜ
PROGRAMI DÜZENLEDİ

Türk Eğitim-Sen Burdur Şubesi Gölhisar İlçe Temsilciliği ile Anneler Günü
programı düzenledi. Programa Burdur
Şube Başkanı Orhan AKIN ve Gölhisar
İlçe Temsilcisi Mustafa YAŞAR katıldı.

Programda şiirler okundu, Anneler
Günü’nün anlamını belirten konuşmalar
yapıldı, türküler ve şarkılar söylendi. Programda konuşma yapan İlçe Temsilcimiz
Mustafa YAŞAR ve Şube Başkanımız Orhan AKIN kadınlarımızın bir anne ve bir
eğitimci olarak toplumun en önemli görevini yerine getirdiklerini belirtti. Programın sonunda Anneler Günü nedeniyle
üyelerimize hediye takdim edildi.

TRABZON FUTBOL TURNUVASI

20 Mayıs Pazar günü yapılan 3.4. maçını HASAN ALİ YÜCEL İ.O. kazanırken; final maçı VAKFIKEBİR TES ile
BEŞİKDÜZÜ arasında oynandı. Fantastik futbolun zirve yaptığı bir maç oldu. İlk
yarısı her iki takımın kalecilerinin mükemmel kurtarışları ile sonuçlandı. İkinci
yarı takımların birbirini tartmasından öte
bol pozisyonlu ancak kalecilerin cengaverlikleri karşısında 1-1 berabere sonuçlandı.
Daha sonra penaltılara geçildi. Önce kalecilerin karşılıklı birbirlerine atamadıkları
penaltılarla başlayan yarış yine kalecilerin
üstün başarıları ile devam etti. Vakfıkebir
TES penaltı kaçırınca Beşikdüzü takımı

eline geçen bu fırsatı golü atarak kullandı
ve şampiyonluğa ulaştı.

Türk Eğitim-Sen Trabzon 1 No’lu
Şube Başkanımız Coşkun DİLBER’ inde
Katıldığı kupa töreni yapıldı. Organizasyonu yapan ARGE ekibimize çeşitli hediyeler ve ilk üçe giren takımlara kupaları
verildi. Sendika Genel Başkanımız İsmail
KONÇUK’ unda grup maçları sırasında
ziyaret ederek verdiği sözün karşılığı dereceye giren takımlara Trabzonspor forması
ve çeşitli hediyeler verildi. Maçları yöneten
TFF hakemlerine de Trabzonspor forması
hediye olarak verildi.

ÇANKIRI ŞUBESİ KADIN
KOLLARI HUZUR EVİ’NDE
HUZUR BULDU

Türk Eğitim-Sen Çankırı Şubesi Kadın Kolları Başkanı Sevinç Mertkan,
Başkan Yardımcıları Hatice Nur Er, Müzeyyen Sümer, Seda Çelik, Rahime Ulus,
Aysel Yörükoğlu ve Türkiye Kamu-Sen
Kadın Kolları Başkanı Esin Sarı Yenikeçeci, Türkiye Kamu-Sen Kadın Kolları
Başkan Yardımcıları Çankırı İsmail Özdemir Huzur Evi sakinlerini 11 Mayıs 2012
Cuma günü ziyaret etti.

Huzurevi müdürü Tuncay HASKILIÇ ile görüşen Türk Eğitim-Sen Çankırı
Kadın Kolları, huzurevinin genel durumu
hakkında bilgi aldı. HASKILIÇ, yaşlılarımıza evlatlarıymış gibi özen gösterdiklerini söyledi. Daha sonra Kadın Kollarımız,
Huzurevi’nde yaşayan yaşlılarımıza karanfillerini verdi, ellerini öptü, onların Anneler Gününü kutladı. Huzurevi sakinleri,
ziyaretimizden duydukları memnuniyeti
ifade ederek, bizleri yanlarında her zaman
görmek istediklerini söyledi.

ELAZIĞ-ALACAKAYA İLÇE
TOPLANTISI YAPILDI

SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SANDIKÇI,
ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Selim Yavuz SANDIKÇI sendikamızı ziyaret etti. Görüşmemizde, sendikalara
çok önem verdiğini belirten SANDIKÇI,
hiçbir zaman ‘ben yaptım oldu’ mantığı ile

çalışmadığını, istişareye önem verdiğini ve
bu noktada sendikaların rolünü çok iyi bildiğini kaydederek, sendikalardan istifade
etmek istediğini belirtti.

Elazığ-Alacakaya İlçe Temsilcimiz ve
yönetim kurulunun talepleri doğrultusunda, ilçede görev yapan tüm üyelerimiz
ile birlikte, ilimizde buram buram tarih
kokan Harput’umuzda istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya Şube Başkanı
Talat EFE, Teşkilatlandırma Sekreteri
Efraim İLHAN, Şube Sekreteri Burhan
KOÇAN, Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri
Vural BAYGELDİ katıldı.
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DÖRTYOL TEMSİLCİLİĞİ
HIDIRELLEZ ŞENLİKLERİ
MUHTEŞEM OLDU

TÜRK EĞİTİM-SEN’DEN SELANİK’E ÇIKARMA
19 Mayıs’ın Devlet töreniyle ve stadyumlarda kutlanamaması birçok farklı
kesimin tepkisine neden oldu ancak en
ilginç eylem Türk Eğitim Sen İstanbul 9
Nolu Şube’den geldi. Sendika yöneticileri
ve üyeler 19 Mayıs’ı, Selanik’te Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu topraklarda kutladı.
Burada bir konuşma yapan Şube Başkanı Enver DEMİR,

Dörtyol Temsilciliğimizin sosyal ve
kültürel faaliyetleri kapsamında bu yıl ilk
kez düzenlediği HIDIRELLEZ ŞENLİKLERİ muhteşem oldu.

Şenlikler Yeşilköy İlkkurşun İzcilik ve
Spor Okulu’nda (Dosteli Parkı); Dörtyol
Belediye Başkanı Fadıl Keskin ve eşi, Yeşilköy Belediye Başkanı Fatma Görgen
ve eşi, Yeniyurt Belediye Başkanı, Hasan
Avni Günal ve ailesi, Karakese Belediye
Başkanı Yusuf Soylu ve eşi, Kuzuculu Belediye Başkanı ve eşi, Hatay 2 No’lu Şube
Başkanı Ahmet Akça, yönetim kurulu
üyeleri ve eşleri, eski milletvekili Mehmet
Nuri Tarhan, MHP İlçe Başkanı Adem
Cihan, Türkav Dörtyol Başkanı Reşit Taşkın, Payas Türkav Başkanı Kerim Kurtoğlu, okul müdürleri, eğitim çalışanları, işyeri
temsilcileri ve yoğun bir üye ve ailelerinin
katılımı ile gerçekleşti.

İZMİR 1 NOLU ŞUBE
ÖDEMİŞ İLÇE PİKNİĞİ

İzmir 1 No’lu Şube Başkanlığı’na bağlı
Ödemiş İlçe Temsilciliği’nin düzenlediği
piknik, Birgi Saklı Bahçe tesislerinde gerçekleştirildi. Pikniğe Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Pikniğin açılış konuşmasını İlçe Temsilcisi
Tuncay ÜNSAL yaptı. Şube Başkanı Merih Eyyup DEMİR de, gündeme ait konulara değinerek, toplu Sözleşme sürecinde
Türkiye Kamu Sen’in tekliflerini ve Kamu
İşveren Heyeti’nin 3+3 zam önerisi arasındaki uçurumu ve alınan iş bırakma eylemi
karar sürecini anlattı. Piknik yapılan halk
oyunları gösterileri ve okunan şiirlerin ardından sona erdi.
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“Atam, Türk Eğitim-Sen üyesi öğretmenlerden oluşan bir heyetle, doğduğun
gün doğduğun yerde bulunmaktan mut-

luyuz. Ziyaretimizin böyle özel bir günde
olmasının önemli sebepleri var. Ülkemizde
19 Mayıs kutlamaları iptal edilmiş, milli
bayramlarımızın kutlanma şekli değiştirilmiş ve kutlamalar, büyük bir Ankara karnavalına döndürülmüştür dedi.

İZMİR 3 NO’LU ŞUBE’DEN BALKAN YÜZME
ŞAMPİYONU ÖĞRENCİMİZE ÖDÜL
Türk Eğitim-Sen üyesi, İşyeri Temsilcisi Nagehan BAYKAN’ın kızı 9.sınıf
öğrencisi Nihan ÇAKICI Sırbistan’da yapılan Balkan Gençler Yüzme Şampiyonasında 50 ve 100 metre serbest stilde rekor
kırarak 2 altın madalya kazandı.

Sırbistan’daki yarışmalarda Türk bayrağını dalgalandırarak bizleri gururlandıran
öğrencimize ödülünü Şube başkanı Adnan
SARISAYIN ile Şube yöneticisi Burhan
KAYAN verdi. Ödül törenine okul müdürleri Adem SERİN, Muzaffer ÖZKAN

ve şampiyonumuzun annesi Nagehan
BAYKAN katıldı. Şube Başkanı Adnan
SARISAYIN şampiyon kızımızı tebrik
ederek, başarılarının devamını diledi.

TÜRK EĞİTİM-SEN KARS ŞUBESİ’NDEN
‘’GELENEKSEL ANNELER GÜNÜ’’ PROGRAMI
vatana şehit yetiştirenler olmak üzere, tüm
annelerin anneler günü kutlu olsun!Bizim
için yılın annesi, tüm şehit analarıdır.” dedi.

Türk Eğitim-Sen Kars Şubesi Kadın
Kolları anneleri bu yıl da unutmadı. Geleneksel olarak her yıl düzenlenen Anneler
Günü programı saygı duruşu ve İstiklal
Marşımızın okunmasıyla başladı.
Programda ilk olarak söz alan Şube
Başkanı Fahrettin ŞİMŞEKLER konuşmasında “Sevginin en yücesini, en çelişmeyenini ve en yalansızını yaşayan onlardır. Anne sevgisi, çelişkiler ve çekişmelerle
çevrili hayatımızın, çelişmediği ve çekişmediği tek ortak noktasıdır.

Bu vatan için çalışan, üreten ve savaşan bütün evlatların anneleri ne
yücedir!Kanlarıyla bayrakları bayrak yapan, mezar taşlarıyla bu vatana Türk mührünü vuranların anaları ne yücedir!Başta bu

Program slayt gösterileri, şiirler, yemek
ve eğlence programıyla devam etti.Kars
Öğretmenevi Salonu’nda yapılan programla anneler doyasıya eğlendiler.

SİNOP’TA ŞİİR VE MÜZİK
DOLU BİR GECE

Türk Eğitim-Sen Sinop Şubesi olarak
geleneksel hale getirdiğimiz “Şiir ve Müzik
Gecesi”ni 6 Mayıs Pazar akşamı gerçekleştirdik. Seçkin bir izleyici topluluğunun
ilgiyle takip ettiği programda, birbirinden
güzel şiirler ve şarkılar arkadaşlarımızın
yorumlarıyla daha da anlamlı hale geldi.
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KIRŞEHİR ŞUBE ANNELER MERSİN ŞUBESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ 9.HIDIRELLEZ VE
GÜNÜ PROGRAMI
ANNELER GÜNÜ PİKNİĞİ YAPILDI
GERÇEKLEŞTİRDİ

Türk Eğitim-Sen Kırşehir Kadın Komisyonu bayan üyelerine yönelik Anneler
Günü programı gerçekleştirildi. Yoğun katılım olan etkinlikte bayan üyeler doyasıya
eğlendi. Kadın Komisyonu Başkanı Gülsem Pakel’in açılış konuşması ile başlayan
program, çeşitli etkinlikler ile devam etti.

MALATYA ŞUBESİ ÜYE
ÇALIŞMALARINA İLÇE
ZİYARETLERİYLE DEVAM
EDİYOR

Türk Eğitim-Sen Malatya Şubesi İlçe
Gezilerine Malatya/Doğanşehir İlçesindeki okul ziyaretlerinde bulunarak üye
çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda Doğanşehir İlçesindeki
üyelerle biraraya gelerek, istişare toplantısı
yapılmıştır. Sorunların görüşüldüğü toplantıda, çözüm yolları tartışılmıştır. Hiçbir
zaman dur durak bilmeyen Türk EğitimSen Malatya Şubesi Doğanşehir İlçe gezisi sırasında üyelik çalışmalarını burada da
sürdürmüştür.

UŞAK ŞUBEMİZDEN EŞME
TEMSİLCİLİĞİ’NE ZİYARET

Türk Eğitim-Sen Uşak Şubesi Yönetim
Kurulu Eşme temsilciliğini ziyaret etti. Görüşmede 23 Mayıs’ta yapılacak iş bırakma eylemi hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Türk Eğitim-Sen Mersin şubesince
düzenlenen 9.Hıdırellez ve Anneler günü
pikniği Mezitli/Kuyuluk Çamlığında 20
Mayıs Pazar günü yapıldı.

Büyük bir katılımın olduğu pikniğe,
Türk Eğitim-sen üyeleri, eğitim çalışanları
ve yakınları, sivil toplum kuruluşları, Türkiye Kamu-Sen’in İl Yönetimi ve Türkiye
Kamu-Sen’e bağlı Sendikaların Mersin
Şube Başkanları, yönetim kurulu üyeleri

ile çok sayıda davetli katılmıştır.

Pikniğimiz üyemiz Cengiz KAÇAR tarafından yapılan yemek duası ile BAŞLADI. Şube başkanımız Tevabil AKINCI’nın
hoş geldiniz ve teşekkür konuşmasının ardından müzik ve eğlence programı devam
etmiştir.
23 Mayıs iş bırakma eylemi ile ilgili
yaptırılan el ilanı katılımcılara dağıtılmıştır.

MUĞLA ŞUBESİ EMEKLİ MÜDÜRLERE
VEFA GECESİ DÜZENLEDİ

diyerek, geceye katılmış olan tüm misafirlere teşekkür etti. Şube Başkanı Mürsel ÖZATA’nın konuşmasının ardından
onur konukları Mustafa AKSAN, Yusuf
TÜRKOĞLU, Kamil BENCİK, Celalettin DEMİREL ve Alaattin VAROL’a
Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü’nde yapmış oldukları başarılı çalışmalardan ve
hizmetlerden dolayı birer plaket armağan
ettik. Plaket töreni sırasında söz alan onur
konukları geceyi düzenleyen Muğla Şubesi Yönetim Kurulu’na vefalarından dolayı
teşekkür etti. Hak sendikacılığı yapan Türk
Eğitim-Sen Muğla Şubesi’nin çalışmalarını takdirle izlediklerini söyleyen konuklar
,’’inşallah bu sene hem Muğla’da hem de
Yemekte bir konuşma yapan Şube Baş- Türkiye’de çalışmalarının sonucu görürkanı Mürsel ÖZATA;’’ Ne kadar büyük ler ‘’temennisinde bulundular. Gece, Okul
ve vefalı bir sendika olduğumuzu bir kez Müdürümüz Abidin TEMİZ’in çalıp,
daha göstermiş olmanın gururu içindeyiz’’ söylediği şarkılarla devam etti.
Türk Eğitim-Sen Muğla Şubesi Yönetim Kurulu olarak VEFA GECESİ düzenledik. Vefa gecesine; İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’nden geçen yıl sonunda emekli olan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa
AKSAN ,daha önceki yıllarda Şube Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı yapmış
olan Yusuf TÜRKOĞLU, Kamil BENCİK, Celalettin DEMİREL, Alaattin VAROL, Mustafa TURHAN ve Şerif ŞALK
onuruna yapılan yemekli geceye Marmaris,
Ula, Köyceğiz, Ortaca, Bodrum,Milas ilçe
Milli Eğitim Müdürleri , Muğla merkeze bağlı Okul Müdürleri ve Müdür yardımcıları, Marmaris,Ula,Köyceğiz,Ortaca
,Bodrum,Milas ilçelerinin sendika ilçe
temsilcileri katıldı.
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YENİ DOĞANLAR
• Antalya 2 No’lu Şube üyelerinden Mustafa Kemal İNCEDAL’ın kızı dünyaya gelmiştir.
• Bolu Şubesi üyelerinden Selda Gül ve Burak ÖZDEMİR çiftinin çocukları olmuştur.
• Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden Fatma
ANGI’nın oğlu olmuştur.
• Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden Murat
ERDOĞAN’ın çocuğu olmuştur.
• Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden İlhan ve
Nurcan SAY çiftinin oğulları olmuştur.
• Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden Deniz
İLGÜN DEMİRAĞ’ın kızı olmuştur.
• Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden Ali
GİRGİN’in çocuğu olmuştur.
• Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden Aynur
Bahar DERELİ’nin oğlu olmuştur.
• Denizli Şubesi üyelerinden Adviye ve
Mehmet BOLU çiftinin Sarp adında oğulları
olmuştur.
• İstanbul 7 No’lu Şube üyelerinden Esin ve
Hakan AKGÜN çiftinin Melih Kaan adında
oğulları olmuştur.
• İstanbul 7 No’lu Şube üyelerinden Kenan
İLKTÜRK’ün Beyzanur adında kızı olmuştur.
• İstanbul 7 No’lu Şube üyelerinden Cennet ve Kağan ARSLAN çiftinin Aslı adında
kızı olmuştur.
• İstanbul 7 No’lu Şube üyelerinden Şenol
GÜLLE’nin Göktuğ Erme adında oğlu olmuştur.
• İstanbul 7 No’lu Şube üyelerinden Mustafa ÇELİK’in Yusuf Ömer adında oğlu olmuştur.
• İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Alper
KARAYÜCE’nin oğlu olmuştur.
• İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Uğur
KARAYEL’in oğlu 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.

EVLENENLER
• Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Nurullah ÖZÜPEK’ın kızı evlenmiştir.
• Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Hasan
EFE’nin kızı evlenmiştir.
• Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Zeki
ATEŞ’in kızı evlenmiştir.
• Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Mehmet KOŞAL’ın oğlu evlenmiştir.
• Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Tuncay
KAPLAN’ın oğlu evlenmiştir.

VEFAT
• Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Mehmet Ali ADAK’ın kayınpederi vefat etmiştir.
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• Karaman Şubesi üyelerinden Mustafa
YILDIZ’ın çocuğu olmuştur.
• Karaman Şubesi üyelerinden Hediye ve
Mahmut PALTA çiftinin oğulları olmuştur.
• Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Mehmet GENCER’in çocuğu olmuştur.
• Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Tevfik
SAĞLAM’ın çocuğu olmuştur.
• Kırıkkale Şubesi üyelerinden Ali Rıza
BİLGEHAN’ın kızı olmuştur.
• Kırıkkale Şubesi üyelerinden Ömer
GÖKALP’in kızı olmuştur.
• Kırşehir Şubesi üyelerinden Kadir
GÜZEL’in çocuğu olmuştur.
• Kocaeli Şubesi üyelerinden Cemile Funda KÖKSAL EĞMEZ ve Mustafa EĞMEZ
çiftinin Deniz Melek adında kızları olmuştur.
• Kocaeli Şubesi üyelerinden Tamer
GÜLSOY’un Ömer Egemen adında oğlu olmuştur.
• Kocaeli Şubesi üyelerinden Ilgın
ÇİĞDEM’in Serdar Emir adında oğlu olmuştur.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Yusuf
DEMİR’ in oğlu olmuştur.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Hepşen
AYTAÇ’ın kızı olmuştur.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Halil İbrahim OPRUKÇU’nun kızı olmuştur.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Metin
ÖZMEN’in kızı olmuştur.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Nejmi
YILDIRIM’ın kızı olmuştur.
• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Gülsüm
ve Osman DEMİRBAŞ çiftinin çocukları olmuştur.
• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Murat
KAYA’nın çocuğu olmuştur.
• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Ahmet
ve Sabriye OK çiftinin kızları olmuştur.
• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Sema
ÖZEL’in çocuğu olmuştur.
• Manisa Şubesi üyelerinden Şule ve Akın
KARA çiftinin kızları olmuştur.

• Manisa Şubesi üyelerinden Turan
CABAROĞLU’nun kızı olmuştur.
• Manisa Şubesi üyelerimizden Ayşe Burcu AKINCI ‘nın çocuğu olmuştur.
• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Neşe
KINALI’nın kızı olmuştur.
• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Serpil
TARCAN’nın çocuğu olmuştur.
• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Cihangir KIRMIZI’nın kızı olmuştur.
• Nevşehir Şubesi üyelerinden Eda ve Yavuz KARACA çiftinin Ecrin Miray adında
kızları olmuştur.
• Nevşehir Şubesi üyelerinden Serpil ve
Sedat TÜMER çiftinin Mehmet Efe adında
oğulları olmuştur.
• Nevşehir Şubesi üyelerinden Hamdi
ÇETİNKAYA’nın Galip Furkan adında oğlu
olmuştur.
• Nevşehir Şubesi üyelerinden Bilgen
BOLAT’ın Teoman Mete adında oğlu olmuştur.
• Nevşehir Şubesi üyelerinden Sevinç ve
Fatih KARACADAĞ çiftinin Naz adında kızları olmuştur.
• Ordu Şubesi üyelerinden Serpil ve Orhan
ERÇİLİNGİR’in Ömer Furkan adında oğulları olmuştur.
• Ordu Şubesi üyelerinden Ahu Feyhan ve
Zeki FİDAN çiftinin çocukları olmuştur.
• Ordu
Şubesi
üyelerinden
Tülin
ŞAŞMAZ’ın çocuğu olmuştur.
• Ordu Şubesi üyelerinden Muhammet
SERBEST’in çocuğu olmuştur.
• Ordu Şubesi üyelerinden Serkan
DOĞANAY’ın çocuğu olmuştur.
• Ordu Şubesi üyelerinden Cemile ve
Umut AL çiftinin çocukları olmuştur.
• Ordu Şubesi üyelerinden Işıl ve Ümit
ÇOLAK çiftinin çocukları olmuştur.
• Sinop Şubesi üyelerinden Şenay ve Erkan
TURHAN çiftinin çocukları olmuştur.
• Sinop Şubesi üyelerinden Emine ve Burhanettin AKÇA çiftinin Emirhan adında çocukları olmuştur.

• Ankara 2 No’lu Şube Ahmet POLAT’ın
kızı evlenmiştir.
• Antalya 2 No’lu Şube üyelerinden Mesut
ÖZYÜREK’in oğlu evlenmiştir.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Ertan
TOPKARCI evlenmiştir.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Mustafa
AY evlenmiştir.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Özgür
İLHAN evlenmiştir.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Halide
ÜNSAL evlenmiştir.

• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Nihat
KARABIYIKOĞLU’nun kızı evlenmiştir.
• Sinop Şubesi üyelerinden Nezaket TUNÇ
evlenmiştir.

• Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Nezahat TUNÇ’un babası vefat etmiştir.
• Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Fazıl
KARADEMİRTOK’un kayınpederi vefat etmiştir.

• Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden İbra-

SÜNNET
• Ankara 2 No’lu Şube Ülkü
DÖNMEZ’in oğlu sünnet olmuştur.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Feyza ve Ekrem ÇAVAŞ çiftinin oğlu sünnet
olmuştur.

him AKTAŞ’ın babası vefat etmiştir.
• Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden İlyas
CAN’ın babası vefat etmiştir.
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• Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Bedir
EREN’in oğlu vefat etmiştir.
• Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Orhan
ERSOY ‘un annesi vefat etmiştir.
• Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden Hüseyin GÜLŞEN’in babası vefat etmiştir.
• Antalya 2 No’lu Şube Mevzuat Sekreterimiz Metin BOLAT’ın annesi vefat etmiştir.
• Antalya 2 No’lu Şube üyelerinden Rıza
Hacı EYVAZOĞLU’nun annesi vefat etmiştir.
• Antalya 2 No’lu Şube üyelerinden Ercan
KAYA’nın babası vefat etmiştir.
• Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden Zafer
MARAL’ın oğlu vefat etmiştir.
• Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden Rasim
DEMİRTAŞ’ın babası vefat etmiştir.
• Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden Recep
KÖKTAŞ’ın eşi vefat etmiştir.
• Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden Nuray
TOKER’in babası vefat etmiştir.
• Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden Fatma
DOĞLAR DAĞ’ın babası vefat etmiştir.
• Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden Ayşen
KOCABAŞ’ın babası vefat etmiştir.
• Bursa 2 No’lu Şube üyelerinden Mustafa
TURAN’ın kayınvalidesi vefat etmiştir.
• İstanbul 3 No’lu Şube üyelerinden Fikret
BAŞAK’ın annesi vefat etmiştir.
• İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Güler
KIRTAY’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.
• Karaman Şubesi üyelerinden Semiha
EREN’in annesi vefat etmiştir.
• Karaman Şubesi üyelerinden Alper
KORKMAZ’ın babası vefat etmiştir.
• Kars Şubesi üyelerinden Özlem KÖSE’nin
kayınpederi vefat etmiştir.

• Kars Şubesi üyelerinden İsmail Kadir
SÜLEYMANOĞLU’nun babası vefat etmiştir.
• Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Miktat
DOĞAN’ın babası vefat etmiştir.
• Kırıkkale Şubesi üyelerinden Selahattin
BİLECEN’in kayınvalidesi vefat etmiştir.
• Kırıkkale Şubesi üyelerinden Mahmut
TUFAN’ın babası vefat etmiştir.
• Kırıkkale Şubesi üyelerinden Mahmut
BARIŞ’ın babası vefat etmiştir.
• Kırıkkale Şubesi üyelerinden Zarif Hürüye ALTINOK’un annesi vefat etmiştir.
• Kırıkkale Şubesi üyelerinden Havva
SALAR’ın babası vefat etmiştir.
• Kırıkkale Şubesi üyelerinden Ali Osman
ÖZSOY’un babası vefat etmiştir.
• Kırşehir Şube Başkanı Bilal TÜRK’ün annesi vefat etmiştir.
• Kırşehir Şube üyelerinden Aytekin
YAĞMUR’un kayınvalidesi vefat etmiştir.
• Kırşehir Şube üyelerinden Ergün
PEHLİVAN’ın babası vefat etmiştir.
• Kırşehir Şube üyelerinden Ekrem
DÖŞLÜ’nün babası vefat etmiştir.
• Kırşehir Şubesi üyelerinden Cengiz
ŞENAY’ın kayınpederi vefat etmiştir.
• Kırşehir Şubesi üyelerinden Hacı Arif
YILDIZ’ın kayınvalidesi vefat etmiştir.
• Kocaeli Şubesi üyelerinden Berrin
ATAY’ın annesi vefat etmiştir.
• Kocaeli Şubesi üyelerinden Ali KARA’nın
annesi vefat etmiştir.
• Kocaeli Şubesi üyelerinden Talat
AKSU’nun eşi vefat etmiştir.
• Kocaeli Şubesi üyelerinden Şaban
KÖSEOĞLU’nun annesi vefat etmiştir.
• Kocaeli Şubesi üyelerinden Mecit
TURHAN’ın annesi vefat etmiştir.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Salih
ATASAGUN’un annesi vefat etmiştir.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Ramazan AKSU’nun kayınpederi vefat etmiştir.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden M. Yasin
MÜLAZIMOĞLU’nun babası vefat etmiştir.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Ahmet
ATABEK’in babası vefat etmiştir.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Fikret
UYSAL’ın babası vefat etmiştir.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Halit
GÖL’ün babası vefat etmiştir.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Ayşe
GÖL’ün kayınpederi vefat etmiştir.
• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Mehmet
AYSU’nun babası vefat etmiştir.
• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Fahriye
AYSU’nun kayınpederi vefat etmiştir.
• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Himmet
KÖKDERE’nin eşi vefat etmiştir.
• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Mehmet
DÜNDAR’ın annesi vefat etmiştir.
• Manisa Şubesi üyelerinden Bülent
MERT’in babası vefat etti.
• Manisa Şubesi üyelerinden Gürbüz
ERTUĞRUL’un babası vefat etmiştir.
• Manisa Şubesi üyelerinden Abdurrahman DÜZDEMİR in annesi vefat etmiştir.
• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Rıza
ÇEVİRGENOĞLU’nun babası vefat etmiştir.
• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Memnune ÇEVİRGENOĞLU’nun kayınpederi
vefat etmiştir.
• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Ahmet
KAVRAROĞLU’nun annesi vefat etmiştir.
• Muğla Şubesi üyelerinden Alpaslan
SELÇUK’un kayınpederi vefat etmiştir.
• Muğla Şubesi üyelerinden Hakkı
BİLGİN’in babası vefat etmiştir.
• Nevşehir Şubesi üyelerinden Yücel
KOÇAK’ın babası vefat etmiştir.
• Nevşehir Şubesi üyelerinden İbrahim
ÖZCAN’ın annesi vefat etmiştir.
• Nevşehir Şubesi üyelerinden İnan
ÇETİNER’in annesi vefat etmiştir.
• Nevşehir Şubesi üyelerinden Ahmet
SEZGİN’in babası vefat etmiştir.
• Ordu Şubesi üyelerinden Ahmet
YILMAZ’ın annesi vefat etmiştir.
• Ordu Şubesi üyelerinden Handan
ÖZDEMİR’in babası vefat etmiştir.
• Ordu
Şubesi
üyelerinden
Kadir
KAYIRALI’nın annesi vefat etmiştir.
• Yozgat Şubesi Yenifakılı İlçe Temsilcisi
Bülent KANIBİR’in babası vefat etmiştir.
• Yozgat Şubesi üyelerinden Hüsnü
BABAYİĞİT’in annesi vefat etmiştir.
• Yozgat Şubesi üyelerinden Feramuz
BOZOĞLU’nun annesi vefat etmiştir.

VEFAT EDEN ÜYELERİMİZ
HAYRETTİN EKEN

BURSA 2 NO’LU ŞUBE

22.11.1968 tarihinde Bursa’da doğan Hayrettin Eken, Bursa Kestel Çimento Fabrikası
Endüstri Meslek Lisesi’nde metal işleri öğretmeni idi. Geçirdiği beyin kanaması sonucu
29.04.2012 tarihinde hayatını kaybetti.
AYRICA :Antalya 2 No’lu Şube üyelerinden Selamet ÖZDEMİR vefat etmiştir.
Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Ahmet Kemel KAYA vefat
etmiştir.

ZEYNEL ABİDİN KALKAN
KARAMAN ŞUBE
Karaman ili Merkez Mesleki Eğitim
Merkezi’nde Elektrik Teknisyeni olarak görev yapan üyemiz Zeynel Abidin KALKAN
01/09/1962 Karaman doğumludur. Mesleğe ilk olarak 14/02/1989 tarihinde başlayan
KALKAN, 19/06/1995 tarihinden bu yana
da Mesleki Eğitim Merkezi’nde görev yapmaktaydı. 30/04/2012
tarihinde aramızdan ayrılan Zeynel Abidin KALKAN evli ve 4
çocuk babasıdır.
Türk Eğitim-Sen ailesi olarak; vefat eden tüm üye ve üye
yakınlarına Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz.
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