
‘‘ Hayali enflasyon 
hesabına göre 
hazırlanan bütçe 
hedefleri tutmayınca, 
vatandaşın sırtına 
yüklenen vergi 
artışları ve zamlar 
artık dayanılmaz hale 
gelmiştir. 

Sadece 2012 yılının 
başından Ekim ayına 
kadar doğalgaz %29,3; 
LPG %25,9; Mazot 
%13,5; Benzin %12 
zamlanmış oldu. Bu 
zamların başlangıç 
olduğunu, bugünden 
itibaren iğneden ipliğe 
her şeye zam geleceğini 
hepimiz biliyoruz.

Nimeti bizlerle 
paylaşmayanların, 
külfette bizlerden 
fedakârlık isteme 
hakkı yoktur.   Devleti 
yönetmekte acz 
içinde olanlar, milletin 
yakasından düşmeli, 
dar ve sabit gelirlilerin 
sırtından inmelidir.’’ 

Elektrik ve Doğalgaza yapılan fahiş zamları protesto etmek için düzen-
lenen eylemde konuşan İsmail KONCUK ;

Genel Başkan 
İsmail KONCUK :
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SON YOLCULUĞUNA 

UĞURLANDI
İzmir’de geç geldiği gerekçesiyle uyardığı 14 yaşındaki öğrencisinin bı-

çaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden üyemiz Rabia Sevilay Durakan öğ-
retmenimiz, binlerce meslektaşı tarafından ebediyete uğurlandı. Durukan’ın 
cenaze törenine Genel Başkanımız İsmail KONCUK da iştirak etti. 

Rabia Sevilay DURUKAN’a yüce Allah’tan rahmet yakınlarına ve camia-
mıza başsağlığı niyaz ediyoruz.                                      Devamı 13. sayfada
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Zam yağmuru devam ediyor. Ülke-
yi  yanlış yönetmenin bedelini vatan-
daş ödüyor. 

Ekonomiyi yönetmeyi becereme-
yenler, zam yaparak hatalarını kapat-
maya çalışırlarken, derdi, çileyi de va-
tandaşın sırtına yüklüyorlar.

2012 bütçe açığının büyümesiyle 
birlikte adeta zam bombardımanına 
tutulan dar ve sabit gelirliler, kış gel-
meden kara kara düşünmeye başla-
dı. 2012 yılı enflasyon hedefini %6,5 
olarak belirleyip, memur, işçi, emekli, 
dul ve yetim aylıklarına bu çerçevede 
artış öngören yetkililer, Eylül ayının 
son gününde elektriğe ve doğalgaza 
%10 zam yapmaktan çekinmediler. 
Bu zamlardan bir hafta önce de akar-
yakıt fiyatlarına %10’un üzerinde zam 
yapılmasının ardından yalnızca 2012 
yılının geride kalan 9 ayı içerisinde 
doğalgaza % 29,3; elektriğe % 21,0; 
mazota %13,5; benzine %12 ve kö-
müre de %9,5 zam yapmış oldular.

Zamlara tepki gösteren Türki-
ye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, “Memur maaşlarına %4+4 
zam yaparken elleri titreyenlerin, do-
ğalgaza 9 ayda %29,3 zam yaparken 
vicdanları sızlamıyor mu?” diye sor-
du. Kış ayları öncesinde özellikle do-
ğalgaz, elektrik, akaryakıt gibi ürün-
lere zam yapılmasının art niyetli bir 
yaklaşım olduğunu belirten 
Koncuk, “Vatandaşlarımız bir 
gün önce 96 TL’ye 100 met-
reküp doğalgaz alabilirken 
şimdi 100 metreküp doğal-
gazı 106 TL’ye alabilecekler. 
50 litrelik bir benzin deposu 
geçen ay 223 TL’ye dolarken 
bugün 241,5 TL’ye doluyor. 
Mazotta, kömürde ve elekt-
rikte de durum vahim. Ocak 
ayında 100 kilowatt elektriği 
30 TL’ye kullanan vatandaş, 
bugünden itibaren 36 TL’ye 

kullanacak. Bu zamlar iğneden ipli-
ğe her ürünün fiyatlarına aynı oran-
da yansıyacak. Elektrik, doğalgaz ve 
benzine yapılan zamlardan dolayı bir 
vatandaşın cebine aylık en az 34 lira-
lık ek yük gelecek. Bu da bir ailenin 
gelirinin ortalama yüzde 10,3 düşmesi 
anlamı taşıyor.

Yapılan zamlar ve diğer ürünlere 
yansımalarıyla birlikte önümüzdeki 
dönemde enflasyonun iki haneli ra-
kamlara çıkması da kaçınılmaz oldu.

Kış gelirken vatandaşı soğukta bı-
rakmaya yönelik bu hamleyi kınıyo-
ruz. Yıllık enflasyon hedefine de ula-
şılamayacağı da kesinleşmişken tüm 
maaşlar yeniden düzenlenmek zorun-
dadır. Aksi taktirde dar ve sabit gelirli 
vatandaşlarımızın bu kışı geçirecek 
mecali yoktur.

Ekonomide yapılan yanlış hesap-
lar, dış politikadaki zafiyetlerin dış 
ticarete yansıması, komşu ülkelerle 
ticaretin kesilmesi, iç piyasalardaki 
durgunluk ülkeyi yönetemeyenlerin 
beceriksizliğinden kaynaklanmıştır. 
Bu beceriksizliğin bedeli de vatanda-
şa ödetilmektedir. Hükümet, kış orta-
sında kiracısını sokağa atan ev sahibi 
misali, vatandaşı kış ortasında çare-
siz bırakmıştır. Halkın sırtına binerek 
ülke yönetilmez.” dedi.

HALKIN SIRTINA 
BİNEREK 

ÜLKE 
YÖNETİLMEZ! ABD’de Peygamber Efendimi-

ze hakaret edilen bir filmin yayın-
lanması büyük infial uyandırmıştır. 
Maalesef İslam dünyası medeniyet 
tarihinin en acımasız saldırılarından 
biriyle karşı karşıyadır. İslam Dininin 
Yüce Peygamberine saldırmak alış-
kanlık halini almıştır. Daha önce de 
bu tür çirkin saldırılar farklı boyutlar-
da yapılmıştı. Bu saldırıları yapanlar 
fikir yoksunu ve insanlıktan nasibini 
almamış zavallılardır. Batı dünya-
sının insan hakları, din ve vicdan 
hürriyeti alanındaki gerçek yüzü bu 
şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu dav-
ranışlar İslam dünyasına büyük bir 
saygısızlıktır. Batının insanlık an-
layışı, İslam’a ve Peygamberimize 
bakış açısı maalesef budur.

İslam dünyasını karıştırmaya, 
düzeni bozmaya yönelik faaliyet 
ve sinsi planlara ‘ben Müslümanım’ 
diyen herkes dikkat etmelidir. Em-
peryalist ülkelerin İslam dünyasını 
yeniden şekillendirme gayretleri ve 
‘demokrasi getiriyoruz’ palavraları-
nın İslam dünyasını nasıl bir kan gö-
lüne çevirdiği görülmelidir. İslam’a 
yapılan bu saldırının fikir hürriye-
tiyle ilgisi yoktur. Hoşgörü ve ifade 
özgürlüğü, kimseye insanların inanç 
ve kutsallarına hakaret etme hakkı 
vermez.

Haçlı zihniyetinde olanların, ken-
disi dışındakileri dikkate almaması, 
onların değerlerini küçümseme-
si, onlara hakaret etmesi ve çifte 
standart uygulaması kabul edilebilir 
değildir. İnsanlık tarihi, toplumsal 
barış ve huzuru sağlamanın ancak 
temel hak ve özgürlükleri korumak 
ve geliştirmekle mümkün olacağı 
yönünde ortak akıl oluşturmuştur. 
Bu noktada Türk Eğitim-Sen olarak 
Peygamberimiz Hz. Muhammed’e 
(S.A.S.) saldıranları, her fırsatta 
İslam’a hakaret edenleri ve sahte 
insan hakları savunucularını şiddet-
le ve nefretle kınıyoruz.

PEYGAMBER 
EFENDİMİZE 

ÇİRKİN SALDIRIYI 
KINIYORUZ
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Özellikle son 10 yıldır uluslararası 
alanda Büyük Ortadoğu Projesi tartı-
şılıyor. Basına deklare edilen, dünya 
kamuoyuna açıklanan hali ile Büyük 
Ortadoğu Projesi, Ortadoğu ve yakın 
çevresi coğrafyasında yer alan ülke-
lerde Batılı anlamda demokrasinin 
sağlanması, terörizmin ortadan kaldı-
rılması, ekonomik ilişkilerin arttırılma-
sı ve ekonomik işbirlikleri sağlanarak 
bölgenin istikrara kavuşturulmasını 
amaçlıyor.

Oysa, Büyük Ortadoğu Projesi 
gerçekte, dünyanın jeopolitik merkezi 
olan Ortadoğu’nun, İsrail lobilerinin gü-
dümündeki Amerikan merkezli bir ya-
pılanma yoluyla Asyacı güçlerin eline 
geçmesini engellemek amacı taşıyor. 
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Hyde’ın 
hazırladığı programa göre 2. Dünya 
Savaşı sonrası Avrupa’yı Marshall 
Planı ile hegemonyasına alan ABD, 
yeni plan ile de Ortadoğu, Kuzey Af-
rika ve Türkistan’ı ele geçirmeyi plan-
lıyor. Amacı ne olursa olsun bu proje, 
Ortadoğu coğrafyasında yaşayan dev-
letlere ve halklara, dışarıdan bir müda-
haleyi öngörüyor.

Özellikle şahinlerin yönetiminde ol-
duğundan beri ABD, dünya hâkimiye-
tine dönük girişimlerde bulunuyor. Bu 
yolda başarı temin etmek için de farklı 
hareket modellerini yürürlüğe koyuyor. 
Şekli ne olursa olsun Ortadoğu’daki 
bu operasyonların temelinde üç gaye 
yatıyor.

Uygulamaya konan bu modellerin 
birinci gayesi, ABD’nin dış gücünü kul-
lanarak ve bir süper devlet olarak, için-
deki değişik kuruluşlara, sanayisine, 
silah tüccarlarına, kimya ve ilaç imalatı 
ile tüm büyük teknolojisine yeni pazar-
lar açmak.

İkinci gaye ise dünyadaki dengele-
rin daha henüz aleyhlerine dönüşme-
den, tüm yeraltı ve yerüstü zenginlik-
lere ve stratejik maddelere el koymak 
suretiyle, gelecek için ABD’nin gücünü 
ve hâkimiyetini garantiye almak.

Üçüncü gaye de, ABD’nin mutlak 
güvenliğinin sağlanması! Kendi ço-

ğalttığı ve adeta ektiği “Dünya Terö-
rünü” kontrol altına almak ve dünyayı 
istediği gibi istismar etmek… Kısacası 
yaptığı ve yapacağı istismarın güvenli-
ğini sağlamak…

Aslında Büyük Ortadoğu Projesi, 
emperyalizmin Osmanlı İmparatorlu-
ğu geri çekildikten sonra Ortadoğu’ya 
hâkim olma adına ürettiği bir planın 
adıdır. Birinci Dünya Savaşı sonrasın-
da bu projenin İngiliz – Fransız ortaklı-
ğıyla devreye girdiğini görüyoruz. İkinci 
Dünya Savaşı sonrasında ise Fran-
sa ve İngiltere’nin yollarının ayrıldığı 
bir noktada, Amerika ve İngiltere’nin 
Ortadoğu’ya girdiğini ve Bağdat Pak-
tı, CENTO, RCD gibi bölgesel işbirli-
ği antlaşmasıyla bölge ülkelerinin bir 
araya gelmesi noktasındaki bölgesel 
paktlara Amerika ile İngiltere’nin de 
müdahil olduğunu ve Anglo-Sakson-
ların Atlantik İttifakı’nın bölgede yeni 
kurulan devlet olan İsrail’e bir şemsiye 
kurduklarını görüyoruz.

Ortadoğu’da Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nun geri çekilmesinden sonra mey-
dana gelen otorite boşluğu II. Dünya 
Savaşı sonrasında soğuk savaş ger-
ginliği ortamında Sovyet Bloku ile Batı 
Bloku arasında dengelenmişti. Bu aşa-
mada Türkiye bir NATO ülkesi olarak 
batı bloğu ile beraber hareket ederek 
Ortadoğu’da Sovyetlerin hâkimiyetine 
karşı bir denge unsuru olmaya çalış-
tı. Ama küreselleşme sürecine giril-
dikten sonra Sovyetler Birliği’nin geri 
çekilmesiyle meydana gelen otorite 
boşluğu noktasında Amerika, üretti-
ği politikalarla, Irak’ın önce Kuveyt’i 
işgal etmesini sağladı daha sonra da 
Kuveyt’in işgalini bahane ederek 1. 
Körfez Savaşı’nda bölgeye askeri bir 
varlık olarak girmeyi başardı. 1. Kör-
fez Savaşı sonrasında özellikle Kuzey 
Irak istikrarsızlığa sevk edildi ve böyle-
ce bölgesel bir yeniden yapılanmanın 
önü, bölgedeki istikrar düzeni yıkılarak 
açılmış oldu.

Büyük Ortadoğu Projesi uzun yıl-
lar önce planlanmıştı ancak harekete 
geçilmesi için bir nedene ihtiyaç vardı. 
Bu neden de 11 Eylül 2001 yılında bu-

lundu! Bugün Ortadoğu coğrafyasında 
yaşadığımız büyük değişim sürecinin 
tohumları ABD’ye yapılan 11 Eylül 
saldırılarıyla atıldı. İkiz Kulelere yapı-
lan saldırılar, dünya için son derece 
önemli gelişmelerin miladı oldu. Ancak 
bu saldırının sonrasında terör örgüt-
lerinin peşinden Afganistan’a saldıran 
emperyalist güçlerin asıl amaçlarının 
farklı olduğu kısa zaman içerisinde gö-
rüldü.

Afganistan’dan sonraki durak ise 
Irak’tı. ABD’nin Irak’a gelirken asıl 
amacının petrol ve enerji kaynakla-
rının üzerine oturmak olduğunu, pek 
çok otorite açıkça itiraf etti. Nitekim 
mevcut durum ortadadır.

Öte yandan teröristlere karşı 11 Ey-
lül sonrasında tutum değiştiren ABD, 
terörizmi yok etmek için girdiği Irak’ın 
Kuzeyine konuşlanmış olan PKK mi-
litanlarına karşı hiçbir harekât yap-
madı. Terörizme bu denli karşı olan 
bir ülkenin Türkiye gibi bir müttefikine 
saldırmaya can atan teröristlere karşı 
bu kadar sessiz kalması, üstelik CIA 
yetkililerinin PKK’lılarla toplantı üstü-
ne toplantı yapmaları, ABD’nin Türkiye 
ile ilgili farklı planları olduğunu açıkça 
gösteriyordu.

Burada iki noktaya dikkat çekmek 
istiyorum: Bunlardan birincisi, Irak’ın 
Kuzeyi’ni istikrarsızlaştırma politika-
sı; ikincisi de terörü yok etmek üze-
re Irak’a giren ABD’nin PKK terörüne 
sessiz kalışı. Bu iki politika, ABD’nin 
aslında Büyük Ortadoğu Projesi kap-
samında, Türkiye politikasını da orta-
ya koyuyor.

Bu politikalarda hedef; Ortadoğu’da 
İsrail’in önünü açmak, İsrail merkezli 
bir büyük yapıyı oluşturmak ve Büyük 
Ortadoğu’yu gerçekleştirerek Orta-
doğu üzerinden Kafkasya’ya ve Orta 

ARAP BAHARI TÜRK KIŞINA 
DÖNMESİN

Köşe Yazısı

İsmail KONCUK
Türkiye Kamu-Sen ve 

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı



TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası 20 Yaşında

4

Asya’ya yönelen petrol coğrafyasını, 
Kuzey Atlantik İttifakı’nı, Anglo-Sak-
sonlarla Yahudilerin ortaklığından 
meydana gelen ittifakın hâkimiyet 
alanına sokmaktır. Kısacası hedef; 
“Büyük İsrail” hayalini gerçekleştir-
mektir. Bağımsız, üniter ve güçlü bir 
Türkiye’nin bölgesinde böyle bir oluşu-
ma izin vermeyeceği açıktır ve bu ne-
denle Türkiye de istikrarsızlaştırılacak 
ülkeler kapsamında ele alınmalıdır.

Bu planlar içerisinde Türkiye’deki 
devlet yapılanmasını değiştirerek pro-
jeye uygun şekilde yeniden yapılandır-
ma ve Türkiye’yi Ortadoğu’da kurul-
ması düşünülen çok uluslu, çok dinli, 
çok kültürlü, kozmopolit bir bölgesel 
federasyonun arazisi haline dönüştür-
me hedefi de vardır. Türkiye’de kamu 
yönetimi, kamu personel rejimi ve yerel 
yönetimler alanında yapılmak istenilen 
düzenlemelere de bu planın bir parça-
sı olarak bakılmalıdır. Nitekim geçtiği-
miz aylarda iktidara mensup bazı mil-
letvekilleri tarafından “Yerel Yönetim 
Paketi” adı altında hazırlanan bir çalış-
ma; özellikle öğretmen ve doktorların 
yerel idareler tarafından atanması, iş 
güvencelerinin yalnızca görev yaptı-
ğı ille sınırlandırılması ve memurların 

başka ile tayin haklarının ellerinden 
alınması gibi önerileri içermektedir. Bu 
durum, tam anlamıyla yerel yönetimle-
re özerklik verilmesi ve kamu çalışan-
larının iş güvencesinin yok edilmesi 
anlamı taşımaktadır. Eğitim, sağlık 
gibi temel kamu hizmetlerinin yerel yö-
netimler tarafından götürülmesi, kamu 
hizmetlerinin gördürülmesinde aranan 
“kamu yararı” ve “idarenin kuruluş ve 
görevleriyle bir bütün” olduğu ilkelerini 
ortadan kaldırmayı amaçlayan ve yeni 
dünya düzeni içinde Büyük Ortadoğu 
Projesi kapsamında öngörülen Fede-
ral Türkiye’nin kurulması adımlarından 
biri olarak görülebilir.

Haritasını bildiğimiz, amacını bildi-
ğimiz bir operasyon içerisinde Türkiye 
ise; kendisine biçilen rolü oynayarak 
günü kurtarma peşine düşmüş görün-
mektedir. Planın odak noktasındaki 
ülkenin Türkiye olduğunun görmezden 
gelinip, yanı başımızda Irak’ın parça-
lanmasına sessiz kalınarak başlanan 
macerada, Libya ve Mısır’daki ope-
rasyonlara destek verildi. Özellikle dış 
basından okuduklarımıza göre Suri-
ye’deki operasyon ise Türkiye tarafın-
dan yürütülüyor. Suriye’den sonraki 
durağın İran olduğu yolunda hiç kuşku 

yok. Büyük Ortadoğu Projesi için üreti-
len haritaya baktığımızda, Türkiye’nin 
de plan içerisinde olduğunu görüyo-
ruz. Olan biteni anlamak için dahi ya 
da kâhin olmaya gerek yok. Son dö-
nemde artan terör olaylarını Suriye’ye 
bağlayanlar, büyük fotoğrafa karşı 
nedense gözlerini kapatmakta ısrar 
ediyorlar. Bugün bizler, kapı komşula-
rımızla kanlı bıçaklı düşmanlar haline 
gelirken yıllardır terör örgütünü kuran, 
besleyen ve büyüten ülkeleri yok sa-
yarak yeni suçlular arıyoruz.

Batı’nın pompalamasıyla benimse-
diğimiz ve desteklediğimiz Arap Baha-
rı, bir anlamda Türkiye için soğuk bir 
kışa dönüşme riskini de içinde barın-
dırıyor. Başka bir deyişle adeta ger-
çeklerden kaçıyoruz. “Komşularla sıfır 
sorun” sloganıyla başlayan dış politi-
kada “sorunsuz sıfır komşu” konumu-
na nasıl ve ne için geldiğimizi anlamak 
zorundayız. Çevremizde güvenebile-
ceğimiz bir tek ülke kalmamışken, dört 
bir yanımızı ateş çemberi sarmışken, 
ateşe körükle giden Türkiye’nin bu 
yangından etkilenmeden çıkacağını 
hayal edenler, büyük yanılgı içindedir-
ler.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca Halk Eği-
tim Merkezlerinde norm fazlası olan 
yöneticilerin  durumu ile ilgili öyle bir 
işleme imza atılmıştır ki; bu olay Ba-
kanlık birimlerinin kendi içlerinde dahi 
birbirlerinden habersiz olduklarının, 
Bakan onaylı yazıların bile bazen dik-
kate alınmadığının ve yeri geldiğinde 
Bakan onayı çiğnenerek tamamen 
çelişkili işlemler tesis edilebildiğinin 
göstergesi olmuştur.

Bilindiği üzere, MEB Çıraklık ve 
Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 
03.03.2009 tarih ve 1124 sayılı Bakan 
onaylı yazısı ile Halk Eğitim Merkez-
lerinde müdür başyardımcısı normu 

verilmeyeceği, norm fazlası duru-
muna düşen müdür başyardımcıları 
ve müdür yardımcılarının bu görev-
lerinden ayrılıncaya kadar kadroları 
ve özlük haklarının saklı tutulacağı 
düzenlenmiştir. Ayrıca MEB Personel 
Genel Müdürlüğü’nün Sendikamıza 
gönderdiği 18.10.2010 tarih 63784 
sayılı yazıda da, norm kadro fazlası 
durumuna düşen müdür başyardım-
cısı ve müdür yardımcılarının kendi 
istekleri doğrultusunda görevlerinden 
ayrılıncaya kadar haklarının saklı tu-
tulduğu, valiliklere de bu yönde tali-
mat gönderildiği belirtilmiştir.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından ildeki Halk Eğitim Merkez-
lerinde 2009 yılına ait norm tespitine 
göre norm fazlası durumda kalan 
müdür başyardımcısı ve müdür yar-
dımcılarından halen görev yaptıkları 
yönetim kademesinde 2 yıllık çalış-
ma süresini tamamlayanların görev 
yerlerinin değiştirilip değiştirilmeye-
ceğine ilişkin bilgi istenmesi üzerine, 
MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel 
Müdürlüğü verdiği cevapta, Halk Eği-

tim Merkezlerinde norm kadro fazlası 
duruma düşen yöneticilerin durumla-
rının, 13.08.2009 tarih ve 27318 sa-
yılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli 
Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları 
Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiş-
tirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 27/2 
maddesine göre değerlendirilme-
si gerektiğini belirterek, Çıraklık ve 
Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 
Bakan onaylı 03.03.2009 tarihli yazı-
sından bihaber olduğunu ve Bakanlık 
birimleri arasındaki koordinasyon ek-
sikliğini gözler önüne sermiştir.

Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa 
gönderdiğimiz yazıda, bu çelişkinin 
Bakanlığın 03.03.2009 tarihli Bakan 
onaylı yazısı ve Sendikamıza gön-
derilen 18.10.2010 tarihli yazı doğ-
rultusunda düzeltilerek, Manisa İlin-
deki Halk Eğitim Merkezlerinde norm 
kadro fazlası durumuna düşen yöne-
ticilerin kendi istekleri doğrultusunda 
görevlerinden ayrılıncaya kadar hak-
larının saklı tutulmasını talep ettik.
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Sami ÖZDEMİR
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri

HER ŞEYİMİZ TAMAM 
BİR ŞÜKRÜMÜZ EKSİK…!

Sayın Bakanımız ve Başbakanımız 
ifade ettiler.

2012–2013 Eğitim-öğretim yılı baş-
ladı(!) Sorunsuzca kayıtlar yapıldı, 
okullarımızın bütün eksiklikleri tamam-
landı(!) Sınıf mevcutları en fazla 24 kişi 
olarak öğrencilerimiz ve öğretmenleri-
miz ilk kez bu kadar huzurlu bir eğitim 
öğretim dönemine başlamış oldular(!) 
Veliler son derece huzurlu, geleceği-
mizin teminatı olan evlatları, öğrenci-
lerimiz  sorunsuz bir şekilde okullarına 
gidip gelmektedirler(!)

Okul müdürleri hiçbir angarya ve 
sıkıntı olmadan okul binalarını Bakan-
lığımızın göndermiş olduğu ekipler ve 
kaynaklar ile yenilediler(!) 4+4+4 eği-
tim sistemi son derece düzenli işliyor(!) 

Birileri bu rüyadan uyansın artık 
diye bekliyoruz. Uyanmaları için eli-
mizden geleni yaptık. Nidalarımızı sa-
ğır sultan duydu ama hala saygıdeğer 
yetkililerimiz duymadı. 

Bütün kamu çalışanlarının ve eğitim 
çalışanlarının muzdarip olduğu hak ve 
adaletin tesisinin gerçekleşmemesi 
nedeniyle ücret adaletsizliğinin do-
ğurduğu mağduriyetin şiddeti her ge-
çen gün artmakta fakat gözler kapalı, 
kulaklar tıkalı vaziyette her şeyin son 
derece güzel, son derece düzenli ve 
kusursuz işlediği düşüncesi insanların 
gözüne baka baka söylenen yalanlarla 
ifade edilmektedir.

4+4+4 eğitim-öğretim sistemi daha 
önce ifade ettiğimiz gibi dert+dert+dert 
olarak hem eğitim çalışanlarının, öğ-
renci velilerinin ve vatandaşlarımızın 

kâbusu olmuştur. Henüz oyun çağın-
daki küçücük çocuklarımız kalem tut-
mayı, öz bakım becerilerini bilmeden 
60-65 kişilik sınıflarda eğitim-öğretim 
hayatına başlayarak büyük bir travma 
ve korku sarmalıyla baş başa bırakıl-
maktadır. 

Madalyonun bu tarafında mağdur 
olan öğrenci velileri ve öğrenciler; di-
ğer tarafında da idareciler, öğretmen-
ler ve eğitim çalışanları makus kader-
lerinin dönmesini ve çığlıklarına ses 
verilmesini beklemektedirler. Bunun 
karşısında ‘MEB ne yapıyor, Başba-
kan ne yapıyor?’ dediğimiz zaman kar-
şımıza koskoca bir “HİÇ” çıkıyor. 

Ha şunu ifade etmeden geçeme-
yeceğim: “HİÇ” dedik, ama özür dili-
yoruz. Başbakanımız öğretmenleri ve 
kamu çalışlarını, idarecilerimizi çalış-
mamakla, öz verili davranmamakla, 
kurumlarına sahip çıkmamakla suçlu-
yor. Aldıkları ücretin haksız olduğunu 
ve şımartıldığını içeren beyanatlar ver-
mekle meşgul oluyor. Onların asgari 
geçim şartlarında yaşayabilmek için 
ihtiyaç duydukları ücreti istediklerini 
ve öğrencileri için huzurlu ve mutlu bir 
sınıf, okul ortamı arzuladıklarını anla-
mıyor. Sayın Başbakanımızın ve Ba-
kanımızın eğitim çalışanlarına karşı bu 
olumsuz tavır ve davranışları hız kes-
meden devam ediyor ve etmeye de de-
vam edecek gibi görünüyor. 

Sayın Milli Eğitim Bakanımız ise 
aldığı emirleri ve koltuğunun altına 
tutuşturulan dosyaları hayata geçire-
bilmek için sadece genelge yazarak, 

emir vererek bu işlerin olacağını düşü-
nüyor. En garip yanı ise hiçbir aksiliğin 
olmadığını, her şeyin yolunda olduğu-
nu ifade ediyor, hiç ar etmeden insan-
ların gözünün içine baka baka bunun 
arkasında duruyor.

2012–2013 Eğitim-öğretim yılı baş-
ladı, eksikler diz boyu. Öğretmenlerin 
ek ödeme mağduriyeti çözülmemiş; bu 
işin garantörü olduğunu söyleyen sen-
dika hiç oralı değil. Özür grubu mağ-
duriyetleri had safhada, aileler parça-
lanmış, çocuklar annesiz ve babasız, 
hastalar ölüme terkedilmiş durumda. 
Adalet onlara ölünce gelecek gibi gö-
züküyor. Sınıflar 60-65 kişi, öğretmen 
eksiklikleri hala kapatılamamış, sınıf 
öğretmenleri norm fazlası, yine sınıf 
öğretmenlerinin garantörü olduğunu 
söyleyen sendika ortalıklarda yok. Eği-
tim çalışanları gelen zamlar karşısında 
omuzları çökük, yine onurlu, yine gu-
rurlu öğrencilerini aydınlatmaya çalışı-
yor. 

Bu karanlık tabloların aydınlanması 
ve hak ettiğimiz güzel günlere kavuşa-
bilmek için bir araya gelmek, birlikte 
olmak dileğiyle, buruk bir şekilde yeni 
eğitim-öğretim yılınızı kutluyor, saygı-
larımı sunuyorum.

Milli Eğitim Bakanlığınca Uzman Yardımcılığı Yarışma Sı-
navı Kılavuzu yayınlandı.

Kılavuza göre 2011 ve 2012 tarihlerinde yapılan KPSS’ye 
katılmak ve alanlara göre değişen taban puanları almak gere-
kiyor.

Başvuru yapan ve KPSS’den öngörülen puanları alan aday-
lar 03-21 Aralık 2012 tarihinde sözlü sınava tabii tutulacak.

Yayınlanan kılavuza göre; KPSS sınav şartı aranması ne-
deniyle, halen görevde olan öğretmenlerin başvurularının en-
gellenmesi büyük bir haksızlık olarak görülmektedir.
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Türkiye Kamu-Sen son yapılan 
elektrik ve doğalgaz zamlarını protes-
to etmek için 3 Ekim Çarşamba günü 
Kızılay’da kitlesel basın açıklaması 
yaptı.

Bütçe açığını kapatmak için temel 
harcama kalemlerine zam yağmuru 
yağdırarak vatandaşa yüklenen zihni-
yeti protesto ettik.

Aldığı maaşla zor geçinen vatan-
daşın, kış aylarının yaklaşmasıyla 
birlikte elektrik ve doğalgaza yapılan 
zamlarla beli iyice büküldü. Yapılan 
haksızlığı sessiz kalmayan  Türkiye 
Kamu-Sen bir kez daha çalışanın ya-
nında olduğunu gösterdi.

Basın açıklamasını Genel Başkan 
İsmail Koncuk yaptı. Sıkıntılı bir dö-
nemden geçildiğini söyleyerek sözle-
rine başlayan Koncuk, konuşmasında 
şunları söyledi:

“Yıllardan beri kamu görevlileri-
nin üzerindeki baskılar artarak de-
vam ederken, yeni yasama döne-
miyle başlayan uygulamalar, bizleri 
daha zor günlerin beklediğini ortaya 
koymaktadır. Her yıl, siyasi iktidarın 
gerçekçi olmayan hedeflerine paralel 
olarak belirlenen enflasyona endeks-
lenen; ekonomik hayatın olumsuz-
luklarının, geçim sıkıntısının, zorunlu 
harcama kalemlerindeki fiyat artışları-
nın göz ardı edildiği maaş artışlarıyla, 
yoksulluğa, açlığa ve kaderine terk 
edilen memurlar, dar ve sabit gelirliler 
ekonomik olarak ayrımcılığa ve zulme 
tabi tutulmaktadırlar. Hayali enflas-
yon hesabına göre hazırlanan bütçe 
hedefleri tutmayınca, vatandaşın sır-
tına yüklenen vergi artışları ve zamlar 
artık dayanılmaz hale gelmiştir. Öyle 
ki 2012 yılı için memur ve emekli ma-
aşlarına toplamda %8,2’lik artış ya-
pılmasına rağmen; Bütçe açıklarının 
kapatılması için, düşük silindirli oto-
mobillerden alınan ÖTV artırıldı.Tapu 
harçlarına zam yapıldı. Benzin, mazot 
ve LPG’den alınan vergiler 30 kuruş 
yükseltildi. 15 gün içinde benzine tam 
4 defa zam geldi. Bununla da yetinil-

medi doğalgaz ve elektriğe %10 zam 
daha yapıldı. Doğalgaza ve elektriğe 
bu yıl Nisan ayında da yüksek oranlı 
zam gelmişti.

Böylece sadece 2012 yılının ba-
şından Ekim ayına kadar doğalgaz 
%29,3; LPG %25,9; Mazot %13,5; 
Benzin %12 zamlanmış oldu. Bu zam-
ların başlangıç olduğunu, bugünden 
itibaren iğneden ipliğe her şeye zam 
geleceğini hepimiz biliyoruz. Bu gün-
den sonra zamlar, ekmekten, suya, 
otobüs, taksi ücretlerinden, temel 
gıda maddelerine yağmur gibi yağa-
caktır. Bu zamlar karşısında olan yine 
bizlere, sizlere, dar ve sabit gelirlilere 
olacaktır. Memur maaşlarına %4+4 
zam yaparken elleri titreyenlerin, 
doğalgaza, elektriğe, tüpe, benzine 

%25-30 zam yaparken vicdanları sız-
lamıyor mu? Ekonomideki her olum-
suzluğa aynı mantıkla yaklaşılması, 
bilinen, kolay tedbirlerin uygulanması 
sonucunda bütün zorunlu tüketim ka-
lemlerine zam yapılmakta, vergi ve 
harçlar artırılmakta, alım gücü düş-
mekte bu kez de tüketim daralmakta 
ve ekonomik krizler daha da derinleş-
mektedir. Bugün de ekonomik verile-
rin bozulması sonucunda yine aynı 
tedbirlere başvurulmuş, Hükümet “vu-
run abalıya” mantığıyla, memurlarımı-
zın ve dar ve sabit gelirlilerin sırtına 
yüklenmiştir. Yıllardır iktidarların ba-
şarısızlıkları, kötü niyetli yöneticilerin 
beceriksizlikleri bizlerin sırtına yükle-
niyor. Her ekonomik kriz yeni zengin-
ler yaratırken, çalışanlar ve memur-

ZAM 
YAĞMURUNU 

PROTESTO ETTİK
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lar fedakârlık yapan, geliri azalan ve 
zamlar altında ezilen kesim oluyorlar.   
Siyasi alanda alınan her karar “mille-
timiz öyle istiyor” diye meşrulaştırma-
ya çalışılırken her alanda tekel haline 
getirilen malum çevrelerin milletimizi, 
esnafı ve tüketiciyi inim inim inletme-
sine yarayacak tedbirler uygulanırken 
nedense “millet” hep unutuluyor. Dün-
yanın en pahalı benzinini kullanmak 
istemiyoruz. Dünyanın en yüksek 
oranlı peşin vergisini ödemek iste-
miyoruz. Siyasetçilerin beceriksizlik-
lerinin bedelini ödemek istemiyoruz. 
Adaletsiz vergi yükü altında ezilmek 
istemiyoruz. Nimeti paylaşırken ben-
cil davrananların, külfeti bu milletin 
sırtına bindirmesine “Hayır” diyoruz. 
Bu adaletsizliklerin durdurulması, me-
muru, emekliyi, dul ve yetimleri hallaç 
pamuğu gibi atan zamların iptali için 
mahkemeye başvurmuş bulunuyoruz. 
İnşallah siyasilerin basiretsizliğini, 
adli makamlar çözecek; memurları-
mızı, emeklilerimizi, işçilerimizi, dul 
ve yetimlerimizi çepeçevre saran bu 
zam prangası göstereceğimiz irade 
ve kararlılıkla, kırılacaktır.

Bütçenin dengesini bozanlar, me-
murlar, işçiler, emekliler, dul, yetim ve 
çiftçiler değildir. Bütçenin dengesini 
bozanlar TBMM tarafından kullanılan 
28 araç için yıllık tam 454 bin TL yakıt 
bedelini devletin kaynaklarından öde-
tenlerdir. Bütçenin dengesini bozanlar 
temsil gideri adı altında devlete mil-
yarlarca lira hesap çıkaranlardır. Büt-

çenin dengesini bozanlar, beş yıldızlı 
otellerde yaptıkları etkinliklerin parası-
nı devlete ödetenlerdir. Bütçenin den-
gesini bozanlar, rahatları için milyon-
larca lira bedelle kendilerine lojman 
binası yaptıranlar, kamunun gereksiz 
ve lüks tüketimine göz yumanlardır. 
İsrail’in kurguladığı, ABD’nin yönettiği 
Büyük Ortadoğu Projesi’ne taşeron-
luk yapmak uğruna komşularımızla 
düşman olduk. Ortadoğu’da çıkarılan 
iç çatışmalarda malum devletler silah 
satarak para kazanıyor.

Ortadoğu’da sözde kahramanlığa 
soyunanların dış politikadaki hataları 
ise ticarete yansıyor, bu yanlışın  be-
delini de zamlar yoluyla yine milleti-
miz ödüyor. Bugün ülkemizin en zen-
gin %20’si ile en fakir %20’si arasında 
tam 8 kat fark oluşmuş durumdadır. 
Bu adaletsizlik, Türkiye’yi OECD’nin 
gelir dağılımı en bozuk üçüncü; yok-
sulluğun en yoğun olduğu beşinci ül-
kesi yapmıştır. Her geçen gün zengin 
biraz daha zengin; fakir biraz daha 
fakir hale gelmektedir. Her gün büyük 
şehirlerde, herkesten ayrı, giriş-çıkı-
şın kontrol altında tutulduğu, kendine 
has, lüks bir yaşam sunan sitelerde,  
tanesi milyon dolarları bulan evler 
inşa ediliyor. Bir avuç mutlu azın-
lık için milletten ayrı yaşam alanları 
oluşturuluyor.Buna karşın milletimizin 
% 42’si çatısı akan evlerde yaşıyor. 
%80’i evine eşya dahi alacak durum-
da değil.

Milyonlarca dolarlık evlerde yaşa-
yanlarla, çatısı akan evlerde yaşayan-
lardan aynı miktarda vergi toplanırsa, 
bunun adına adalet demek mümkün 
müdür? Düzeltilmek zorunda olan 
bunca yanlış dururken kurtuluşu, ma-
aşına yalnızca %4+4 zam yapılan 
memurun, işçinin, emeklinin, dul ve 
yetimin rızklarında arayanlar Allahla-
rından bulsunlar.  Olaylara kendileri-
ne ait dünyalardan, sırça köşklerden 
bakarak milletin sorunlarına çare ara-
yanlar, 740 lira asgari ücretle, 1000 
lira emekli maaşıyla, 1500 lira memur 
maaşıyla kuru ekmeğe talim edenle-
rin halini anlayamazlar.  Yıllardır her 
ekonomik krizde adeta günah keçi-
si haline getirilen ve her gün yeni bir 
uygulama ile ezilen dar ve sabit gelirli 
vatandaşlarımızın, bu zamları karşıla-
yacak gücü kalmamıştır. Yetkililer, bu 
gerçeği görmeli, yaptıkları hataların 
bedelini millete ödetmekten vazgeç-
melidir. Nimeti bizlerle paylaşmayan-
ların, külfette bizlerden fedakârlık iste-
me hakkı yoktur.   Devleti yönetmekte 
acz içinde olanlar, milletin yakasından 
düşmeli, dar ve sabit gelirlilerin sırtın-
dan inmelidir.’’ 

Eyleme katılan çalışanlar sloganlar 
atarak ve zamları protesto eden pan-
kartlar taşıyarak tepkilerini dile getir-
diler.
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Kamuoyunun yakından takip ettiği 
üzere, Sayın Başbakan dershanelerin 
kapanacağını kesin bir dille açıkla-
mış, kamuoyu bu açıklamayı günler-
ce tartışmıştı. Başbakan  Erdoğan, 
“Dershanecilik olayını kaldıracağız. 
Bundan kim gücenirse gücensin, ku-
sura bakmasınlar. Bu benim halkımın 
vatandaşımın ortak talebidir.” Demişti.

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer 
ise, “dershanelerin kapatılmasının 
sadece hukuki bir mesele olmadığını 
Şayet talebi belli oranda düşürmek-
sizin sadece hukuken dershaneleri 
kapatma noktasına gidersek o zaman 
bunun başka alanlara kanalize olaca-
ğını, bu taleplerin farklı türde karşıla-
nacağını da varsaymamız gerekiyor.” 
Diyerek bu konudaki endişelerini dile 
getirmektedir.

Bakan Dinçer dershane konusun-
da Başbakan kadar net değildir, bu 
kaygılarını da açıkça kamuoyu ile pay-
laşmaktadır. Bakan Ömer Dinçer’in 
konuyu değerlendirdiği konuşması 
aşağıdadır.

Bakan Dinçer konuk olduğu AA 
Editör Masası’nda, AA Yönetim Ku-
rulu Başkanı ve Genel Müdür Kemal 
Öztürk ile editörlerin sorularını yanıt-
ladı.

Dershanelerin kapatılmasına yö-
nelik çalışmaların geldiği aşamanın 
sorulması üzerine Dinçer, ‘’Dersha-
nelerin kapatılması sadece hukuki bir 
mesele değil’’ diye konuştu.

Konunun aynı zamanda sosyal ve 

ekonomik bir mesele de olduğunu be-
lirten Dinçer, şunları söyledi:

 ‘’Siz Milli Eğitim Bakanlığı’nda eği-
timinizi iyileştirirseniz dershanelere 
ihtiyacınız azalır. Talebi düşürmeniz 
lazım ki dershaneye olan ihtiyacınız 
da azalsın. Şayet talebi belli oranda 
düşürmeksizin sadece hukuken ders-
haneleri kapatma noktasına gidersek 
o zaman bunun başka alanlara kana-
lize olacağını, bu taleplerin farklı türde 
karşılanacağını da varsaymamız ge-
rekiyor. O yüzden çok hassas şekilde 
bu meseleyi tartışıyoruz.

Türk Eğitim Sen olarak, Sayın 
Ömer Dinçer’in açıklamalarına ve 
dershanelerin kapatılmasının hangi 
sonuçları doğuracağı konusundaki 
kaygılarına biz de katılıyoruz. Ancak, 
Sayın Başbakan ile Bakan Dinçer ilk 
defa çelişmiyor. Bildiğiniz gibi, sayın 
Dinçer 5. Sınıflara sınıf öğretmenle-
ri girmeye devam edecek, orta oku-
lu bitiren her öğrenci liselere gitmek 
zorundadır, açık liseye gitmeyecekler 
diye açıklamalar yapmıştı, ancak bu 
konularda sayın Dinçer’in değil, Sayın 
Başbakan’ın tam tersi açıklamaları 
uygulanmıştı.

Türk Eğitim Sen dershanelerin 
mevcut yapısından rahatsız olduğu-
nu defalarca açıklamış, dershanecilik 
sistemine çekidüzen verilmesini dile 
getirmiştir. Burada Bakan’ın yaptığı 
açıklama, dershanelerin ihtiyaç ol-
maktan çıkarılmasından sonra bir 
yeni yapının oluşturulması gerekti-
ğidir. Aksi takdirde yeni problemlerle 

karşı karşıya geleceğimizi açıklayan 
da Bakan Ömer Dinçer’dir. Dershane-
ler ne zaman ihtiyaç olmaktan çıkacak 
sorusunu da burada sormamız gerek-
mektedir. Sınav odaklı bir eğitim sis-
teminden ne zaman çıkılacaktır? Böl-
geler arası eğitim eşitsizliği ne zaman 
giderilecektir? Üniversiteye girişte 
yaşanan yarışı her hangi bir sistemle 
bitirmek mümkün müdür? KPSS kal-
dırılabilecek midir? SBS yerine ihdas 
edilecek sistem yarışı bitirecek mi, 
yoksa daha artıracak mıdır?

Bütün bu sorulara, evet bunlar bir 
yılda halledilebilir, diyebilmek müm-
kün değildir. O halde, şimdi kime ina-
nacağız Başbakana mı, Bakan Ömer 
Dinçer’e mi?

DİNÇER, 
BAŞBAKANLA 
YİNE TERS DÜŞTÜ

Özür durumundan atanma ta-
lebinde bulunan, ancak, bu talebi 
MEB tarafından karşılanmayan öğ-
retmenlerin, atanmak istediği ilçe 
merkezindeki öğretmenlerle yapa-
cağı bir karşılıklı yer değiştirme işle-
mi, atanma talebinde bulunan öğret-
menin talebini karşılayıp sorununu 
çözecektir Ancak; bunun mümkün 
olmadığı yerlerde sırasıyla o ilçenin 
belde ve köylerinden başvuran, bu-
nun olmadığı hallerde ise il genelin-
de başvuruda bulunan öğretmenler 
arasından Bakanlıkça re’sen yapı-
lacak bir karşılıklı yer değiştirmenin 
özür grubu mağduriyetini devam et-
tireceği ve il içine taşıyacağı açıktır.  
Bunun dışındaki becayişlerde özür 
durumundan tayin talebinde bulu-
nan öğretmenin onayının alınması 
için sisteme“onay” butonu eklenme-
sini  istedik. Ayrıca il içinden özür 
durumuna bağlı yer değişikliği yap-
mak isteyen öğretmenlere de beca-
yiş hakkı verilmesi için Türk Eğitim-
Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na 
yazılı  başvuruda bulunduk.
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Müslüman Türk milletinin bugün sa-
hip olduğu değerleri kaynağını; kendi 
örf ve adetinden, Cenab-ı Allah’ın emir-
lerinden, Yüce Resul’ün hayatından ve 
sözlerinden, sahabenin içtihadından, 
İslam alimlerinin kıyaslarından ve ecda-
dının o güzel uygulamalarından almıştır.

Milletimiz, İslam’la müşerref olduğu 
günden itibaren de İslam’ın sancaktar-
lığını yapmış, takvada herkesi imrendi-
recek uygulamalarla dost ve düşmanın 
gıpta ettiği bir devlet anlayışıyla hük-
mettiği her yerde adalet ve hakkaniyet 
örneği olmuştur.

Bu sayededir ki, altı asır cihan im-
paratorluğu süresince milleti ve idaresi 
altındakilerin refah ve huzur içinde ya-
şamasına vesile olmuştur.

Hala da İslam ülkeleri arasında Ehl-i 
sünnetin bozulmadan en doğru yoru-
mun yapıldığı ve yaşandığı ülkelerin ba-
şında da yine ülkemiz gelmektedir. Çün-
kü Türk milleti ülkesini nasıl karşılıksız 
sevdiyse dinini de öyle sevmiş, benim-
semiş ve İslam’ın sancaktarlığını yap-
mıştır. En zor durumda kaldığı zaman-
larda bile dininden, örf ve adetlerinden 
vazgeçmemiş ve ona sahip çıkmıştır.

Yıllarca Rusya’nın ve diğer bir çok ül-
kenin zulümleri ve baskıları altında ka-
lan soydaşlarımız da bunun en güzel ör-
nekleridir. Romanya’da, Bulgaristan’da, 
Kosova’da, Makedonya’da ve 
Yunanistan’da yaşayan soydaşlarımız, 
her türlü zorluğa rağmen ne dininden, 
ne dilinden ne de örf ve adetinden taviz 
vermiştir. Hala da zor şartlarda bunları 
yaşamaya devam etmektedir.

Müslüman Türk Milleti İslamiyet’i 
Türk örf ve adetleriyle özdeşleştirmiş ve 
İslamiyet’i en güzel yaşayan toplumların 
başında gelmiştir.

Müslümanlar kardeştir. Müslüman-
lar bir vücut gibidir. Vücudun bir yerine 
diken battığında nasıl her yeri sızlarsa 
bir Müslüman kardeşinin ayağına batan 
taşta her Müslümanı rahatsız etmiş, bir 
kardeşinin başına gelen bir belada da 
aynı tepkiyi göstererek dostlarına güven 
düşmanlarına korku salmıştır.

Kendi egosunu hiçbir zaman öne çı-
karmayan yüce milletimiz kul hakkına, 
adalete her zaman dikkat etmiş Meh-
met Akif’in dediği gibi “kanayan bir yara 
gördüğümde yanar ta ciğerim, onu din-

dirmek için kamçı yerim çifte yerim, be-
hey adam aldırma da geç git diyemem 
aldırırım, çiğnerim çiğnenirim hakkı tu-
tar kaldırırım’’ düsturuyla hareket ede-
rek, yüce Resul’ün “bir kötülük gördü-
ğünüzde onu elinizle düzeltiniz, elinizle 
gücünüz yetmezse dilinizle düzeltiniz, 
dilinizle de gücünüz yetmezse kalbinizle 
buğz ediniz ki o da imanın en zayıfıdır” 
Hadis-i Şerif’i mucibince her türlü hak-
sızlığa ve zulme karşı çıkmıştır.

“Vatan sevgisi imandandır.’’ düsturu 
gereği vatan sevgisini kutsal kabul eden 
ecdadımız, İ’la yı Kelimetullah için gece 
yatak yüzü görmeden, sıcak yemek ye-
meden cepheden cepheye koşarak bu 
güzel vatanı bizlere emanet etmiştir.

Ne olduysa son yıllarda vatan uğru-
na, bayrak uğruna, dini değerler uğruna 
canını malını seve seve veren bu millet; 
her geçen gün duyarlılıklarını kaybet-
mekte, milli değerlere yeterince sahip 
çıkmadığı gibi sahip çıkanlara da destek 
olmamaktadır.

Ne oldu bize böyle? Neden bu hale 
geldik.

Komşusu açken tok yatmayan, kom-
şusu siftah yapmadı diye ikinci müşte-
risini komşusuna gönderen esnafa ne 
oldu. 

Adaleti önce kendinde, akrabaların-
da uygulayan, “Hırsızlık yapan kızım 
Fatıma bile olsa onun elinin de kesilme-
sini emrederdim.’’ diyen Yüce Resul’ün 
yolundan giden, ganimetten herkese bir 
parça kumaş dağıttığı halde ertesi günü 
takım elbise giyen Hazreti Ömer’e “Ey 
Ömer bize bir parça kumaş verdin sen 
neden kendine iki parça kumaş aldın.’’ 
diyebilen Müslümanlara  ne oldu.

Artık bu ülkede hainler kol geziyor, 
ses çıkaran yok!

İhanet cirit atıyor, hainlere ceza yok!
Kime sorsanız “durum hiç iyiye gitmi-

yor’’ diyor tepki gösteren yok!
Şehit cenazesinde acısını, duygu-

larını dile getirenler linç ediliyor, sahip 
çıkan yok!

Her gün her şeye zam geliyor aldırış 
eden yok!

On yıldır memur hakları ve geliri gün 
geçtikçe azalmış kıpırtı yok!

Sınıf öğretmenleri sendika tarafın-
dan mağdur edilmiş hala orada üyeliğe 

devam ediyor.
Onlarca şehit verdiğimiz günlerde te-

levizyonlar program değiştirme ihtiyacı 
bile duymuyor; bu kanalları hala seyre-
den çok!

Bölücüler kudurmuş bir şekilde 
özerklik dahi isterken ses çıkaran yok!

Dinimizde kul hakkı haram iken, hır-
sızlık yasaklanmışken hırsızlara ses çı-
karan yok!

Bütün bunlardan sonra kafamızı elle-
rimizin arasına alıp düşünmemiz gereki-
yor; ne oldu bize böyle diye bir yerden 
başlamak gerekiyor.

Milletinin çıkarları için, iktidara da, 
amirine de, haksızlık yapanlara da, 
dünyayı ve ülkeyi bizim gördüğümüz 
pencereden görmeyenlere de eyvallahı 
olmayan; milletin çıkarı için düşündüğü-
nü ve milli ve dini gerekleri yapabilen, 
milli meselelerde hiçbir zümreye bağlı 
kalmadan bağımsız düşünebilen; milli  
ve dini değerlerimiz dışında kutsal kabul 
etmeyen, gerçek anlamda ülke sevda-
lısı olma yolunda and içmiş, karanlıklar 
içinde şahsi menfaatlerini bırakıp mille-
tine ışık olmayı kendine şiar edinmiş, 
haksızlık karşısında susmayan, denet-
lendiğinde sevinen, eleştirildiği vakit de-
ğerlendiren, bukalemun gibi bulunduğu 
ortamın rengini alan değil, bulunduğu 
ortama şeklini veren, en az namussuz-
lar kadar cesur olan, Velhasıl ülkesi, 
memleketi ve davası için her şeyinden 
fedakarlık yapacak insanlara ne çok ih-
tiyacımız var.

Ülke insanı olarak zor bir imtihandan 
geçiyoruz.

 Rabbim, cümlemize yardımcı olsun.
Rabbim, toplum olarak gönül gözleri 

açık, aklını, mantığını ve özgür iradesini 
kimseye ipotek etmemiş, kendisini mil-
leti adına vakfedebilen insanların çoğal-
dığı bir ülke nasip etsin.

Amin.

Seyit Ali KAPLAN
Genel Mali Sekreter

NE OLDU BİZE BÖYLE?
Köşe Yazısı
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ZAT-I ŞAHANELERİNİN HUZURUNDA!

Ahmet Gündoğdu Başbakanla 
Görüştü!

Kamuoyu gündemi aylardır yeni 
eğitim sistemine odaklanmış durumda.

Eğitimle şu ya da bu oranda ilgili 
tüm kurum ve kuruluşların, öncelikli 
iştigal konularının başında 4+4+4 dü-
zenlemesi gelmekte.

Gün geçmiyor ki, televizyonlarda 
yeni eğitim sistemini ele alan bir prog-
ram olmasın.

Eğitimle ilgili kamu yöneticileri ve 
sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gün-
lerce oradan oraya koşturarak yeni 
sistemle alakalı görüşleriyle kamuo-
yunu aydınlatmaya ve yönlendirmeye 
gayret gösterdiler.

Bu süreçte, sendikamızın sergile-
miş olduğu yoğun mücadele de ka-
muoyunun takdirinde ve bilgisindedir. 
Türk Eğitim-Sen olarak; sistemin daha 
tartışılmaya başladığı ilk günden iti-
baren öncelik almış, getirilen teklifin 
muhtemel sıkıntılarına dikkat çekmiş 
ve eğitimin ihtiyacının 1+5+3+4 şeklin-
de kademelendirilecek olan zorunlu ve 
kesintili eğitim sistemi olduğunu ifade 
etmiştik. 4+4+4 şeklindeki düzenle-
menin, ilkokulda binlerce sınıf öğret-
meninin norm fazlası durumuna dü-
şüreceğini, branş öğretmeni ve derslik 
ihtiyacını artıracağını, sınıf mevcutla-
rını kalabalıklaştıracağını öngörerek 
Milli Eğitim Bakanlığı’nı uyarmıştık.

Ve nitekim,
Ve maalesef,
Bu öngörülerimiz gerçekleşti.
O gün bizi, yanlış algı oluşturmak 

ve doğru olmayan bilgilerle güya suyu 
bulandırmakla suçlayanlar, bugün ya-
şanan karmaşayı itiraf etmek duru-
munda kalmışlardır.

4+4+4 Yasa tasarısı gündeme gel-
diğinde “Bu teklifin sahibi biziz, 18. Mil-
li Eğitim Şurası’nda bu kararı biz aldır-
dık...” diye böbürlenenler, ekran ekran 
dolaşarak caka satanlar ve teklifi eleş-
tirenlere yönelik asılsız iftiralarını canlı 
yayınlarda sallayanların ise artık sesi 
çıkmaz oldu!

Ömer Dinçer’in itirafında dediği gibi 
44.000 sınıf öğretmeni norma fazlası 

olduğunda, iller arası ve özür grubu 
nakillerde rezalet diz boyunu aşınca, 
velilerin isyanı arşa çıktığında, sınıf 
mevcutları pencerelerden taşmaya 
başladığında bu “kahraman edalı sen-
dika başkanı” birden ortalıktan kaybo-
luverdi.

İlgili ilgisiz herkes ve her kuruluş 
eğitimle yatıp kalkarken, ortalık toz du-
man olmuş yıkılırken, eğitim çalışanla-
rı ne yapacağını bilemez durumda tam 
bir karmaşaya mahkum edilmişken 
sendika(!) başkanı aylarca yüzünü 
göstermez oldu!

Bu tür durumlar için güzel bir deyim 
vardır: Ya söyleyecek sözü yok; ya 
söyleyecek yüzü yok!

Upuzunca bir yaz tatili yapan bu 
sendika(!) başkanı nihayet dün piya-
saya çıktı.

Nerde mi?
Başbakanın huzurunda!
Evet;
Eğitim Bir Sen denen sendikanın 

sayın Başkanı Ahmet Gündoğdu dün 
(20 Eylül 2012 Perşembe) Başbakanla 
görüşmüş;

Sayın Gündoğdu, konutta ziyaret 
ettiği Beyfendi’ye ne söyledi acaba?

Delikanlı gibi, gerçek bir sendika 
gibi karşısına dikilip;

“Sayın Başbakan öğretmenleri çok 
tahkir ediyor ve toplum nezdinde iti-
barsızlaştıracak doğru olmayan itham-
larda bulunuyorsunuz. Az çalıştıkları-
nı, buna rağmen aldıkları maaşla diğer 
memurlara haksızlık ettiklerini iddia 
ediyorsunuz. Parçalanmış ailesiyle 
birleşmek isteyenleri, herkesin evinin 
önüne okul yapamayız, ifadelerinizle 
azarlıyorsunuz...”

Diyerek özür dilemesi çağrısında 
mı bulundu?

Ya da;
“Fantezileriniz uğruna, apar topar 

hayata geçirdiğiniz 4+4+4 sistemi ne-
deniyle binlerce sınıf öğretmeni norm 
fazlası oldu; başta birinci sınıflar olmak 
üzere, çocuklarımız şimdi 60-70 kişilik 
dersliklere mahkum bırakıldılar; atama 
bekleyen sınıf öğretmenliği mezunu 

gençlerimiz 40.000 içerisinde sadece 
324 atamayı görünce hayal kırıklığı 
yaşadı, kara kara akıbetlerini düşünü-
yorlar; eş durumundan, sağlık duru-
mundan, öğrenim durumundan tayin 
olamayan binlerce öğretmen mağdur 
oldu, sıkıntıyla ve tedirginlikle verimli 
hizmet sunamıyorlar; bu Milli Eğitim 
Bakanı denen adam sürekli eğitim ça-
lışanlarını kandırıyor, verdiği sözleri 
tutmuyor, her fırsatta eğitim çalışanla-
rını toplumla karşı karşıya getiriyor...” 
şeklinde sert eleştirilerini dile getirebil-
di mi acaba?

Yoksa, Sayın Başkan;
“Devletlümüz, banimiz, medar-ı if-

tiharımız, sebeb-i varlığımız, şahımız, 
padişahımız; icraatlarınızdan ziyade-
siyle bahtiyarız. Fermanınızın gereğini 
hakkıyla yerine getirebilmenin iftiharını 
yaşıyoruz. Yaptığınız onca garabete 
rağmen eğitim çalışanlarının tepki-
sini durultmak için her türlü oyun ve 
manevrayı başarıyla uyguladık; yarın 
yüzlerine nasıl bakarız diye bir an bile 
düşünmeden her türlü yalanı ustalık-
la dillendirdik; eğitimcileri ve toplumu 
uyandıracak girişim ve kuruluşlara 
yönelik iftira kampanyalarını beceriy-
le hayata geçirdik..; tüm bu yaptıkları-
mızla da malum sendikacılığın tarihine 
altın harflerle ismimizi yazdırdık”

Diyerek sayın Başbakanın taltif ve 
övgülerini mi diledi,

Ve;
Zat-ı şahanelerinin karşısında huşu 

ile saf tutarak, umdukları yeni ulufele-
rin hayalleriyle hazza gelerek ellerini 
mi ovuşturdu?

Ne dersiniz?

Köşe Yazısı

Talip GEYLAN
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-
Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk’un 
Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ile il-
gili yaptığı basın açıklamasıdır.

ÖMER DİNÇER YA BU SÖZLERİ 
DOĞRULAMALI YA DA DÜZELTME-
LİDİR. ŞAYET DİNÇER BU SÖZLERİ 
SARF ETTİYSE TÜM ÖĞRETMEN-
LERDEN ÖZÜR DİLEMELİDİR.

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in, 
atama bekleyen öğretmenler ile yaptı-
ğı görüşme sırasında yanındaki Adana 
Milletvekiline dönerek “Ben öğretmen 
adaylarını Eminönü’nde bekleyen gü-
vercinlere benzetiyorum. Bekliyorlar ki 
önlerine birisi yem atsın. İşte bu yüz-
den çocuklarımın hiç memur olmasını 
istemedim” dediği önü sürüldü.

Öncelikle Milli Eğitim Bakanı 
Dinçer’in böyle bir beyanı olup, olma-
dığını kamuoyuna açıklamasını istiyo-
ruz. Sayın Dinçer bu açıklamayı yap-
tınız mı? Öğretmenleri gerçekten yem 
bekleyen güvercinlere benzettiniz mi? 
Şayet bu açıklamayı yaptıysanız, ne 
demek istediniz? Bu onur kırıcı söz-
lerinizin arkasında ne var? Bu sözleri 
sarf ederken hiç empati kurdunuz mu? 
Kendinizi atama bekleyen öğretmen-
lerin yerine koydunuz mu? ‘Düşünme-
den konuşmanın cezası, konuştuktan 
sonra düşünmeye mahkum olmaktır’ 
sözünü hiç duymadınız mı? Peki biz 
sizi, vakitsiz öten horoza benzetsek 
incinmez misiniz?

Bakan her ne sebeple olursa ol-
sun bu açıklamayı yaptıysa, yani öğ-
retmenleri yem bekleyen güvercinlere 
benzettiyse vah bu memleketin hali-
ne… Bu ülkenin Milli Eğitim Bakanı ço-
cuklarımızı yetiştiren, kutsal bir görev 
ifa eden, bu ülkenin mihenk taşı olan 

öğretmenler için bu 
benzetmede bulun-
duysa, zaten tüm 
sözler kifayetsiz ka-
lır.

Sadece mesle-
ğini icra etmek iste-
yen, bu uğurda yıl-
larca dirsek çürüten, 
kıt kanaat imkanlar-
la okuyan, her türlü 
fedakarlıkta bulu-
nan, öğrencilerine 
ders anlatacakları 
günün hayalini ku-
ran atama bekleyen 
öğretmenleri yem 

bekleyen güvercinlere benzetmek 
kimsenin haddi değildir. İster Bakan, 
ister Başbakan, isterse Cumhurbaş-
kanı olsun hiç kimse öğretmenlerimizi 
aşağılayamaz, onları hor göremez, in-
citemez.

Eli öpülesi öğretmenleri sözleri ile 
yerin dibine sokanlar, onları değer-
sizleştirenler, öğretmenlik mesleğini 
önemsizleştirenler ne yapmaya çalış-
maktadır? Bu ülkeyi yönetenler tara-
fından ard arda hakaret bombardıma-
nına maruz kalan öğretmenler daha 
ne kadar sabredecektir? Öğretmenle-
ri ezerek, onların üstüne basarak hiç 
kimse büyüyemez. Hele hele Ömer 
Dinçer gibi öğretmenlerin değerini 
bilmeyen, onların yaşadıkları sorun-
lara ortak olamayan, onların acılarına 
‘Fransız’ kalan, onları sahiplenmeyen-
ler hiç büyüyemez.

Buradan Ömer Dinçer’e sesleniyo-
ruz: Sayın Dinçer, Milli Eğitim Bakanlı-
ğı koltuğu baki değildir. Bir gün siz de 
o koltuğu bırakmak zorunda kalacaksı-
nız. Oysa öğretmenlerimiz her zaman 
burada olacak. Bunu hiçbir zaman ak-
lınızdan çıkarmayın!

Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunu ne 
yazık ki her siyasi iyi taşıyamamakta-
dır. Bu koltuğun sorumluluğunu yük-
lenemeyenler, bu makamın gereğini 
yerine getiremeyenler bir dakika bile 
burada oturmamalıdır. Bu kişilerin bu 
makamları işgal etmesi öğretmenlere, 
eğitim çalışanlarına büyük bir hakaret-
tir. 

Bu ülkede 350 bin genç atama 
beklerken, okullardaki öğretmen açığı 
bütçe yetersizliği gerekçe gösterilerek 
ücretli öğretmenler eliyle giderilme-

ye çalışılırken, öğretmen yetersizliği 
nedeniyle ders yapılmayan okullar 
varken; Bakanlığın öğretmen alım 
politikasını gözden geçirmek yerine, 
bu yanlış sistemin sorumlusunu öğret-
menlermiş gibi göstermesi manidardır.
ATAMA BEKLEYEN ÖĞRETMEN-
LER KİMSEDEN LÜTUF BEKLE-
MEMEKTE, SADECE HAKKI OLANI 
İSTEMEKTEDİR. DOLAYISIYLA HİÇ 
KİMSE ÖĞRETMENLERİ HAKKI 
OLANI İSTEDİĞİ İÇİN YARGILAYA-
MAZ, ONLARI YEM BEKLEYEN GÜ-
VERCİNLERE BENZETEMEZ. BU 
TÜR SORUMSUZCA SARF EDİLEN 
SÖZLERİN HESABI SORULMALI-
DIR.    ÖMER DİNÇER YA BU SÖZ-
LERİ DOĞRULAMALI YA DA DÜ-
ZELTMELİDİR. ŞAYET DİNÇER BU 
SÖZLERİ SARF ETTİYSE TÜM ÖĞ-
RETMENLERDEN ÖZÜR DİLEMELİ-
DİR. ÖĞRETMENLER ADINA BUNU 
BEKLİYORUZ.

Bilişim Teknolojileri öğretmenle-
ri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
okullarda Bilişim Teknolojileri For-
matör Öğretmeni, il ve ilçelerde ise 
Eğitici Bilgisayar Formatör Öğret-
meni olarak görevlendirilmektedir.

Ancak, halen bir çok ilimizde, bu 
formatörlük görevlendirmelerinin 
yapılmadığı konusunda, sendikamı-
za ulaşan şikayetler ışığında Bilişim 
Teknolojileri öğretmenlerin forma-
törlük görevlendirilmelerinin yapı-
larak, mağduriyetlerinin önlenmesi 
hususunda Türk Eğitim-Sen olarak 
Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı baş-
vuruda bulunduk.

FORMATÖRLÜK 
GÖREVLENDİRMELERİ 

BİR AN ÖNCE 
YAPILMALIDIR!
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-
Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 
Genel Sekreter Musa Akkaş ve Ge-
nel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri 
Sami Özdemir öğrencisi tarafından 
bıçaklanarak öldürülen Rabia Sevilay 
Durukan’ın, İzmir’de yapılan cenaze 
törenine katıldı. 9 Eylül Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Camii’nde 28 Eylül 
günü  yapılan cenaze töreninde göz-
yaşları sel oldu.  Eğitim şehidimiz son 
yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Cenaze töreni öncesinde Konak 
Meydanı’nda protesto gösterisi yapıl-
dı. Binlerce eğitimci öğretmenlere yö-
nelik şiddeti protesto etti. “Öğretmene 
uzanan eller kırılsın”, “Öğretmen düş-

manı Bakan istifa” 
sloganlarının atıldı-
ğı eylemde eğitim-
ciler, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne yürü-
dü. Burada bir açık-
lama yapan Genel 
Başkan İsmail Kon-
cuk, “Bizim öğrenci-
lerimiz böyle değildi, 
bizim velilerimiz de 
böyle değildi. Öğ-
retmen düşmanı 
değildi, öğretmen 
dostuydu. Ne oldu 
öğrencilerimize, ne 
oldu velilerimize, bir-

denbire öğretmen düşmanı kesildiler? 
Bunun sorumlusu kimdir? Bu vebali 
bu ülkede birilerinin taşıması gerekir. 
Dün, ‘Eti senin, kemiği benim’ diyerek 
çocuklarının her şeyini öğretmene tes-
lim eden öğrenci velilerimiz, maalesef 
elbette hepsi için söylemiyorum ama 
bir kısmı sanki öğretmeni bir şamar 
oğlan olarak görüyor. Değersiz bir in-
san olarak görüyor. Bu sonucu, bu ül-
keyi yönetme becerisi gösteremeyen 
siyasi iktidarlar sağlamadı mı? Daha 
dün, ‘Bana bir harf öğretenin kölesi 
olurum’ anlayışı içinde olan velilerimiz, 
öğretmene niye hor bakıp değersiz gö-
rüyor? Bu sorunun cevabını, bu ülkeyi 
yöneten başta Sayın Başbakan olmak 

üzere Ömer Dinçer’e soruyorum. Bu-
nun sorumlusu, bu öğretmenler midir? 
Elbette biz öğrencilerimizi sevmeye 
devam edeceğiz. Birkaç kendini bil-
mez, birkaç psikopatın öğrencilerimize 
olan sevgimizi azaltması, yok etmesi 
elbette düşünülemez ve beklenemez” 
diye konuştu. Daha sonra İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü önüne siyah çelenk konul-
du.

Genel Başkan ve Genel Merkez 
Yöneticileri; Türkiye Kamu-Sen İl Tem-
silcisi Nebi Yay, Türk Eğitim-Sen İzmir 
Şube Başkanları Merih Eyyup Demir, 
İrfan Toksoy, Adnan Sarısayın ve Nec-
det Balpınar ile birlikte İzmir İl Milli Eği-
tim Müdürü Vefa Bardakçı’yı ziyaret 
ederek, şehit olan öğretmenimizin ya-
şadığı acı olay ile ilgili bilgi aldı. Genel 
Başkan, kalp krizi sonucu vefat eden 
Karabağlar Atatürk Endüstri Meslek 
Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğ-
retmeni üyemiz Ahmet Nurdoğan’ın 
cenaze namazına katıldı. Genel Baş-
kan ve Genel Merkez Yöneticileri, kız 
kardeşi vefat eden İzmir Valisi Cahit 
Kıraç’a da taziye ziyaretinde bulundu.

Türk Eğitim-Sen olarak eğitim şehi-
dimiz Sevilay öğretmene bir kez daha 
Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına 
ve tüm eğitim camiasına baş sağlığı 
diliyoruz.
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  4+4+4 Eğitim sisteminin uygulan-
maya başlanması ,bu uygulamayla 
bizim defalarca söylediğimiz gibi bin-
lerce sınıf öğretmeninin norm kadro 
fazlası duruma düşmesi ve öğretmen-
lerin eş durumu özür tayinlerinde il 
emri uygulamasının kaldırılması gibi 
nedenlere dayalı olarak okullarımızda 
eğitim sorunlarla dolu olarak başladı.

Yeni sistemle beraber ilkokula baş-
lama yaşının 60-66 aya indirilmesi 
sonucu okullara kayıt yaptıran öğren-
ci sayısında-beklenen kadar olmasa 
da-yaşanan artış ilkokullarımızın fiziki 
kapasitesi aynı oranda artırılmadığı 
için ya kalabalık sınıflar oluşturulmaya 
başlanmış ya da sınıf olmak için hiç de 
uygun olmayan okul bölümlerini sınıf 
olarak düzenlenmiş  böyle bir ortamda 
eğitim yapılmaya çalışılmaktadır.Oku-
la başlama yaşının aşağıya çekilmesi 
sonucu farklı yaş gruplarında ve fark-
lı gelişim seviyelerindeki öğrencilerin 
aynı sınıfta eğitim görmesi ve bunun 
getirdiği zorluklar da yaşanmaya baş-
lanmıştır.Her ne kadar fiziki imkanları 
uygun okullar yaş gruplarına göre sınıf 
oluşturarak bu zorlukları ortadan kal-
dırmaya çalışmışlarsa da, fiziki imkan-
ları uygun olmayan pek çok okulda bu 
sorun yaşanmaktadır.

Getirilen sistemin bir gereği olarak 
ilkokul eğitimi 5 yıldan 4 yıla indiği 
için Türk Eğitim Sen olarak en baş-
tan beri en yüksek perdeden ifade 
ettiğimiz gibi binlerce sınıf öğretmeni 
norm fazlası olmuş ve bunlardan bir 
kısmı zorunlu olarak yer değiştirmek 
zorunda kalmıştır.Bu yer değiştirme-
ler de norm fazlası sınıf öğretmeni 
sorununu çözemeyince ve önceki yıl-
larda uygulanan eş durumuna il emri 
uygulaması MEB’in yanlış kararı so-
nucu kaldırılınca sorun daha da büyü-
müştür.Üst üste binerek büyüyen bu 
sorunun çözümü için MEB tarafından 
eş durumundan yer değişikliği yapa-
mayan öğretmenlere iller arası alan 
değişikliği, sınıf öğretmenlerine ve 
alan öğretmenlerine de il içi alan deği-
şikliği uygulaması yapılmıştır.Yapılan 
alan değişikliği uygulamasıyla eş du-
rumundan iller arası yer değiştireme-

yen öğretmenler,  ya alan değiştirerek 
eşinin yanına gitmek  ya da eşinden 
ve çocuklarından ayrı olarak yaşama-
yı seçmek gibi bir tercihe zorlanmıştır.
İl içi alan değiştirmelerde ise mezuni-
yet alanı farklı olan sınıf öğretmenle-
rine mezuniyet alanına,diplomasında 
yan alan bulunan sınıf öğretmenlerine 
yan alanına,diğer sınıf öğretmenlerine 
de zihinsel engelliler sınıf öğretmen-
liği ya da Teknoloji Tasarım alanına 
geçiş hakkı verilmiş ve pek çok sınıf 
öğretmeni böylece alan değiştirmiştir.
Özellikle idareci konumundaki sınıf 
öğretmenlerinden, kadroları ilkokulla 
ilişkilendirilenler, bu dönemde büyük 
mağduriyet yaşadılar.Çünkü kendi 
okullarında alan değiştirme imkanı 
bulamayan bu yöneticilere ancak orta-
okullara geçerek  alan değiştirebilme 
hakkı verildi.Bu şekilde alan değiştir-
meyi kabul edenlerin, yöneticilikleri 
düşürüldü.Kendi kurumunda yönetici 
olarak kalanlar ise alan değiştireme-
diler.İl için alan değişikliklerinde  pek 
çok sınıf öğretmeni de Talim ve Ter-
biye Kurulu kararlarındaki  mezuniyet 
alanının maaş karşılığı okutabileceği 
derslerin alanına alan değiştireme-
yerek sadece mezuniyet alanlarına 
alan değişikliği yapabilmişlerdir..Bu 
dönemde alan değişikliği yapan sınıf 
öğretmenlerinin okutmakta oldukları 
sınıfları bırakmaları nedeniyle pek çok 
okulda norm açıkları ortaya çıkmıştır.
Yaşanan bu olağanüstü şartlar nede-
niyle Ağustos ayı sonu itibarıyla iptal 
edilmiş olan il içi sıraların yeniden bu 
seneye mahsus işletilmesi bu norm 
açıklarının giderilmesi açısından bir 
gereklilik olarak görülmektedir.

4+4+4 sistemin uygulanmasından 
sonra pek çok okulumuzda fiziki ye-
tersizlikler sebebiyle ikili öğretime ge-
çilmek zorunda kalınmıştır.İkili öğretim 
nedeniyle öğrenciler sabahın çok er-
ken saatlerinde okula gitmek, akşa-
mın çok geç saatlerinde de okuldan 
çıkmak zorunda kalmaktadırlar.Bu şe-
kilde eğitim veren okullarda asıl mağ-
duriyeti okul yöneticileri ve hizmetliler 
yaşamaktadırlar.657 sayılı Devlet Me-
murları Kanununa göre haftalık çalış-

ma süreleri 40 saat ve günlük çalış-
ma süreleri 8 saat olması gereken bu 
personel ,bu çalışma sürelerinin çok 
çok üzerinde çalışmak zorunda kal-
maktadırlar.Üstelik bu çalışmalarının 
karşılığında ikili öğretim yapan okul-
lardaki yöneticilerin haftada aldığı 2 
saatlik ilave ek ders ücretinin dışında 
ücret alamamakta ve karşılığında izin 
de çoğu zaman kullanamamaktadırlar. 
Okul yöneticilerinin ve hizmetlilerin bu 
fazla çalışma sorunu MEB tarafından 
mutlaka yapılacak düzenlemelerle 
çözüme kavuşturulmalıdır.Benzeri bir 
sorun taşımalı eğitim merkezi olan 
okullarda öğretmenler tarafından da 
yaşanmaktadır.5.sınıflarda bu sene 
uygulanan haftalık ders saatinin 30 
saatten 36 saate çıkarılması nede-
niyle günlük 6 saat ders yapan diğer 
sınıfların yanında günlük 7 saat,hatta 
haftanın bir günü 8 saat ders yapan 
5.sınıfların bulunması dolayısıyla çıkış 
saatleri farklılaşmıştır.Taşımalı eğitim 
kapsamında olan okullardaki tüm öğ-
renciler aynı araçlarla taşındığı için er-
ken çıkan öğrenciler daha geç çıkacak 
5.sınıf öğrencilerini öğretmenleri ne-
zaretinde beklemektedirler.Bu da ders 
görevleri biten diğer öğretmenlerin 
daha çok okulda kalması ve daha çok 
görev yapması anlamına gelmektedir 
ki bu sorun da mutlaka çıkış saatlerine 
göre taşıma araçlarının ayrılması gibi 
yollarla mutlaka çözülmelidir.

Yanlış, iş bilmeyen ve konu ile ilgili 
bilgi ve birikim sahibi kuruluşlarla işbir-
liği yapılmadan oluşturulan  politikala-
rın sonucunda yaşanan ve okulları toz 
duman hale getiren bu sorunların çö-
zümü için geçmişte olduğu gibi bundan 
sonra da gerekli uyarı ve katkı yapma 
çalışmalarımızı Türk Eğitim Sen olarak 
sürdüreceğiz..

M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN
Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri

OKULLAR VE EĞİTİM;
TOZ DUMAN...

Köşe Yazısı
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Milli Eğitim Bakanı olduğu günden 
itibaren, başta öğretmenler olmak 
üzere, personeline karşı anlaşılmaz 
bir şekilde dostane olmayan tutumlar 
takınan sayın Ömer Dinçer, bir kez 
daha okul yöneticilerine yönelik eleş-
tirilerini dile getirdi. 

Başkent Öğretmenevi’nde düzen-
lenen Eğitim ve Öğretimde Yenilikçi-
lik Ödül töreninde bir konuşma yapan 
Ömer Dinçer, okullarda yaşanan fiziki 
sorunların, kaynak yetersizliğinden 
değil okullardaki yönetim zaafiyetin-
den kaynaklandığını iddia etti. 

Dinçer, okulların ihtiyaçlarını kar-
şılayacak yeterli kaynaklarının bulun-
duğunu belirterek ‘’Bu kadar kaynak 
varken hala bir okulumuzun sorunu 
varsa aslında orada kaynak sorunu 
değil yönetim sorunu, yönetici sorunu 
var diye düşünüyorum.’’ diyerek doğ-
rudan okul idarecilerini beceriksizlikle 
suçladı. 

Yani sayın Bakan demek istiyor ki;
Herşey güllük gülistanlık. Eğitim-

de, okullarımızda hiçbir sorun  yaşan-
mıyor. Yaşandığı iddia edilen sıkıntılar 
ise; tamamen okul yöneticilerinin be-

ceriksizliğinden kaynaklanıyor. Gerek 
Bakanlık bütçesinden ve gerekse İl 
Özel İdare bütçesinden istediklerinin 
de üzerinde kaynak okullara aktarı-
lıyor. Bu okul müdürlerinin bir elleri 
yağda diğer bir elleri balda. Onlara 
oluk oluk para aktarıyoruz. Daha ne 
yapalım? Bu kadar bolluğa rağmen, 
hala okullardaki bazı eksiklikler gide-
rilemiyorsa bilin ki, bu müdürler bece-
riksizdir! 

Evet, sayın Bakanın değerlendir-
mesinin Türkçesi bu!

Merak ediyoruz; 

Sayın Ömer Dinçer 42.000 okuldan 
kaç tanesiyle birebir iletişim kurarak 
sahip olduğu bu kanaati oluşturdu? 

42.000 Okul müdüründen kaç ta-
nesi kendisine “Sayın Bakanım, ham-
dolsun durumumuz çok iyi. Hiçbir ih-
tiyacımız yok. İğneden ipliğe bütün 
ihtiyaçlarımız bütçeden karşılanıyor. 
Okulumuzun, öğrencilerimizin, öğret-
menlerimizin ve personelimizin bütün 
taleplerini eksiksiz ve zamanında kar-
şılayabiliyoruz...” şeklinde beyanda 
bulundu da sayın Bakan bu kadar id-
dialı  ve net konuşabiliyor? 

Sayın Bakan; 

Siz biliyor musunuz ki; okulların irili 
ufaklı tadilat ve tamirat işleri nasıl ya-
pılıyor? 

Okullara yeterli hizmetli ve memur 
kadrosu tahsis etmediğiniz için, bu 
çalışanların hangi gayretlerle istih-
dam edildiği hakkında bilginiz var mı? 

Örneğin, okuldaki bir fotokopi ma-
kinesinin dahi yıllık toner ve kağıt 
sarfiyatının ya da temizlik malzeme-
lerinin hangi kalemden karşılandığını 
biliyor musunuz? 

Okulun rutin kırtasiye giderlerinin 
hangi gelirle gerçekleştirildiğinin far-
kında mısınız? 

Bakanlık ve Özel İdare bütçesin-
den aktarılan kaynağın, bir okulun 
yıllık giderinin yüzde kaçını ancak 
karşılayabildiğini, kalan ihtiyaçların 
kimlerin fedakarlığıyla temin edildiğini 
biliyor musunuz? 

Bir okul idarecisinin kapı kapı dola-

şarak, binbir türlü girişimde bulunarak 
okuluna nasıl kaynak sağladığını ve 
ancak bu sayede okulundaki eğitim 
hizmetini sağlıklı şekilde sürdürdüğü-
nü biliyor musunuz? 

Beceriksizlikle itham ettiğiniz okul 
idarecilerimizin, sabahın köründen 
akşamın karanlığına kadar mesai din-
lemeden bütün zamanlarını kurum-
larına adadıklarını, -eğer öğretmen 
değil de tüccar olsalardı onlara köşeyi 
döndürecek olan- bu olağan üstü ma-
haretlerini okullarını idare edebilecek-
leri kaynakları temin için ortaya koy-
duklarını hiç düşündünüz mü? 

Uzun lafın kısası sayın Bakan; 

Eğer bugün okullarımızda eğitim 
hizmeti yürütülebiliyorsa; bu sizin 
okullarımıza yeterli kaynak aktardı-
ğınızdan dolayı değil; beceriksizlikle 
suçladığınız okul idarecilerimizin ve 
öğretmenlerimizin büyük fedakarlık-
larıyla sergiledikleri üstün performans 
sayesindedir. 

Buradan kendinize pay çıkarma-
yın! 

Öte yandan şunu da görmeniz ge-
rekir ki; bir okul yöneticisinin kendi 
imkanlarıyla okuluna kaynak oluştur-
ması görevi değil; onun fedakarlığı, 
takdire şayan gayreti ve erdemidir. 

Bu noktada görevini ihmal eden 
ise, okullarımızın ihtiyaçlarını karşı-
layacak yeterli kaynağı aktarmayan 
sizin gibi yöneticilerdir. 

Sayın Ömer Dinçer gibi, Türk 
Eğitim-Sen olarak biz de eğitimde bir 
yönetim sorunu, yönetici sorunu oldu-
ğunu düşünüyoruz. 

Lakin bize göre, sorunun kaynağı, 
okul yöneticileri ve eğitim çalışanları 
değil; MEB’in kaptan köşkünde ika-
met eden sayın Bakan ve onun trans-
fer ettiği eğitimci olmayan üst düzey 
bürokratlarıdır!

ÖMER DİNÇER’İN 
OKUL MÜDÜRÜ 

TAKINTISI 
DEVAM EDİYOR
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Türk Eğitim-Sen, 2012-2013 eğitim-öğretim yılının ilk haftasında 
Türkiye’nin dört bir yanında okullarda öğrencilere Türk bayrağı ve ünlü 
şair Arif Nihat Asya’nın bayrak şiirin bulunduğu ayraçları dağıttı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Bayrak Şairi Arif Nihat Asya’nın, ortaöğ-
retim Türk Edebiyatı ders kitaplarında yer alan “Bayrak” şiirini çıkar-
masını protesto etmek amacıyla yapılan etkinlik, öğrenciler ve veliler 
tarafından büyük destek gördü.

Türk Eğitim-Sen şubeleri aracılığıyla yapılan bu etkinlik, milli de-
ğerlerimize, milli birlik ve bütünlüğümüze yönelik yapılan saldırıların 
yoğunlaştığı bu dönemde çok anlamlı olmuştur. Bizler Türk öğretmen-
leri olarak, çocuklarımıza bayrak, vatan sevgisini anlatmaya, onları bu 
ülkenin aydınlık yarınları olarak yetiştirmeye devam edeceğiz.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDA 
TÜRK BAYRAĞI VE BAYRAK ŞİİRİ 

DAĞITTIK

Amasya

Bilecik

Antalya

Burdur

Aydın

Edirne

Adana 2 No’lu Şube AfyonkarahisarAdana 1 No’lu Şube
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Kahramanmaraş

Kırşehir

Sivas

Ankara 

Karaman

Konya

Tekirdağ

İzmir 2 Nolu Şube

Kırıkkale
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Bir öğrencinin 17.08.2012 tari-
hinde yayınlanan Ortaöğretim Ku-
rumlarına Geçiş Sınavı yerleştirme 
sonuçlarında yedek olduğu okulların 
hatalı belirlenmesine ilişkin, yerleş-
me imkânı olmayan okullara yedek 
olarak yazıldığı, yedek olarak yerleş-
me imkanı daha yüksek olan tercih 
sonuçlarının ise “kazanamadınız” 
şeklinde belirtildiği gerekçesi ile açtı-
ğı dava Ankara 15. İdare Mahkeme-
since görüşülmüş ve yürütmeyi dur-
durma kararı alınmıştır.

Yargı kararında “…herhangi bir 
tercihine yerleşemeyen öğrencilerin 
tüm tercihleri dikkate alınarak ye-
dek yerleştirme yapılır…” hükmüne 
aykırılık teşkil edeceği, zira anılan 
hükümden yedek yerleştirmelerin ya-
pılması esnasında öğrencinin tercih 
sırasının dikkate alınacağına dair an-
lam çıkarılamayacağı, bilakis yedek 
yerleştirmelerde, tüm tercihler dikka-
te alınarak yedek sıralamasının en 
avantajlı bir şekilde belirleneceği, bu-

radan hareketle, 
440,218 puana 
sahip olan dava-
cının, yukarıda 
gösterilen taban 
ve tavan puanla-
ra göre 8. ve 9. 
tercihlerine üst 
sıralardan yedek 
olarak yerleşme 
imkanı varken, 
bu iki tercihine 
nazaran 5. 6. 
ve7. sıralardaki 
tercihlerine ye-

dek olarak yerleşme imkanın bulun-
madığı, bir başka ifade ile sınav so-
nucunun yedek sıralamasının hatalı 
bir şekilde belirlendiği, dolayısıyla da 
yukarıda belirtilen kılavuz hükümleri 
uyarınca, davacının daha avantajlı 
olan 8. ve 9.tercihlerine, yedek yer-
leştirmelerinde yer verilmesi gerekir-
ken aksi yönde ve hatalı olarak tesis 
olunan dava konusu İşlemde hukuka 
ve hakkaniyete uyarlık bulunmadığı 
sonucuna varılmıştır. ” denilmektedir.

Bütün bu olacakları düşünemeyen 
MEB’in yaptığı yanlış uygulamalar 
olayları içinden çıkmaz hale getirdiği 
karardan anlaşılmaktadır. Bu karara 
istinaden MEB’in  aynı durumda olan 
öğrencilerin açacakları davalarda ve-
rilen kararlar sebebi ile yaşanacak 
kargaşayı nasıl gidereceği merak ko-
nusudur.

Kademeli dönüştürülen okullarda 1 
2 3 4. sınıflarda günlük 6 saat ders ya-
pılırken 5. sınıflarda haftanın dört günü 
7 saat haftanın bir günü de 8 saat ders 
yapılmaktadır. Ders saatlerindeki bu 
değişme nedeniyle, bu sınıfların çıkış 
saatleri farklılaşmıştır.

Bu okullarda taşımalı eğitim kapsa-
mındaki öğrencilerin taşınmaları, sınıf 
farklılığı göz önüne, alınmadan aynı 
araçla yapılmaktadır. Taşımalı eğitim 
kapsamındaki öğrencilerden 5. sınıflar 
1 ya da 2 ders saati geç çıktıkları için 
1 2 3 4. sınıf öğrencilerinden taşıma-
lı eğitim kapsamında olanlar 5. sınıf 
taşımalı eğitim öğrencilerinin çıkışına 
kadar okulda sınıf öğretmenlerinin ne-
zaretinde beklemektedirler.

Bu nedenle bu sınıf öğretmenleri 
haftalık 30 saat ders yükü üzerinden 
ücretlendirilmekte ancak 36 saat okul-
da görevli olarak bulunmaktadırlar. 
Ders görevleri bittiği halde öğrencilere 
nezaret etmek amacıyla fazla çalışma 
yapan bu öğretmenlerin bu çalışmala-
rının ek ders ücretinin ödenmesi husu-
sunda Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı 
talepte bulunduk.
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İŞYERLERİ 
ÖNÜNDE 

ŞEHİTLERİMİZİ 
ANDIK

Türkiye Kamu-Sen ülke genelinde 
şehitlerimizi anmak için saygı duru-
şunda bulundu.

Şehitlerimizi rahmetle anmak için 
düzenlediğimiz etkinlikte, ülkenin dört 
bir köşesinde kamu çalışanları bu va-
tan uğruna canlarını feda etmiş Meh-
metçikler ve Polislerimiz için saygı 
duruşunda bulundu. Konfederasyo-
numuza bağlı sendikalarımızın genel 
merkezleri de Ankara’daki kamu ku-

rumları önünde toplanarak şehitleri-
mizi andı.  

 Türkiye Kamu-Sen Genel Başka-
nı İsmail Koncuk, Türk Diyanet Vakıf-
Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Türk 
Haber-Sen Genel Başkanı İsmail Ka-
radavut ile sendikaların genel merkez 
yönetim kurulu üyeleri ile TÜRKAV 
Genel Başkanı Sinan Yüksel Anka-
ra Posta İşletme Merkez Müdürlüğü 
önünde idi. 

Çalışanların kurumun önünde top-
lanmasının ardından şehitlerimiz için 
saygı duruşunda bulunuldu ve ar-
dından hep bir ağızdan İstiklal Marşı 
okundu.

Çalışanların geniş katılımıyla ger-
çekleşen anma eyleminde konuşan 
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı 
İsmail Koncuk, ülkenin sıkıntılı günler 
yaşadığını söyleyerek birlik ve bera-
berlik duygusunun zedelenmeye ça-
lışıldığına dikkat çekti. Genel Başkan 
konuşmasına şöyle devam etti:

“Şehitlerimizin kanlarıyla sulayarak 
vatan yaptığı topraklarımız üzerinde 
hain emeller besleyen eli kanlı caniler, 
neredeyse her gün birkaç evladımızı 
şehit eder duruma gelmiştir.
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Uzun soluklu ve küresel bir planla, 
milletimizin teröre karşı duyarlılığı yok 
edilmek, direnci kırılmak istenmekte-
dir. Ama bu topraklarda ateş sadece 
düştüğü yeri yakmaz. Birimizin derdi 
hepimizin derdidir. Birimizin acısı, he-
pimizin yüreklerini dağlar. Bu nedenle 
bu milleti yok etmek için kurulan bütün 
hain planlar bozulmaya mahkûmdur.

Unutmayalım ki; bizler rahat ya-
taklarımızda uyurken, 20 yaşındaki 
gencecik evlatlarımız, soğukta, sıcak-
ta; gece, gündüz, yağmur, çamur de-
meden nöbet tutuyor, çatışmaya giri-
yor. Bu topraklarda ezanlar susmasın 
diye, ay yıldızlı al bayrak göklerden 
inmesin diye can veren evlatlarımız 
var. Bu yavrularımız, gündelik, gelip 
geçici telaşlar içerisinde unutulup git-
meyi değil, her an, her saniye hatır-
lanmayı hak ediyorlar.

 Bizler milletçe birlik, beraberlik ve 
dayanışma içinde olduğumuz sürece 

ülkemizi bölmeye, kardeşi kardeşe 
düşman etmeye kimsenin gücü yet-
meyecektir. Birliğimiz ve kardeşliği-
miz; ortak hareket ederek, sevinci ve 
kederi paylaşarak artacak, şehitleri-
mizin ruhları bu sayede huzur bula-
caktır. Bugün buraya, bizler milletçe 
şehitlerimizi unutmayacağımızı ve 
unutturmayacağımızı ifade etmeye 
geldik.  Bu vatan için hayatlarının ba-
harında canlarını vermiş, bizlerin bu-
ralarda güven içinde çalışabilmelerini 
ve yaşayabilmelerini sağlamış şehit-
lerimizi anmak, İstiklal Marşı’mızın 
ebediyete kadar bu topraklarda yan-
kılanacağını bir kez daha ilan etmek  
ve onlara olan minnetimizi, ruhlarına 
göndereceğimiz bir Fatiha ile duyur-
mak üzere toplandık.

Bilinmelidir ki, şehitlerimiz canlarını 
bu vatanın birliği ve dirliği için verdiler. 
Bu nedenle her türlü provakasona, 
tahriğe ve desteğe rağmen et tırnak-

tan ayrılmayacak, bu vatanın hiçbir 
ferdi binlerce yıllık kardeşliğimizden 
vazgeçmeyecek, hainler emellerine 
ulaşamayacaktır.  Şundan eminiz ki; 
bizi bize düşman etmeye, kardeşliği-
mizi bozmaya yeltenenler, döktükleri 
kardeş kanlarında, babaların, bacıla-
rın, anaların göz yaşlarında boğulup 
gidecektir!

Bu vesile ile terörü, teröristi ve on-
ların gizli açık her türlü destekçilerini 
lanetliyor; devletimizin ve birliğimizin 
teminatı; varlığımız ve huzurumuz için 
can veren şehitlerimize bir kez daha 
Allah’tan rahmet diliyoruz.”

Daha sonra Türk Diyanet Vakıf-
Sen Genel Başkanı Nuri Ünal şehit-
lerimiz ve ülkemiz için dua okudu. 
Duanın ardından El Fatiha okunarak 
şehitlerimiz bir kez daha rahmetle 
anıldı. Posta dağıtıcısı olarak askeri 
görevini yapmakta iken şehit olan Ah-
met Sandalcı da törende anıldı.
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TÜRK DİL 
BAYRAMIMIZ 
KUTLU OLSUN

Türk Dil Bayramımızın 80. yıldönü-
münü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. 
Geçmişle gelecek arasında köprü va-
zifesi gören dil; varlığımızın ayrılmaz 
bir parçasıdır,  bir toplumu bütünleşti-
ren, milli kültür ve milli kimliğimiz için 
hayati öneme sahip bir unsurdur. Türk 
dili bugün yıpratılmaya, kuşatma al-
tına alınmaya çalışılmaktadır. Oysa 
Türk varlığının teminatı olan Türkçe-
mize sahip çıkmak ve Türkçeyi koru-
mak çok önemlidir.

Dilimiz bir yandan yabancı dillerin 
istilasına uğrarken, diğer yandan ana 
dilde eğitim talebi ve bu doğrultudaki 
tartışmalar belli güruhlar tarafından 
sürekli gündeme getirilmektedir. İki 
dilli bir toplum yaratma gayretinde 
olanlar artık bunu açık açık dile geti-
rirken, yaptıkları kirli propagandalarla 
hedeflerine ulaşmaya çalışmaktadır. 

Bugün Kürtçe okullarda seçmeli ders 
olarak okutulmaktadır. Teröristler si-
lahla başaramadığını, dili kullanıp, in-
sanları ayrıştırarak başarma gayretin-
dedir. Kürtçenin seçmeli ders olması, 
bölünme sürecinin ve dilimize darbe 
vurmanın önemli bir adımıdır. Üstelik 
terörist talepler bununla sınırlı kalma-
yacak, sıra ana dilde eğitim talebine 
gelecektir.

Dilimize yönelik birçok tehlike söz 
konusudur. Türkçe dersinin ilkokul-
larda azaltıldığı günümüzde; cadde, 
sokak, kafe, restoran, alışveriş mer-
kezleri ve işyerlerinde Türkçe isimlere 
rastlamak da zorlaşmıştır. Dünyanın 
başka hiçbir ülkesinde ana dili dışın-
da bu kadar çok yabancı dilde, tabela 
adına rastlamamız mümkün değildir.

Çok zengin olan dilimizi, yabancı 

sözcüklerden arındırmak yerine, ya-
bancı sözcüklerle deforme etmek de 
son derece sakıncalıdır. Ne yazık ki 
Türkçeyi doğru konuşamayan, Türkçe 
ile yabancı sözcükleri bir arada kul-
lanan bir nesille karşı karşıyayız. Acı 
ama gerçek, gençlerimiz giderek ken-
di diline yabancılaşmaktadır. 

Türk Dili dünyada hak ettiği değeri 
görememektedir. Bu konuda siyaset-
çilere, sanatçılara, medyaya büyük 
görev düşmektedir. Ulu Önder Atatürk 
dile o kadar büyük önem veriyordu ki, 
26 Eylül 1932 tarihinde Türk Dil Kurul-
tayı gerçekleştirilmiştir. Ulu Önder’in 
dil konusundaki hassasiyeti tüm siya-
setçilerimize örnek olmalıdır. Ayrıca 
dil konusunda toplumsal farkındalığın 
artırılması, dil bilincinin oluşturulması, 
dil ile ilgili kurultayların sık sık yapıl-
ması, çocuklarımıza dil eğitiminin ek-
siksiz olarak verilmesi, dilimize yöne-
lik yürütülen olumsuz kampanyalara 
geçit verilmemesi çok önemlidir.   

Bu vesileyle; Türk Dil Bayramını 
en içten dileklerimizle kutluyor, Türk-
çemiz için toplumun tüm kesimlerinin 
ortak hareket etmesini, Türk Dili konu-
sunda herkesin duyarlı davranmasını 
istiyoruz.

İlksan üyesiyken alan değiş-
tiren ve branş öğretmenliğine 
geçen öğretmenlerin -eğer ister-
lerse- İlksan üyeliklerini devam 
ettirebilecekler.Türk Eğitim Sen’in 
gündeme getirdiği ve İlksan Yöne-
tim Kurulunun 25.09.2012 tarihli 
kararıyla Milli Eğitim Bakanlığın-
dan onay istenmiş  ve Milli Eği-
tim Bakanlığı da bu talebi yerinde 
bulmuştur.İlksan Ana Statüsünün 
18.maddesine eklenen bir fıkra 
ile üyelik kapsamı dışında bir gö-

reve atanan eğitim çalışanlarının 
üyeliklerini istemeleri halinde üye-
liklerini devam ettirebilmeleri sağ-
lanmıştır.Böylece yıllarca İlksan 
üyesi olarak sandığa aidat öde-
yen ve son yapılan alan değişiklik-
lerinde alan öğretmenliğine geçen 
İlksan üyeleri, İlksan’ın sağladığı 
ekonomik ve sosyal yardımlardan 
yararlanmaya devam edebilecek-
lerdir.Söz konusu Ana Statü deği-
şikliği Resmi Gazetede yayınlan-
dıktan sonra yürürlüğe girecektir.
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TEPAV’ın Arap Reform İnisiyatifi 
(ARI) ortaklığında düzenlediği ‘’De-
mokrasiye Geçiş Çağında Anayasa 
Yapmak’’ başlıklı uluslararası konfe-
rans Ankara’da yapılıyor. Toplantının 
açılışını TBMM Başkanı ve Meclis 
Anayasa Uzlaşma Komisyonu Başka-
nı Cemil Çiçek yaptı. Toplantıya AKP 
Milletvekili Ahmet İyimaya, CHP Millet-
vekilleri Atilla Kart, Rıza Türmen, MHP 
Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcı-
sı Faruk Bal, BDP Milletvekili Altan Tan, 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu, TESK 
Başkanı Bendevi Palandöken, Türki-
ye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, Memur-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu, TEPAV Direktörü 
Güven Sak ile çok sayıda yabancı ülke 
temsilcisi ve bilim adamı katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Tür-
kiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, Türkiye’nin yangın yeri oldu-
ğunu söyleyerek, önce ülkemizin nor-
malleşme sürecini yaşaması gerekti-
ğini kaydetti. Koncuk şunları söyledi: 
“Şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet 
diliyorum. Hepimiz endişeyle yarınlara 
bakmaya başladık. Bu manzarayı dik-
kate almayan pek çok insan, ülkenin 
geleceği ile ilgili ciddi kaygılar yaşama-
ya başladı. Böyle bir ortamda Anayasa 
yapmaya çalışıyoruz. 1982 Anayasası-
nın yapılış şeklinden ben son derece 
rahatsızım. Aklı başında her insan da 
rahatsız. Darbe mantığıyla anayasa ol-
maz. Ama ‘çoğunlukçu bir anlayışıyla 
mı anayasa olur?’ şeklinde tereddütler 

yaşıyorum. ‘Milletin ihtiyaçları doğrultu-
sunda bir anayasa mı yapacağız?’ yok-
sa ‘uluslar arası güçlerin, terör örgütü 
gibi yapıların dayatmasıyla mı anayasa 
yapacağız?’ 1982 Anayasasının yapı-
lış şeklinden elbette rahatsızız. Muhte-
viyatı tartışılır. Ama öyle çevreler var ki, 
Anayasanın 66. Maddesindeki Türklük 
tanımından rahatsızlar. ABD’de yaşa-
yan herkes ‘Amerikanım’ diyor ama 
Türkiye’de yaşayan herkes ‘Türküm’ 
diyemiyor.  Birileri dedirttirmiyor.

Türkiye’de etnik yapılar planlı, or-
ganize olarak öne çıkartılıyor. Millet 
olamayan bir yapı Anadolu coğraf-
yasında hakim kılınmaya çalışılıyor. 
‘Biz devletimizi kurduk, artık Türkiye 
Cumhuriyeti ile nasıl geçineceğiz buna 
bakıyoruz’ diyorlar. Adamların eyvalla-
hı yok. Böyle bir atmosferde nasıl bir 
anayasa yapacağız? Bu milleti ge-
leceğe taşıyan bir anayasa yapmayı 
başarabilir miyiz? Herkesin gittiği yere 
gümbür gümbür koşmanın alemi yok. 
Doğruları söylemeliyiz. Türkiye’nin 
normalleşme sürecini yaşaması lazım. 
Memleket yanıyor, memleket evlatları 
ne idüğü belirsiz insanlar tarafından 
katlediliyor, bunun hiçbir tedbiri alınmı-
yor. Bingöl’de askerlerimizin şehit olma 
şekline bakıyorum, böyle bir tedbirsiz-
lik olabilir mi? 200 askerimizi araçlara 
bindirmiş, gönderiyorsunuz. Bunun 
sorumluluğunu birilerinin bu ülkede 
üstlenmesi lazım. Memleket evlatları 
hiçbir tedbir alınmayan bir konvoyda 
bomba patlayarak ölecek, ama bunun 
sorumluluğunu bu ülkede hiç kimse 

üstlenmeyecek. Böyle bir şey yok. He-
pimizin şapkayı önüne koyması lazım. 
Bu atmosfer ne Türkü, ne Kürdü, ne de 
başka birini mutlu eder.

Bu ülke nereye gidiyor? Nereye 
götürülmek isteniyor? Biz bu yangın 
içerisinde anayasa yapmaya çalışıyo-
ruz. Böyle bir atmosferde yanlış ka-
rarlar da vermemiz çok muhtemeldir. 
Türkiye’nin birlik beraberlik içinde,  bö-
lünmez bütünlüğünü sağlayacak, bu 
milleti yarınlara güven içinde taşıyacak 
ve bu coğrafyada milletimizin hür ve 
bağımsız yaşamasını temin edecek bir 
anayasaya ihtiyacı vardır. Varsa onu 
yapalım, ama hangi şartlarda yapıldı-
ğını iyi düşünmemiz lazım. 

Meclis’te yapılan tartışmalarda an-
laşma sağlanamıyor. Mesela devlet 
memurlarına siyaset yapma hakkı ko-
nusunda mutabakat sağlanamıyor. 
Devlet memurlarının siyaset yapma-
sına engeller koyacağız, sonra özgür-
lüklerden söz edeceğiz. Siz bu kafay-
la hangi özgürlüğü sağlayacaksınız? 
Anayasa yapılması gerektiğine inanı-
yorum, ama Türkiye’nin normalleşme 
sürecinin hızlandırarak anayasa yapıl-
masının daha doğru bir yaklaşım ola-
cağını düşünüyorum. Bugün şu yangı-
nı görünce bizim önceliklerimiz nedir? 
diye düşünmeye başladım. Altan Bey 
(BDP Milletvekili Altan Tan) bir şeyler 
söyledi. Bakınız; artık Türkü de Kürdü 
de düşünmemiz lazım. Bu ülkede ayrı 
gayrı yok. Suni bölünmeleri kaşımanın 
bir anlamı yok. Bu gidişle buradan mut-
lu bir tek insan çıkmaz. Birileri seyredi-
yor. Birilerinin piyonu, maşası oluyoruz 
farkında değiliz. Güya insan hakları 
adına bunları yapıyoruz. Türkiye’de 
anayasa yapım sürecinin çok iyi de-
ğerlendirilmesi gerektiğini düşünüyo-
rum. Sizlerin de bu atmosferde nasıl 
bir anayasa yapılacağı konusunda 
bir takım endişeler taşımasının doğru 
olacağına inanıyorum. Anayasa yapa-
lım, bu çalışmalar devam etsin. Ama 
iyi düşünerek, her attığımız adımın ne 
anlama geleceğini, Türk milletini nere-
ye götüreceğini düşünerek bir anayasa 
yapmamız lazım. Kimsenin gül hatırı 
için biz anayasa yapamayız. Güven 
Sak (TEPAV Direktörü) memnun olsun 
diye anayasa yapamayız. Bu milletin, 
bu coğrafyada bağımsız yaşamasını 
sürdürebilmesinin garantisi olan bir 
anayasayı yapmanın yollarını bulma-
lıyız. Saygılar sunuyorum. Toplantının 
hayırlı olmasını diliyorum.
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TERÖRE KARŞI STK ‘LARDAN 
ORTAK AÇIKLAMA

Türkiye Kamu-Sen’in de aralarında 
olduğu 14 sivil toplum kuruluşu “terö-
re dur” çağrısında bulundu.

Teröre karşı birlik mesajı vermek 
için  toplanan sivil toplum kuruluşları 
adına, TESK Başkanı Bendevi Palan-
döken yaptığı basın açıklamasında:

“Biliyorsunuz Türkiye Esnaf ve Sa-
natkarları Konfederasyonu (TESK) 
olarak tüm sivil toplum kuruluşlarımı-
za Çarşamba günü bir çağrıda bulun-
duk.

Bugün Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB), Türkiye Ziraat Odala-
rı Birliği (TZOB), Türkiye İşçi Sendi-
kaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), 
HAK- İşçi Sendikaları Konfederas-
yonu (HAK-İŞ) MEMUR Sendikala-
rı Konfederasyonu (MEMUR-SEN), 
Türkiye KAMUSEN, Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), 
Türkiye Barolar Birliği (TBB), Türkiye 
Noterler Birliği (TNB), Türkiye Ser-
best Muhasebeci Mali Müşavirler ve 
Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği 
(TÜRMOB), Türk Veteriner Hekimleri 

Birliği (TVHB), Türk Sanayici ve İşa-
damları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye 
Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) 
ve TESK olarak buradayız. Çağrımı-
za destek verdikleri için hepsine te-
şekkür ediyorum.

Türkiye’nin her bölgesinde örgüt-
lü, toplumun bütün kesimlerini temsil 
eden sivil toplum örgütleri olarak bir 
aradayız. 74 milyon olarak birbirimize 
en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir za-
mandayız.

Artan terör olayları neticesinde şe-
hit olan polis ve askerlerimiz ile ha-
yatını kaybeden vatandaşlarımızın 
acısını toplum olarak derinden hisse-
diyoruz.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
milletimize ve kederli ailelerine baş 
sağlığı, gazilerimize de acil şifalar di-
liyoruz. Bölücü terör örgütünü nefretle 
kınıyoruz.

 Bütün milletimizi derinden üzüntü-
ye boğan son saldırılar toplumumuz-
daki hassasiyeti arttırmıştır.

Ancak, bugün kardeşlik bağları-
mızı zayıflatmak isteyenler bilmelidir 
ki, bu toprakların mayası kardeşliktir. 
Çanakkale ruhu bu ülkede her zaman 
yaşayacaktır. Bölücü terör örgütünün 
iç ve dış destekçileri bilmelidir ki; bizi 
bize düşürmeye kimsenin gücü yet-
meyecektir.

Bu millet, oynanan kirli oyunu bo-
zacak güçte ve dirayettedir. Birlik ve 
beraberliğimizi, ülkemizin bölünmez 
bütünlüğünü bozmak kimsenin haddi 
değildir.

Sivil toplum örgütleri olarak bize 
düşen, toplumun birlik ve beraberliği-
ni pekiştirmektir. İlerleyen dönemde 
bu yönde çalışmalarımız artarak de-
vam edecektir.

Tüm milletimize sesleniyoruz. Te-
röre birlikte dur diyelim. Sağduyuyla 
birbirimize kenetlenelim.

 Gün, huzurlu ve güçlü bir Türkiye 
için birlikte hareket etme günüdür.’’ 
dedi.
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Türkiye Kamu-Sen Araştırma Ge-
liştirme Merkezi’nin TÜİK ve OECD 
verilerinden yola çıkarak yaptığı araş-
tırmaya göre Türkiye, OECD ülkeleri 
arasında gelir dağılımının en bozuk 
olduğu üçüncü ülke konumunda. 34 
OECD ülkesi içerisinde yoksulluk ora-
nının ise en yüksek olduğu 5. ülke.

 · Türkiye, Gelirin En Adaletsiz Ol-
duğu Üçüncü Ülke 

Araştırmada en yüksek gelirli grup 
ile en düşük gelirli grup arasındaki 
fark ve gelirin paylaşımındaki adalete 
göre 0 ile 1 arasında değişen değer-
ler alan Gini katsayısı kullanıldı. Buna 
göre eğer bir ülkede gelir tam olarak 
adil bir şekilde paylaşılıyorsa Gini kat-
sayısı “0”; bir ülkedeki gelirin tamamını 
yalnızca bir kişi alıyorsa Gini katsayısı 
“1” rakamını alıyor. Bu rakamın bü-
yüklüğü o ülkedeki gelir dağılımındaki 
adaletsizliği de ortaya koyuyor. Buna 
göre Gini katsayısı Danimarka’da 
0,25, Belçika, İsveç, Çek Cumhuriyeti 
ve Finlandiya’da 0,26, Macaristan’da 
0,27, Fransa’da 0,29, Almanya’da ise 
0,30 olarak ölçüldü. OECD ülkeleri 
arasında en yüksek Gini katsayısı ise 
0,40 ile Türkiye ve 0,48 ile Meksika ve 
0,49 ile Şili’de.  Buna göre OECD’ye 
üye ülkeler içinde gelir dağılımı en 
bozuk olan ülkelerin başında Türkiye, 
Meksika ve Şili geliyor.

Sosyal Patlamalar İçin Eşiği Aştık 
Türkiye’de halen en düşük geli-

re sahip yaklaşık 14,8 milyon fert, 
toplam gelirin yalnızca %5,8’ini alır-
ken; en yüksek gelirli 14,8 milyon 
fert ise toplam gelirin %46,7’sini alı-
yor. Ülkemizde en düşük gelirli grup 
ile en yüksek gelirli grup arasında 8 
kat fark bulunuyor. En yüksek gelirli 
grupla en düşük gelirli grup arasın-
daki makas Danimarka’da 2,8, Çek 
Cumhuriyeti’nde 2,9, Norveç’te 3, İs-
veç, Finlandiya ve Avusturya’da 3,2, 
Belçika’da 3,3, İsviçre’de 3,7 olarak 
belirlendi. Bilim çevrelerine göre en 
yüksek gelirli grupla en düşük gelirli 
grup arasındaki fark 8 katı aştığında 
o ülkede sosyal patlamalar yaşanıyor. 
Buna göre Türkiye, 8 kat farkla kritik 
eşiği aşmış bulunuyor. 

Araştırmada ülkelerdeki yoksulluk 
oranları da oldukça dikkat çekiyor. 
Türkiye Kamu-Sen’in araştırmasına 
göre yoksulluk oranları bakımından da 
Türkiye’nin OECD içinde en yüksek 
oranlardan birine sahip olduğu görü-

lüyor. Buna göre Danimarka’da nüfu-
sun yalnızca %6,1’i, Norveç’te %7,8’i, 
İsveç’te %8,4’ü, Çek Cumhuriyeti’nde 
%5,5’i, Almanya’da %8,9’u yoksul-
luk sınırının altında kalırken bu ra-
kam Türkiye’de %16,1, Şili’de %18,4, 
İsrail’de %19,9 ve Meksika’da da %21 
olarak tespit edildi. Türkiye, OECD 
içinde yoksulluğun en yüksek olduğu 
beşinci ülke konumunda. Yoksulluk 
oranının yüksekliği, gelir dağılımındaki 
adaletsizlikle birleştiğinde zengin ke-
simle yoksul kesim arasındaki makas 
büyüyor ve toplumdaki gelir eşitsizliği, 
sosyal karmaşalara yol açıyor. TÜİK 
ve OECD verileri incelendiğinde Tür-
kiye, Meksika ve Şili’den sonra sosyal 
patlamalara en yakın ülke olarak gö-
rülüyor.

TÜİK’in Gelir ve Yaşam Koşulla-
rı Araştırması da Türkiye’de nüfusun 
%61,8’inin ev borcu dışında başka 
borçları da bulunduğunu ve bunların 
%26,2’sinin bu borç taksitlerini öde-
mede çok büyük sorunlar yaşadığını, 
yüzde 41,6’sının çatısı akan, su sız-
dıran ve çerçeveleri çürümüş evlerde 
oturduğunu, %80,3’ünün ise ev eşyası 
dahi alamadığını ortaya koyuyor. 

İSMAİL KONCUK UYARDI: BI-
ÇAK SIRTINDAYIZ !

Türkiye Kamu-Sen Genel Başka-
nı İsmail Koncuk konu ile ilgili olarak 
yaptığı açıklamada “Bu durum hükü-
metin Türkiye’de gelir dağılımı konu-

suna daha fazla önem vermesi ve ko-
nunun farklı boyutlarını dikkate alması 
gereğini ortaya koymaktadır. Önemli 
olan nimetin de külfetin de adil bir şe-
kilde paylaşılmasıdır. Bir ülkede mut-
lu azınlıklar yaratılır ve bu kesim her 
türlü olumsuzluktan korunurken diğer 
tarafta mutsuz ve ümitsiz bir toplum 
oluşturulursa, sosyal barışın zedelen-
mesi kaçınılmazdır. Adaletsizliğin ve 
yoksulluğun yoğun olduğu bazı Güney 
Amerika ülkelerinde yaşanan toplum-
sal çatışmalar bizlere ders olmalıdır. 
Çevremizden ve olaylardan ders al-
mazsak bizler de aynı akıbeti yaşama-
ya mahkûm oluruz. Bilim adamları, en 
zengin kesimle en yoksul kesim arasın-
daki gelir makasının 8 katı aşmaması 
gerektiğini söylüyor. OECD içinde bu 
sınırı aşan iki ülke var. Son açıklanan 
verilere göre Türkiye’de en zenginle 
en yoksul kesim arasındaki makas 8 
kata çıkmıştır. Son derece tehlikeli bir 
eşiğin aşılmak üzere olduğunu endişe 
içinde görüyoruz. Türk toplumu yaşa-
nan gerginliklerle adeta bıçak sırtında-
dır. Yetkililer, bütçede oluşan açıkları 
dar ve sabit gelirlilere kapattırmaktan 
vazgeçip, ekonomi politikalarındaki 
tercihlerini dar ve sabit gelirlilerin ön-
celikli talepleri doğrultusunda değiştir-
meli ve gelir dağılımını daha fazla geç 
kalmadan düzeltmelidir.” dedi.
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Hukuk Köşesi

Av. Emrah AYTEKİN

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlü-
ğü  tarafından13.09.2012 tarihinde alanlarında açık norm 
kadro olmaması sebebiyle özür durumundan yer değişikliği 
gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin özür gereklerini kar-
şılamaya yönelik olarak alan değişikliği ve bu değişikliğe 
bağlı olarak yer değişikliği hakkı verilmiştir. Bu uygulama-
nın yapıldığı duyuruda “Öğretmenlerin il iç alan değişikliği 
başvurularının 10-13 Eylül 2012 tarihleri arasında alınacağı 
ilan edilmişti. Ancak, iller arası özür durumundan yer de-
ğişikliği alanlarında açık norm kadro olmaması nedeniyle 
ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerimizin talepleri-
nin karşılanması ve 40.000 yeni öğretmen alımı ve okul-
ların açılması sonrasında doğabilecek yeni öğretmen ihti-
yaçları gözetilerek yapılan yeni değerlendirmeler üzerine il 
içi alan değişikliklerinin 19-24 Eylül 2012 tarihleri arasında 
başvurular kabul edilip 25 Eylül 2012 tarihinde tamamlana-
cağı” bildirilmiştir. Ancak, il içi alan değişikliği başvuruları 19 
Eylül 2012 tarihinde başlayacak olmasına karşın belirtilen 
sürede duyuru yapılmamıştır.  

13 Eylül 2012 Tarihinde yayınlanan bir duyuru ile il dışı 
alan ve yer değişikliği sürecini başlatan Bakanlık herhangi 
bir kılavuz yayınlamadan özür durumundan yer değiştirmek 
isteyenleri özrünün bulunduğu ile ancak alanını değiştirir 
ise gitmeye zorlamıştır. Öğretmenler alanını değiştirmek 
ya da özrünün bulunduğu yere gitmemek arasında seçim 
yapmak zorunda kalmıştır. Bu öğretmenlere Ağustos ayın-
da boş ilan edilmeyen kadrolar alan değişikliğinde açık ilan 
edilmiş öğretmenler asıl branşlarından açık olmasına rağ-
men alan değiştirme zorunluluğu olduğu alanlarındaki kon-
tenjanlara tercihte bulunamamıştır. Gelinen nokta da öyle 
ya da böyle bir kısım öğretmenin özür durumuna bağlı yer 
değişikliği gerçekleşmiştir. 

Bakanlık 13.09.2012 tarihli kendi duyurusunda açık-
ça ilan ettiği il içi alan değişikliği başvurularının alınmaya 
başlayacağı tarih olan 19.09.2012 tarihi geçmiş olmasına 
karşın ne bir duyuru yayınlamış ne de başvuru ekranını aç-
mıştır. İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü özür durumuna 
bağlı yer değişikliği işlemlerini eline yüzüne bulaştırmakla 
yetinmemiş, alan değişikliği işlemlerinde de kuralı bozma-
mış, kimlerin alan değişikliğine başvuruda bulunacağını, 
kimlerin hangi alanlara alan değişikliği yapacağını dahi be-
lirttiği sürede açıklayamamıştır. 

Sendikamızın yazılı başvuruları sonucunda 21.09.2012 
tarihinde 2012 İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzu yayınlanmıştır. 
Kılavuzun yayınlanması da sıkıntıları çözmemiş aslında bir 
çok sıkıntıyı beraberinde getirmiştir. 2012 yılında il içi, iller 
arası ve özür durumundan yer değişikliği yapılan öğretmen-
lerin il içi alan değişikliğine başvuruları kabul edilmemiş, 
diplomalarda yazılı bulunan yan alanlarda sorunlar yaşan-
mış, 4+4+4 eğitim sistemi sebebi ile dönüştürülen okulla-

rın yöneticilerinin iliş-
kilendirildiği okul türü 
sebebi ile sorunlar 
yaşanmış, iller başka 
başka görüşler ile ha-
reket etmiş ve uygula-
mada birlik olmadan, 
karmaşa içinde süreç tamamlanmıştır. 

Önce 4+4+4 eğitim sistemi, il içi ve iller arası isteğe bağlı 
yer değişiklikleri, özür durumuna bağlı il içi, iller arası yer 
değişiklikleri, özür durumuna bağlı iller arası alan değişik-
liği, il içi alan değişikliği ve son olarak özür durumunda yer 
değiştiremeyen öğretmenler ile diğer öğretmelere karşı-
lıklı yer değiştirme hakkı yani becayiş uygulaması derken 
2012-2013 yılı eğitim öğretim dönemi olağanüstü şekilde 
atamalar ve yer değiştirmelerle başlamıştır. Sırada Anado-
lu Liselerine sınava dayalı atamalar yapılacaktır. Bakanlı-
ğın öğretmenlere ve eğitim sistemine yaşattığı karmaşayı 
bu ve bundan sonra ki atama dönemlerinde yapmamasını 
umuyoruz.

MEB’İN BECERİKSİZLİĞİ VE 
YAŞANAN KAOS
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Türk Eğitim-Sen Emirdağ Temsilciliği tanışma-kaynaşma 
toplantısı düzenledi. Emirdağ Öğretmenevi’nde yapılan or-
ganizasyona Afyon Şube Başkanı Erol Özsoy da katıldı. 

Emekli olan ve Türk Eğitim-Sen Emirdağ Temsilciliği 
görevinden ayrılan Selahattin Avcı’ya hizmet anısı plaketi 
takdim eden Özsoy, yeni getirilen eğitim sistemi hakkında 
da konuştu. Özsoy, konuşmasında “Türk Eğitim-Sen olarak   
eğitim camiası adına yapılan yanlışların üzerine şiddetle git-
tiklerini son olarak durdurulan eş durumu tayinlerinin Türk 
Eğitim-Sen’in yaptığı eylemlerden sonra yeniden gözden 
geçirildiğini kaydetti. Birçok haksızlık karşısında dik duruşu-
nu koruyan ve hukuki haklarını kullanan sendikamız bun-
dan sonrada çizgisinden asla taviz vermeden yoluna devam 
edecektir” dedi. 

Çok sayıda üyenin katıldığı toplantıda son zamanlarda 
artan şehitlerimiz için dua okunduktan sonra yeni temsilci-
lik görevini üstlenen Yavuz Öztunçer emekli olan Selahattin 
Avcı’ya teşekkür etti.   Sıkıntılı başlayan yeni eğitim öğretim 
yılının hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Türk Eğitim-Sen Dörtyol Temsilciliği, 12 Eylül’ün izlerini 
silmek için Karakese Kenan Evren İlkokulu’nun adının de-
ğiştirilmesi için dilekçe verdi.

Hatay 2 No’lu Şube Başkanı Ahmet Akça, Temsilcilik 
Başkanı Fatih Saygılı, okul temsilcisi Bilgehan Arı ve Şube 
Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Dörtyol İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğüne atanan Erdoğan Asarkaya’ya yapılan nezaket 
ziyaretinde, ilçedeki eğitim sorunları, norm kadro fazlası öğ-
retmenlerimizin durumu, okullar arası öğrenci nakillerinde 
yaşanan sorunlar görüşüldü. Dörtyol Temsilciliği görüşme-
de, Karakese Beldesinde bulunan Kenan Evren İlkokulu’nun 
adının değiştirilmesi için dilekçe de verdi.

Türk Eğitim-Sen Şırnak İl Temsilcisi  
Turgut Tatar Beytüşşebap ilçesinde 10 
askerlerin şehit olduğu saldırıyı nefretle 
kınadığını açıkladı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde as-
ker ve polise yönelik eş zamanlı düzen-
lenen saldırıda 10 askerin şehit edilme-
si olayı için “menfur bir saldırıdır” diyen 
Türk Eğitim-Sen Şırnak İl Temsilcisi  Tur-

gut Tatar, PKK’yı sert bir dille kınadı. Tatar açıklamasında, 
“bölgemizde kan ve gözyaşı akıtmaktan başka hiçbir amacı 
olmayan PKK terör örgütü hain saldırısında 10 Mehmetçiği 
şehit etmiştir. Ateş düştüğü yeri yakıyor ancak bizde şehit 
acılarını yüreklerimizde paylaşıyor ve taşıyoruz. Bu menfur 
saldırıyı bir kez daha kınadığımızı belirterek, şehitlerimize 
Allah’tan rahmet yakınların başsağlığı diliyoruz.”dedi.

EĞİTİM ÖĞRETİM TAZMİNATI BÜTÜN EĞİTİM ÇALI-
ŞANLARINA ÖDENSİN!

Türk Eğitim-Sen Amasya Şube Başkanı Kamil Terzi ba-
sın açıklaması yaparak, eğitim-öğretim tazminatının bütün 
eğitim çalışanlarına ödenmesini istedi. Terzi şunları kaydetti: 
“Türk Eğitim-Sen olarak; her öğretim yılı başında öğretmen-
lerimize verilen Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği’nin bütün 
eğitim çalışanlarına ödenmesi hususunda yıllardır girişimle-
rimiz devam etmektedir. Hatta kamuoyu iyi hatırlayacaktır ki; 
2006 yılı Ekim döneminde gerçekleştirdiğimiz Kurum İdari 
Kurulu (KİK) toplantısında bu konuda karar dahi aldırmış-
tık. 31 Ekim 2006 tarihinde “Her yıl eğitim öğretim yılı ba-
şında ödenen Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği’nin uygun 
ölçeklerle tüm eğitim çalışanlarına ödenmesi...” şeklinde 
aldırdığımız Kurul kararda toplantıya katılan Bakanlık üst 
düzey bürokratlarının da imzası vardı.

Ancak aradan geçen altı yıla rağmen, Bakanlık, altına 
imza attığı KİK kararının hayata geçirilmesi amacıyla hiç-
bir çalışma içerinde yer almamış, Hükümet nezdinde eğitim 
çalışanlarının bu en doğal hakkını elde etmek için gerekli 
girişimlerde bulunmamıştır. 

Sendika olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’nı, altına imza attı-
ğı KİK kararının gereğini yapmaya davet ediyoruz.

EMİRDAĞ TEMSİLCİLİĞİ TANIŞMA 
KAYNAŞMA TOPLANTISI DÜZENLEDİ

12 EYLÜL’ÜN KARA İZLERİNİ 
SİLELİM

ŞIRNAK İL TEMSİLCİLİĞİ TERÖR 
SALDIRISINI KINADI

EĞİTİM ÇALIŞANLARININ BİR 
BÜTÜN OLDUĞU UNUTULMASIN
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Türk Eğitim-Sen Kırıkkale Şubesi, okullarının dönüşüm 
planıyla ilgili değişiklikleri yeniden dile getirmek üzere İl Mil-
li Eğitim Müdürü Sayın H. Ali OKUR’ u makamında ziyaret 
etti.  Ziyarette; Sendikamızın bütün uyarılarına rağmen isti-
şareden ve muhataplardan uzak bir planlama süreci yürü-
tüldüğünü bunun ise okul dönüşüm planlarında dengesiz ve 
yanlış sonuçlar çıkardığını dile getirildi. Bu durumun özellik-
le öğrencilerimizi ve norm kadro noktasında öğretmenlerimi-
zi mağdur ettiğini ifade edildi.

Planlamanın yeniden değerlendirilmesi hususunda geç 
kalınmadığını birçok ilde sonradan değişiklikler yapıldığını 
anlattıldı. Şu anda yapılacak değişikliğin şahsının geri adım 
atması olarak değerlendirmemesini esas ölçütün öğretmen 
ve öğrenci olması gerektiğini belirtildi.

Yine ilimizde norm fazlası konumuna düşen öğretmen-
lerimizin de kesinlikle mağdur edilmemesini eğitim bölgesi 
dışında her hangi bir yere gönderilmemesi talep edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü ise şu aşamada değişiklik yapma 
ihtimalinin olmadığını norm kadro fazlası öğretmenlerin ise 
mağdur edilmemek üzere çalışmaların yürütüldüğünü, an-
cak eğitim bölgesi dışında görevlendirme hususunda bir şey 
yapamayacağını köy ve ilçelere dahi gidebileceğini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü’nün çözüm noktasında gayretlerinin 
yetersiz olduğunun anlaşılması üzerine Şube Yönetim Ku-
rulu toplantısından Vali Ali KOLAT ziyaret edilerek yaşanan 
problemler detayıyla kendisine aktarıldı. Vali KOLAT acilen 
bir rapor hazırlanmasını ve kendisine ulaştırılmasını talep 
ederek, sorunları ele alacağını ifade etti.

Sayın Vali’ye sendikamızın talebini dikkate alarak hemen 
harekete geçmesinden ve konuya duyarlı yaklaşımından 
dolayı teşekkür ediyoruz.

Torbalı İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen kahvaltılı 
toplantı da sendika üyeleri bir araya geldi. Toplantıya Şube 
Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve 
çok sayıda eğitim çalışanı üye arkadaşımız katıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını Torbalı İlçe Temsilcisi 
Timur TUNAY yaptı. TUNAY konuşmasında, Türk Eğitim-
Sen’in Torbalı ilçesinde yapmış olduğu çalışmalar hakkında 
bilgiler verdi. 

İstikrar içerisinde her geçen gün büyümekte olan bir sen-
dika olmamızın sendikacılıktaki çizgimize bağlı olduğunu 
kaydeden TUNAY, temel çizgilerinden asla taviz vermedi-
ğimizi, doğrularını söyleyen bir sendika olduğumuzu belirt-
ti. TUNAY’ın konuşmasından sonra Şube Yönetim Kurulu 
Başkanımız Merih Eyyup DEMİR bir konuşma yaptı. DEMİR 
konuşmasında, İzmir’de ders sırasında öğrencisi tarafından 
bıçaklanarak vefat eden öğretmenimizin mesleğine, öğren-
cilerine ve ülkesine olan sevgisinden bahsetti. Okulların 
açıldığı şu günlerde böyle bir olayın Bakanlık tarafından 
etraflıca ele alınması gerektiğini, ancak, Sayın Milli Eğitim 
Bakanı’nın aynı gün okul yöneticileri ile ilgili talihsiz açıkla-
malarda bulunmasının gelecekle ilgili endişeler taşımamıza 
neden olduğunu söyledi. 4+4+4 sürecini anlatan DEMİR, 
geldiğimiz noktada Bakanlığın okulların açıldığı şu günlerde 
dahi özür gurubu telaşında olduğunu ve bunun da İL EMRİ 
kavramını bilmeyen; İL ve HİZMET BÖLGESİ kavramları-
nın ayrımını yapamayan bir anlayışın yönetimde olmasın-
dan kaynaklandığını belirtti. DEMİR, Türk Eğitim-Sen olarak 
bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da “ Hakkaniyet 
“ ve “ Bizim İlkemiz, Önce Ülkemiz “ ilkelerinden asla ta-
viz vermeyerek yollarına devam edeceğini söyleyerek. Yeni 
eğitim-öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulundu.

TORBALI İLÇE TEMSİLCİLİĞİ 
ÜYELERİ İLE BİRARAYA GELDİ

KIRIKKALE ŞUBESİ OKUL 
DÖNÜŞÜM PLANLARI İLE İLGİLİ 

VALİYE RAPOR SUNDU
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Türk Eğitim-Sen Kütahya Şubesi Simav ilçesinde Bölge 
İstişare Toplantısı yaptı. Toplantıya Kütahya Şube Başkanı 
Mehmet KARABEKİR, Şube Mali Sekreteri Haşim KARA-
BULUT, Simav İlçe Temsilcisi Erden UÇAR, Pazarlar İlçe 
Temsilcisi Erdoğan AKTAŞ ve Şaphane İlçe Temsilcisi Mev-
lüt TİRE ve ilçe yönetim kurulları katıldı. Açılış Konuşmasını 
yapan Erden UÇAR, okulların ve öğretmenlerin içinde bu-
lunduğu sorunlardan bahsetti. Şube Başkanı Mehmet KA-
RABEKİR de 2012-2013 eğitim ve öğretim yılının sorunlar-
la başladığını, alan değişikliği ile ilgili sıkıntıların olduğunu, 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm sorunlara duyarsız kalarak, 
‘benim dediğim olacak’ felsefesiyle hareket ettiğini belirtti. 
Sendika Genel Merkezi ve şube olarak sorunların çözümü 
ile ilgili çalışmaların yapıldığını ve eğitim çalışanlarının so-
runlarına duyarsız kalınamayacağını ifade eden KARABE-
KİR, eğitim-öğretim yılının hayırlara vesile olmasını dileye-
rek, soruları cevaplandırdı.

Yaklaşık bir yıl önce Muğla’ya atanan İl Milli Eğitim Mü-
dürü  Zekeriya ÇINAR ve Şube Müdürü Mehmet MERSİN 
sendikamızı ziyaret etti.

Şube Yönetim Kurulumuzun hazır bulunduğu ziyarette İl 
Milli Eğitim Müdürü Zekeriya ÇINAR, Muğla’da yaptıklarını 
ve yapacaklarını anlattı. Daha çok il içi tayinler ve 4+4+4 uy-
gulaması hakkında çeşitli bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü 
Zekeriya ÇINAR, Muğla’da eğitim konusunda herkesin elini 
taşın altına koymaları gerektiğini, bu konuda sendikalara 
büyük görev düştüğünü söyledi.

Şube Başkanı Mürsel ÖZATA ise doğru olan her şeyin 
yanında olduklarını, üyelerimizin hakları konusunda yanlış 
olan çalışmaların düzeltilmesi için yapıcı eleştirilerle yardım-
cı olacaklarını ifade etti.

Ali Özer-H.Murat Yılmaz Toplantı Salonu açılışı yapıldı. 
Türkiye Kamu-Sen Mersin İl Temsilciliği binası toplantı sa-
lonuna; daha önce temsilcilik yapan ve Allah’ın rahmetine 
kavuşan merhum Ali Özer-H.Murat Yılmaz başkanların ismi 
bir vefa örneği sergilenerek verildi. Açılış öncesinde Türk Di-
yanet-Vakıf Sen Mersin Şube Başkanı Salih Özbay Kur’an-ı 
Kerim okudu, emekli müftü Kamil Hayati Aydın dua etti. 

Türkiye Kamu-Sen Mersin İl Temsilcisi Tevabil Akıncı açı-
lış konuşmasında merhum başkanları hiçbir zaman gönülle-
rinden uzaklaştırmadıklarını belirterek, onlar adına bir oda 
tanzim ettiklerini söyledi.

KÜTAHYA ŞUBESİ SİMAV 
İLÇESİ’NDE BÖLGE İSTİŞARE 

TOPLANTISI YAPTI

TÜRKİYE KAMU-SEN 
MERSİN İL TEMSİLCİLİĞİ 

MERHUM BAŞKANLAR H.MURAT 
YILMAZ VE ALİ ÖZER ODASININ 

AÇILIŞINI YAPTI

MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ 
SENDİKAMIZA İADE-İ ZİYARETTE 

BULUNDU
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Ziyarete; AKP Tekirdağ milletvekili Özlem YEMİŞÇİ, İlçe 
Başkanı Emrah TUNCA İl ve Merkez İlçenin diğer yönetici-
leri katıldı. Ziyaretçileri başta Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi 
Muzaffer DOĞAN, Türkiye Kamu Sen’ e bağlı sendikaların 
başkanları ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Toplantıda bir konuşma yapan Türkiye Kamu-Sen İl Tem-
silcisi Muzaffer DOĞAN ‘’Ziyaretinizden dolayı büyük mem-
nuniyet duyduk. Türkiye Kamu-Sen olarak hep diyalogdan 
yana olduk. Diyalog yoluyla sorunlarımızın çözüleceğine 
inanıyoruz. Bugün için kamu çalışanlarının geçim zorluğu, 
ayrımcılık gibi birçok sorunu mevcut.  Yeni çıkarılan toplu 
sözleşme yasasının da kamu çalışanlarının derdine derman 
olamadığını yakın bir zamanda gördük. Bu nedenle hükü-
met ile birlikte yakın zamanda bir araya gelip ekonomik ko-
nularda bir düzeltme yapılmasına ihtiyaç vardır’’ dedi.  Daha 
sonra Türkiye Kamu Sen’e bağlı sendikaların başkanları 
söz alarak sırasıyla eğitim, sağlık, tarım, büro, diyanet ve 
diğer iş kollarındaki aksaklıklar ve çalışanların sorunlarını 
dile getirdiler. 

Toplantı sonunda bütün konuşmaları dinleyen milletvekili 
Özlem YEMİŞÇİ de ’’Ziyaretten ziyadesiyle memnun oldum. 
Burada çok değişik düşünceleri duymak ve dinlemek beni 
mutlu etti. Zaten Türkiye Kamu-Sen’in de ildeki etkinliği her-
kesin malumudur. Değerli fikirlerinizden dolayı hepinize ayrı 
ayrı teşekkür ederim. Başta eğitim olmak üzere diğer alan-
larda konuşulan konuların takipçisi olacağım’’ dedi  

Türkiye Kamu-Sen Mardin İl Başkanı Bahattin Biçer ba-
sın açıklaması yaparak terör saldırılarını kınadı. Biçer şun-
ları kaydetti: “Bu anaların gözyaşlarının hakkını kim vere-
cek? Ya bu şehit olan Evlad-ı Fatihan’lar haklarını bize helal 
etmezlerse ne olacak bir fikri olan var mı? Terör sorununu 
önümüze Kürt sorunu diye koyan şark kurnazları ne yapa-
caklar? Hala milletin yüzüne bakıyorlar. Aynı temenniler dile 
getiriliyor. Sadece isimler değişiyor. Bu defa Ahmet değil 
şehit olanın adı Mehmet oluyor. Teröre kim destek veriyor-
sa gidip yerle bir edin. Bu millet sizlere maaşını çocukları 
şehit olsun diye mi ödüyor? Destek veren Suriye mi Irak mı 
?Ne yapacaksanız artık yapın bu milletin hali kalmadı. Ada-
na, Osmaniye, Mersin, Hatay daha yazamadığımız illerimiz 
Kurtuluş Savaşında bu kadar şehit verdi mi acaba? Aileler 
evlatlarını gönderirken her telefon çaldığında kalpleri hızlı 
hızlı çarpıyor. Biz biliyoruz ki şehit anneleri hepimizden daha 
mağrur ve daha dik duruyor. Bir evladım olsa gene gönderi-
rim diyor ancak yapmadığınız işler yüzünden neden insan-
ları devletten soğutuyorsunuz? Ve şehit törenlerinde neden 
şehit ailelerin başı dikte, diğerlerinin başı eğik? Cevabı açık 
aslında. Sükunet, sükunet, sükunet diyorsunuz haklısınız. 
Ancak canınız yansa böyle der misiniz? Elbette ki demezsi-
niz. Lafa gelince ‘ben de babayım, ben de anayım’ dersiniz. 
Lakin siz ne gerçek anne olabilirsiniz, ne de gerçek bir baba. 
Gerçek baba şehit babasıdır. Nedense bu memlekette kar-
deş kavgası çıkarmayı çok seviyorsunuz. Her Şehit habe-
rinde ‘‘Aman Kürtlere bir şey demeyin’’ diyorsunuz. Bizim 
Kürt kardeşimize ne sözümüz olur. Bizim tepkimiz teröre 
anlamıyor musunuz? Aynı Allah’a inanan, aynı memleket-
te yaşayan Türk ile Kürt kardeşlerin ne sıkıntısı olur? Şe-
hit cenazelerinde Kürtçe ağıtlar yakılmıyor mu? Bırakın bu 
zehirli dili. Bu memleketin teröre vereceği tek bir Mehmet’i 
kalmadı. Aklınızı başınıza toplayın. Ya siz çözün, ya da bu 
millet Türkmeniyle, Zazasıyla, Kürdüyle, Arabıyla Çerkeziyle 
kendisi çözecektir.’’ dedi.

MİLLETVEKİLİ ÖZLEM YEMİŞÇİ’ 
DEN TÜRKİYE KAMU SEN’ E 

ZİYARET

YA BU KANI DURDURUN YA 
MİLLET TERÖRÜ DURDURACAK
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• Afyonkarahisar Şubesi üyelerinden Yu-
suf SEVİNÇ’in oğlu evlenmiştir.

• Afyonkarahisar Şubesi üyelerinden Hü-
seyin ERDAL’ın oğlu evlenmiştir.

• Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Ali 
UZUN’un oğlu evlenmiştir.

• Eski Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Server 
BİLGE’nin kızı evlenmiştir.

• Ankara 2 No’lu Şube Disiplin Kurulu 
Başkanı Nizamettin YEŞİLYURT’un kızı ev-
lenmiştir.

• Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Erdal 
ERASLAN evlenmiştir.

• Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Yüksel 
BULUT’un oğlu evlenmiştir.

• İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Ferit 
KÖROĞLU evlenmiştir.

• İzmir 2 No’lu Şube üyelerinden Emine - 
Mehmet KOÇ çiftinin oğlu evlenmiştir.

• İzmir 2 No’lu Şube üyelerinden Hüsnü 
OKUMUŞ’un oğlu evlenmiştir.

• İzmir 2 No’lu Şube üyelerinden İdris 
ARSLAN’ın oğlu evlenmiştir.

• Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden İsmail 
AKKAYA’nın çocuğu evlenmiştir.

• Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Ali 
KARADAVUT’un çocuğu evlenmiştir.

• Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden İhsan 
NAKAÇ’ın çocuğu evlenmiştir.

• Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Ömer 
ÇEPNİ’nin çocuğu evlenmiştir.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Nail 
BORAZAN’ın oğlu evlenmiştir.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Yusuf-
gün UZKUÇ evlenmiştir.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Kamil 
DOĞAN evlenmiştir.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Emrah 
EĞE ile Yasemin KARTAL evlenmiştir.

• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Ferhat 
ŞEN’in oğlu evlenmiştir.

• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Osman  
ÖZTÜRK’ün oğlu evlenmiştir.

• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Metin 
AYTEKİN evlenmiştir. 

• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Ekrem 
YILMAZER’in oğlu evlenmiştir.

• Muğla Şubesi üyelerinden Mevlüt 
UYSAL’ın oğlu evlenmiştir.

• Muğla Şubesi üyelerinden Sami 
ALDEMİR’in oğlu evlenmiştir.

• Muğla Şubesi üyelerinden   Aydın 
ÇELEBİ’nin kızı evlenmiştir.

• Nevşehir Şubesi Gülşehir İlçe Temsilcisi  
Tayfur URGENÇ ile Ruziye GÜT evlenmiş-
tir.

• Nevşehir Şubesi üyelerinden Levent ÇE-
TİN ile Fatma TOPRAK evlenmiştir.

• Nevşehir Şubesi üyelerinden Serdar 
SÖYLEMEZ ile Ayşegül KOCA evlenmiştir.

• Nevşehir Şubesi üyelerinden Burçak 
GÖKERGAN ile Gökhan KÖKSAL evlen-
miştir.

• Nevşehir Şubesi üyelerinden Neşet SE-
VİNÇ  ile Adile İKİZ evlenmiştir.

• Nevşehir Şubesi üyelerinden Serap AL-
TAŞ ile Mustafa ALPAY evlenmiştir.

EVLENENLER

• Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Yasin 
Alp ŞAHİN’in kızı olmuştur.

• Ankara 6 No’lu Şube Şereflikoçhisar İlçe 
Temsilcisi Erhan OKLU’nun ‘Elanur’ adında 
kızı olmuştur.

• Çorum Şubesi üyelerinden Abbas 
KOLCU’nun ‘Sarp Burak’ adında oğlu ol-
muştur.

• Çorum Şubesi üyelerinden Vahit 
KOLCU’nun ‘Metin Kürşat’ adında oğlu ol-
muştur.

• Çorum Şubesi üyelerinden Mustafa 
KASAP’ın ‘Azranur’ ve ‘Dilemnaz’ adında iki 
kızı olmuştur.

• Çorum Şubesi üyelerinden Mürsel 
ESER’in ‘Talha Veysel’ adında oğlu olmuştur.

• Çorum Şubesi Sungurlu İlçe Temsilcisi 
Mevzuat Sekreteri Mesut AYDINLI’nın ‘Al-
peren Kutay’ adında oğlu olmuştur.

• Çorum Şubesi üyelerinden Erdal  
HATİPOĞLU’nun ‘İrem’ adında kızı olmuştur.

• İstanbul 6 No’lu Şube üyelerinden Erdal 
ÖZAY’ın ‘Muhammet Baturay’ adında oğlu 
olmuştur.

• İzmir 2 No’lu Şube üyelerinden Orhan - 
Hülya KARADAĞ çiftinin oğlu olmuştur.

• İzmir 2 No’lu Şube üyelerinden Nevzat 
DEDE’nin oğlu olmuştur.

• Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Meh-
met  ÖNAL’ın çocuğu olmuştur.

• Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Nesrin 
Keskin TOK’un çocuğu olmuştur. 

• Kırıkkale Şubesi üyelerinden Ülkü 
DİKİCİ‘nin kızı olmuştur.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Gök-
men GÖRE’nin oğlu olmuştur.    

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Adem 
KAYKAÇ’ın kızı olmuştur.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Tuğba 
BAŞBÖĞER’in oğlu olmuştur.

• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Meh-
met AKÇA’nın kızı olmuştur. 

• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Emine 
Serap YILMAZ’ın çocuğu olmuştur.

• Mersin 2 No’lu Şube İşyeri Temsilcisi 
Özer AKKAR’ın ‘Munise Gül’ adında kızı 
olmuştur.

• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Semiha 
AKKAR’ın kızı olmuştur.

• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Kerim 
AKSU’nun ‘Mehmet Selim’ adında oğlu ol-
muştur.

• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Emine 
EKİCİ’nin oğlu olmuştur.

• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Kadir 
ŞEN’in ‘Özlem’ adında kızı olmuştur.

• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Fatih 
ÖZASLAN’ın oğlu olmuştur.

• Nevşehir Şubesi Hacıbektaş İlçe Temsil-
cisi Engin ERGÜS’ün ‘Ela’ ve ‘Dila’ adında 
ikiz kızı olmuştur.

• Şanlıurfa Şubesi üyelerinden Mehmet 
Zeki DARTAR’ın oğlu olmuştur.

• İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Şirin - 
Mehmet KARADON çiftinin oğlu sünnet 
olmuştur.

• İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Murat - 
Çiğdem ŞENTÜRK çiftinin oğlu sünnet ol-
muştur.

• Kayseri 1 No’lu Şube Yönetim Kurulu 
Üyemiz Ahmet Duran CİHAN’ın oğlu sün-
net olmuştur.

• Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Bünya-
min ŞAHİN’in oğlu sünnet olmuştur.

• Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Kemal 
ÇINAR’ın oğlu sünnet olmuştur.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Emine 
TULUKCU’nun oğlu sünnet olmuştur.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Meh-
met ÇİFTÇİ’nin oğlu sünnet olmuştur.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden A.Vahdi 
ALANYA’nın oğlu sünnet olmuştur.

• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Meh-
met YERLİKAYA’nın oğlu sünnet olmuştur.

• Muğla Şubesi üyelerinden Hilmi - Zuhal 
AKYOL çiftinin oğlu sünnet olmuştur.

• Muğla Şubesi Yönetim Kurulu Üyele-
rinden Mukadder DENİZ’in oğlu sünnet 
olmuştur.

• Muğla Şubesi üyelerinden Şevki 
ÇELİK’in oğlu sünnet olmuştur.

• Nevşehir Şubesi üyelerinden Zahide - 
Fatih DİLAVER çiftinin oğulları sünnet ol-
muştur.

• Nevşehir Şubesi üyelerinden Sevda 
ŞİMŞEK’in oğulları sünnet olmuştur.

• Şanlıurfa Şubesi üyelerinden Haydar 
AKÇADAĞ’ın oğlu sünnet olmuştur.

YENİ DOĞANLAR

SÜNNET OLANLAR
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Türk Eğitim-Sen ailesi olarak; vefat eden tüm üye ve üye yakınlarına Allah’tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Ayrıca İzmir 3 No’lu Şube üyelerimizden Ahmet NURDOĞAN Vefat etmiştir.

• Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden İsmail 
VURUŞKAN’ın kayınpederi vefat etmiştir.

• Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Raşit 
Demirkan’ın kayınvalidesi vefat etmiştir.

• Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden Nevzat 
UÇAN’ın babası vefat etmiştir.

• Burdur Şube üyelerinden Sema 
KAYGISIZ’ın kayınpederi vefat etmiştir.

• Çorum Şubesi üyelerinden Nihat 
AKIN’ın kayınvalidesi vefat etmiştir.

• Çorum Şubesi üyelerinden Muammer 
BEKTAŞ’ın babası vefat etmiştir.

• Çorum Şubesi üyelerinden Yusuf  
SARIÇAM’ın  babası vefat etmiştir.

• Çorum Şubesi üyelerinden Mustafa 
ABUKAN’ın babası vefat etmiştir.

• Çorum Şubesi üyelerinden Osman 
YALLIM’ın babası vefat etmiştir.

• Çorum Şubesi üyelerinden Ömer 
BAŞKAN’ın kayınpederi vefat etmiştir.

• Çorum Şubesi üyelerinden Meral 
YETKİN’in annesi vefat etmiştir.

• Çorum Şubesi üyelerinden Davut 
ÜSTÜNAY’ın annesi vefat etmiştir.

• Çorum Şubesi üyelerinden Ahmet 
YILMAZ’ın annesi vefat etmiştir.

• Çorum Şubesi üyelerinden Nihat 
ARMUTÇU’nun babası vefat etmiştir.

• Çorum Şubesi üyelerinden Bekir 
KALE’nin annesi vefat etmiştir.

• Çorum Şubesi üyelerinden Muhsin 
ŞEN’in annesi vefat etmiştir.

• Çorum Şubesi üyelerinden Aytekin 
KIRDIOĞLU’nun kayınpederi vefat etmiştir.

• İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Dilek 
AŞIK’ın çocuğu vefat etmiştir.

• İzmir 2 No’lu Şube üyelerinden Şerafet-
tin DAĞIDAN’ın annesi vefat etmiştir.

• İzmir 2 No’lu Şube Başkanı İrfan 
TOKSOY’un kayınvalidesi vefat etmiştir.

• İzmir 2 No’lu Şube üyelerinden Nurcan 
Nur CANPOLAT’ın annesi vefat etmiştir.

• İzmir 2 No’lu Şube üyelerinden Mualla 
ÇOLAK’ın babası vefat etmiştir.

• İzmir 2 No’lu Şube üyelerinden Muam-
mer FİLİZ’in kayınpederi vefat etmiştir.

• İzmir 2 No’lu Şube üyelerinden Volkan 
AKMAN’ın annesi vefat etmiştir.

• İzmir 2 No’lu Şube üyelerinden Eşref 
AKMAN’ın anne ve babası vefat etmiştir.

• İzmir 2 No’lu Şube üyelerinden Hasan 
ÇALIŞ’ın kayınvalidesi vefat etmiştir.

• Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Osman 
KILIÇASLAN’ın babası vefat etmiştir.

• Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Ali 
ÖZÜBERK’in kayınvalidesi vefat etmiştir.

• Kırıkkale Şubesi üyelerinden Adil 
TANRIVERDİ’nin babası vefat etmiştir.

• Kırıkkale Şubesi üyelerinden Hasan 
ÖNAL’ın  annesi vefat etmiştir.

• Kırıkkale Şubesi üyelerinden İsmail 
DENİZKAN’ın babası vefat etmiştir.

• Kırıkkale Şubesi üyelerinden Levent 
BOYRAZ’ın babası vefat etmiştir.

• Kırıkkale Şubesi üyelerinden Zeki 
ERBİL’in babası vefat etmiştir.

• Kırıkkale Şubesi üyelerinden Menderes 
ERAY’ın babası vefat etmiştir.

• Kırıkkale Şubesi üyelerinden Döndü 
BÜLBÜL‘ün annesi vefat etmiştir.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Cihan 
AKGÜL’ün babası vefat etmiştir.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Hüsa-
mettin TÜRK’ün kayınvalidesi vefat etmiştir.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Meh-
met ÇELİK’in babası vefat etmiştir.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Ahmet 
ŞAR’ın annesi vefat etmiştir.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Afşin 
Altay MARAŞ’ın babası vefat etmiştir.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Melahat 
ŞENTÜRK’ün kayınpederi vefat etmiştir.

• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Recai 
ŞENTÜRK’ün babası vefat etmiştir.

• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Mesut 
YAVUZTÜRK’ün kayınpederi vefat etmiştir.

• Konya 2 No’lu Şube Yönetim Kurulu 
Üyelerinden Hasan KOÇHAN’ın annesi ve-
fat etmiştir.

• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Ahmet 
ÖZKAN’ın annesi vefat etmiştir.

• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Nuret-
tin SÖYLER’in babası vefat etmiştir.

• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Ayhan 
ÖZPINAR’ın annesi vefat etmiştir.

• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Ahmet 
IŞIK’ın babası vefat etmiştir.

• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Mesut 
SEVİNTİ’nin babası vefat etmiştir.

• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Elif 
SEVİNTİ’nin kayınpederi vefat etmiştir.

• Muğla Şubesi üyelerinden Nurşen Gül 
YILMAZ’ın babası vefat etmiştir.

• Muğla Şubesi üyelerinden Mehmet 
YILMAZ’ın babası vefat etmiştir.

• Muğla Şubesi üyelerinden Mehmet 
AKINCI’nın babası vefat etmiştir.

• Muğla Şubesi Ortaca Temsilcisi Cengiz 
ŞATIR’ın babası vefat etmiştir.

• Muğla Şubesi üyelerinden Yrd.Doç Dr. 
Ekrem AYAN’ın babası vefat etmiştir.

• Muğla Şubesi üyelerinden Abdullah 
TURHAN’ın annesi vefat etmiştir

• Muğla Şubesi üyelerinden. Veli 
AKÇA’nın annesi vefat etmiştir.

• Muğla Şubesi üyelerinden Mehmet 
AKTAŞ’ın annesi vefat etmiştir.

• Muğla Şubesi üyelerinden Ramazan 
ARMUTCUK’un babası vefat etmiştir.

• Muğla Şubesi üyelerinden. Memduha 
CARTI’nın babası vefat etmiştir.

• Nevşehir Şubesi üyelerinden Nizamettin 
KILIÇARSLAN’ın kayınvalidesi vefat etmiş-
tir.

• Nevşehir Şubesi üyelerinden Hatice 
ÇALIK’ın annesi vefat etmiştir.

• Nevşehir Şubesi üyelerinden Osman 
ÇALIK’ın kayınvalidesi vefat etmiştir.

• Eski Sinop Şube Başkanı  Muhsin 
KAHVECİ’nin kayınvalidesi vefat etmiştir.

VEFAT

VEFAT EDEN ÜYELERİMİZ

Akif YAZICI
ÇORUM ŞUBE
09.10.1965 tarihinde Çorum’un Ortaköy ilçe-

sinde doğdu.04.01.1991 tarihinde Mardin Sa-
karya İlkokuluna sınıf öğretmeni olarak atandı. 
Son görev yeri Çorum Merkez Mehmet Akif Er-
soy İlköğretim okuludur.13 Temmuz 2012 günü 
03-04 saatleri arasında kalp krizi sonucunda 

aramızdan ayrılmıştır. Üyemiz Akif YAZICI  evli ve üç çocuk babası 
idi.

Ahmet TOSUN
KAYSERİ 2 NO’LU ŞUBE
Afyonkarahisar’da askeri mühimmat de-

posunda meydana gelen patlamada şehit 
olan askerlerden 25 yaşındaki Bilgisayar 
öğretmeni Ahmet Tosun, Türk Eğitim-Sen 
Kayseri 2 No’lu Şubemizin üyesiydi. Tosun, 
Kayseri - Develi Teknik ve Endüstri Meslek 

Lisesi Bilgisayar öğretmeni idi.
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