ATAMASI YAPILMAYAN ÖĞRETMENLER
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Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK;

“SENDİKACILIK HAKKI TUTUP
KALDIRMAKTIR”

İlçe Temsilcileri Eğitim ve İstişare Toplantısında konuşan Genel
Başkan Koncuk, bir sendikal hareketin gücünü sadece üyelerinden
alması gerektiğini ve sendikal çalışmaların amacının da çalışanların
haklarını korumak ve geliştirmek olması gerektiğini ifade ederek,
“Sendikacılık hakkı tutup kaldırmaktır. İktidarlara göre konum alan
bir zihniyetle hakkı tutup kaldırmak mümkün değildir.
Mehmet Akif Ersoy’un; “Kanayan bir yara gördüm mü yanar tâ
ciğerim / Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim! / Adam aldırma da geç git, diyemem aldırırım. / Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı
tutar kaldırırım!” şiirinde dile getirdiği ruh bizim sendikal anlayışımızın temelini oluşturmaktadır. Sendikacılık bizim anladığımız anlamda hakkı tutup, kaldırmaktır. Ama hakkı tutup kaldırmak kolay bir iş
değildir. Hakkı tutup kaldırmak için bazen çiğnenmek, namertlerin,
ahlaksızların saldırısına uğramak da söz konusu olmaktadır. ‘Hiç kimse bana dokunmasın. Hiçbir bedel ödemeyeyim. Hiç risk almayayım.
Gemimi yüzdüreyim. Gerisi beni ilgilendirmez’ anlayışını son zamanlarda üzülerek görmekteyiz. Bu zihniyetteki insanlar, hakkı tutup kaldıramaz. Doğrularınız, gelen iktidarlara göre değişiyorsa, hakkı tutup
kaldırabilir misiniz? Elbette hayır.”
Devamı 9. sayfada

TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası 20 Yaşında

2013’E MERHABA DERKEN
Köşe Yazısı

2012 yılının sonlarına geldiğimiz bu
günlerde 2013 yılı ile ilgili ekonomik hedefler de netleşmeye başladı. 2013 yılına
ilişkin Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
Tasarısı, TBMM Genel Kurul gündemine
geldi. Tasarı incelendiğinde 2012 yılında
artan bütçe açığının ve tehlike sinyalleri
veren cari açığın, yatırımların kısılması
ve vergilerin artırılması yoluyla kapatılmaya çalışılacağı görülüyor.
2013 yılı için enflasyon hedefinin
%5,3 ve büyüme hedefinin %4 olarak
belirlenmesine rağmen toplam vergi
gelirlerinin 279 milyar liradan 318 milyar
liraya çıkması öngörülüyor. 2013 yılında
vergi gelirlerine eklenmesi düşünülen
39 milyar TL, ortalama %14’lük bir vergi artışı anlamına geliyor. Buna göre
vergi adaletsizliğinin temel nedeni olan
dolaylı vergi kalemleri, KDV ve ÖTV
tahsilâtlarında ise önümüzdeki yıl için
%18’lik bir artış öngörülmüş. Bu da devlet, dolaylı vergiler yoluyla vatandaşın
tepesine biraz daha binecek ve var olan
adaletsizliği biraz daha körükleyecek
demek oluyor.
Bütçe tasarısının dikkat çeken bir
başka yönü ise 2012 yılında 29 milyar
TL olması beklenen kurumlar vergisinde, önümüzdeki yıl için hiç artış öngörülmemiş olması. Yani Tasarıya göre
önümüzdeki yıl Türkiye’de %4’lük bir
büyüme; tüm mal ve hizmet fiyatlarında %5,3 ve toplanacak tüm vergilerde
%14’lük bir artış olacak ama büyük şirketlerin ödediği vergiler hiç artmayacak.
Bu ekonomik beklentiler ışığında, 2013
yılında büyük şirketlerden yeni vergi
alınmayacağı ortaya çıkıyor. Buna göre
mutlu azınlık, vergi artışlarından etkilenmeyecek. Bu vergiler de elbette başta
memurlar olmak üzere, dar ve sabit gelirli kesimin cebinden çıkacaktır.
Türkiye’de toplam ödenen gelir vergisinin %55’ini ücretli çalışanlar ödemektedir. Dolayısıyla vergi yükü zaten çalışanların sırtına bindirilmiş durumdadır.
Hal böyleyken vergi gelirlerini hedeflenen enflasyonun 3 kat üzerinde artırmak, 2013’ün çalışanlar adına vergi yılı
olarak geçeceğini göstermektedir. Zaten kamu çalışanları bir üst vergi dilimine geçtikleri için hiçbir zaman yılın ikinci
yarısında aldıkları maaş zamları cepleri-
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ne girmiyor. Aksine Eylül, Ekim aylarıyla
birlikte maaşlarında azalmalar oluyor.
Bununla birlikte yükselen mal ve hizmet fiyatları da memurlarımızın belini
iyiden iyiye büküyor. TÜİK, Kasım ayları
itibarı ile son bir yıllık enflasyonu %6,37
olarak hesaplamış. Dolayısıyla 2012 yılında enflasyonun üç aşağı beş yukarı
%6-7 olarak çıkacağı görülüyor. Her ne
hikmetse her yıl memurlara enflasyon
farkı ödenmesi gündeme geldiğinde
enflasyonda aşağı yönlü bir hareket görüyoruz. Enflasyondaki bu düşüşün gerçeği ne kadar yansıttığı tartışılır. Çünkü
özellikle memurlarımızın, dar ve sabit
gelirli vatandaşlarımızın zorunlu tüketim
kalıpları içinde yer alan mal ve hizmetlerin fiyatları yıllardır belli bir istikrar dahilinde artıyor. Öyle ki, son 10 yılın Kasım
ayları dikkate alındığında TÜFE’deki artış toplamda %146 olmuşken; gıda, ulaşım, kira, ısınma, haberleşme, elektrik,
temizlik gibi zorunlu tüketim kalemlerinin
fiyatları ortalama %186 zamlanmıştır.
Dolayısıyla dar ve sabit gelirlilerimizin
cebine yansıyan enflasyon son 10 yılda
açıklanandan 40 puan daha fazladır. Bu
da bu dönemde vatandaşlarımızın alım
gücünde reel olarak %27,4’lük bir azalmayı ifade etmektedir.
Benzer rakamlar, 2012 için de geçerlidir ve açıklanan enflasyon %6,37 olmasına rağmen, son bir yılda açlık sınırındaki artış %10,2 olmuştur. Yıllardır kamu
görevlileri TÜİK’in açıkladığı enflasyona
göre zam almakta ama gerçek enflasyona göre harcama yapmaktadır. Bu
da memurların maaşlarının enflasyona
yenik düşmesi ve her yıl erimesine neden olmaktadır. Memur, emekli, işçi, dul
ve yetimler geçimini sağlamakta güçlük
çekmekte; aldığı maaşın tamamını harcamak zorunda kalmaktadır. Açıklanan
en son verilere göre tasarruflar, son 10
yılda %20’den %13’e düşmüş ve cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine gerilemiştir. Milletimizin elinde, avucunda
hiçbir şey kalmamış, tüm gelirini zorunlu
harcamalarına ayırmış ya da borcuna
vermiştir.
Enflasyonda durum bu minvaldeyken, gelir dağılımı da her geçen yıl
memurlar aleyhine bozulmaktadır. Bu
konuda yetkilileri daha önce defalarca

İsmail KONCUK
Türkiye Kamu-Sen ve
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
uyarmamıza rağmen, külfeti vatandaşa
yükleyenler, nimeti mutlu azınlığa servis
etmeye devam ettiler. Herkesten kazancı oranında vergi toplayarak, adil bir gelir
dağılımı sağlamakla yükümlü olan iktidar, çok kazanandan az vergi alarak sistemli bir adaletsizliğe imza atmaktadır.
2002-2012 arasında Milli Gelir %256,6
oranında büyümüştür. Bu dönemde Milli Gelirdeki reel artış %75 olmuştur. Bu
dönemde bir tarafta geliri enflasyon karşısında sürekli eriyen memurlar varken
diğer tarafta parasına para katan mutlu
bir azınlık yaratılmıştır. 2013 yılı bütçesinde memur, işçi, emekli, dul, yetim,
gazi, şehit yakını gibi dar ve sabit gelirli
vatandaşlara ayrılan ödenek, toplam
milli gelirin yalnızca %7,1’idir. Milli Gelirin
%92,9’unu mutlu azınlığa peşkeş çekmek, hangi adaletle bağdaşmaktadır?
ÖTV ve KDV’ye %18 artış öngörüp, yatırımları azaltmak, sürekli garip gurebadan bahsedenlere hiç yakışmamaktadır.

Türkiye, dünyanın en büyük ekonomisine sahip 17. ülkesi olmuştur ama
saydığımız etkenler bu zenginliğin tabana yayılmasına engel olmuştur. Bu nedenledir ki Türkiye; OECD ülkeleri içinde
gelir dağılımı en bozuk üçüncü, yoksulluk oranı en yüksek beşinci ülke konumundadır. Bugün resmi rakamlara göre
Türk milletinin %62,5’i yoksulluk tehdidi
altında yaşamaktadır. Ekonomik hedefler gösteriyor ki; iktidarın bu durumu
düzeltmek, yaşanan büyümeyi tabana
yaymak, dar ve sabit gelirlilerin pastadan aldığı payı büyütmek gibi bir derdi
yoktur. Anlaşılmıştır ki; bugüne kadar
ekonomik büyümeden dar ve sabit gelirlilere pay vermeyen AKP iktidarı, 2013
yılında da mutlu azınlık için çalışacak,
halkın sırtına binmeye devam edecektir.

Bu vesile ile herkesin yeni yılını kutlar, bol kazançlı, sağlıklı, mutlu, huzur
dolu bir yıl geçirmelerini dilerim.

TÜRK EĞİTİM-SEN
www.turkegitimsen.org.tr

NORM FAZLASI RE’SEN
ATAMAYA YARGI “DUR”
DEDİ

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, İl Mili Eğitim Müdürlülerine
bir yazı göndererek, eski alanlarına
dönmek isteyenlerin, daha önce görev yaptıkları illere dönmeleri şartıyla
9-11 Ocak tarihleri arasında başvuru
dilekçeleri verebileceklerini, açıkladı.
Benzeri açıklamayı daha önce
Bakan Ömer Dinçer sözlü olarak duyurmuştu, İnsan Kaynakları Genel
Müdürlüğü de, Sayın Bakanın talimatını yazılı hale getirmiş oldu. Bu açıklamayı beğenenler olduğunu, neredeyse Ömer Dinçer’e teşekkür etmek
gerektiği şeklinde bazı yorumlara da
rastlıyoruz.
Bazı öğretmenlerin alan değiştiren,
ancak pişman olan bu arkadaşlarımızın, eski alanlarına dönme isteğine
kızdığını da biliyoruz. Ancak, aile bütünlüğü isteğinin en tabi ve insani bir
ihtiyaç olduğunu göz önüne almadan
yapılan bu değerlendirmelere Türk
Eğitim Sen olarak katılmıyoruz. Bir
öğretmenin en başarılı olacağı alanda çalışmasını sağlamak ve bu yönde düzenlemeler yapmak, Milli Eğitim
Bakanlığının, öncelikle düşünmesi
gereken bir durumdur. Gerçekten isteyenin alanını, istediği alan olacak şekilde değiştirmek başka bir durumdur,
aile bütünlüğünü sağlamak amacıyla zorla, dayatarak alan değiştirmek
başka bir durumdur. Kaldı ki, daha
önce uygulanan il emri uygulamasını
kaldıran da aynı Milli Eğitim Bakanıdır.
Özür grubu tayinlerini rafa kaldıran,
iyice zora sokan da aynı Milli Eğitim
Bakanlığıdır.
Eski görev yaptığı illere dönmek
şartıyla, eski alanlarına dönme hakkı
verilmesini bir hak olarak değil, öğretmenlere bir ders vermek olarak görüyoruz. Böyle bir yazı gönderilmesi
tam anlamıyla zulümdür. Öğretmenleri, ya ailen, ya eski alanın tercihine

zorlamak tam anlamıyla terbiyesizlik,
vicdansızlık, öğretmen düşmanlığıdır.
Öğretmenlerin eski görev yerlerine dönmeleri Milli Eğitim Bakanlığının
neresini artıracaktır. Eski görev yerlerinde bıraktıkları görevleri boş mu kalmıştır? Hayır. O halde bu inadın, zulmün sebebi nedir? Sayın Bakan neyin
hesabını, kimin davasını güdüyorsun,
inadına öğretmen düşmanlığı mı demek istiyorsun? Bu yaptığının başka
hiçbir anlamı yok. Bu öğretmenler
ailelerinden ayrıldığında, daha mutlu
mu olacaksın?
Türk Eğitim Sen olarak, öğretmenlere bir garanti vermiyoruz ama bu
şartlarda eski alanlarınıza dönmeyin
diyoruz. Bakanlığın velilerin de bu
doğrultuda isteği bulunmaktadır, sözü
ne demektir, bu yaptığınızın yanlış olduğunu velilerin başvurusundan sonra mı kavrayabildiniz? Yuh olsun böyle
bir anlayışa, yazıklar olsun böyle çağ
dışı bir kafaya.
Bu şartları kabul ederek eski alanına dönmek isteyen öğretmenler,
şartları kabul etmeyin, bakalım Ömer
Dinçer üzerindeki bu baskılara daha
ne kadar dayanacak, bu ayıpla bakanlık yapmaya ne kadar tahammül edecek? Yeni alanlarınızda, yeni görev
yerinizde, ailenizle kalmaya devam
edin. Yeni alanınızla ilgili bir başarısızlık varsa bunun vebali de, günahı da,
size değil, Bakan Ömer Dinçer’e ait
olacaktır. Başaramadığınız veya kendinizi başarısız hissettiğiniz her günün bedelini ödeyecek olan sizler değil, bu alanda sizi ısrarla tutan Ömer
Dinçer’dir. Ömer Dinçer, ya sizi yeni
görev yerinizde eski alanınıza döndürecek, ya da yaşanan başarısızlığın
hesabını, hem bizlere, hem de öğrenci velilerine hem de kendi vicdanına,
her geçen gün vermeye devam edecektir. SON GÜLEN İYİ GÜLER.

Türk Eğitim-Sen üyeleri adına açılan davalarda Eskişehir 1. ve 2. İdare
Mahkemeleri norm fazlası öğretmenlerin Eskişehir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünce resen atanmaları işlemlerinin yürütmelerini durdurdu.
Eskişehir 1. İdare Mahkemesi
2012/1006 sayılı dosyada ve Eskişehir
2 . İdare Mahkemesi 2012/936 sayılı
dosyada norm fazlası durumu düşen
ve idarece resen atanan öğretmenlerin atamalarının “hizmet puanı üstünlüğü”, “münhal durumdaki eğitim kurumlarının tamamının ilan edilmediği
ve tercihlerine sunulmadığı” ve “eş özründen Eskişehir’e gelen öğretmenlerin özür durumlarına ilişkin aile bütünlüğüne aykırı yapılan re’sen atamanın,
hukuka ve mevzuata aykırı olduğu dile
getirilerek yürütmeleri durdurulmuştur.
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ÖZÜR GRUBU ATAMALARI İÇİN ÖMER
DİNÇER’E TEŞEKKÜR EDELİM Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer,
02 Ekim 2012 Salı günü AA Editör
Masası’na konuk oldu; açıklamalarının
bir bölümünde; “25 binden biraz fazla
öğretmen eş durumundan yer değişikliği
talep etti. Ne yazık ki 17 bine yakını sınıf
öğretmeniydi. Eş durumunda bu zamana
kadar taleplerin % 95’ini karşıladık. Bu
öğretmenlerimiz lütfen çıkıp bir teşekkür etsin. Bunun yapıldığını insanlarımız
görsün. Eş durumunda atama olmadığını
iddia eden şuan 1500 kişi kalmıştır” dedi.
Keşke, Sayın Bakan’ın eğitim çalışanlarının lehine olağanüstü bir gayreti olsa
da teşekkür edebilsek. Yükselen ağıtlar
karşısında yüreği hiç titremeyen, dayatmacı bir yaklaşım sergileyen, çalışanlara
zulmeden, onları küçümseyen, öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran, öğretmenleri eşinden, çocuğundan ayıran,
deprem mağdurlarını görmeyen, kendini
geliştirmek, mesleğinde ilerlemek isteyenleri reddeden bir bakana mı teşekkür
etmeliyiz? Her gün farklı rakamlar telaffuz eden, bir gün söz verip, ertesi gün
söylediğini yapmayan bakana mı teşekkür edelim?
Özür gurubundan öğretmen atamaları yılda iki defa yapılırken, uygulamayı
yılda bir defaya indiren Sayın Bakan’a
nasıl teşekkür edebiliriz?
Bir ülkede anayasalar, kanunlar, yönetmelikler niçin değiştirilir?
Millet ve devlet yararına adaletli bir
düzen için,
·Daha fazla özgürlük,
·Daha fazla hak,
Yaşanan sorunların çözülmesi için
değil mi?
Milli Eğitim Bakanlığınca, 14 Eylül
2011 tarihinde, Teşkilat Yasası değiştirildi. Eş, eğitim, sağlık özür grubu atamaları bu değişiklikten önce şu şekilde yapılmaktaydı: Sağlık durumu özrü zamana
bağlı olmaksızın, eş durumu özrü ise yılda iki defa Şubat ve Ağustos aylarında
yapılıyordu. Bu yasayla yılda bir defaya
indirildi. Bu da yasada, “Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler yaz tatilinde yapılır” ifadesiyle
karşılık buldu.
Teşkilat Yasasında yapılan değişikliklerde; Anayasa, kutsal sayılan değerler,
Çocuk Hakları Sözleşmeleri yok sayıldı.
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Anayasamızda “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.
Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle
ananın ve çocukların korunması ve aile
planlamasının öğretimi ile uygulamasını
sağlamak için gerekli tedbirleri alır” diyor.
Anayasa tarafından güvence altına alınan aile bütünlüğü, evrensel insan hakları belgelerinde de benimsenmiş, aynı
zamanda bu değer, dinimiz tarafından da
kutsal sayılmıştır. Aynı zamanda pek çok
öğretmenimizin çocuğu vardır. Bununla
ilgili taraf olduğumuz Birleşmiş Milletler
Çocuk Hakları Sözleşmesi Mad 7/1’de;
“Çocuk ana babasını bilme ve onlar tarafından bakılma hakkına sahiptir” diyor.
İşte tüm bunlar Bakan Ömer Dinçer
tarafından göz ardı edilmiştir. Kulaklarını
adeta özür grubu mağdurlarına kapayan,
Anayasayı, Uluslararası sözleşmeleri hiçe sayan, vicdanı körelmiş bakana,
Milli Eğitim Bakanlığı bahçesinde özür
grubu mağdurları ile birlikte adeta kulağının dibinden haykırmıştık.
10 Aralık 2011 tarihinde Bakanlık
önünde yaptığımız eylemde eş durumu,
sağlık ve öğrenim özür tayinlerinin şubat
ayında da yapılmasını talep etmiştik. Bu
eylemden iki gün sonra Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Sendikamız ile görüşmek istedi. 12.12.2011 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelen davet üzerine,
Genel Başkanımız İsmail Koncuk, Milli
Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer’le özür
grubu atama mağdurlarının durumunu
görüştü.
Görüşmede bakan tarafından, 2011
yılı içerisinde, eş durumu, sağlık ve eğitim özür gruplarından tayin isteyenlerin
taleplerinin alınması ve Şubat ayında
yer değiştirmelerini yapma şeklinde söz
verildi. Ancak ertesi gün, verilen söz yok
sayılarak, sadece eş durumu tayinlerinin
yapılacağı yönünde bakanlıkça açıklama
yapıldı.
Söz verip, sözünü unutan, bunu yerine getirmeyen bakana karşı, Türk EğitimSen olarak sağlık ve öğrenim özrü mağdurlarının ve eşi bankacı olduğu için eş
durumu özründen yararlanamayan öğretmenlerin feryatlarını duyurmak için
Milli Eğitim Bakanlığı önünde prangalı,
zincirli eylemle bunun cevabı verdik.
Mağduriyetler devam ediyordu. Türk
Eğitim-Sen olarak bunlara sessiz kala-

Musa AKKAŞ
Genel Sekreter

mazdık. Çünkü Türk Eğitim-Sen sorumlu
sendikacılık anlayışı gereği her konuda
mağdurların sesi olmuştur. Bu anlayışın
yansıması olarak; eş, sağlık ve öğrenim
özrü mağdurları ile birlikte 30 Haziran
2012 tarihinde Abdi İpekçi Parkı’nda eylem yaptık. Türkiye’nin dört bir yanından
Ankara’ya gelen özür grubu mağduru
öğretmenler, eşleri, çocukları, aileleri ile
birlikte Milli Eğitim Bakanlığı’nı protesto
ettik.
Milli Eğitim Bakanlığı değiştirdiği Kanun ve Yönetmelikle eğitim çalışanlarını
mağdur edip, onlara katı kurallar uygularken, kendi vekil ve bakanlarının yakınlarını bu katı kurallardan muaf tutarak adalet
anlayışlarını da ortaya koymuştur. Liyakat ve fazilet esaslı görevlendirmelerden
daha ziyade yandaşlarını ve dostlarını
kayıranlar, bunların haksız şekilde makam ve mevki kapmalarını sağlayanlar,
haksız atama yapanlar kim olursa olsun
şeref yoksunudurlar. Adaletten ayrılanlardır. Bu anlamda ülkeyi yönetenlerin
sorumluluğu vardır. Ülkeyi yönetmeye
talip olanlar; devleti yönetme bilinci içinde, halka hizmet anlayışına bağlı olarak,
tarafsız ve dürüst, saygınlık ve güven
duygusunu bozmadan, hedef ve maksada uygun çalışma yapmak zorundadır.
Kurumların başında bulunanlar çalışanlar arasında ayrım yapmamalı, hak ve
hakikatten, adalet çizgisinden ayrılmamalıdır. Ancak bu takdirde ülkede barış
sağlanabilir. Devleti yönetenlere yol göstermesi aynı zamanda akıllarda ve vicdanlarda yer bulması açısından, Şeyh
Edebali’nin Osman Bey’e nasihatini
paylaşmak istiyorum: “Ey Oğul! Beysin!
Bundan sonra öfke bize; uysallık sana.
Güceniklik bize; gönül almak sana. Suçlamak bize; katlanmak sana. Acizlik bize,
yanılgı bize; hoş görmek sana. Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize; adalet sana. Kötü göz,
şom ağız, haksız yorum bize; bağışlama
sana. Bundan sonra bölmek bize; bütünlemek sana. Üşengeçlik bize; uyarmak,
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gayretlendirmek, şekillendirmek sana.
Ey Oğul! Yükün ağır, işin çetin, gücün kıla
bağlı, Allah Teâlâ yardımcın olsun.” Bu
nasihat, ülkeyi yönetenlerce dikkate alınması gereken önemli bir yol göstericidir.
Birçok siyasetçi muhalefette iken, adam
kayırmacılığın bölücülükle eş değer olduğunu söylerken, iktidar olduklarında
bunu unuturlar. Her dönemin mağdurları
ve şanslıları vardır. Özür grubu mağdurlarının yaşandığı bir zamanda, basına
bomba gibi düşen ‘Milletvekili ve bakan
yakını 48 şanslı öğretmen için yönetmeliklerin hükmü uygulanmamıştır’ haberi
eğitim çalışanlarını üzmüştür. Bakanlık
emri ile geçici görevlendirmelerin iptal
edilmesi kararı, tüm il valiliklerine gönderilmiştir. Yazılı emre rağmen, Ankara
bu emri, birileri için yok saymıştır. Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın yakını Kemal
Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
danışmanı, AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan’ın yakını Aslıhan Akdoğan,
AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer
Çelik’in yakını Hatice Çelik, AKP Muş
Milletvekili Faruk Işık’ın eşi Meral ışık ve
diğer 48 şanslı öğretmenin Ankara ilinde
geçici görevlendirmesi yapılmıştır. Her
kamu çalışanı ülkeye hizmet etmektedir.
Atamalarda adaleti yok sayar, mağduriyetlerini görmezden gelir, birilerine “torpil” yaparsanız ülkede huzuru, çalışma
barışını bozarsınız.
2012 Şubat ataması bekleyen eğitim
çalışanları “Teşkilat Yasası” değişikliği ile
hayal kırıklığına uğradılar. Dünyaları karardı, yıkıldılar.
Daha neler mi oldu?
Özür gurubu atamaları için il emri
hakkı vardı. Bir genelge ile 5 Aralık 2011
tarihinde il emri hakkı da kaldırıldı. İl emri
hakkı özür grubu tayini bekleyen öğretmenler için bir umuttu, onları büyük ölçüde rahatlatıyordu. Bakanlık özür grubu
tayinlerini yılda bir kereye düşürürken,
il emri hakkını da tamamen kaldırarak,
adeta özür grubu mağdurlarının yaşam
damarlarını kesmiştir.
MEB bir tarafta öğretmenlerin kendilerini yetiştirmesi ve geliştirmesi için
çözüm ararken; diğer taraftan geçmişte
yüksek lisans-doktora yapanlara verilen
il dışı atama hakkını kaldırarak yine bir
çelişki yaratmıştır. Sayın Bakan televizyon programlarında öğretmenlerin kendilerini yetiştirmesi gerektiğini söylüyor.
Hem bu konudaki çalışmalardan bahsedip, hem de öğrenim özrünü dikkate
almamak büyük bir tutarsızlıktır. Akademisyen kimliğe sahip bir Bakanın öğrenim özrünü kaldırmasının akılla-mantık-

la bağdaşır tarafı yoktur. Sayın Bakan
bu davranışı ile öğretmenlerin ayağına
pranga; kitaplara ise kilit vurmuştur.
Sağlık sorunu olup atama bekleyenlerin atamalarının yapılmaması son derece
düşündürücüdür. Bulunduğu yerde tedavisi mümkün olmayanların tedavisine
başka illerde yapmasına müsaade edilmemesi onu ölüme terk etmek olmuştur.
Buna hangi vicdan dayanır. Bunlar, Sayın Bakan Ömer Dinçer döneminin vicdansız uygulamalarıdır. Bu uygulamalar
ortadayken, eğitimciler, bunca mağduriyeti yaşatan, özür kelimesinin ne anlama
geldiğini bile bilmeyen bir Bakan anlayışına mı teşekkür etsin?
Bu çağ dışı anlayışları sergileyenlere
teşekkür edilir mi? Göreve gelir gelmez
Teşkilat Kanununu değiştirerek özür grubundan atama bekleyen binlerce öğretmeni mağdur etmiştir. Üstüne üstlük bunlar yetmiyormuş gibi, 4+4+4 sistemiyle
eğitim çalışanları bir darbe daha yemiştir.
Bu durumun sonucu olarak binlerce sınıf
öğretmeni norm fazlası olmuştur. Böylece özür gurubu atamaları tamamen bir
çıkmaza girmiştir.
Türk Eğitim-Sen olarak özür grubu
mağdurlarına yönelik 14 Eylül 2011 tarihinden itibaren çok ciddi eylemler, açıklamalar, yazışmalar, görüşmeler, TV
programları yaptık.
Mağdurlardan binlerce, on binlerce
telefon ve mailler aldık. Hepsinde dram
vardı. Mutsuzluk vardı. Huzursuzluk vardı.
Bunlardan özellikle biri var ki, yürekleri dağlıyor.
İki çocuğunu Çanakkale’nin Biga
İlçesi’nde eşi ve kayınvalidesinin yanında bırakıp, ataması yapılıp Van’a giden
anasınıfı öğretmeni 35 yaşındaki Öznur
Kahraman’ın hikâyesi. Van depreminde, Erciş İlçesi’ndeki kafenin enkazından
yaralı olarak çıkarıldı, ancak hastanede
hayatını kaybetti. Talihsiz öğretmenin bir
internet sayfasında, “Yalvarıyorum yardım edin. Çocuklarımdan ayrı kalmak
öldürecek beni, yoksa kanser olacağım”
diye yazdığı ortaya çıktı.
Biga İlçesi’nde yaşayan İhsan Kahraman ile evli iki çocuk annesi Öznur
Kahraman, 2007 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Okul
Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olmuş. Bir süre Kocaeli’nin Gebze
İlçesi’nde sözleşmeli öğretmenlik yaptıktan sonra Van’daki bir köye ataması yapılmış. Bu dönemde hamile olan Kahraman, doğum yaptıktan sonra izne ayrılıp
bebeğiyle birlikte Biga’ya gitmiş. Doğum

izninin bitmesinin ardından iki çocuğunu,
eşi ve kayınvalidesinin yanında bırakan
Öznur öğretmen tekrar görev yerine gitmiş.
Kadrolu olarak ataması yapılan, ancak çocuklarından ayrılmak zorunda
kaldığı için öğretmenlik hayaline kavuşmanın sevincini yaşayamayan Öznur
Kahraman’ın deprem öncesinde bir internet sitesinde paylaştığı yazı yürek
dağlıyor. “Lütfen çocuklulara ve evlilere
yardım etsinler” diye başlayan yazıda,
Öznur öğretmen şunları paylaştı: “Atandığımda 5 aylık hamileydim, doğum yaptım ve Biga’ya gittim. 2.5 aylık bebeğimi
bırakıp görev yerime geldim. Haziran
ayında Biga’ya gittiğimde çocuğum beni
tanımadı ve ağlamaya başladı. Şu an bebeğim 7 aylık ve yeniden bırakıp görev
yerime gideceğim. Görev yaptığım köyde
çocuğa bakmam mümkün değil, yıkanmak için biz bile ilçedeki öğretmen evine
gidiyoruz. Yalvarıyorum yardım edin. Çocuklarımdan ayrı kalmak beni öldürecek.
Zaten bu işin sonunda kanser olacağım.”
Van’daki deprem haberinin ardından
Öznur öğretmene ulaşmaya çalışan yakınları haber alamayınca, hemen depremin vurduğu Erciş’e giderler. Yakınları,
talihsiz öğretmenin, depreme bir kafede
arkadaşlarıyla buluşup oturduğu sırada
yakalandığını öğrenmişler. Arama-kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmasıyla enkaz altından ağır yaralı olarak kurtarılan
Öznur öğretmen, hastaneye kaldırılmış,
ancak yapılan müdahalelere rağmen, iki
çocuğunu son kez göremeden hayata
veda etmiştir.
Talihsiz öğretmenin enkaz altından
çıkartılmasıyla umutları yeşeren yakınları, acı haberle bir kez daha yıkılmıştır.
Çocuklarına kavuşmanın hayalini kuran
annenin cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınıp
Biga’ya götürülerek toprağa verilir.
Şimdi, “birisi de çıkıp teşekkür etsin”
diyen Bakan’a sormak gerek;
Öznur öğretmen gibi daha niceleri büyük acılar yaşadılar. Vicdanınız titremedi
mi hiç?
Sayın Bakan’da bir baba olmasına
rağmen, yaptıklarıyla ayrılıkların insanlara neler yaşattığından habersiz birisi
olduğunu ortaya koymuştur. Sayın Bakan hep cephede kalmış, cephe gerisinde olup bitenlerden haberi olmamıştır.
Hâlbuki ki iyi bir komutan cephe gerisini
de görendir. Özellikle bakanlıkta yıllarını
eğitime vermiş çalışanları görevden alıp
yerine eğitimle alakası olmayan kişileri
de iş başına getirince bakanlığın adeta
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hafızası silinmiştir.
Bakanın öğretmen kelimesine alerji
duyduğu artık çok açıktır. Bu ülkenin iyi
bir eğitim siciline öğretmenler sayesinde
sahip olacağını düşünemeyen, öğretmenin mutluluğunun, huzurunun maksimum
fayda sağlayacağını göz ardı eden, eğitimin en önemli mihenk taşı olan eğitim
çalışanlarını yanlış uygulamalarıyla alabora eden Bakan Dinçer’in ne istediğini,
ne yapmaya çalıştığını anlamak mümkün
değildir.
Sayın Bakan ailelerin bir araya gelmesi için gayret göstermemiştir. Ailelerin
paramparça olmasına seyirci kalmıştır.
Ancak Türk Eğitim-Sen olarak yaptığımız
eylemler, özür grubu mağdurlarının yükselen sesleri ve girişimleri kamuoyunda
geniş yer bulunca bunun yankıları da gecikmemiştir. Sayın Başbakan Recep Tayip Erdoğan 1 Eylül 2012 tarihinde Kanal
Türk’te katıldığı programda öğretmenlerin özür grubu atamaları ile ilgili yaptığı
açıklamada; “Öğretmenler illa aynı ilçede
görev yapacak diye bir şey yok. Evlerinin
etrafına okul kuracak değiliz. Böyle bir
durumda batıya istek fazla olduğundan
yığılma oluyor ve Güneydoğu’da boşluk
meydana geliyor. Asker, polis ve yargı
mensuplarının eşleri için ise Milli Eğitim
Bakanı’na talimat verdim çalışma yapılıyor” demiştir. Sayın Bakan Ömer Dinçer
ise bakanlığı ticari bir iş yeri olarak gördüğünden farklı hesaplar, söylemler geliştirmiştir.
08.09.2012 Tarihinde Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer, Kanal 24 Televizyonunda katıldığı programda “Eğer
bugün eş durumundan atamanın tamamı
için il emrini koyacak olursak ve herkesi
istediği yere gönderirsek, 33 bin öğretmenin yanı sıra 17 bin tane daha norm
fazlası öğretmene sahip olacağız. 33
bin artı 17 bin öğretmen yaklaşık 50 bin
edecek. Ve 50 bin öğretmen için biz ayda
3 bin lira, yılda 36 bin lira aşağı yukarı
bir maliyete katlanacağız, bu 1,5 milyar
liranın üzerinde. 50 bin öğretmene bu
masrafı ettiğimiz takdirde sadece maliyet
bundan ibaret kalmayacak. Onun yerine
biz bir o kadar da ücretli öğretmen istihdam edeceğiz. Ben bunu kamuoyuyla paylaştım, herkes bu konuda lütfen
elini başının altına alsın ve düşünsün.
Ülke bu maliyete katlanmalı mı, yoksa
biz eğitimin etkinliği için daha rasyonel
birtakım adımları atmalı mıyız doğrusu
bunu ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum.” TRT Haber’de katıldığı programda ise “ Sivas’ın doğusuna gidecek
bütün eşleri göndereceğim. Fakat özel
sektörde çalışanlar eş durumu tayinine
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tabi değildir, bütün bunları bilirler” demişti. Sayın Bakan’a empati yapmasını
sürekli hatırlattık. Sayın Bakan’a soruyoruz; öğretmeni eşinden, çocuğundan ayırıyorsanız, sağlık özrü olanlar tedavisini
yaptıramıyorsa, öğretmenlerin kendilerini geliştirmesine müsaade etmiyorsanız,
öğretmenlerden nasıl verim bekleyebilirsiniz? Siz eşinizden, çocuğunuzdan ayrı
kaldınız mı? Bir iki yıl ayrı kaldığınızı bir
düşünün. 300-400 km 800 km ileride ki
eşini ve çocuğunu düşünen öğretmenin
öğrencisine faydası olacağını düşünüyor
musunuz? Hafta sonlarında, bayramlarda kilometrelerce yol kat edip eşine,
çocuğuna giden öğretmen mi; yoksa eşi,
çocuğu yanında olan öğretmen mi öğrencilere faydalı olur? Düşünün, kanser
teşhisi konulup bulunduğu yerde tedavisi
mümkün olmayan öğretmen mi öğrencisine faydalı olacak?
Sayın Bakan eş durumundan mağdur
olanlar için yönetmelik doğrultusunda
atama yapılacağını bunun dışında atama
olmayacağını ısrarla söylemesine rağmen, kamuoyu baskısı sonu Sayın Başbakanın da talimatları ile düşünceler değişmiştir. 21 Eylül 2012 tarihinde TGRT
katıldığı programda özür grubu atamaları
için ilginç önerilerini sıralamıştır: “Eş durumundan ataması yapılamayan 9 bin
kişi kaldı. Şimdi onlardan da özellikle sınıf öğretmenlerinin aldığı eğitim sebebiyle alan değişikliği yapma imkânları varsa
onları da yine gözden geçireceğiz, sonra
becayiş imkânı vereceğiz, sonra memur
olmalarını teklif edeceğiz. Becayiş istemiyoruz diyenler olursa onlara memur olmalarını teklif edeceğiz, sonra da ücretsiz izin al diyeceğiz. Bütün bunlardan bir
tanesine mutlaka eş durumundan tayin
isteyen öğretmenimizin şartı uyacaktır.
Onlardan herhangi birinin şartına uyanı,
kabul ettiği takdirde eşiyle beraber olabilir. Aksi takdirde 1 yıl sonrası için yeniden
şansını deneyecek” diyen Sayın Bakan
Ömer Dinçer’e mi teşekkür edelim?
Bilindiği üzere geçen yıl Haziran, Temmuz ve Ağustos’ta olmak üzere üç kez
öğretmen ataması yapıldı. Öğretmenlere
1 Eylül tarihinde göreve başlayacakları
söylendi. Ancak araya Ramazan Bayramı tatilinin girmesi nedeniyle öğretmenlerimiz 5-15 Eylül tarihleri arasında göreve başlatıldı. Öğretmenlerimiz hizmet
süresi hesabında 30 Eylül tarihinin esas
alınmasını istiyordu. Çünkü bu tarih daha
öne çekildiğinde 1 yıllık stajyerlik süresini
dolduramayan öğretmenler sadece 3, 5,
10 gün dolayısıyla tayin isteyemeyecekler ve böylece 2 yıl aile hasreti çekeceklerdi. Türk Eğitim-Sen olarak bu konuyu

da defalarca gündeme getirdik, binlerce
öğretmenin infial içerisinde olduğunu
söyledik. Sonunda Bakan Dinçer çağrılarımıza cevap verdi ve özür grubu eylemimize bir gün kala kıdem süresinin hesaplanmasında 30 Eylül tarihini dikkate
alacaklarını açıkladı. Ancak Bakan bu
sözünü de unuttu ve hizmet süresi hesaplanırken 15 Eylül tarihi dikkate alındı.
Devlet adamlarının verdiği söz tutulmalıdır. Verilen sözler tutulmaz ise devlete
güven azalır. Karakolda doğru söyleyip
mahkemede şaştın mı bu ülkenin gelişmesi, toplumun huzuru ve barışı için yol
alamayız. Verilen sözleri yerine getirmez
iseniz, kusura bakılmasın bunun adına
Türkçede çalkalama derler.
Eş durumundan tayin bekleyen öğretmenlerin durumu Milli Eğitim Bakanı
Ömer Dinçer ve seleflerini karşı karşıya getirdi. Hüseyin Çelik’in konuyu
Başbakan’a iletmesine Nimet Baş’ın destek vermesi çarpıcı söylentilerin çıkmasına neden olmuştu.

MEB’de özür grubu öğretmen atamaları büyük bir kaosa dönüşmüştür. Her
sene yılda iki defa yapılan özür grubu
atamaları bu sene Şubat ayında yapılan atama ile sekiz defa yapılarak baş
döndürmüştür. Becayiş, eş özrünün
bulunduğu yerdeki İl ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlüklerine geçici olmak üzere memur olarak atama, kısmen atama, 29
ile özür durumundan dolayı ek atama,
alan değişikliği bu dönemin eseridir. Alan
değişikliği ise tam bir komediye dönüşmüştür. Öğretmenlerin birçoğu eşlerine,
çocuklarına, eğitimlerini sürdürdükleri
yerlere atanmak için istemeye istemeye
alan değiştirmek zorunda kalmışlardır.
Bu kargaşayı eğitim çalışanlarına yaşatan Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’e mi
teşekkür edelim?
Yasa ve yönetmelikler çalışanların huzurunu sağlamak ve iş verimini artırmak
için yapılırken; Milli Eğitim Bakanlığı’nda
yapılan değişikliklerle özellikle de Bakan Ömer Dinçer dönemi uygulamaları
ile çalışanların huzuru kaçırılmıştır. Sonuçta, geleceğinden endişeli bir gençlik
ve mutsuz bir eğitim çalışanları ordusu
oluşturulmuştur. Çalışanlar resmen yok
sayılmıştır. Oysa bir kurum ancak çalışanlarını mutlu etmek ve onların hayat
standartlarını yükseltmekle başarıyı yakalayabilir. Eğitim çalışanlarını eşlerinden, çocuklarından kopararak eğitimde
kalite ve verim sağlanamaz.
Son söz; zulüm ile abat olanın ahiri
berbat olur.
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MEB USULSÜZ ATAMALARA SON
VERMELİ
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2012/44 sayılı genelge ile İl ve
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesindeki şube müdürlüklerine belirli şartlarla görevlendirme/atama yapılacağı
bildirilmişti.
Bu süreçte sendikamız, şube müdürlüğü görevlendirmelerinin iptali için
dava açmış ve görevlendirmeler yerine
bir an önce “şube müdürlüğü sınavı”
yapılmasını istemişti. Çünkü; doğru
olan, liyakati esas almadan yapılan torpilli görevlendirmeler değil, bir an önce
sınav yapılarak bu kadrolara asaleten
atama yapılmasıdır.
Genel Merkezimizin başlattığı hukuki süreç üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı hatanın farkına vardı
ve 2012/66 sayılı genelge ile 2012/44
sayılı genelgeyi yürürlükten kaldırdı.
Ancak, genelge yürürlükten kaldırılmış
olmasına rağmen, bu genelgeye dayalı
olarak şube müdürlüğü görevlendirmeleri yapılmaktadır.
Birçok ilde herhangi bir duyuru yapılmadan, el altından dilekçeler alınmak suretiyle çok sayıda şube müdürlüğü görevlendirmesi yapılmıştır.
Üstelik bu görevlendirmeler yapılırken,
herhangi bir kriter ve liyakat ilkesi göz
önüne alınmamıştır. Ne yazık ki görevlendirmelerde liyakatsiz kişiler tercih
edilmiş ve ideolojik davranılmıştır.

Bu konuda sorumluluk Milli
Eğitim Müdürlükleri ve Valiliklerdedir. Hukuka uygun davranması, hakkaniyetli olması,
adil bir yönetim anlayışı sergilemesi gereken Milli Eğitim
Müdürleri ve Valiler, ne yazık
ki, siyasi partilerin temsilcileri
gibi hareket etmektedir.
Şu anda Türkiye’nin dört bir yanındaki eğitimciler infial halindedir. Hukukun böylesine çiğnendiği, ayaklar
altına alındığı başka bir ülke var mıdır?
Şube müdürü olarak görevlendirilen kişiler hangi üstün meziyetlere sahiptir?
Bu kişilerin performansı, bilgi birikimi,
kabiliyeti nasıl ölçülmüştür?
Tüm bu yaşananlar, akıllara ‘danışıklı dövüş mü?’ sorusunu da getirmektedir. Bakanlığın, göz boyama
amaçlı genelgeyi iptal edip, ardından
Milli Eğitim Müdürlüklerine ve Valiliklere şube müdürlüklerine görevlendirmeler için yeşil ışık yakmış olma ihtimali
son derece güçlüdür.
Ancak herkes bilmelidir ki; hiç kimse
hukukun üstünde değildir. Adaletin tesis edilmediği, objektif kriterler yerine,
yandaşlığın esas alındığı, bir güruha
hizmet amacını taşıyan her uygulama
yerle yeksan olmaya mahkûmdur.

Milli Eğitim Müdürlerinin ve Valilerin
bu tavrı hem çalışma barışını bozmuş,
hem de eğitimcileri rahatsız etmiştir.
Zira objektif kriterlerin esas alınmadığı
görevlendirmeler etik ve ahlaki olmadığı kadar, insani de değildir.
Bu görevlendirmelerin iptal edilmemesi ve yapılmaya devam edilmesi
durumunda bu görevlendirmeyi yapan
ilgililer hakkında genel merkezimizce
suç duyurusunda bulunulacak ve görevlendirmelerin iptali için davalar açılacaktır. Bu durumun da eğitimde çok
büyük bir kaosa yol açacağı aşikârdır.
Bakanlık eğitimde deprem yaşanmasını istemiyorsa, şube müdürlüğü
görevlendirmelerini en kısa zamanda
iptal etmeli ve şube müdürlüğü sınavını
bir an önce yapmalıdır.

TÜM ALAN DEĞİŞTİRENLERE ÇALIŞTIĞI YERDE
GERİ DÖNÜŞ HAKKI VERİLMELİ!

Türk Eğitim-Sen olarak 14.12.2012
tarihinde MEB’e yazı yazılarak Bakanlıkça 2012 yılı il içi ve özür durumuna
bağlı iller arası alan değişikliği yapan,
yan alanına alan değiştiren ve zorunlu
olarak memurluğa geçen öğretmenlerimizden isteyenlerin eski alanlarına dönebilmesi için çalışma yapılması talep
edilmişti. Yazımız ve kamuoyundan gelen ısrarlı istekler üzerine Bakanlığınız
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce
il milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen
bir yazı ile 2012 yılı yer değiştirme döne-

minde iller arası yer değiştirme yoluyla
alan değiştirerek gelmiş olan öğretmenlerimize eski iline dönmek şartıyla eski
alanına dönme imkânı verilmiştir.
Sadece iller arası özür durumuna
bağlı olarak alan değiştirenlere eski
alanlarına dönme hakkının verilmesi
hem de “eski iline dönmek şartıyla” veriliyor olması kabul edilemez bir durumdur.

Bu nedenle Türk Eğitim Sen olarak
MEB tarafından yapılan sadece iller
arası alan değişikliği yapanlara eski illerine dönmek hakkı şeklinde değil tüm
2012 yılı il içi ve özür durumuna bağlı iller arası alan değişikliği yapan yan alanına alan değiştiren ve zorunlu olarak
memurluğa geçen öğretmenlerimizden
isteyenlerin BULUNDUKLARI YERDE
eski alanlarına dönebilmesi için gerekli
çalışmaların bir an önce yapılması hususunda Milli Eğitim Bakanlığına yazılı
talepte bulunduk.
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KAYIP YIL 2012
Köşe Yazısı

Acısıyla tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle,
inişiyle yokuşuyla bir yılı daha yaşadık.
Yeni yıl ise iyi mi olacak kötümü olacak, ülkemiz ve şahsımız için hayırlı mı
hayırsız mı olacağını bilmek bizim elimizde değil. Geleceği Allahtan başka
kimse bilemez. Ama geçmiş yılları şahsımız, ailemiz, milletimiz ve eğitim çalışanlarımız açısından değerlendirmenin
hakkımız olduğuna ve değerlendirme
yapmamız gerektiğine de inanıyorum.
Eğitim çalışanları açısından değerlendirecek olursak:
2011 yılında genel seçimler olmuş
ve mevcut iktidar her şeye rağmen tekrar tekbaşına iktidar olmayı başarmıştır.
Önceki yıllarda gerek Hüseyin Çelik’in
bakanlığı gerekse otomatik pilotta devam eden Nimet Çubukçu döneminde
eğitim çalışanlarının birçok hak kaybının yaşandığı yıllar olarak tarihe geçmiştir.
Önceki yıllarda hezimete uğrayan
eğitim çalışanı 2011 seçimleriyle güçlü
bir şekilde iktidara gelen, başbakanın
ustalık dönemi ilan ettiği bu dönemden
tabii ki beklentisi çoktu ve hakkıydı da.
Seçimler sonucunda oluşturulan bakanlar kurulunun açıklanmasıyla Milli
Eğitim Bakanlığı’na atanan Ömer Dinçer; daha önceki dönemlerde gerek
Başbakanlık Müsteşarı iken gerekse
Çalışma Bakanlığında memurların aleyhine olan Kamu Reformu Yasa Tasarısı
ve Devlet Memurları Personel Rejimi
Reformu yasa tasarılarıyla ne kadar
memur düşmanı olduğunu göstermiş
ve Milli Eğitim Bakanı olma hakkını bu
şekilde elde etmiştir.
Ama derler ya ‘’çıkmadık canda ümit
vardır’’ diye. Eğitim çalışanı da belki
değişir, belki de Allah kalbine ilham verir, Türkiye’nin en önemli ve en büyük
bakanlığının başına gelmesi itibariyle aklını başına alır ve eski bakanların
yanlışlarından, bakanlıktan olma sebeplerinden ders alır düşüncesiyle iyi
hayaller kurmuştu.
Geçen bir buçuk yılda eğitim çalışanı hayal kırıklığına uğramış’’ gelen gideni aratır ‘’misali bir buçuk yılda Çelik ve
Çubukçu’yu mumla aratır icraatlarıyla
şimdiden ‘’eğitim çalışanı düşmanı ‘’payesini hak etmiştir.
2012 yılında eğitim çalışanları açısından neler olmuş şöyle bir değerlendirirsek:
Ek ders esasları ile ilgili sıkıntılar ve

8

haksızlıklar devam etmiştir.
Kölelik düzeni olan ücretli öğretmenlik uygulaması,
Usta öğreticilerin yaşadığı sıkıntılar
devam etmiş,
Toplu sözleşme kanunu kamu çalışanlarının istediği gibi kanunlaşmamıştır.
Su istimal hattı alo 147 bu dönemde
faaliyete geçti.
1+5+3+4 =13 yıllık kesintili zorunlu
eğitim teklifimiz yerine; binlerce öğretmeni, veliyi ve öğrenciyi mağdur eden
4+4+4 sistemi bu dönemde dayatılmıştır.
Bakanın özür gurubu atamalarıyla ilgili sözünde durmadığı dönem yine bu
yılda olmuştur.
Yine bu dönemde çalışanların birçoğu ek ödeme aldığı halde eğitim çalışanları, öğretmenler ve üniversite çalışanları yok sayılmıştır.
Eğitim çalışanlarına yaralamalı ve
ölümlü saldırılar,
Bölücü örgütün öğretmen kaçırmaları bu dönemde daha da artmıştır.
İlk defa bir memur sendikasının hakem heyetindeki temsilcisi iktidarın temsilcileriyle aynı tarafta oy kullanmıştır.
Cumhuriyet döneminde belki de ilk
defa eğitim çalışanları en az maaş alan
kesim haline gelmiştir.
Belki de ilk defa bir başbakan ‘’öğretmen az çalışıyor,15 saat çalışarak
maaş alıyor’’diyerek öğretmenleri rencide etmiş ve kamuoyunu yanlış yönlendirmiştir.
Sınıf öğretmenleri belki de ilk defa
bu kadar alan değişikliği yapma zorunda bırakılmış, kırk katır mı kırk satır mı
tercihiyle karşı karşıya kalmıştır.
Özür atamalarında ilk defa eğitim
özrü ve sağlık özrü özür olmaktan çıkarılmış, anayla kuzusu hasta yatağındaki
kanserli hastasıyla yakını ayrılmıştır.
Eğitim çalışanının iş güvencesi ilk
defa bu dönemde daha fazla tartışmaya açılmıştır.
İlk defa bütçe açığı ve iktidarın beceriksizliği memura ve çalışana yüklenilmiştir.
Milli değerlere düşmanlık bu dönemde daha da artmıştır.
Bir bakan ilk defa okul müdürlerine ve
idarecilerine bu kadar kafayı takmıştır.
Bayrak şiiri okul kitaplarından

Seyit Ali KAPLAN
Genel Mali Sekreter

Türk’lükten rahatsız olanlarca bu dönemde çıkarılmıştır.
İl içi sıra tayinleri bu dönemde yılda
bir defaya indirilmiş,
4-c’lilerin insanlık dışı çalışma şartları hala devam etmekte,
Hizmetli, memur, teknisyen, şef gibi
idari personelin hiçbir problemi çözülmemiştir.
Mesleki Teknik Eğitim ve buna bağlı
olarak meslek dersleri öğretmenlerinin
hiçbir problemi çözülmediği gibi problemleri daha da arttı.
Tüm kamu kurumlarında başörtüsü
problemini çözemeyenler okullarda sadece öğrenciye serbest kıyafet uygulamasını getirerek milleti kandırmaya
devam ettiler.
Üniversite çalışanlarının, Akademisyenlerin problemlerini çözemeyenler,
YÖK’ü kaldırma sözü verenler, iktidarı
ele geçirince bu kurumu kaldırma yerine ‘’iktidar YÖK ‘’ü meydana getirme
çabasına girdiler.
Cumhuriyet tarihinde belki de ilk defa
Öğretmen bu kadar itibarsızlaştırıldı.
Eğitim-Öğretimle ilgisi olmayan bakanlık bürokratlarının çok olduğu dönem ilk defa bu yılda yaşandı.
Velhasıl 2012 yılı Eğitim Çalışanları
açısından kayıp bir yıl olarak tarihe geçmiştir. Bu yılın bu şekilde tarihe geçmesine vesile olanlar eğitim çalışanları ve
Türk Milletince hiçbir zaman unutulmayacak ve affedilmeyecektir.
Tüm bunlara rağmen 2013 yılının
ülkemize, milletimize ve eğitim çalışanlarına hayırlara vesile olmasını temenni
eder; yukarıda sayılan yanlışların yaşanmadığı, problemlerin çözüldüğü, bu
problemleri eğitim çalışanlarına yaşatanların bu bakanlığın başında kalmadığı nice mutlu yıllar dilerim.

TÜRK EĞİTİM-SEN
www.turkegitimsen.org.tr

İLÇE TEMSİLCİLERİ EĞİTİM VE
İSTİŞARE TOPLANTILARI YAPILDI

Türk Eğitim-Sen İlçe Temsilcileri Eğitim ve İstişare Toplantıları Antalya’da yapıldı. Birinci grup toplantı
07-09 Aralık 2012 tarihinde, ikinci grup toplantı 22-23 Aralık 2012 tarihinde, üçüncü grup toplantı ise 0406 Ocak 2013 tarihinde gerçekleştirildi. İlçe Temsilcileri Eğitim ve İstişare Toplantılarına Türkiye KamuSen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri,
İlçe Temsilcileri ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Sendikacılık hakkı tutup
kaldırmaktır. İktidarlara göre konum
alan bir zihniyetle hakkı tutup
kaldırmak mümkün değildir.
Türkiye Kamu-Sen ve Türk EğitimSen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 3.
Grup İlçe Temsilileri Toplantısı’nda yaptığı konuşmada; Mehmet Akif Ersoy’un
şiirinden alıntı yaparak, sendikacılığın
hakkı tutup, kaldırmak olduğunu söyledi. Koncuk şöyle konuştu: “Mehmet Akif
Ersoy’un bir şiirinden hareketle sendikacılığın ne olduğunu anlatayım. Akif diyor
ki;
Kanayan bir yara gördüm mü yanar
tâ ciğerim,
Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte
yerim!
Adam aldırma da geç git, diyemem
aldırırım.
Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!
Sendikacılık bizim anladığımız anlamda hakkı tutup, kaldırmaktır. Ama
hakkı tutup kaldırmak kolay bir iş değildir. Hakkı tutup kaldırmak için bazen
çiğnenmek, namertlerin, ahlaksızların
saldırısına uğramak da söz konusu olmaktadır. ‘Hiç kimse bana dokunmasın. Hiçbir bedel ödemeyeyim. Hiç risk
almayayım. Gemimi yüzdüreyim. Gerisi

beni ilgilendirmez’ anlayışını son zamanlarda üzülerek görmekteyim. Bu
zihniyetteki insanlar, hakkı tutup kaldıramaz. İktidarlara göre konum alan, pozisyon değiştiren bir zihniyetle hakkı tutup
kaldırmak mümkün mü? Doğrularımız,
gelen iktidarlara göre değişiyorsa, hakkı
tutup kaldırabilir misiniz? Elbette hayır.”
Bunlar, darbelerin yetiştirdiği
tosuncuklar. Darbeler olmasaydı,
esameleri okunmazdı. Bunları
besleyenler ve büyütenler, gerizekalı
darbecilerdir.
Sendikamıza ve konfederasyonumuza yönelik karalama kampanyalarına değinen Koncuk, iftira atanların darbelerin
yetiştirdiği tosuncuklar olduğunu ifade
etti. Koncuk şöyle dedi: “Son zamanlarda bizleri karalamaya çalışanları, bizlere iftira atanları, her türlü yalanı, gayri
ahlaki yöntemi kullananları görüyoruz.
Bir kişiye Ergenekoncu, darbeci demek
moda oldu. Bize iftira atanları anlamakta
zorlanıyorum. Dinime söven Müslüman
olsa. Bu adamlar hayatlarının hiçbir evresinde risk almamışlar.
Ülkemizde darbeler oldu. Bunlar,
darbelerin yetiştirdiği tosuncuklar. Darbeler olmasaydı esameleri okunmazdı.
Bunları besleyenler ve büyütenler, gerizekalı darbecilerdir. Bunları besleyenler
ve büyütenler; bu milleti anlamayan, bu

milletin değerlerinden beslenmeyen, bu
millete karşı durmayı demokrat ve çağdaş olmak zanneden gerizekalılardır.
Kimseyi ezerek üye yapmayın. Bizim
ezilmiş insanlara ihtiyacımız yok. Bu
milletin başı dik insanlara ihtiyacı
var.
Yandaş sendikanın ve konfederasyonun korkutarak, sindirerek üye yaptığını
kaydeden Koncuk, “Kimseyi ezerek üye
yapmayın. Bizim ezilmiş insanlara ihtiyacımız yok. Bu milletin başı dik insanlara ihtiyacı var” dedi. Koncuk şunları
söyledi: “Geçen yıl yüzde 30 oranında
büyüme sözü vermiştiniz. Bu söz büyük
ölçüde yerine getirildi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu dönem, yine aynı
oranda büyüyeceğiz. Sendikamızın ve
konfederasyonumuzun büyümesi son
derece önemli. Yetkiyi almak önemli,
ama büyümek daha önemli. Bizim büyümemiz, hakkı tutup kaldıran anlayışın
büyümesi demektir. Haksızlığı, namussuzluğu yöntem olarak benimseyen
sözde sendikaların küçülmesi eğitim
çalışanlarının geleceği açısından son
derece önemlidir. Zira bunlar, insanların genlerini bozdu. Bunlar; devlet memurlarına dayatmalarda bulundu, şantaj
yaptı. ‘Ruhunu sat, seni rahat bırakalım’
dediler. Böyle edepsizce, insanlık dışı
bir anlayış olabilir mi?

devamı yan sayfada
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Sendikamıza üye olsun diye kimseye
eziyet etmeyin. İnsanların gönlünü kazanarak üye yapın. İnsanları korkutarak,
ezerek üye yapmayın. Bizim ezilmiş insanlara değil, başı dik insanlara ihtiyacımız var. Sendikacılığımızı, saygıyı esas
alarak ortaya koyalım. Kendini pazarlamaya hazır insan modelinin evlatlarımıza kazandıracağı hiçbir değer olamaz.
Hangi devir gelirse gelsin, bu anlayışta
olun. Biz üyelerimizi ezdirmeyiz. Yeter ki
bizim arkadaşlarımız dik dursun.
Hangi makamda olursa olsun, devlet
bunları hangi yetkilerle donatırsa donatsın hiç kimsenin iradesi benim irademin
üzerinde olamaz. Bu nedenle şahsiyetimize, ruhumuza sahip çıkacağız. Huyunu suyunu bozduğunuz bin bir takla
attırdığınız devlet memurlarıyla bu ülkeyi
bir yere götüremezsiniz. Defolu adama
ihtiyacımız yok. Bizim sendikal mücadelemiz, ‘Çiğnerim, çiğnenirim. hakkı tutar
kaldırırım’ noktasında olmalıdır.”
Bu kafayla giderlerse, okulları
da satarlar, öğretmenleri taşeron
firmalardan alırlar.
Taşeronlaşmanın arttığına dikkati
çeken Koncuk, şöyle konuştu: “Bakınız
kamuda taşeronlaşma 500 bini buldu.
10 yıl önce taşeron firmalarda çalışanların sayısı 10-15 bin idi. Bugün 500 bine
ulaştı. Belediyeleri ve özel sektördeki
taşeronlaşmayı dahil ettiğinizde bu sayı,
2.5-3 milyona ulaşıyor. Taşeronlaşma
tam bir kölelik düzenidir. Bu kafayla giderlerse, okulları da satarlar, öğretmenleri taşeron firmalardan alırlar.
Yaşanan tehlikeleri şimdiden görmek gerekir. İktidar, ‘Kamu çalışanlarına
yaptıklarıma rağmen, benim kurduğum
sendikanın üye sayısı artıyor. Demek ki
iyi şeyler yapıyorum’ diyor. Bu konfederasyonun 650 bin üyesi varsa, böyle bir
anlayışa 650 bin insan destek veriyorsa,
elbette bu ülkeyi yönetenler de bu şekilde düşünür. Her devlet memuru, ‘bir
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takım haklar elimizden alınırken, kime,
neye hizmet ediyoruz?’ sorusunu kendisine sormalıdır.”
Sınıf öğretmenlerinin norm kadro fazlası olduğunu, bu nedenle alan değiştirmek zorunda kaldıklarını söyleyen Koncuk, “4+4+4 sistemi getirildi. Bu süreçte
‘sınıf öğretmenlerinin yüzde 20’si norm
kadro fazlası olacak’ diye bas bas bağırmadık mı? Oysa onlar, ‘bir tane öğretmen norm kadro fazlası olmayacak’ demediler mi? Biz sınıf öğretmenleri norm
kadro fazlası olmasın diye mücadele
ederken, o değerli öğretmen arkadaşım
hala bunlara üye ise, o zaman başka
zilletlere de razı demektir. Sınıf öğretmenleri norm kadro fazlası olduğu için,
eş durumundan tayin yaptıramayanlar
da eşlerine, çocuklarına kavuşmak için
alan değiştirmek zorunda kaldı. Ben bırakınız Cumhuriyet tarihini, dünya tarihinde böyle bir rezil uygulama olduğunu
düşünmüyorum. Bunu yapan bir Bakan
hala görevinin başında” dedi.
Kamusal alanda başörtüsü serbest
olmalıdır
Kamusal alanda başörtüsünün serbest olması gerektiğini kaydeden Koncuk, şunları söyledi: “Kamusal alanda
başörtüsü yasağının tamamen kaldırılmasından yanayız. Çünkü din istismarı
Türkiye’de sona ermelidir. Yüce dinimizden nemalanma devri kapanmalıdır. 28
Şubat sürecinde imam hatipler kapatıldı.
İmam hatiplerin kapatılması Türkiye’de
din istismarını önlemedi, aksine din eğitimi, merdiven altına indi. İslam’ı doğru
algılamaktan uzak nesiller türedi. Bugün Atatürk’ü düşman bilen nesiller var.
Türk’üm demeyi, vatansever olmayı
İslam’la taban tabana zıt zanneden nesiller türedi. Dolayısıyla 1997 yılında çok
ciddi bir hata yapıldı. İmam hatiplerin
kapatılması, tarihimizdeki din istismarını
en yüksek seviyeye çıkardı. Türkiye’de
kamusal alanda bırakın insanlar başör-

tüsüyle girsin. Milletin değerlerine karşı
olanlar; bu milleti gere gere birtakım beceriksiz siyasetçilerin kucaklarına attılar.
Kimse din üzerinden siyaset ve sendikacılık yapmamalıdır. Atatürkçülük, milletle
beraber yürümektir. Atatürkçülük; milleti
sevmektir, milletin değerleri ile beraber
olmaktır. Elbette Atatürkçüyüz. Bunu gururla ifade ediyorum.”
Başörtüsü eylemleri ile ilgili açıklamalar da yapan Genel Başkan İsmail
Koncuk, “Bugünlerde başörtüsü ile ilgili
eylem yapıyorlar. 11 yıldır iktidarsanız,
‘herkesi hizaya getirdik’ diye övünüyorsunuz. Başörtüsü konusunu niye çözmüyorsunuz? Bunu çözmeyen kim? Siyasi iktidar. Söyleyecek bir lafınız varsa,
iktidara söylersiniz. AKP Genel Merkezi
önüne siyah çelenk bırakırsınız, Başbakana ‘bu millet size yüzde 50 oy verdi.
Bu konuyu çözün’ dersiniz. Bu konfederasyonun genel başkanı, başörtüsü
konusunda Başbakan ile yaptıkları görüşmenin ardından ‘bu yönde çalışma
olduğunu biliyorum’ diyor. Yani başörtüsü sorunu çözülürse, ‘biz çözdük’ diyecekler. Bunlar problem çözmez, ancak
tribünlere oynar” diye konuştu.
Atatürk’le de, Atatürkçü olmakla
da, vatansever olmakla, milliyetçi
olmakla da gurur duyuyoruz.
Genel Başkan Koncuk, “Biz, Atatürkçü olduğumuzu da her zeminde ifade
ediyoruz. Bundan da gurur duyuyoruz.
Atatürk’le de, Atatürkçü olmakla da, vatansever olmakla, milliyetçi olmakla da
gurur duyuyoruz” dedi.
Eğer bir dil, kamusal alanda resmen
yer buluyorsa, o dilin egemenlik
alanı, o ülkede kabul edilmiş
demektir.
Ana dilde savunma hakkı ile ilgili
açıklama yapan Koncuk, “Bu coğrafya
çok sıkıntılı. Bu topraklarda gözü olmayan yok. Güneydoğuda bir devlet oluşturulmaya çalışılıyor. Bu noktada, ana
dilde savuma hakkı diye bir şey ortaya
konuluyor. Ana dilde savunma hakkı,
çok tabi bir insan hakkı gibi sunuluyor.
‘Kürtçe bilmiyorsa, kendi dilinde savunma yazsın’ deniliyor. Türkiye’de yıllardır
bu yönde bir ihtiyaç duyduğunda, o kişiye tercüman veriliyor. Ancak şu anda
amaç farklı.
Bilinmelidir ki; dil eşittir egemenliktir. Eğer bir dil, kamusal alanda resmen
yer buluyorsa, o dilin egemenlik alanı,
o ülkede kabul edilmiş demektir. İnsan
hakkı gibi olaya yaklaşanların derdi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde
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kendilerine dil ile egemenlik alanı oluşturmaktır. Bunlara çok dikkat etmeliyiz.
Yoksa bu ülkenin hiçbir geleceği kalmaz” diye konuştu.
Bindiğiniz dalı kesmeyin
Çalışanların 4/C statüsünde istihdam
edilmesinin insanlık ayıbı olduğunu söyleyen Koncuk, 4/C’lilere ve tüm devlet
memurlarına “bindiğiniz dalı kesmeyin”
dedi. Koncuk şunları ifade etti: “Biz her
platformda 4/C’lilerin haklarını savunduk. Bu konuda önemli mücadeleler veriyoruz. Türkiye’de 4/C’li çalışan sayısı
45 bin. Geçtiğimiz günlerde 4/C’li kaç
üyemiz olduğuna ilişkin bir araştırma
yaptım. 45 bin 4/C’linin sadece 6 bin tanesi bizim üyemiz. Buradan 4/C’lilere ve
tüm devlet memurlarına sesleniyorum:
Bindiğiniz dalı kesmeyin. Sizi bu duruma
düşüren Türkiye Kamu-Sen mi? Sizi bu
duruma düşüren, üye olduğunuz sendikanın ağababalarıdır.”
Bakan bile iktidarda olsa,
sendikacılık yapacaksın. Şeref
budur.
Koncuk ek ödeme konusundaki mücadelelerinin devam edeceğini de belirterek, şöyle konuştu: “Geçen yıl iş bırakma dahil her türlü eylemi yaptık. Özür
grupları ile ilgili üç tane eylem yaptık. Ek
ödemelerle ilgili haftalarca eylem yaptık.
Nihai eylemimizi Ankara’da gerçekleştirdik. Yine ek ödemeyle ilgili iş bırakma
eylemi yaptık. Bu eylem, öğretmenler
yönünden, Cumhuriyet tarihinin en büyük iş bırakma eylemiydi. Ek ödemelerle ilgili mücadelemize devam edeceğiz.‘
Namusumuzdur, şerefimizdir’ demiyorum, çünkü namusunu kaybedenler
oldu. Ama bu bizim işimizdir. Biz, hiçbir
şeyin ucuna namusumuzu bağlamayız;
ama bunlar, hep bir şeylerin ucuna bir
şeyler bağlar. Nikâhını bağlar, namusunu bağlar. Hayatları bağlamakla geçiyor,
ama sonuca ulaştıkları yok.
Bir şey söyleyince yapacaksın, yapamazsan bırakacaksın. Böyle iddialı
konuşuyorsan, sonuç alacaksın. Baban
bile iktidarda olsa, sendikacılık yapacaksın. Şeref budur. Bunlar şöyle düşündü:
‘Bunlar bizim ağa babamız. İlk toplu sözleşmeyi yapacağız. Ek ödemeyi alacağız’ dediler. O kadar inanmışlar. Kendi
şube başkanlarına da, ilçe temsilcilerine de, üyelerine de rezil oldular. Bunlar,
sendikacılığın yüz karası. Türkiye’nin
en aydın kesimi dediğimiz öğretmenler,
memurlar bu konuda hesap sormalıdır.
Eğer sorgulama yapmazlarsa, bizi aldatmaya devam edecekler. Sendikal alana

yalancılığı, istismarı sokturmayalım. İsmail Koncuk yalan söylüyorsa, kafasına
taşı atın ki, bir daha yalan söylemesin.
Toplum olarak yalanları sineye çektiğimiz sürece, siyasetçi de, sendikacı da
yalan söylemeye devam edecektir. Eğer
kamu çalışanları yalana dayalı bir sendikal faaliyet oluşması karşısında sessiz kalıyor ve destek veriyorsa o halde
her türlü kötülüğe razıdır demektir. Allaha şükür kimseyi kandırmadık. Biz söz
vermediğimiz halde, mücadele ediyoruz, eylem yapıyoruz, muhataplarımızı
dürtüklüyoruz, onları rahatsız ediyoruz.
Birileri sizi görmüyorsa, kendinizi göstermeye çalışacaksınız. Geçen yıl bu
toplu sözleme rezaletini unutmayalım,
unutturmayalım.”
Bülent Arınç’ı bir kez daha
kınıyorum.
Genel Başkan İsmail Koncuk, Bülent
Arınç’ın, Memur-Sen’in düzenlediği bir
törende yaptığı konuşmaya dikkati çekti. Koncuk, Arınç’ın, Memur-Sen’in toplu
sözleşme yapmayı hak ettiğine ve diğer
sendikaların toplu sözleşme hakkının
tartışılması gerektiğine yönelik sözlerini sert bir dille eleştirdi. Koncuk şunları
söyledi: “Biliyorsunuz, 2010 yılında Anayasa referandumu yapıldı. Anayasadaki
maddelerden biri, kamu çalışanlarına
toplu sözleşme hakkı öngören maddeydi. Arınç’a göre, referandumda ‘evet’
diyenlerin toplu sözleşme kanunundan
faydalanmaya hakkı varmış, ‘hayır’ diyenlerin böyle bir hakkı yokmuş. Bülent
Arınç’ın bir devlet adamı olarak böyle
bir değerlendirme yapması çağdışı bir
anlayıştır. Adam olmak başka bir şeydir.
Başbakan olursunuz, Cumhurbaşkanı
olursunuz, Başbakan Yardımcısı olursunuz, Bakan olursunuz, ama adam olamazsınız.
Sayın Bülent Arınç aynı zamanda bir
hukuk adamı. Anayasa’nın 10. maddesi
kanunların bütün vatandaşlarımıza eşit
uygulanacağını ifade ediyor. Herhangi
bir devletin Anayasası’nda, ‘Anayasa’yı
kabul edenler faydalanır, kabul etmeyenler faydalanamaz’ der mi? Bülent Arınç
bunu ikinci kez yapıyor. Daha önce de
Bursa’da Memur-Sen’in Temsilciliğinde
bu açıklamayı yapmıştı. Türkiye KamuSen olarak Bülent Arınç hakkında suç
duyurusunda bulunmuştuk. Hatta Başbakana, ziyaretimizde, Bülent Arınç’ın
bu beyanını hatırlatmıştık. Başbakan
da ‘böyle bir anlayış mı olur?’ diyerek,
Arınç’ın sözlerine isyan etmişti.”

Dünün bebek katili, 45 bin
insanımızın katili, bugün ‘umut’
haline getiriliyor. Yazıklar olsun.
Konuşmasında İmralı ile görüşmelere de değinen Koncuk, terörle müzakere yapılamayacağını belirtti. Koncuk,
“İmralı ile görüşmeler gündeme oturdu.
Bu konuda namus, şeref tartışması da
yaşanmıştı. Bülent Arınç, ‘ne görüşmesi, böyle bir namussuzluk yapılabilir mi?
demişti. Aynı Arınç, şimdi ‘elbette her
şeyi yapacağız’ diyor.
Terörle müzakere diye bir şey olmaz.
Gözümüzün içine baka baka milleti aldatıyorlar, şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyorlar. Terörle müzakere ‘terör örgütü
olarak yıllardır ortaya koyduğunuz talepleri değerlendireceğiz’ anlamına gelir.
Bu talepler ana dilde eğitimden, özerkliğe kadar geniş yelpazede taleplerdir.
Biliyorsunuz Büyükşehir Yasası çıkarıldı. Bu yasa, eyalet sisteminin önünü
açan bir yasadır. Bu yasa, Oslo görüşmelerinde, birtakım çevrelere, eyalet
sisteminin adımını atmak için verilen
sözlerin neticesinde çıkarılmıştır. Terör
örgütüyle müzakere, onların taleplerine
‘evet’ demek anlamına gelir. Eğer terör
örgütünün taleplerini kabul etmeyecekseniz, terör örgütü zaten sizinle müzakereye oturmaz. Bu ülke ne noktaya geldi?
Dünün bebek katili, 45 bin insanın katili,
bugün ‘umut’ haline getiriliyor. Yazıklar
olsun. Yuh olsun. Böyle bir anlayış olmaz.
İşte bu yaşadığımız olaylar, bizim gibi
teşkilatların büyümesi gerektiğini ortaya koyuyor. İhanet odaklarının emrinde
olanlar, ‘ülke nereye giderse gitsin, ben
işime bakarım’ diyenler var; ama bizim
gibi kuruluşlar yok. Türkiye Kamu-Sen
ve Türk Eğitim-Sen’in mensupları, toplumun dinamikleri olan insanlardır. Eğer
bu dinamikler, üzerine düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getirmezse, bu
ülkede evlatlarımızın geleceği kalmaz.
Ülkemizi yönetenler, bu aymazlıkla devam ederse, bugünleri arayacağız. Yaşananlara seyirci kalmamalıyız. İhanet
odaklarına ve bu ülkemizi bölmeye çalışan şerefsizlere fırsat vermeyelim” dedi.
Genel Başkan’ın konuşmasından
sonra İlçe Temsilcilerimiz kürsüye gelerek görüş ve önerilerini katılımcılarla
paylaştılar. Toplantıların son bölümünde ise Gazi Ünv. öğretim görevlileri Dr.
Yılmaz YEŞİL ve Sinan DEMİRTÜRK
tarafından ‘‘İmaj ve İtibar Yönetimi, Sendikacılıkta Üye, Aday-Üye İlişkileri’’ konularında seminer verildi.
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İMRALI MÜTAREKESİ (YENİ APO)
Köşe Yazısı

Savaşın sona ermesi üzerine, taraflar, ateşkesi sağlamak için anlaşma
masasına oturur ve şartları konuşurlar.
Pek tabii ki, bu MÜTAREKE masasının hakimi ve anlaşma ön koşullarını
gündeme getirme hakkına sahip olan
taraf GALİP olandır; MAĞLUP tarafın
tek amacıysa mümkün olduğu en az
kayıpla masadan kalkabilmektir.
Mütareke görüşmeleri, ekseriyetle
de galiplerin tahakkümü doğrultusunda
nihayete erdirilir.
Örneğin, 1918 Mondros Mütakeresi’nde olduğu gibi!
Hatırlanacağı üzere, 25 maddeden
oluşan Mondros Mütarekesi’nin tek bir
maddesi dahi Osmanlı Devleti tarafından talep edilmemiş, tamamı GALİPLERİN ültimatomu olarak imza altına
alınmıştı.
Malum, son günlerin en çok tartışılan konusu bebek katili Abdullah Öcalan ile yürütülen müzakere süreci!
Kamuoyu çok yakınen takip ediyor
ki; bir süredir Sayın(!) Öcalan üzerinde
bir imaj operasyonu ve kendisine tevdi
edilecek yeni misyon için itibar kazandırma çabası yürütülüyor. Artık, kurgusal bir mizansen olduğu anlaşılan açlık
grevlerini, tek bir talimatıyla durdurması
akabinde, çözüm(!) sürecinin vazgeçilmez ve en etkin figürü halinde kamuoyuna servis edilen YENİ APO, şimdi de
ikinci merhaleyi yönetmek üzere başrole terfi ettirildi.
Yeni Apo, artık doğrudan ve alenen
muhatap alınan ve bunun da ötesinde
hem terör örgütünü yönlendiren hem
de Hükümetin politikalarını belirleyecek
duruşu sergilemesi arzu edilen bir pozisyona sahip kılındı.
Her ne kadar, sürece MÜZAKERE
diyerek toplumsal tepki yumuşatılmaya
çalışılsa da kamuoyuna yansıyan bilgiler göstermektedir ki, bu naneye yakışan asıl sıfat İMRALI MÜTAKERESİ
ismidir.
Şimdi nerden çıktı bu diyenler olabilir;
Fakat Yeni Şafak Gazetesi yazarı
Murat Aksoy’un verdiği bilgiye göre, Sayın Başbakana doğrudan bağlı olan
MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın kont-
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rolü ve refakatinde gerçekleştirilen
görüşmelerde 7 madde üzerinde anlaşma sağlanmak üzereymiş!
Peki, AKP Hükümetine çok yakın
duran bu gazetenin yazarının verdiği
bilgiye göre nedir bunlar bir bakalım;
1. Öcalan üzerindeki tecridin kısmen
azaltılması. Ailesinin görüşmelerini bu
ay ve önümüzdeki ay içinde bazı avukatların görüşmesi izleyecek.
(Apo üzerindeki tecridin kaldırılması için aylardır ülkemiz yangın yerine
çevrilmiş durumda. Nihayet emellerine
ulaştılar. Aile yakınlarıyla görüşüyor.
Hatta BDP milletvekilleri asıl Genel
Başkanları olarak kabul ettikleri Apo ile
görüşerek talimatları doğrudan almaya
başladılar bile. Hem de bizzat Hükümetimizin organizasyonuyla)
2. Ana dille savunma hakkı.
(Bu konuda zaten Hükümet yasal
çalışmalara başladı bile. Biliyoruz ki,
KCK davaları görüşmeleri sürecinde
mahkeme salonlarının eylem alanına
çevrilmesi, sokakların ateşe verilmesinin gerekçesi ana dilde savunma talebiydi.)
3. Yerel yönetimlerin güçlenmesi
(Sözde yerel yönetimlerin güçlendirilmesi adıyla Türkiye modeli bir özerk
yapılanma mı hedefleniyor acaba?
Aksi takdirde yeni kanunla belediye
sınırlarının il sınırlarına genişletilmesi
ve Büyükşehir Belediye Başkanlarına
diplomatik pasaport tahsis edilmesinin
ne amacı olabilir ki? Öte yandan kimse
sormuyor ülkenin idari yapısıyla terörün
ne alakası var da PKK müzakerelerinde
neden ele alınıyor diye?)
4. 4. Yargı Paketi’ndeki bazı düzenlemeler. Şiddete bulaşmışlar dışındaki
tutuklular için ceza kanununda yapılacak değişiklik, yer isimlerinin iadesi,
kamu kurumlarında anadilin kullanılması bunlardan bazıları.
(Bu da GENEL AF uygulamasının
yumuşatılmış ilk adımı olmasın! Şiddete bulaşmamış terörist olur mu? Terörist, zaten yöntem olarak şiddetin her
türlüsünü kendisi için meşru kabul eden
kimsedir. Terör örgütüne katılmak, onun
adına dağa çıkarak koşturmak ve bu
amaçla eylem ortaya koymak tam an-

Talip GEYLAN
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri
lamıyla bir şiddet faaliyeti değil midir?
Delikanlıca ortaya çıkıp binlerce pkk’lıyı
şiddete bulaşmamış gerekçesiyle affedeceğiz demek sanırım daha ahlaklı
olur. Yer isimlerinin iadesi aslında Anadolu’daki Türk mührünün sökülmesi değil mi! Ne kadar Ermeni, Rum, Acem,
bilmem kaç tane etnik isim varsa, değişiklikleriyle Anadolu’daki birliğimizin sabote edileceği görülmüyor mu? Kamu
kurumlarında ana dilin (daha doğrusu etnik dilin) kullanılması ise Türkiye
Cumhuriyeti’nde başka başka egemen
dilleri kabul edeceğiz demektir. Birden
fazla egemen dil demek birden fazla
milletin varlığını kabul etmektir. Allah
muhafaza bu gerçekleşirse gelecekte
bu ülke insanlarının birlik ve beraberlik içerisinde hayatını sürdürmesi fiilen
mümkün olamayacaktır.)
5. Vatandaşlık tanımının etnik vurgudan arındırılması.
(Bu talep, zaten Birinci Dünya Savaşı’ndan itibaren hedeflenen
TÜRK’SÜZ ANADOLU emelinin günümüzdeki taktiğidir. Adı sanı olmayan, tesadüflerin bir araya getirdiği niteliksiz ve
hedefsiz insanlar topluluğundan oluşan
bir Anadolu coğrafyası özlemi!)
6. PKK terör eylemlerini durduracak.
(Yukarıdaki talepler gerçekleştikten
sonra PKK eylemlerini durdursa ne olur,
durdurmasa ne anlamı var ki?)
7. PKK kademeli olarak silah bırakacak
(Bu da milleti kandırmanın kılıfı. Silahlar susacak, analar ağlamayacak
masalı. Bu mütareke hükümleri hayata
geçirilirse bırakın analarımızı nesillerimiz bile ağlayacak. Hatta torunlarımız,
bugünü yaşatanlara ve bunlara seyirci kalanlara küfredecekler. Ayrıca dün
PKK yöneticisi Murat Karayılan, hiçbir
koşulda silahları bırakmayacaklarını
anlaşma sağlanırsa sadece sınır dışına
çıkacaklarını ilan etmiştir.)
Hükümleri görüyorsunuz.
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Bu maddelerden hangisi Türkiye
Cumhuriyeti’nin talepleridir?
Hangisi otuz yıldır sürdürülen katliamların tanımını yapmaktadır.
Yedi maddenin tamamı bölücü PKK
terör örgütünün yıllardır dile getirdiği ve
bu uğurda binlerce insanımızın canına
kastettiği bahaneler değil mi?
Şu işe bakın;
Adeta PKK süt beyaz..,
Binlerce askerimizi, polisimizi şehit

etmemiş, binlerce sivil vatandaşımızı
katletmemiş, milyarlarca dolarlık maddi
kaybımıza neden olmamış; öğretmenlerimizi, sağlık çalışanlarımızı, işçilerimizi,
kaymakamlarımızı dağa kaldırmamış…
Her şey unutulacak.
Hiçbir şeyin hesabı sorulmayacak.
Şimdi sormak lazım;
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
bölücü terör örgütü arasında yürütülen
bu süreçte kim MAĞLUP kim GALİP?

NORM KADRO ATAMALARI
GELECEK ÖĞRETİM YILINA
BIRAKILMALIDIR

Türk Eğitim-Sen olarak 07.11.2012
Tarih ve GMT.430.00/1840 sayılı yazı
ile Milli Eğitim Bakanlığına başvuruda
bulunulmuş ve 4+4+4 Eğitim sistemi
değişikliği ile birlikte ders dağıtım çizelgelerinde de değişiklikler yapılmış,
haftalık ders saatleri kademeli olarak
artırılmaya başlanılacağı, bu kademeli
uygulamanın önümüzdeki yıllarda da
devam edeceği, ayrıca 4+4+4 sistemi
uygulamaları, alan değişikliği uygulamaları yapılırken norm güncellemeleri
henüz yapılmadan bu uygulamalar hayata geçirilmiş sonradan yapılan güncellemelere göre norm kadro fazlası
uygulaması yapıldığı için bir kısım öğretmenlerimiz fazlalık durumuna düşürülerek mağdur edildiğinden söz edilerek sistem nedeniyle mağdur edilen bu
öğretmenlerimizden şimdi norm kadro
fazlası oldukları gerekçesiyle yer değiştirmeleri istendiğinden söz edilmiştir.
Önümüzdeki süreçte yeni yer değişiklikleri ile karşı karşıya kalmamak için
bu dönem norm kadro fazlası görünen
öğretmenlerin, istekleri de dikkate alınarak bulundukları okulda norm kadro
fazlası öğretmen olarak kalmalarının
sağlanması doğru bir uygulama olacağı
vurgulanmasına karşın Bakanlık hiçbir
girişimde bulunmamıştır.
Türk Eğitim-Sen olarak norm kadro
fazlası öğretmenlerin yer değişiklikleri başlamadan önce Milli Eğitim Bakanlığına çözüm önerisinde bulunmuş
ancak Bakanlık sistem değişikliğinin

getirdiği sıkıntıların tamamını öğretmenlerin omuzlarına yüklemiş ve norm
kadro fazlası öğretmenlerin atama işlemlerine başlamıştır. Yine sendikamız,
10.01.2013 tarih ve GMT.430.00/40
sayılı yazı ile Bakanlığa başvurmuş ve
sistem değişikliği, zamanında yapılmayan norm güncellemeleri, seçmeli derslerin sonradan seçilmesine bağlı olarak ders yüklerinin değişmesi ve 2012
yılına münhasır uygulamalar nedeniyle
norm kadro fazlası durumda oldukları
söylenen bu öğretmenlerimizin normların değişkenlik göstereceği de dikkate
alınarak yapılmakta olan norm kadro
uygulamalarının durdurulması, yapılmış
olanların iptali ve uygulamanın önümüzdeki yıla ötelenmesini talep etmiştir. Ancak, gelinen noktada yine Bakanlık yapılanları görmezden gelerek işlem
tesis etmemiştir.
Ayrıca; yönetmeliğin 41/3. Maddesi
kapsamında norm kadro fazlası olan
öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki
eğitim kurumları olmak üzere il içinde
alanlarında norm kadro açığı bulunan
eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne
göre atanması gerekmektedir. Bu şekilde fazlalığın giderilmemesi durumunda Valiliklerce yapılan duyuru ile eğitim
kurumlarına öğretmenlerin tercihleri de
dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılması gerekmektedir.
Bundan sonra ise fazla konumdaki

Allah bu ülkeyi yönetme yükümlülüğünü taşıyanları ar, izan ve insaftan
yoksun bırakmasın;
Bizleri de; sadece kendisi ve bugünü için yaşamayan; üzerinde yaşadığı
vatanı dedelerinin mirası değil çocuklarının emaneti olarak kabul eden, tercihlerini kısa vadeli nemalarla değil ulvi
sorumluluklarıyla ortaya koyan kullarından eylesin.
Amin.
öğretmenlerden herhangi bir kuruma
atanmak üzere başvuruda bulunmayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce isteklerine bakılmaksızın belirlenmelidir. Ancak; Valiliklerce ilk başvurudan
sonra veyahut hiç başvuru almadan direk re’sen atamalar yapılmakta, bu atamalarda da özürleri ve tercihleri dikkate
alınmamaktadır.
Özürleri ve tercihleri dikkate alınmadan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 41. Maddesi kapsamında ataması yapılan öğretmenler
konuyu yargıya taşımış ve şimdiden Eskişehir 1. İdare Mahkemesi 2012/1006
sayılı dosyada ve Eskişehir 2 . İdare
Mahkemesi 2012/936 sayılı dosyada
norm fazlası durumu düşen ve idarece
resen atanan öğretmenlerin atamalarının “hizmet puanı üstünlüğü”, “münhal
durumdaki eğitim kurumlarının tamamının ilan edilmediği ve tercihlerine sunulmadığı” ve “eş özründen Eskişehir’e
gelen öğretmenlerin özür durumlarına
ilişkin aile bütünlüğüne aykırı yapılan
re’sen atamanın, hukuka ve mevzuata
aykırı olduğu dile getirilerek yürütmeleri durdurulmuştur. Yine; Adana 2. İdare
Mahkemesi E:2012/1378, E:2012/1456,
E:2012/1476, E:2012/1435 sayılı dosyada norm fazlası durumu düşen ve idarece resen atanan öğretmenlerin atamalarının “eş özründen Adana’ya gelen
öğretmenlerin özür durumlarına ilişkin
aile bütünlüğüne aykırı yapılan resen
atamanın, hukuka ve mevzuata aykırı
olduğu dile getirilerek yalnızca özrüne
uygun bir yere atanabileceği belirtilerek
yürütmeleri durdurulmuştur. Bu şekilde
re’sen ataması yapılan öğretmenlerimiz
konuyu yargıya taşıyarak mağduriyetlerinin giderilmesi isteyebileceklerdir.
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SERBEST KIYAFET ANKETİNİN
SONUÇLARINI AÇIKLADIK

aileleri ile ilişkileri bozulur mu, çocuklar
ailelerinin ekonomik durumlarını sorgulamaya başlar mı?” sorusuna ankete
katılan eğitimcilerin yüzde 68.4’ü evet,
yüzde 12.4’ü kısmen cevabını verirken;
yüzde 19.2’si hayır cevabını vermiştir.
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE
64.5’İ GELİR DÜZEYİ DÜŞÜK
AİLELERİN ÇOCUKLARININ DAHA
İYİ GİYİNEBİLMEK İÇİN İLLEGAL
YÖNTEMLERE BAŞVURABİLECEĞİ
KONUSUNDA ENDİŞELİ

Ankete katılanların yüzde 64.5’i gelir düzeyi düşük olan ailelerin çocuklarının, daha iyi giyinebilmek için, illegal
yöntemlere başvurabileceği konusunda endişe yaşadığını söylerken; yüzde
35.5’i bu yönde bir endişesi olmadığını
ifade etmiştir.

Türk Eğitim-Sen, okullarda yapılan
kılık-kıyafet serbestliği ile ilgili bir anket
çalışması gerçekleştirdi. Türk EğitimSen internet sitesinde ve 5 ayrı haber
sitesinde yayınlanan ankete 8 bin 577
eğitim çalışanı katıldı.
-Ankete katılanların yüzde 15.6’sı kadın, yüzde 84.4’ü erkek.
-Ankete katılanların yüzde 1.2’si okul
öncesinde, yüzde 25.9’u ilkokulda, yüzde 28.6’sı ortaokulda, yüzde 28.9’u lisede, yüzde 5.9’u Milli Eğitim Bakanlığı
Merkez ve Taşra Teşkilatında, yüzde
2.7’si üniversitelerde, yüzde 0.1’i YurtKur’da görev yaparken; yüzde 6.6’sı da
diğer seçeneğini işaretlemiştir.
ANKETE KATILANLAR KIYAFET
SERBESTLİĞİ NEDENİYLE MADDİ
DURUMU İYİ OLMAYAN AİLELERİN
ÇOCUKLARININ EZİLECEĞİNİ,
PSİKOLOJİLERİNİN BOZULACAĞINI
DÜŞÜNÜYOR

Ankete katılanlara “Ülkemizde gelir
dağılımı adaletsizliği olduğu için kıyafet serbestliği ile birlikte, maddi durumu
iyi olmayan ailelerin çocuklarının ezileceğini, ayrımcılığın ortaya çıkacağını,
öğrencilerin psikolojisinin bozulacağını
düşünüyor musunuz?” sorusunu yönelttik. Buna göre katılımcıların yüzde
65.1’i evet, yüzde 10.2’si kısmen, yüzde
24.7’si de hayır cevabı vermiştir.
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE
66.3’Ü “OKULLAR PODYUMA
DÖNECEK” DİYOR
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Ankete katılanların yüzde 66.3’ü
kıyafet serbestliği nedeniyle okulların
podyuma döneceğini düşünürken, yüzde 11.2’si okulların kısmen podyuma
döneceğini, yüzde 22.5’i de okulların
podyuma dönmeyeceğini ifade etmiştir.
ANKETE KATILANLAR
ÖĞRENCİLERİN DERSLERİNE
ODAKLANMADA SORUN
YAŞAYACAĞINA İNANIYOR

Ankete katılanların yüzde 58.7’si kıyafet serbestliği nedeniyle öğrencilerin
bir gün önceden ne giyeceğinin telaşına
düşeceği için derslerinde odaklanmada
sorun yaşayacağını, yüzde 15.3’ü kısmen sorun yaşayacağını, yüzde 26’sı
da sorun yaşamayacağını söylemiştir.
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE
67.2’Sİ OKULLARDA MARKA
YARIŞININ BAŞLAYACAĞINI
SÖYLÜYOR

“Okullarda marka yarışı başlar mı?”
sorusuna; katılımcıların yüzde 67.2’si
evet, yüzde 12.7’si kısmen, yüzde 20.1’i
hayır cevabını vermiştir.
KATILIMCILAR, YENİ
UYGULAMAYLA BİRLİKTE,
ÇOCUKLARIN, AİLELERİNİN
EKONOMİK DURUMLARINI
SORGULAMAYA BAŞLAYACAĞINA
İNANIYOR

“Maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin, maddi durumu iyi olan arkadaşları gibi giyinmeyi istemesi durumunda,

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE
73.6’SI OKULLARDA GÜVENLİK
AÇIĞININ DAHA DA ARTACAĞINI,
ZARARLI MADDELERİN OKULLARA
GİRİŞİNİN KOLAYLAŞACAĞINI İFADE
EDİYOR

Ankete katılanların yüzde 73.6’sı kıyafet serbestliği ile birlikte, okul ve çevresinde öğrenci ile öğrenci olmayanlar
ayırt edilemeyeceği için okullarda güvenlik açığının daha da artacağını ve
zararlı maddelerin (sigara, uyuşturucu,
uyarıcı madde, alkol v.b.) okullara girişinin kolaylaşacağını söylemiştir. Bu
soruya kısmen cevabı verenlerin oranı
yüzde 11, hayır cevabı verenlerin oranı
ise yüzde 15.4’tür.
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE
66.3’Ü OKUL FORMALARININ
OKULLARDA DİSİPLİNİ SAĞLAMAK
AÇISINDAN ÖNEMLİ VE GEREKLİ
OLDUĞUNU İFADE EDİYOR

Ankete katılanların yüzde 66.3’ü
okul formalarının okullarda disiplin açısından önemli ve gerekli olduğunu düşünürken; yüzde 10.5’i kısmen gerekli
olduğunu, yüzde 23.2’si ise gerekli olmadığını söylemektedir.
KATILIMCILARIN YÜZDE 70.4’Ü “TEK
TİP GİYİNEN İNSAN MODELİ, TEK
TİP DÜŞÜNMEYİ BERABERİNDE
GETİRİR” İFADESİNE KATILMIYOR

“Tek tip giyinen insan modeli, tek tip düşünmeyi beraberinde getirmektedir” ifadesine katılmayanların oranı yüzde 70.4 iken;
bu ifadeye kısmen katılanların oranı yüzde
9, katılanların oranı ise yüzde 20.6’dır.

TÜRK EĞİTİM-SEN
www.turkegitimsen.org.tr

KATILIMCILARIN YÜZDE 62.8’İ OKUL
FORMALARININ VELİYE EK MALİ
YÜK GETİRDİĞİNİ DÜŞÜNMÜYOR

Ankete katılanlara “Okul formalarının
veliye ek mali yük getirdiğini düşünüyor
musunuz?” sorusunu yönelttik. Buna
göre katılımcıların yüzde 62.8’i hayır,
yüzde 12.1’i kısmen, yüzde 25.1’de hayır seçeneğini işaretlemiştir.

kaydederken, yüzde 15.7’si de kısmen
endişe taşıdığını belirtmiştir. Bu konuda
bir endişesi olmayanların oranı ise yüzde 21.9’dur.
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE
87.5’İ İMAM HATİPLERDE VE
KURAN-I KERİM DERSİNDE ALINAN
BAŞÖRTÜSÜ KARARINI DOĞRU
BULUYOR

KATILIMCILARIN YÜZDE 68.5’İ
YENİ UYGULAMANIN VELİYE DAHA
FAZLA MALİ YÜK GETİRECEĞİNİ
SÖYLÜYOR

Ankete katılanların yüzde 87.5’i
İmam Hatiplerde ve Kur’an-ı Kerim dersinde başörtüsü kararını doğru bulurken, yüzde 12.5’i doğru bulmamaktadır.

Ankete katılanların yüzde 68.5’i serbest kıyafet uygulamasıyla birlikte oluşacak yeni durumun veliye daha fazla
mali yük getirebileceğini, yüzde 7.4’ü
kısmen daha fazla mali yük getirebileceğini düşünürken; yüzde 24.1’i mali
yük getirmeyeceğini ifade etmektedir.

ANKETE KATILANLARIN
YÜZDE 92.6’SI, “BAKANLIK
BU UYGULAMAYI GETİRİRKEN
ÖĞRETMENLERİN,
SOSYOLOGLARIN, SİVİL TOPLUM
KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİNİ
ALMALIYDI” DİYOR.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE
74.3’Ü YENİ UYGULAMAYLA
ÖĞRENCİLERİN EĞİTİME İLİŞKİN
MOTİVASYONUNUN ARTACAĞINI
DÜŞÜNMÜYOR

Ankete katılanların yüzde 74.3’ü kıyafet serbestliği ile birlikte öğrencilerin
eğitime ilişkin motivasyonunun artmayacağını, yüzde 8.2’si kısmen artacağını, yüzde 17.5’i ise artacağını söylemektedir.
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE
64.7’Sİ YENİ UYGULAMANIN SİVİLLEŞME VE DEMOKRATİKLEŞME
AÇISINDAN GEREKLİ OLDUĞUNU
DÜŞÜNMÜYOR
“Tek tip kıyafetin kaldırılmasının sivilleşme ve demokratikleşme
açısından gerekli olduğunu düşünüyor
musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 64.7’si hayır, yüzde 9.4’ü kısmen,
yüzde 25.9’u ise evet cevabını vermiştir.
KATILIMCILARIN YÜZDE 62.4’Ü
BELLİ BÖLGELERDE, OKULLARDA
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN RENKLERİNİN
HAKİM OLACAĞI ENDİŞESİNİ TAŞIYOR
Ankete katılanlara, “Belli bölgelerde terör örgütünün yönlendirmesi ya
da baskısı sonucunda, okullarda ‘terör
örgütünün renklerinin hâkim olacağı ya
da çocukların terör örgütünü çağrıştıran
kıyafetler giyeceği’ şeklinde bir endişe
taşıyor musunuz?” sorusunu yönelttik.
Buna göre ankete katılanların yüzde
62.4’ü bu yönde bir endişe taşıdığını

Ankete katılanların yüzde 92.6’sı Milli Eğitim Bakanlığı’nın, serbest kıyafet
uygulamasını getirirken, öğretmenlerin,
sosyologların ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine başvurması gerektiğini düşünürken; yüzde 7.4’ü buna gerek
olmadığını ifade etmiştir.
“Milli Eğitim Bakanlığı’nın, adrese
dayalı kayıt sistemi nedeniyle, çocukların zaten aynı bölgeden birbirine yakın
gelir gruplarında olacağı ve bu nedenle
serbest kıyafet uygulamasında sorun
olmayacağı şeklindeki açıklamalarına
katılıyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 71.9’u hayır, yüzde 9.6’sı
kısmen, yüzde 18.5’i de evet cevabını
vermiştir.
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE
28.1’İ BAKANLIĞIN BU UYGULAMAYI
GETİRMEKTEKİ AMACININ
POPÜLİZM VE SEÇMENE MESAJ
OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

“Milli Eğitim Bakanlığı’nın kılık-kıyafet serbestliği getirmekteki amacı size
göre en çok aşağıdakilerden hangisidir?” sorusuna yüzde 28.1’i popülizm ve
seçmene mesaj, yüzde 25.6’sı eğitimde
yaşanan sorunların üzerini örtmek, yüzde 13.6’sı okullarda demokratikleşmeyi
sağlamak, yüzde 13.1’i ülke gündemini
değiştirmek, yüzde 3.5’i öğrencilerin
motivasyonunu artırmak, yüzde 1.9’u
velileri ek mali yükten kurtarmak derken; yüzde 14.2’si ise diğer seçeneğini
işaretlemiştir.

GENEL BAŞKAN İSMAİL KONCUK
ANKETİ DEĞERLENDİRDİ

Anket sonuçlarını değerlendiren
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk, kıyafet
serbestliğinin önümüzdeki yıllarda büyük sorunlara gebe olacağını kaydetti.
Koncuk şunları kaydetti: “Milli Eğitim
Bakanlığı eğitimcilerin, pedagogların,
sosyologların, paydaşlarının görüşlerine başvurmadan alelacele bu uygulamayı getirdi. İlk bakışta güzel gibi
görünen, ancak derinlemesine ve tüm
yönleriyle incelendiğinde birçok kusuru bulunan bu uygulama, yeni eğitimöğretim yılında öğretmenlerin de, öğrencilerin de, velilerin de başına bela
olacaktır. Özellikle okullarda güvenlik
zafiyetinin ne denli fazla olduğu göz
önüne alındığında, okullara artık herkes elini, kolunu sallayarak girebilecek,
her türlü kesici alet ya da zararlı madde okullara rahatlıkla sokulabilecektir.
Öte yandan maddi durumu iyi olmayan
çocuklarımız dikkate alındığında, bu uygulama en çok onları vuracaktır. Buradan Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’e
sesleniyorum: Arkadaşları lüks alışveriş
merkezlerinden marka ürünler giyinirken, her gün farklı bir kıyafet ile okula
gelirken; onların semt pazarlarından
satın aldıkları kıyafetlerle okula geldiklerinde yaşayacakları acıyı, ezikliği hiç
mi düşünmediniz? Psikolojik travma yaşayabileceklerini hiç mi hesaba katmadınız? Bu minvalde, anket sonuçlarının
bizim kaygılarımızla örtüşmesi dikkate
alınması gereken bir durumdur. Şunu
da söylemek istiyorum. Bazı okullarımız serbest kıyafet uygulamasına geçmiştir. Bu okullarda sorunlar şimdiden
baş göstermiştir. Konuyla ilgili şikayetler sendikamıza da ulaşmaktadır. Hiçbir
şey için geç değildir. Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda aklı selim davranarak, bu
uygulamayı ivedilikle kaldırmalıdır.”
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ZORAKİ ALAN DEĞİŞİKLİĞİ ZULME
DÖNÜŞÜRKEN….

Köşe Yazısı

MEB geçtiğimiz aylarda belki tarihinde hiç görülmemiş çapta bir alan değişikliği uygulaması yaptı. O kadar geniş
çaplı bir uygulama yapıldı ki; neredeyse
isteyen her öğretmen alan değiştirebilme hakkına sahip kılındı. Neticede on
binlerce öğretmen arkadaşımız yapılan
bu uygulamadan yararlanarak , çeşitli
zorunlulukların da etkisiyle alan değiştirdi. Alan değişikliği önceki yıllarda da
yapılan bir uygulamaydı. Ama önceki
yıllarda yapılan alan değişikliği, sadece il içinde mezuniyet alanı itibarıyla
ihtiyaç duyulan alana öğretmen olarak
atanabilecek olanlara verilen bir haktı.
Bu kadar geniş çaplı bir uygulama hiç
yapılmamıştı.
MEB ve siyasi iktidar, geçtiğimiz yıl
pek çok yanlış karar ve uygulamaya
imza attı. Önceki yıllarda iller arası özür
grubu yer değiştirme kılavuzları ile verilen “il ve ilçe emri” uygulamasının bu
yıl kaldırılması ve sadece özür grubundan yer değiştirmek isteyen personelin
gitmek istediği ilde bulunan boş kontenjanlara yer değiştirme yapılabilmesi
nedeniyle eş durumu ve diğer özürleri
bulunan pek çok öğretmen yer değiştiremedi. Yine bilindiği gibi 4+4+4 eğitim
sistemine içinde bulunduğumuz öğretim yılında geçilmiş, yeni sistem çerçevesinde 5 yıllık ilkokul eğitimi 4 yıla
indirildiği ve sendikamızın bu konudaki
ısrarlı uyarıları dikkate alınmadan bu
değişiklik yapıldığı için on binlerce sınıf
öğretmeni norm kadro fazlası duruma
düştü. Anayasamız tarafından güvenceye alınan aile bütünlüğü, MEB’in “il
ve ilçe emri” uygulamasını kaldırması
nedeniyle paramparça olurken, hiçbir
pedagojik ve reel temele dayanmayan
ilkokul eğitiminin 4 yıla indirilmesi ile de
Türk Eğitim Sen’in öngördüğü şekilde
okulunda norm fazlası olan sınıf öğretmenleri çaresizlik içerisinde bırakıldı .
Hem aldığı yanlış kararlardan dönme
ferasetini göstermeyen, hem de yaşanan sorunlarla yüzleşen MEB, alan değişikliği uygulamasını bir “can simidi”
gibi gördü ve bu simide sarıldı. Yayınlanan alan değişikliği kılavuzunda; Talim
ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli
ve 80 sayılı Kararı ile 12/09/2012 tarihli
ve 5110 sayılı mütalaası doğrultusunda
2012 yılına mahsus olmak üzere;
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1- Sınıf öğretmenleri ,a) Yüksek öğrenimleri diğer alanlara atanmaya kaynak teşkil edenler öğrenimlerine göre
atanabilecekleri alana veya diplomalarında yazılı olan yan alana ya da öğretmen yetiştiren iki yıllık yükseköğretim
kurumu mezunları lisans tamamladıkları alana,b) Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği alanına, bu alanda boş norm
kadro bulunmaması halinde Teknoloji
ve Tasarım alanına,
2- Diğer alan öğretmenleri ise; a)
Yüksek öğrenimleri diğer alanlara atanmaya kaynak teşkil edenler öğrenimlerine göre atanabilecekleri alana veya
diplomalarında yazılı olan yan alana ya
da aylık karşılığı okutabilecekleri dersin
alanına ,b) Teknoloji ve Tasarım alanına, denilerek hemen hemen tüm öğretmenlere alan değişikliğine başvuru
hakkı verildi.
Verilen bu hakla birlikte eşinin yanına gidemeyen , bulunduğu okulda
norm fazlası olan ya da olma endişesi
yaşayan , mezuniyet alanı dışında bir
alanda çalışan, diplomasında yan alanı bulunan ve bunların dışında zihinsel engelliler sınıf öğretmenliği alanına
veya teknoloji tasarım alanına geçmek
isteyen tüm öğretmenler isteklerine
bağlı olarak alan değişikliğine müracaat etti ve büyük çoğunluğu da alanını
değiştirdi. Bu dönemde özür durumuna
bağlı yer değiştirme döneminde açık
ilan edilmeyen kadroların alan değişikliğinde ilana çıkarılması garabeti yaşanmış, öğretmenlere özrünün bulunduğu
yere alan değiştirerek gitmenin dışında
bir seçenek bırakılmamıştır. Alan değişikliği uygulamasını kendi yarattığı
sorunların çözümü için bir araç olarak
gören MEB , bu sayede eş durumu özründen eşinin yanına gidememiş öğretmenlerin bir kısmının yerini değiştirdi.
Yine sistem değişikliği nedeniyle norm
fazlası konuma düşen sınıf öğretmenlerini yan alanlarına ya da yan alanları
yoksa zihinsel engelliler sınıf öğretmenliği alanına veya teknoloji tasarım alanına alan değiştirterek kendince norm
fazlası sınıf öğretmenleri problemini
çözmüş oldu . Bu durum kağıt üzerinde
bir çözümmüş gibi görünse de aslında
yeni problemlere kaynaklık ettiği de çok

M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN

Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri

geçmeden ortaya çıktı. İnsanları önce
zor duruma düşürüp daha sonra da bu
zor durumdan faydalanarak yaptırılan
bu değişiklikler neticesi alan değiştiren
pek çok öğretmenimiz değiştirdikleri
alanların zorluklarını yaşamaya başladılar. Çok başarılı öğretmenler olmalarına rağmen geçmek zorunda kaldıkları
alanda bir öğretmen olarak yeteri kadar yararlı olamayacaklarına inanmaya
başladılar.

Bilindiği gibi öğretmenlik her şeyden
önce bir vicdan mesleğidir. Bu yüzden
öğrencilere yararlı olduğuna inanmak
son derece önemlidir. Zorunlu nedenlerle alan değiştirerek ,değiştirdiği alanda da tüm gayretini ortaya koymasına
rağmen öğrencilerine yeteri kadar yararlı olamadığını düşünen ve gittikçe
de buna inanan öğretmenlerimizin eski
alanlarına dönme imkanı sağlanması yaşanılan mağduriyetleri bir nebze
de olsa giderecektir. Eğitimin en temel
unsurlarından olan öğretmen eğer mutsuzsa ve geçtiği alanda yeteri kadar
başarılı olamadığına inanıyorsa, MEB’e
düşen “ne yapalım kardeşim değiştirmeseydiniz” tutumu sergilemek değil,
öğretmeni en faydalı olacağı alanda
istihdam etmektir. Aksine bir tavır ve
tutum insanların kafasında MEB’in öğrencilerin en iyi nasıl yetiştirileceğini
önemsemeyen, öğretmenin verimliliğini dikkate almayan bir kurum olduğu
düşüncesini doğuracaktır. Türk Eğitim
Sen olarak her gün onlarca telefon alıyoruz bu konuda. Geceleri uykularının
kaçtığını ifade eden öğretmenlerimiz
var. Mesleki özgüvenlerini kaybetme
noktasına geldiklerini açıkça ifade eden
arkadaşlarımız var. MEB, bu konuya
daha fazla duyarsız kalmamalı ve bu
arkadaşlarımızdan, isteyenlere, mutlaka geri dönüş hakkı vermelidir. Çünkü
aklın yolu ve doğru olan budur…

TÜRK EĞİTİM-SEN
www.turkegitimsen.org.tr

ATAMASI YAPILMAYAN ÖĞRETMENLER
İÇİN YÜRÜYÜŞ VE MİTİNG DÜZENLEDİK

Türk Eğitim-Sen, 29 Aralık 2012
Cumartesi günü Ankara’da ataması
yapılmayan öğretmenlerimiz için büyük bir yürüyüş ve miting gerçekleştirdi. Şubat’ta 30 bin öğretmen ataması
yapılması için gerçekleştirilen mitinge,
Türkiye’nin dört bir yanından ataması
yapılmayan binlerce öğretmen katıldı.
29 Aralık Cumartesi günü saat
11:00’da Toros Sokak’ta biraraya gelen
öğretmenler, kortej oluşturarak, Abdi
İpekçi Parkı’na doğru yürüyüşe geçti.
Genel Başkan İsmail Koncuk önderliğinde yürüyen öğretmenler; ‘Atanamadan gitti’ yazılı tabut ve ‘Şubat’ta
atanmak istiyorum’ yazılı balonlar taşıdı. Aralarında gelin de vardı, imam da
vardı. Üzgün surat maskeleri takan öğretmenler, sık sık ‘Şubat’ta 30 bin ata-

ma istiyoruz’, ‘Zafer direnen öğretmenin olacak’, ‘Öğretmenler işsiz, okullar
öğretmensiz’, ‘Hükümet uyuma, bizlere
sahip çık’, Tüccar siyaset, eğitim rezalet, ‘Vur vur inlesin, Dinçer dinlesin’,
‘Beceriksiz Bakan istemiyoruz’, ‘Atama
yapılsın, bu hesap kapansın’ sloganları
attı. Öğretmenlerin taşıdığı pankartlar
da dikkat çekti. ‘Rantiyeye var da bize
yok mu?’, ‘Sadaka değil, atama istiyorum’, ‘Öldükten sonra atama’, ‘Porsuk
akar durulmaz, Dinçer bizi niye atamaz?’, ’87 puanla kalitesiz mi oluyorum?’, ‘İşletmeyelim, eğitelim’, ‘1 atama
3 çocuk, 30 bin atama 90 bin çocuk’,
‘Yandı börek kebap oldu, Şubat ataması farz oldu’, ‘Diplomalı işsiz olmayacağız’, ‘Şubat-Ç bir atama hikayesi’ şeklinde pankartlar taşıyan öğretmenler,

miting alanına alkışlar, sloganlar eşliğinde girdi, düdük çalarak, Abdi İpekçi
Parkı’nı iletti.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın
okunmasıyla ile başlayan mitingde Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk bir konuşma
yaptı. Koncuk, özetle şunları kaydetti:
Sizler bugün soğuğa aldırmadan,
cebinizde paranız olup, olmadığına bakmadan Ankara’ya geldiniz. Neden? Nedenini biz biliyoruz da, Abdi İpekçi’nin
diğer tarafındakiler bilmiyor. Onlar için
yüksek sesle söyleyelim: Çünkü sizler,
hakkınız olanı istiyorsunuz.
Okulunuza bin bir zorlukla girdiniz,
büyük emek verdiniz, aileniz de dişinden tırnağından artırdı, sizi okuttu. Artık
mezunsunuz. Öğrencilerinize bilgilerinizi aktarmak, onları yetiştirmek için heyecanla atanmayı bekliyorsunuz. Ama
önünüze yığınla engel çıkarıyorlar. Bir
bakıyorsunuz ki, yıllar birbirini kovalamış ve siz 5 yıldır, hatta 10 yıldır hala
atanamamışsınız. Geriye dönüp baktığınızda koskocaman bir boşluk sizi karşılıyor.
Derken kiminiz farklı mesleklere yöneliyor, kiminiz hala işsiz, kiminiz rızkını
çıkarabilmek için pazarda çalışıyor, şoförlük yapıyor ya da geçici işlerde çalışıyor. Ama o dikiş bir türlü tutmuyor.
Çünkü elinizde diplomanız, kalbinizde
yığınla hayal kırıklığı ile bir başınıza kalıyorsunuz.
Böyle mi olmalı bu gençlerimizin
sonu? Pırıl pırıl evlatlarımız sokak köşelerine terkedilecek kadar, kahvehanede
okeye dönecek kadar ya da hayatlarından vazgeçilecek kadar değersiz mi?
Ataması yapılmadığı için bunalıma
girerek intihar eden tam 36 öğretmenimiz var. Bu 36 gencimiz, henüz hayatlarının baharındaydı. Öğretmen olacak,
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derslere girecek, körpe beyinlere taptaze bilgilerini aşılayacaktı. Ama olmadı.
Bu sistem, onlara yaşam hakkı tanımadı. Gençlerimizi aramızdan kopardı.
Onlar öğrencilerine hasret duyarak bu
dünyadan göçtüler. Bu evlatlarımızın
yitip gidişi vicdanları kanatmıyor mu?
Bunun günahı kimin omuzlarında?
Diyorlar ki, 10 yılda 317 bin öğretmen aldık. Ancak, her nedense, 2003
yılından 31.08.2011 tarihine kadar 157
bin 153 öğretmenin başka kurumlara
geçme, istifa ya da emeklilik nedeniyle ayrıldığını dillendirmiyorlar. Yapılan
atamaları başarı zannedenlere şunu
söylemek istiyorum: Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde ataması
yapılmayan öğretmen sayısı 72 bin idi.
Sayın Başbakan, seçim meydanlarında
ataması yapılmayan tüm öğretmenleri atayacağının taahhüdünü veriyordu.
Bugüne gelindiğinde ise ataması yapılmayan öğretmen sayısı 350 bine ulaştı.
Yani kaba bir hesap yaparsak, ataması yapılmayan öğretmen sayısı 10
yılda 5 kat arttı. O halde ‘bunun sorumluluğu kime ait’ diye sormazlar mı?
Ataması yapılmayan öğretmenler ile
birlikte onlarca eylem yaptık. Her defasında onların yaşadıkları acıyı anlatmaya, tarifsiz çaresizliklerini kelimelere
dökmeye çalıştık. Ama nafile. Meğerse
görmeyen gözlere, duymayan kulaklara, atmayan kalplere hitap etmek çok
zormuş. Ama biz azimliyiz. Mücadelemiz ihtiyaçlar doğrultusunda, tüm
öğretmenlerin ataması yapılana kadar
devam edecek. Bakanlık ‘atamama’ konusunda ne kadar inatçıysa, biz de ‘öğretmen ataması yapılması’ konusunda
bir o kadar kararlıyız.
Milli Eğitim Bakanı son yaptığı açık-
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lamada 127 bin 242 öğretmen ihtiyacı
olduğunu ifade ediyor. Bakan Dinçer
öğretmen açığı konusunda sürekli farklı
rakamlar telaffuz ediyor. Bakana soruyoruz: Bu 127 bin 242 rakamını;
a) Önümüzdeki yılları hesaba katarak mı tespit ettiniz?
b) Yeni sistemin oluşturduğu öğretmen ihtiyacını göz önüne alarak mı tespit ettiniz?
c) OECD ülkelerini baz alarak mı
tespit ettiniz?
d) İkili eğitim ve birleştirilmiş sınıf
uygulamalarına son vererek mi tespit
ettiniz?
Biz cevabını veriyoruz. Hiçbiri. Ne
yazık ki bu tespitte ÖNGÖRÜ YOK,
PLANLAMA YOK.
Öte yandan hatırlanacağı üzere,
Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ücretli öğretmen sayısının 13 bin olduğunu
açıklamıştı. Bunun üzerine sendikamız,
Türkiye’de ücretli öğretmen sayısını
tespit edebilmek amacıyla yeni bir araştırma gerçekleştirdi. Şu ana kadar 64 İl
Valiliğinden ücretli öğretmen sayıları
elimize ulaştı. Ancak bu rakamlar, Bakan Dinçer’in verdiği 13 bin rakamıyla
çelişmektedir. Sendikamızın tespitlerine göre; 64 İLDEKİ ÜCRETLİ ÖĞRETMEN SAYISI 52 BİN 937’DİR.
EVET, SAYIN DİNÇER; 13 BİN NEREDE, 52 BİN 937 NEREDE? YOKSA SEN SADECE İSTANBUL’DAKİ
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN SAYISINI MI
AÇIKLADIN? KAMUOYUNU NEDEN
YANILTIYORSUN? YOKSA HESAP
KİTAP MI BİLMİYORSUN? EĞİTİMDE YARATTIĞIN ANAFOR YETMEDİ,
ŞİMDİ DE YANLIŞ BİLGİLERLE MİLLETİ Mİ KANDIRIYORSUN? BUNU
BİZE YUTTURACAĞINI MI SANDIN?

OECD Bir Bakışta Eğitim 2012 Raporunu incelediğimizde; öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD
ülkeleri ortalaması ilköğretimde 15.9,
ortaöğretimde 13.8’dir. Buna göre;
OECD ülkelerinin ortalaması baz alındığında, ülkemizde öğretmen açığı, ilköğretimde 136 bin 438, ortaöğretimde
40 bin 709 olmak üzere toplam 177 bin
147’dir. Bu rakamlar siyasi erke ne ifade ediyor bilmiyoruz, ama bize, TÜRK
MİLLİ EĞİTİMİNİN OKSİJEN MASKESİNE İHTİYAÇ DUYDUĞUNU GÖSTERİYOR. Üstelik yıl içerisinde emekli
olan, vefat eden, başka kurumlara geçen öğretmenler olabilmektedir. Bakanlık bu tür olağanüstü durumları da göz
önüne almalıdır. Biz Türk Eğitim-Sen
olarak; Şubat ayında her branşta adil
bir öğretmen ataması yapılmasını istiyoruz. 2013 yılında Şubat ayında en az
30 bin, Ağustos ayında da 70 bin olmak
üzere asgari 100 bin öğretmen ataması
yapılmalıdır.
Bilmelisiniz ki; bu eylemimiz ne ilk,
ne de son. Ataması yapılmayan öğretmen sorunu devam ettiği müddetçe hak
arama mücadelemiz, nefesimiz yettiği
ölçüde sürecek. Ataması yapılmayan
tek bir öğretmen kalmayana dek, bu
ülkeyi yönetenler ataması yapılmayan
öğretmen sorununu kavrayana dek,
doğru bir öğretmen atama politikası
oluşturulana dek, biz burada olacağız.
Kimseye süslü laflar etmeyiz. Makamı, mevkisi ne olursa olsun, kimseye el
pençe divan durmayız. Yanlışa yanlış
deriz, haksızlık karşısında sus pus olmayız. Dolayısıyla ‘Şubat’ta 30 bin atama’ talebinde ısrarcıyız.
Sayın Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer; sen Maliye Bakanının karşısında
‘kadro istiyorum’ diye aslan gibi kükre,
Başbakan’a ‘ataması yapılmayan öğretmenlerin derdi benim derdim, onlara
kadro yok ise ben de yokum’ de, bu meseleyi onur meselesi yap, o zaman bak
bakalım arkana kaç yüz bin insanı alacaksın, kaç öğretmenin seni hayırla yad
etmesini sağlayacaksın. BİR KERE DE
ÖĞRETMENLER İÇİN OLUMLU BİR
ŞEY YAP, YAP Kİ BİZ DE SENİ TAKDİR
EDELİM, SANA SAYGI DUYALIM. BİZ,
SENDEN CILIZ SESLER DEĞİL; EMİN
VE KARARLI VURUŞLAR BEKLİYORUZ. AKSİ TAKDİRDE O KOLTUKTA
DAHA FAZLA OTURMA!
Ataması yapılmayan öğretmenler,
mitingde renkli skeçler de yaptı, 30 bin
atama talebini bir kez de şarkılarla gündeme getirdi. Eylem olaysız sona erdi.

TÜRK EĞİTİM-SEN
www.turkegitimsen.org.tr

ENGELLİ ÖĞRETMENLERİMİZİN ÖNÜNE ‘ATAMA’ ENGELİ
KOYAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NI KINIYORUZ

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı,
engelli öğretmen alımı yapılması talebiyle TBMM Dilekçe Komisyonu’na
başvuran bir vatandaşımıza, “Geçmişteki uygulamalar öğretmenlik mesleğinin bedensel engelli bulunanlar tarafından icra edilebilecek mesleklerden
olmadığını göstermiştir. Öğretmenlik
engelli tarafından icra edilemez. Özürlü öğretmen yerine, özürlü personel
istihdam ediyoruz ” cevabını vermişti.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu cevabı
Anayasa’ya ve kanunlara aykırıdır.

Şöyle ki; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda, “Kurum ve kuruluşlar
çalıştırdıkları personele ait kadrolarda
yüzde 3 oranında özürlü çalıştırmak
zorundadır” hükmü yer almaktadır.
MEB, bu hüküm doğrultusunda özürlü
personel çalıştırdığını ifade etmektedir. Ancak diplomasında ‘öğretmen’
yazan bir kişi neden kendi mesleğini icra etmek yerine, Milli Eğitim
Bakanlığı’nda başka bir görevde çalışsın? Şayet üniversitelerimiz, engelli vatandaşlarımıza öğretmenlik
diploması veriyorsa, devlet onların
mesleklerini yapmaları için gerekli
koşulları sağlamak zorundadır. Dolayısıyla bu hüküm, ‘öğretmen’ unvanı için de geçerli olmalıdır.

Öte yandan Millî Eğitim Bakanlığı
Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Atama çeşitleri” başlıklı 12. Maddesinde “Bedensel
engellilerin ataması” ifadesine yer vermektedir. Konuya ilişkin MEB Personel Genel Müdürlüğü’nün 25.11.2010
Tarih ve B.O8.0 PGM 0.09.01.0170034 Sayılı Özürlü Personel Alımı
konulu yazısı da bulunmaktadır. Ayrıca Anayasa’da engelli vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılık getirilmiştir. 2010
yılındaki referandumla yapılan değişiklikle, Anayasası’nın 10’uncu maddesine, “Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp
ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile
malul ve gaziler için alınacak tedbirler
eşitlik ilkesine aykırı sayılamaz” fıkrası
eklenmiştir. Madem öyle, inanmadığınız hususları, neden Anayasa’ya koyuyorsunuz? Bu tavrınız, insani olmadığı
kadar etik de değildir.

Görüldüğü üzere mevzuatta engelli öğretmenlerimizin, öğretmen olarak
atanmasına yönelik herhangi bir engel
yoktur. Hatta geçtiğimiz yıllarda engelli
öğretmenlerimizin atanmasına imkân
tanınmıştır. Buna rağmen, engelli öğretmenlerimizin kazanılmış haklarının
geri alınmaya çalışılması inanılır gibi
değildir ve utanç vericidir.
Engelli öğretmenlerimiz, tıpkı
diğer öğretmenlerimiz gibi Eğitim
Fakültelerini kazanmış, okullarından başarıyla mezun olmuş, engelli vatandaşlarımız için yapılan
ÖMMS’den yeterli puan almışlardır.
Karşılarına çıkan tüm engelleri aşarak, öğretmenlik diploması alan, ancak bu kez de MEB’in engeline takılan öğretmenlerimize yapılan bu
muamele neyin nesidir?

Milli Eğitim Bakanlığı’na sesleniyoruz: Belki farkında değilsiniz ama bu
gençlerimizin diplomalarında ÖĞRETMEN yazıyor, ÖĞRETMEN KİMSE SİZDEN LÜTUF BEKLEMİYOR,
ENGELLİ ÖĞRETMENLERİMİZ SADECE HAKKI OLANI İSTİYOR.

ENGELLİ
OLMAYI,
ÖĞRETMENLİK YAPMAYA ENGEL OLARAK GÖREN BU ZİHNİYETİ TÜRK
EĞİTİM-SEN OLARAK ŞİDDETLE
KINIYORUZ. Buradan soruyoruz:
Bir görme engelli öğretmenimiz ya
da başka bir bedensel engeli bulunan öğretmenimiz neden sınıfta öğrencilere ders anlatamasın?

Engelli öğretmenlerimizin bilgilerini öğrencilerine aktarmasında

ne gibi bir sakınca var ki, engelli öğretmen ataması yapmıyorsunuz?

Bu gençlerimizi hayattan dışlayarak, mesleklerini yapmaktan
alıkoyarak, öğrencileri ile kucaklaşmalarına engel olarak ne elde etmeye çalışıyorsunuz? Onları yalnızlığa, çaresizliğe, işsizliğin kucağına
ittiğinizin farkında mısınız?

Ne yazık ki Milli Eğitim Bakanlığı elinde olsa, engelli gençlerimize eğitim fakültelerinin de kapısını
kapatacak. BÖYLE BIR AYMAZLIK,
BÖYLE BIR AYRIMCILIK, BÖYLE
BIR GADDARLIK, BÖYLE BIR INSAN HAKKI IHLALI OLABILIR MI?
Engelli personel çalıştırmak başka
bir şey, engelli vatandaşlarımızın öğretmen olarak görevlerini icra etmesi
başka bir şey. Siz bu hakkı engelli öğretmenlerimizin elinden alırsanız, onların CAN DAMARINI kesmiş olursunuz.

Tüm bu nedenlerden dolayı Türk
Eğitim-Sen olarak Milli Eğitim
Bakanlığı’na yazı yazdık. Bakanlığın
engelli öğretmen adaylarının, tıpkı
diğer öğretmen adayları gibi değerlendirilerek, yasa ve yönetmeliklerin amir hükümleri doğrultusunda atamalarının yasada belirtilen
kontenjanlar dahilinde yapılmasını
istedik. BAKANLIK ARTIK ÖTEKILEŞTIRME POLITIKALARINA SON
VERMELI, TÜM ÖĞRETMENLERIMIZI KUCAKLAMALI, ENGELLI ÖĞRETMENLERIMIZE IKINCI SINIF INSAN MUAMELESI YAPMAMALIDIR.

Engelliler Konfederasyonu üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı önünde engelli öğretmen
atamalarının yapılmamasını protesto etti. Türk Eğitim-Sen olarak eyleme destek verdik
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4/C’LİLER İÇİN YÜRÜDÜK, ANKARA’YI İNLETTİK

diyeceğinizden hiç kuşkum yok.Ama
şimdi mücadele zamanı ve biz her türlü
haksızlığa karşı, sizlerle birlikte, omuz
omuza, yürek yüreğe, haklarımızı alıncaya kadar, hiç durmadan mücadele
edeceğiz.” dedi.
4/C’LİLERİN HAYATI BİR DRAMA
DÖNÜŞTÜ”

“4/C İnsanlık Ayıbıdır” sloganıyla, Türkiye Kamu-Sen tarafından
Ankara’da gerçekleştirilen çalıştay,
11 Ocak 2013 cuma günü Kızılay’daki basın açıklamasıyla başladı. 4/C
mağdurlarının sıkıntılarını ve seslerini
meydanlara taşıyan Türkiye KamuSen, gerçekleştireceği çalıştayla 4/C
mağdurlarının taleplerini hükümete
duyurma amacı taşıyor. Çalıştay, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk ve Türkiye’nin 81 ilinden gelen
4/C temsilcilerinin katılımıyla Kızılay’da
gerçekleştirilen basın açıklamasının
ardından resmen başlamış oldu.Basın
açıklamasına Türk Sağlık-Sen Genel
Başkanı Önder Kahveci, Türk BüroSen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş,
Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı
Nuri Ünal, Türk Enerji-Sen Genel Başkanı Celal Karapınar, Türk Haber-Sen
Genel Başkanı İsmail Karadavut, Türk
İmar-Sen Genel Başkanı Necati Alsancak, Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı
Nazmi Güzel, Türk Kültür Sanat-Sen
Genel Başkanı Hasan Hüseyin Yılmaz,
Türk Emekli-Sen Genel Başkanı Osman Özdemir ve Genel Merkez yöneticileri de katıldı.
“4/C’LİLER HAK VERİLMEZ ALINIR
DEMEK İÇİN ANKARA’DA”

Yoğun katılımın olduğu kitlesel basın
açıklamasında bir konuşma yapan Genel Başkanımız İsmail Koncuk, “4/C’liler
bugün hak verilmez alınır demek için
Ankara’dadır” dedi. Koncuk,”Gelecek
derdine düşmüş, adeta yaşamayı unutmuş, ihmal edilmiş, haksızlığa uğramış,
adaletsizliğe uğramış, değerli 4-C’li
çalışanlar, Ekmek parası için eşinden,
anasından, babasından ayrı bırakılmış,
ekmeği ile ailesi arasında tercihe zor-
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lanmış, cefakâr kardeşlerim, Küresel
sermayenin esiri olmuş, gözlerini vatandaşa dikmiş, üretmeden büyüme,
ter akıtmadan çok para kazanma peşinde koşan idareciler yüzünden işyerleri özelleştirilmiş, işsizlikle tehdit edilip,
çileye mecbur bırakılmış kardeşlerim,
Türkiye Kamu-Sen olarak düzenlediğimiz toplantımıza, kutlu mücadelemizin,
er meydanına, Ankara’ya, güçlü sesinizi duyurmaya, hoş geldiniz, sefalar
getirdiniz. Ekmek paranızı kazanmak
için imzaladığınız sözleşmeler, idarecilerin iki dudağı arasına bırakılmışken
Türkiye’nin dört bir yanından kalkıp buraya gelmek, haksızlıkla, hukuksuzlukla, alın terinizi, emeğinizi çalanlara ses
vermek, “hak verilmez alınır” demek
için Ankara’dasınız. Siz; birlikteliğin verdiği güce güvendiniz, insanca yaşama
iradesini göstermek için buraya geldiniz. Siz, burada bu Ankara soğuğunda,
meydanlarda, hak mücadelesi verirken, birileri sıcak köşelerinde oturuyor.
Türkiye Kamu-Sen, bugün Türkiye’nin
dört bir yanından gelen 4/C’li çalışanlarımızın sorunlarını gözler önüne sermek, haksızlıklara “dur” demek için
bütün imkânlarını ve gücünü seferber
etmişken, bazı sözde sendikalar, sırça
köşklerde, siyaset yalakalığı yapıyorlar.
İnşallah birlikte, gücümüze güç, sesimize ses katarak, verdiğimiz mücadelede,
başarılı olacak, çocuklarımızın geleceğine, alın terimize göz dikenlerden hep
birlikte hesap soracağız. Şimdi siz 4/C’li
çalışanlarımızın sorunlarına kör bakanlar, seslerine kulak tıkayanlar, o zaman
geldiğinde sıcak köşelerinden verecekleri demeçlerle yapılanları sahiplenmeye çalışacaklar. İşte o zaman, hırsızlığı,
haksızlığı meslek haline getirenlere ve
bunlara destek olanlara da sizin “dur”

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk, 4/C’li personelin hayatının artık bir drama dönüştüğünü
söyleyerek, “Kendi insanını görmeyen,
önem vermeyen bir anlayışla “bu ülke
nereye gidiyor?” sorgulamasını hep
birlikte yapmalıyız.” dedi. İsmail Koncuk, “Bugün ne yazık ki, 4/C’li personelimizin hayatı bir drama dönüşmüştür. Hükümet, çığ gibi yığılan sorunları
görmezden gelmektedir. Küreselleşme
denilen illet ve onun ülkelere dayattığı
ekonomik model, çalışanların iş güvencesinin olmadığı, alınıp satıldığı, kiralandığı, istenildiğinde işten çıkarıldığı
bir yapı istiyor.Bu kimseler, devletin
vatandaşına parasız hizmet vermesini
istemiyor.Onlara göre, her şey özelleşmeli ve para ile satılmalı.Bu sistemde,
her çalışanın işsizlikle tehdit edildiği,
sendikasız, dayanaksız, güvencesiz ve
güçsüz bırakıldığı; düşük ücretli, düşük
maliyetli bir istihdam piyasası yaratılmak temel hedeftir.Kamu çalışanı kavramını ortadan kaldırmak, çalışanları iş
güvencesinden yoksun olarak istihdam
etmeye çalışmak için, sahneye konulan oyunun farkındayız.Devletin asli ve
sürekli görevleri, iş güvencesi olmayan, yer değiştirme hakkı tanınmayan,
nakil imkânı olmayan; annesi, babası,
çocukları ve eşi ile işi arasında seçim
yapmaya zorlanan, geçici personel eliyle gördürülmek isteniyor. Bu iktidarın
icadı olan 4/C’li çalışan sayısı 50 bine
dayandı. Çağrı usulüne göre, kısmi zamanlı, geçici, esnek istihdam modelleri
dayatılmakta, kayıt dışı istihdam hızla
artmaktadır. Bu hükümetin istihdam
politikası, özelleştirme, sendikasızlaştırma, güvencesizleştirme ve köleleştirmedir. Ekmeğini kazanmak için geride
annesini, babasını, eşini, gözü yaşlı
yavrusunu bırakıp, başka şehirlere gitmek zorunda kalmanın acısını yetkililer
biliyorlar mı acaba? Son yıllarda, sayısı
hızla artan 4/C’li geçici personelin yaşadığı dram, yetkililer tarafından nasıl
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görülmez? Kendi insanını görmeyen,
önem vermeyen bir anlayışla “bu ülke
nereye gidiyor?” sorgulamasını hep birlikte yapmalıyız.” dedi.
“4/C’LİSİN SEN, ÖYLE KAL” DİYEN
BİR ANLAYIŞLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

“4/C’li kardeşlerim; sorunlarınızı biliyoruz” diyerek konuşmasına devam
eden Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, bu hafta sonu Türkiye Kamu-Sen’in gerçekleştireceği 4/C
çalıştayında bu insanlık dramının dile
getirileceğini kaydetti. Koncuk, “Bugün
basın toplantımızla başlayan ve hafta
sonu da, yapacağımız çalıştayla devam
edecek süreçte, bir mesleki sorunu değil; bir insanlık dramını dile getireceğiz.
Evet; bugün 4/C’li çalışanlarımızın sorunu, bir insanlık dramı haline gelmiştir.
Siz yılın tamamında çalışma imkânına
dahi sahip değildiniz. Birlikte verdiğimiz
mücadeleyle sözleşme süreleriniz uzatıldı. Sendikalara üye olma hakkınız bile
yoktu. Direndik ve kazandık. Bir kısmınız, özelleştirme mağduru olmuş, işinizi
kaybetmiş, bir dayatmaya maruz kalmışsınız. Hastalanmanız durumunda, maaşınız kesiliyor. Aileniz yok sayılıyor; aile
yardımından faydalandırılmıyorsunuz.
Çocuklarınızın ihtiyaçları dikkate alınmıyor. Hükümet, ailenizi ve çocuklarınızı
dahi hesaba katmıyor.İnsan haklarına
aykırı uygulamalara maruz bırakılıyorsunuz. Sonra da çıkıp, buna adalet diyenler var. Size reva görülen haksızlığı,
kalkınmanın temeli olarak görenler var
ama yine direneceğiz. Yine çalışacağız.
Yine kazanacağız. Bugün, çalışanlarını
aile yardımından mahrum bırakan bir
anlayışla karşı karşıyayız. Bugün, çalışanları arasında ayrımcılık yapan bir anlayışla karşı karşıyayız. Bugün, aynı yerde görev yapan bir çalışanına ek ödeme

veren, diğerine vermeyen;

Birine döner sermaye ödeyen diğerine ödemeyen; Birine yükselme imkânı
sağlayan, diğerine 21. yüzyılda, çalışanlarını 990 TL’ye mahkûm eden bu
anlayışa yuh olsun!Çalışanına “en fazla
30 gün hastalanabilirsin” diyen bu anlayışa yuh olsun! İnsanını açlığa, yoksulluğa, ekmeğe muhtaç hale getiren bu
anlayışa yuh olsun! Çalışanını ekmek
peşine düşürüp, bugününü, yarınını karartan bu anlayışa yuh olsun!” dedi.
“BU AÇMAZDAN KURTULMANIN
TEK YOLU İŞ GÜVENCESİ
VERİLMESİDİR”

Türkiye Kamu-Sen’in sıkıntıları gördüğünü belirten Genel Başkan İsmail
Koncuk, “çalışanları bu açmazdan kurtarmanın tek yolu, iş güvencesi yani onlara kadro verilmesidir” dedi. Koncuk,
“Gidişat, karanlık bir geleceği işaret ediyor. İş güvencemiz elimizden alınmak isteniyor. 4/C’li geçici statüde çalışanların
sayısı 50 bine dayandı. Bu gidişle, gelecekte hepimizin çocukları, güvencesiz
bir hayata mahkûm edilecek. Türkiye
Kamu-Sen olarak, bu gerçeği görüyor
ve herkesi geleceğine sahip çıkmaya
davet ediyoruz. Özelleştirmelerle kamu
kurumlarını peşkeş çekip, çalışanlarını
insanlık dışı şartlarda çalışmaya zorlayanlardan, Aileleri parçalayanlardan,
çocuklarımızı taşeron şirketlerin kölesi
yapmak isteyenlerden, mutlaka hesap
sorulmalıdır. Çalışanlarımızı bu açmazlardan kurtarmanın bir tek yolu vardır.
O da iş güvencesidir; kadro verilmesidir. Sorun ortada; çözüm bellidir. Artık
hükümet buradan yükselen haykırışa,
hafta sonunda çalıştayımızdan çıkacak
taleplere kulak vermelidir. İktidar buradan yükselen sesimizi duyup, bir kere
de hayırlı bir işe imza atmalıdır. Türkiye

Kamu-Sen olarak, yolu açın, Çalışana
hizmet edin, Zulme son verin, Hakkı teslim edin diyoruz. Herkesi emeğe
saygıya, hakkı hak edene teslim etmeye çağırıyor; buradan bir kez daha gür
bir sesle, 4/C’li çalışanların çilesine son
verin diyoruz. Biz, çalışanlarımızın her
sözleşme döneminde, her sabah uyandığında “acaba yarın da çalışacağım bir
işim olacak mı?” diye endişelenmesini
istemiyoruz. Biz, kaderimizin, siyasetçilerin, idarecilerin, patronların iki dudağı
arasına hapsedilmesini istemiyoruz.
Biz, çocuklarımızın taşeron firmaların
esiri haline getirilmesini istemiyoruz.
Biz, sözleşmeli kölelik istemiyoruz. Biz,
insan onuruna yaraşır bir hayat, ailemize yetecek kadar bir ücret istiyoruz.
Ailemizle birlikte, annemiz, babamız,
eşimiz ve çocuklarımızla bir arada yaşama hakkımızı istiyoruz.Biz, mutlu, huzurlu ve güvenli bir hayat istiyoruz.Biz,
sendikal haklarımızı istiyoruz.Biz, geleceğimize sahip çıkılmasını istiyoruz.
Biz, tüm kamu çalışanlarına kadro ve iş
güvencesi istiyoruz
“BİLİN Kİ, ZULÜMLE ABAD
OLUNMAZ, ZULÜMLE ABÂD OLANIN
AKIBETİ BERBÂD OLUR”

Konuşmasının sonunda yetkililere
seslenen Genel Başkan İsmail Koncuk,
kamudaki sözleşmeli ve geçici personel istihdamına son verilmesi çağrısında bulundu.“4/C’li köleliğe dur demek, bu insanlık dramına son vermek
amacıyla düzenlediğimiz çalıştayımıza
gelen, gelemeyip yüreğini buraya gönderen tüm üyelerimize ve çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum.
Bu mücadelede, bizimle birlikte olan,
hakkın, hukukun ve doğrunun yanında
olan herkese selam olsun. Buradan
yetkililere sesleniyorum, Kamuda sözleşmeli ve geçici personel istihdamına
son verin! Devletin devamlılığı ilkesine
uymayan, insan haklarıyla bağdaşmayan, 4/C uygulamasından vazgeçin! Ya
adam gibi bir personel politikası ortaya
koyun ya da “ben devleti iyi yönetiyorum” diye ortada gezmeyin! 2011 yılında seçimlerden önce 4/C’lilerin de aile
yardımından faydalanacağı yolunda
verdiğiniz sözü tutun! Elinizdeki gücü,
seçim malzemesi yapmayın! Bu ülkenin
yöneticisi olduğunuzu ispat edin! Artık
bu zulme bir son verin!Bilin ki, zulümle abad olunmaz; zulümle abâd olanın
akıbeti berbâd olur.” diyerek sözlerini
noktaladı.

21

TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye’nin Sendikası 20 Yaşında

SAYIN DİNÇER, EŞ DURUMU ATAMASI NE OLDU?

Milli Eğitim
Bakanlığı,
Sayın Ömer
Dinçer başta
olmak üzere,
İnsan Kaynakları Genel
Müdürü Hikmet Çolak,
öğretmen ve
eğitim çalışanlarının yaşadıkları tüm
problemlere, hem gözlerini hem kulaklarını hem de vicdanlarını kapatmış
bir profil çizmektedir.
Sayın Başbakana soruyoruz: Bu
Milli Eğitim Bakanı ve acemi, vicdanı
körlenmiş bir kısım bürokratlarla nereye gidiyorsunuz? Sayın Başbakan,
Ankara’da ilan verdiğiniz reklam panolarında, şu cümleleriniz çok dikkat
çekici ve doğru, diyorsunuz ki;” AİLE
DEĞERLERİ, TOPLUMSAL DEĞERLERİMİZİN TEMİNATIDIR.”
Sayın Başbakan; aile bütünlüğü olmadan, aile değerlerini kim nasıl oluşturabilecek, kim koruyabilecektir? Bir
birinden ayrı illerde, 150-200 kilometre uzakta ayrı ilçelerde görev yapmak
zorunda bıraktığınız yüzlerce öğretmen, artık aile değerlerinin ne kadar
önemli olduğunu unutmak üzeredir.
“1 çocuk iflas, 2 çocuk iflas, 3 çocuk
ancak durumu kurtarır.” Sözü de size
aittir. Anlaşılan bu sözünüz öğretmenleri kapsamamaktadır. Çocuğu olan-
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lar, çocuk yaptığına pişman edilmiş,
evlenenler ise çocuk yapma imkânı
bulamamaktadır.
Sayın Başbakan; Milli Eğitim Bakanı olarak getirdiğiniz Bakan Ömer
Dinçer’in ilk icraatı, eş ve sağlık özründen yapılan tayinleri kısıtlamak olmuş,
öğrenim özrünü tamamen ortadan
kaldırmıştır. Daha önceki Milli Eğitim
Bakanları döneminde şubat ve yaz aylarında yapılan özür grubu tayinleri artık yılda bir defa yapılmaktadır. Bu, bir
defa yapılan yer değiştirmelerde de,
puan üstünlüğü ve kadro boşluğu şartı
aranmakta, var olan kadro boşlukları
da açık gösterilmeyerek aile bütünlüğü
inatla sağlanmamaktadır.
Ömer Dinçer özür grubu tayinlerini
yapmamaya adeta ant içmiş bir görüntü içindedir. Öyle ki, aile bütünlüğünü
sağlamak isteyenlere zorla alanlarını
değiştirmiş ve o şekilde eşinin yanına
gitmesini sağlamıştır. Bir başka ifade
ile, öğretmenler, bir zulmü halletmek
için, başka bir zulme boyun bükmek
zorunda bırakılmıştır. Bir Milli Eğitim
Bakanı, hem de çok bildiğini söyleyen
bir Milli Eğitim Bakanı, öğretmenin uzmanlaştığı alandan uzaklaşmasını, hiç
bilmediği bir alana geçmesini isteyebilir mi? Bunu yapan bir milli eğitim bakanı, hala o makamda gönül rahatlığı
ile oturabilir mi?
Sayın Başbakan; öğretmenler her

bakımdan mağdur, ekonomik olarak
mağdur, Ömer Dinçer’le beraber, kazanılmış hakları da sürekli geriliyor. Eş
durumu, aile bütünlüğü demektir, aile
bütünlüğü aile değerlerinin yaşaması
demektir. Bütünlüğünü sağlayamayan eşlerin eğitim öğretim faaliyetini
de sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi
mümkün değildir.
Bakan Ömer Dinçer, 2012 yılı Şubat
ayında eş durumunda atama yapmıştır. Türk Eğitim Sen’in yaptığı eylemlerle de olsa, geçtiğimiz Şubat ayında
özür grubundan yer değişikliği yapmışsanız, bu Şubat ayında da yapacaksınız. Adil olmaktan, haktan bahseden
Sayın Bakan, geçen yıl hangi sebeple eş durumu ataması yaptıysa, 2013
Şubat ayında da, aynı hakkı vermek
zorundadır. Vicdan, akıl, izan bunu gerektirmektedir.Sağlık özrünü zamanla
sınırlamak ise, insani hiç bir gerekçe
ile açıklanamaz. Öğrenim özrünü de,
adının önünde prof olan bir milli eğitim
bakanının kaldırması unutulacak bir
rezalet değildir.
Türk Eğitim Sen olarak, Sayın Bakan’ın bu konudaki çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Ömer Dinçer’i,
öğretmenleri gerçekten sevmeye davet ediyoruz. Sayın Başbakanın da bu
yaşananları görmesini diliyoruz, aksi
takdirde, aile değerleri ile ilgili açıklamaları, sadece reklam panolarında
kalacaktır.
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TÜRKİYE KAMU-SEN ÜYELERİNE 15 BİN
LİRA TUTARINDA FERDİ KAZA SİGORTASI

Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi
veBüyükkaya Sigorta Brokerliği ve Vakıf Emeklilik arasında yeni bir anlaşma
imzalandı
Yapılan anlaşma çerçevesinde tüm
Türkiye Kamu-Sen üyeleri Büyükkaya
Sigorta Brokerlik ve Vakıf Emeklilik güvencesi altına alındı.
Yapılan anlaşmaya göre Türkiye
Kamu Sen’e bağlı sendikların üyeleri
Grup Ferdi Kaza Sigortası ile sigortalanmıştır. Yapılan anlaşma ile primleri
sendika tarafından ödenerek üyelerimizin tamamı 15 Bin lira tazminatlı ferdi
kaza sigortasından faydalanabilecektir.
Ferdi Kaza sigortası;kaza sonucunda
meydana gelen, kalıcı sakatlık ve ölüm
hallerini kapsamaktadır. Sendikamızın
Grup Ferdi Kaza Sigortası kesintisiz
onbir yıldır devam etmektedir.
Misyonunu, “Temsil ettiğimiz kişi ve
kurumlar için, riskleri doğru değerlendirerek güçlü sigorta şirketleri kanalıyla
en uygun poliçe teminatlarını en iyi fiyat
ve koşullarla sunabilmek” olarak niteleyen Büyükkaya Sigorta Brokerlik ve Vakıf Emeklilik bundan böyle Türkiye’deki

tüm sigorta şirketlerinin ürünlerini tek
bir noktada avantajlı şekilde Türkiye
Kamu-Sen üyelerine de sunacak.
Emeklilik sigortaları ise öncelikle Vakıf emeklilik ve diğer branşlarda
önde gelen sigorta şirketlerinin tümüyle
Türkiye Kamu-Sen üyelerine Büyükkaya Sigorta aracılığıyla hizmetlerini sunacak.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk yapılan anlaşmaya
ilişkin olarak, üyelerimiz adına yapılan
bu anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.
Genel Başkan Koncuk, “yaklaşık 40
yıldır sigortacılık alanında hizmet veren
Büyükkaya Sigorta ve Brokerlik şirketi
tecrübe ve güveni bir araya getirmiş bir
markadır. Türkiye Kamu-Sen ailesi olarak her alanda üyelerimizin geleceğini
düşünen adımlar atıyor, üyelerimizin ve
yakınlarının geleceğe güvenle bakabilmesi için her türlü imkanımızı seferber
ediyoruz. Allah esirgesin ama bu anlaşmayla üyelerimizin başına gelebilecek
bir kaza ve ölüm durumunda 15 Bin TL.
tutarında bir ferdi kaza sigortası geride
kalanlar için bir dayanak olacaktır. Tüm

üyelerimizin sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmesini diliyor, yapılan anlaşmanın üyelerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.
Dask, kasko, konut ve trafik gibi birçok hizmet alanında faaliyet gösteren
Büyükkaya Sigorta Brokerliği temsilcileri ise bundan böyle Türkiye KamuSen üyelerine hizmet verecek olmaktan
büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.
Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi olarak; bu güne kadar Ferdi Kaza Sigortası
kapsamında ödenmesini sağladığımız
vefat ve maluliyet teminatları aşağıdaki
şekildedir:
2003 yılında teminat 1milyar TL olup
18 üyemiz için 14 milyar 400 milyon TL,
2004 yılında teminat 5 milyar TL olup
15 üyemiz için 71 milyar 250 milyon TL,
2005 yılında teminat 5 milyar TL
olup 21 üyemiz için 105 milyar TL,
2006 Yılında teminat 5 Bin YTL olup
29 üyemiz için 145 bin YTL,
2007 yılında teminat 5 bin YTL olup
22 üyemiz için 110 bin YTL,
2008 yılında teminat 5 bin YTL (5.
aydan itibaren 10 bin YTL)11 üyemiz
için 95 bin YTL,
2009 yılında teminat 10 bin TL olup
15 üyemiz için178.900 TL,
2010 yılında teminat 10 bin TL olup,
23 üyemiz için 194 bin 800 TL,
2011 yılında teminat 10 bin TL olup
22 üyemiz için 206 bin 600 TL,
2012 yılında teminat 15 bin TL olup
19 üyemiz için 260 bin TL olmak üzere
bu güne kadar 1 Milyon 380 bin 950 TL
ödenmiş bulunmaktadır.
Türk Eğitim - Sen Genel Merkezi
olarak bütün üyelerimize ve yakınlarına sağlıklı, başarılı bir ömür, hayatını
kaybeden üyelerimize de bir kere daha
Cenab-ı Allah’tan rahmet ve yakınlarına
başsağlığı diliyoruz.
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SİVAS’TA EĞİTİM ÇALIŞANLARI İLE
BİRARAYA GELDİK

Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, 13-14 Aralık tarihleri
arasında Sivas’ta sendikal faaliyetlerde bulundu. Akkaş, 13 Aralık tarihinde Kangal ilçesinde öğretmenlerle
bir araya geldi, 14 Aralık tarihinde de
Cumhuriyet Üniversitesinde üyelerimiz
ile toplantı gerçekleştirdi. Cumhuriyet
Üniversitesi’nde yapılan toplantıda
Cumhuriyet Üniversitesi Eski Rektörü
Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, Türk Ocakları Eski Başkanı Necip Günaydın, Kredi
ve Yurtlar Kurumu çalışanları ve üniversite çalışanları hazır bulundu.

Toplantının açılış konuşmasını Sivas Şube Başkanı Muzaffer Karadağ
yaptı. Daha sonra bir konuşma yapan
Genel Sekreter Musa Akkaş, gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde
bulundu. YÖK Kanun Tasarısı ile ilgili
Türk Eğitim-Sen’in tekliflerini anlatan
Akkaş, sendikamızın düzenlediği üniversite çalıştayı hakkında bilgi verdi.
Türk Eğitim-Sen’in talebinin özerk ve
demokratik üniversiteler olduğunu kaydeden Akkaş şunları söyledi: “YÖK
Kanununda üniversite çalışanlarının
beklentilerine cevap verecek şekilde
bir yasal değişiklik yapılmalıdır. Katılımcılığı ve demokrasiyi esas alan bir

AÇTIĞIMIZ DAVA
MEB’E GERİ
ADIM ATTIRDI…
Türk Eğitim Sen Genel Merkezi olarak iptal davası açtığımız şube müdürlüklerine sınavsız ve keyfi atama yapma amaçlı olarak
çıkarılan 2012/44 sayılı genelge,29.12.2012
tarihli ve 2012/46 sayılı müsteşar imzalı genelge ile yürürlükten kaldırıldı.
Türk Eğitim Sen Genel Merkezi olarak şube müdürlüğü görevlendirmelerini
yakından takip ederek hukuksuz olarak yapılan tüm görevlendirmelerin karşısında hukuki mücadelemize devam edeceğiz.
MEB’in bu konuda yapacağı en doğru şey,bir an önce şube müdürlüğü sınavı
yapmaktır.Genelge iptali şunu göstermektedir ki MEB, bu genelgeyi çıkarırken
tamamen öngörüsüz davranmış ve sonuçlarını hesaplamamıştır.MEB bürokrasisinin başta Sayın Bakan ve müsteşar olmak üzere bu işlerden zerre kadar
anlamadığı bu vesile ile bir kez daha ortaya çıkmıştır.Başta Sayın Bakan ve müsteşar olmak üzere MEB bürokrasisinin bir “acemiler ordusu”olduğunu defalarca
dile getirmiştik.Bu genelge fiyaskosu da bunu açıkça ortaya çıkarmış,Türk Eğitim
Sen’in haklılığı bir kez daha ortaya çıkmıştır.
Bu vesile ile Türk Eğitim Sen olarak bu tür hukuksuzluklara geçit vermeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz.

24

seçim sistemini savunuyoruz. Üniversiteleri; akademik personelin, idari
statüde çalışanların, öğrencilerin, eğitim sendikalarının ve sivil toplum örgütlerinin beraber yönettiği bir modeli
savunuyoruz. Üniversite çalışanlarının
ekonomik ve özlük haklarının düzeltilmesini istiyoruz. Türk Eğitim-Sen olarak; Türk kültürü ve milli değerlerin geliştirilmesinde, üniversite çalışanlarının
göz ardı edilmemesi konusunu dikkate
alarak hazırlıklar yaptık, çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz.”
4+4+4 sisteminde yaşanan sıkıntıları da gündeme getiren Akkaş, alan
değiştiren öğretmenlerin dramına da
değindi.
Kamuda başörtüsü serbestliğinden
yana olduklarını kaydeden Akkaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizde özellikle iki kesim var ki, yıllarca birisi dini
istismar ederek, diğeri de din karşıtlığı üzerinden siyaset yapmaktadır. Bu
anlayışlar toplumu germekte, kamplara ayırmaktadır. Memur-Sen Genel
Başkanı, her nedense başörtüsü konusunu Başbakan ile görüşme yerine,
başörtüsü eylemlerini başlatmıştır. Bu
sendikayı, çalışanların mağduriyetine
yönelik eylemlerde göremedik. Bunlar,
iş bırakma kararı alıp, bu kararlarından
vazgeçerler. Bunlarda samimiyet göremiyorum. İki gün sonra da her şeye sahip çıkarlar. Bu sendika, istismarcıdır.”

AÇIK LİSE DERS
YÜKÜNÜN NORMA DAHİL
EDİLMESİ TALEBİMİZE
MEB’İN CEVABI
Türk Eğitim-Sen olarak MEB’e
bağlı mesleki açık liselerdeki yüz
yüze eğitime dayalı ders ve atölye
uygulamalarıyla ilgili ders saatlerinin
yüklerinin norm kadro hesaplanmasında dikkate alınması için Milli Eğitim Bakanlığına yazılı başvuruda bulunmuştuk.

Bu hususta Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yazımıza cevap gelmiştir. Söz
konusu cevabi yazıda MEB’e Bağlı
Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin
Yönetmelik değişikliği çalışmalarında mesleki açık liselerdeki yüz yüze
eğitime dayalı ders yüklerinin norm
kadro hesaplanmasında talebimizin
dikkate alınacağı belirtilmiştir.

TÜRK EĞİTİM-SEN
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TEKNOLOJİ VE TASARIM MAĞDURLARI
Hukuk Köşesi

2012-2 atama döneminde ilk atama
kapsamında Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğine ataması yapılmış onlarca
öğretmenin ataması Milli Eğitim Bakanlığınca 80 Sayılı Talim ve Terbiye
Kurulu kararına göre atandığı, Teknoloji ve Tasarım alanın mezun olduğu
alana uygun olmadığı gerekçesi ile iptal edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı onlarca öğretmeni önce atamış akabinde
ise yapılan atamalarını iptal etmiştir.
Onlarca öğretmen atamalarının yapılması ile birlikte görev yerlerine gitmiş
ve göreve başlamaları gerçekleşmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı sadece Talim
Terbiye Kurulunun çizelgesinde yer
alamadığı gerekçesi ile yapılan atamaları iptal ederken aynı kararının geçici
maddesini değerlendirmeyerek birçok
kişinin mağduriyetine sebep olmuştur.
Şöyle ki; Talim Terbiye Kurulunun
80 sayılı kararında Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği diye bir mezuniyet
alanı bulunmamaktadır. Nitekim; TTK.
80 sayılı kararına göre Teknoloji ve
Tasarım alanına 1- Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği, 2-İş ve Teknik Eğitim Öğretmenliği, 3- Endüstri Ürünleri
Tasarımı Öğretmenliği, 4- Endüstriyel
Tasarım Öğretmenliği mezunları atanabilmektedir.
Hangi bölümlerinden mezun olanların ne öğretmeni olabileceğini ve bu
öğretmenlerin aylık karşılığı okutabileceği dersleri düzenleyen 07 Eylül
2009 tarih ve 80 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararına ekli Millî Eğitim
Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına
Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun
Oldukları Yükseköğretim Programları
Ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar ve eki çizelge ile
belirlenmektedir. Anılan esaslarda 05
Temmuz 2012 tarih ve 97 sayılı karar
ile değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile esasların Geçici 4.maddesi
“Geçici Madde 4 - (Değişik: 05.07.2012
tarih ve 97 sayılı TTKK) 14.07.2005 tarihli ve 192 sayılı Kurul Kararı ile 20062007 Öğretim Yılından itibaren uygulamadan kaldırılan “İş Eğitimi (İş ve
Teknik Eğitimi, Ev Ekonomisi, Ticaret)”
alan öğretmenliğine, 12.07.2004 tarihli

ve 119 sayılı Kurul Kararı eki çizelgede
kaynak gösterilen yükseköğretim programlarında 2009-2010 Öğretim Yılı ve
daha önceki öğretim yıllarında öğrenim
görmekte olup bu programlardan mezun olanların,“ Teknoloji ve Tasarım”
alanı öğretmenliğine atanmalarına herhangi bir öncelik tanınmadan devam
edilir.” Şeklinde değiştirilmiştir. İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi, Ev Ekonomisi,
Ticaret) alan öğretmenliği 14.07.2005
tarihli ve 192 sayılı Kurul Kararı ile
2006-2007 Öğretim Yılından itibaren
uygulamadan kaldırılmıştır. Uygulamadan kaldırılan İş Eğitimi (İş ve Teknik
Eğitimi, Ev Ekonomisi, Ticaret)” alanına kaynak teşkil eden yüksek öğretim
programlarına 2009-2010 öğretim yılı
ve daha önceki öğretim yıllarında öğrenim görmekte olup bu programlardan
mezun olanların öncelik aranmaksızın
“Teknoloji ve Tasarım” alanına atanabilecekleri düzenlenmiştir
2012-2 Öğretmenliğe Atama Ve
Başvuru Kılavuzunun “Ç-Öğretmenliğe
Atanmaya Kaynak Programlar” Bölümü “1.Yurt içi programlar” maddesinde
de; “Ayrıca, Talim ve Terbiye Kurulunun
verdiği görüşlere dayalı olarak aşağıda
belirtilen yükseköğretim programlarından mezun olanlar, bu alanlara kaynak
olarak gösterilen yükseköğretim programlarından mezun olanlar ile birlikte
değerlendirilmek üzere aynı öncelikte
başvuruda bulunabileceklerdir.
b) Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğine; 14.07.2005 tarihli ve 192 sayılı
Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile 20062007 öğretim yılından itibaren uygulamadan kaldırılan iş eğitimi (iş ve teknik eğitimi, ev ekonomisi, ticaret) alan
öğretmenliğine, 12.7.2004 tarihli ve 119
sayılı Kurul kararı eki çizelgede kaynak
gösterilen yükseköğretim programlarında 2009-2010 öğretim yılı ve daha
önceki öğretim yıllarında öğrenim görmekte olup bu programlardan mezun
olanlar teknoloji ve tasarım öğretmenliğine başvurabilecekler, bunlar kaynak
program mezunları ile aynı öncelikte
değerlendirilecektir.” açıklaması da bulunmaktadır.

Av. Çağlar TAKOĞLU
Bu durumda 12.07.2004 tarihli ve
119 sayılı kurul kararında İş Eğitim öğretmenliğine atamaya esas alanı İş ve
Teknik Eğitimi, Ev Ekonomisi ve Ticaret
olanlardan, mezun olduğu yükseköğretim programı Endüstriyel Teknoloji
Öğretmenliği, İş ve Teknik Eğitimi Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği,(İş
Eğitimi Ana Sanat Dalı),Aile Bilimleri ve
Tüketici Öğretmenliği, Aile Ekonomisi
ve Beslenme Öğretmenliği, Ev-İş ve
Ev Ekonomisi Öğretmenliği, Ev Yönetimi Öğretmenliği, İşletme Öğretmenliği
Programlarından 2009-2010 öğretim
yılı ve daha önceki öğretim yıllarında
öğrenim görmekte olup bu programlardan mezun olanlar teknoloji ve tasarım
öğretmenliğine başvuruda bulunabilmektedir.
Bu nedenle, 80 Sayılı Talim ve Terbiye Kurulu kararına göre atama yapılan alan ile mezun olunan alanın uygun
olmadığı gerekçesi ile öğretmenlerimizin görevden alınma kararları hem 80
sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararına ekli Esasların Geçici 4. Maddesine
hem de 2012-2 Öğretmenliğe Atama
Ve Başvuru Kılavuzun ilgili maddesine
aykırılık arz etmektedir.
Bakanlık kendi yaptığı düzenlemelerden habersiz bir şekilde önce
atamaları yapmış daha sonra yaptığı
atamaları iptal ederek onlarca kişiyi
mağdur etmiştir. Bu durumda olan kişilerin konuyu yargıya taşımaları gerekmektedir. Yazı içeriğinde yargıya intikal
edecek dosyada mutlak bulunması gereken mevzuat hükümleri yer almaktadır. Bu kişilerin hak kayıplarını önlemek
adına iptal kararnameleri kendilerine
tebliğ edildikten sonra 60 gün içinde
dava açmaları gerekmektedir. Hatta
açılan davada mahrum kaldıkları mali
haklarını da dava açma tarihi itibari ile
yasal faizi ile birlikte tahsilini de talep
edebileceklerdir.
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EL ELE ÇANAKKALE’YE

Türk Eğitim-Sen Bursa 2 No’lu Şube
ile Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün
ortaklaşa yürüttüğü, Osmangazi Belediyesi ve Uludağ Elektrik Dağıtım
Anonim Şirketinin destek verdiği “El
Ele Çanakkale’ye” projesinin tanıtım
toplantısı ve imza töreni 21.12.2012 tarihinde gerçekleştirildi.
İmza töreni ve tanıtım toplantısına;
Vali Muavini Eyüp Sabri Kartal, Yıldırım
Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, UEDAŞ Genel Müdürü Mehmet
İslamoğlu, Bursaspor Teknik Direktörü
Ertuğrul Sağlam, Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Mehmet Ekiz Ve
Nebahat Sezgin İle Kamu-Sen’e Bağlı
Şubelerin Şube Başkanları ilk gezi turuyla Çanakkale’ye giden 10 okuldan
öğrenciler ve diğer davetliler katıldı.
Açılış ve tanıtım konuşmasını yapan Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı
Selçuk Türkoğlu, “Milletlerin hayatında tarihi geçmişin büyük bir yeri vardır. Varlığını devam ettirmek azminde
olan milletler tarihe, özellikle de kendi
tarihlerine önem vermek zorundadır.
Milli tarih, her şeyden önce milli şuur
demektir. Milletleri ayakta tutan, onlara
hayat veren, yaşama ve ilerleme kararlılığı aşılayan başlıca güç hiç şüphe
yok ki milli şuurdur. Milli şuurun güçlenmesi için milli tarihin bilinmesi, tarihi
olayların neden ve sonuç ilişkisi içinde
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu
aziz milletin kaynaşması güçlenmesi
ve geleceğe ve daha güvenle bakabilmesi için şanlı tarihindeki en önemli
köşe taşlarından birisi de Çanakkale
savaşlarıdır. Çanakkale savaşlarının
genç kuşaklara daha iyi öğretilmesi
amacı ile ‘El Ele Çanakkale’ye’ projesi
Bursa’da hayata geçirilmiştir” dedi.
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2012-2013 ÖĞRETİM YILI
BOYUNCA 10 BİN ÖĞRENCİMİZİ
ÇANAKKALE’YE GÖTÜRÜYORUZ
Bu kapsamda;
1-Projenin süresi 2012-2013 eğitimöğretim yılı süresincedir.
2-Öncelikle Bursa’mızın ekonomik
alt gelir gruplarının yaşadığı bölgelerdeki (Osmangazi-Yıldırım ilçeleri) gezi
yapma imkânı olmayan 8.ci sınıf öğrencilerimiz faydalandırılacaktır.
3-Hedef ilk etapta Bursa’nın 19141915 yılları Çanakkale Savaşında şehit
verdiği 4322 Bursalı şehide karşılık bu
sayıda çocuğumuzu şehitlerimizle buluşturmaktır.
4-Toplam da hedef ise 10 BİN çocuğumuzun Çanakkale’ye taşınmasıdır.
5-Projenin koordinasyonu ve gerekli
yasal düzenlemelerini İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve sendikamız yürütecektir.
6-Proje ile Milli Eğitim ve sendika
tarafından belirlenecek okul ve öğrencileri otobüslerle Çanakkale’ye taşınacak
profesyonel uzman rehberlik hizmeti ve
gidiş dönüş kumanyaları temin edilecektir. Taşıma işlemini yapacak araçların uygunluk ve gerekli şartları taşıyan
ilgili belgeleri ve sigorta işlemleri yapılmış firmalar gerçekleştirecektir.
7-Proje kapsamında ilk 1000 öğrencinin sponsorluğunu UEDAŞ, 2000 öğrencinin Osmangazi Belediyesi, 1000
öğrencinin Türk Eğitim-Sendikası gerçekleştirmektedir.
8-Yapılan ön görüşmelerle İl Genel
Meclisimiz ve BTSO başta olmak üzere kısa bir sürede 10 bin rakamına rahatlıkla ulaşılacaktır.
9-Projenin uygulaması 10 Kasım
2012 de başlamış olup şuana kadar
10 okuldan öğrencilerimiz gitmiştir. Bu
okullarımız Yavuzselim, Haşimişcan,
Ulus, Mevlana, Karapınar, Şirinevler
gibi mahallelerden seçilmiştir.
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SERDAR DENKTAŞ, DOKUZ EYLÜL
DÖRTYOL TEMSİLCİLİĞİ, İLKKURŞUN
ÜNİVERSİTESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
VE NARENCİYE FESTİVALİNDE
KONFERASA KATILDI
TÜRK EĞİTİM-SEN STANDI AÇTI

Hatay 2 No’lu Şube Dörtyol Temsilciliği, yurdumuzun işgal edildiği dönemde düşmana ilk kurşunu sıkarak direniş
hareketinin başlatıldığı Dörtyol’da, günün anısına düzenlenen İLKKURŞUN, NARENCİYE VE KÜLTÜR FESTİVALİ
kapsamında festival alanında TÜRK EĞİTİM SEN standı
açtı.
Sendikamızın 18 yıllık arşivini, geçmişini, mücadelesini,
etkinliklerini sergilediğimiz standımız; Hatay Valisi Sayın
Celalettin Lekesiz, Dörtyol Kaymakamı Hacı Hasan Özyiğit, Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Erdoğan Asarkaya, şube müdürleri, okul müdürleri,
üyelerimiz, eğitim çalışanlarımız, öğrencilerimiz, daire amirleri, çevre ilçe ve belde belediye başkanları ve çok sayıda
vatandaşımız tarafından ziyaret edildi.

Stantta, 18 yıllık geçmişimizi hatırlatan fotoğraf, dergi,
gazete, afiş, bülten ve diğer dokümanlar sergilendi.

İSTANBUL 3 NO’LU ŞUBE, ÜSKÜDAR
KAYMAKAMINA HAYIRLI OLSUN
ZİYARETİNDE BULUNDU

Türk Eğitim-Sen istanbul 3 No’lu Şubemiz; Ankara ili Keçiören İlçesi Kaymakamı iken, Üsküdar İlçe Kaymakamlığı’na
atanan Sayın Mustafa Güler’e 5 Aralık tarihinde hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu.
Ziyarette; Şube Başkanı Ali İhsan Hasanpaşaoğlu, Şube
Teşkilat Sekreteri Muhammet Boydak, Üsküdar İlçe Temsilcisi Mehmet Öztürk ve Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyesi
Volkan Akdeniz hazır bulundu.
Ziyarette Üsküdar İlçesi’ndeki eğitimin durumu ve sorunları i ele alındı.

KKTC Eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Demokrat Parti Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Serdar
Denktaş, 12 Aralık tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Türkiye
Kamu- Sen İzmir İl Temsilciliği ve Türk Dünyası İktisadi Araştırmalar Topluluğu’nun işbirliği ile organize edilen etkinlikte
Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri ile biraraya geldi.

Konferansa Kuzey Kıbrıs TÜRK Cumhuriyeti İzmir Konsolosu Uğur Umar, Kuzey Kıbrıs TÜRK Cumhuriyeti İzmir Konsolosluğu Eğitim ve Kültür Ateşesi Mehmet Öznacar, Yüksek
Öğrenim Kurumu Denetleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlyas
Doğan, Dünya Azerbaycanlıları Kongresi (DAK) Genel Başkanı Dr. Asif Kurban, Türkiye Kamu-Sen İzmir İl Temsilcisi
Nebi Yay ve Türkiye Kamu-Sen’e bağlı İzmir Şube Başkanları, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Başkanı Ahmet Göksan
ve İzmir Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.
Öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve Türkiye Kamu-Sen
üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik kapsamında
‘’Kıbrıs Türklerinin Mücadelesi ve Rauf Denktaş’’ konulu konferansta konuşan Serdar Denktaş, KKTC’nin tarihine ilişkin
önemli anekdotlar paylaştı.

KAYSERİ 1 NO’LU ŞUBE’DEN YILIN
FARK YARATAN ÖĞRETMENİNE ÖDÜL

Başarılı kişi ve kuruluşları ödüllendirmeyi ilke edinen Türk
Eğitim-Sen Kayseri 1 No’lu Şube, 13 Aralık tarihinde sendikamızda yapılan törenle, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
Kayseri’de ‘Yılın Fark Yaratan Öğretmeni’ seçilen S. Burhanettin Akbaş’a plaket takdim etti.
Törende konuşan Şube Başkanı Ali Benli, sendikamız
üyesi Akbaş’ı kutlayarak, bu tür ödüllendirmeleri teşvik açısından sendikal çalışmalarımızın bir parçası olarak gördüklerini belirtti. Burhanettin Akbaş da, Kayseri 1 No’lu Şubeye
gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.
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KIRŞEHİR ŞUBE’DEN KARDEŞLİK
VE BİRLİK İÇİN AŞURE

Türk Eğitim Sen Mucur Temsilciliği Mucur Belediyesi’nin
katkılarıyla 6 Aralık 2012 Cuma günü “Kardeşlik ve Birlik
için Aşure” dağıtım programı düzenledi. Mucur İmam-Hatip
Lisesi’nde pişirilen aşure Cuma namazına müteakiben Merkez Camii önünde Sendika Başkanı Hüseyin KÖMCÜ ve
sendika üyesi öğretmenler tarafından programa iştirak eden
vatandaşlara ikram edildi.   

KÜTAHYA ŞUBESİ
BU YIL EMEKLİ OLAN
ÜYELERİMİZLE BİR ARAYA GELDİ

Türk Eğitim-Sen Kütahya Şubesi, bu yıl emekli olan üyeleri ile biraraya geldi. Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Milli
Eğitim Müdürü ve Müdür Yardımcılarının katıldığı toplantıda, üyelerimize teşekkür plaketi takdim edildi. Bir konuşma
yapan Kütahya Şube Başkanı Mehmet Karabekir, emekliye ayrılan üyelerimize, yeni hayatlarında başarılar diledi.

www.turkegitimsen.org.tr
www.turkegitimsen.org.tr
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TÜRK EĞİTİM SEN MERSİN 2 NOLU
ŞUBESİ İŞ YERİ TEMSİLCİLERİ
TOPLANTISI YAPILDI

Türk Eğitim-Sen Mersin 2 No’lu Şube (Tarsus Şubesi), 10
Aralık 2012 tarihinde iş yeri temsilcilerimizle istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda ayrıca ilçe dışına resen ataması yapılan üyelerimizin durumları da basın açıklamasıyla kamuoyu ile paylaşıldı. İş yeri temsilcileri ile istişare toplantımıza
temsilcilerimiz, ilçe dışına resen ataması yapılan üyelerimiz
ve yerel basının temsilcileri katıldı.

Türk Eğitim-Sen Mersin 2 No’lu Şube Başkanımız Necmettin ELLİBİN, açılış konuşmasında; il genelinde 51,
Tarsus’tan ise 29 öğretmenin görev yaptıkları yerden resen
diğer ilçelere gönderildiğini, bu uygulamanın ise aile bütünlüğünü zedelediğini kaydetti.

SAKARYA ŞUBESİ İŞYERİ
TEMSİLCİLER TOPLANTISI YAPILDI

Sakarya Şubesinin İşyeri Temsilcileri Toplantısı, 21 Aralık 2012 tarihinde yapıldı. Toplantıda, Şube Başkanı Erol
AFŞAR bir konuşma yaptı. AFŞAR, “Son iki yılda bütün
Türkiye’de olduğu gibi Sakarya’da da tüm baskılara rağmen
üye sayımız artmıştır. Bu nasıl oldu? Bu zaman zarfında neler yaptık? Meydanlarda özelleştirme mağdurları vardı, biz
oradaydık.  4-C’liler sokağa döküldü, biz oradaydık. Terör;
öğretmeni, öğrenciyi, polisi, askeri vurdu, gencecik bedenler
toprağa düştü, cenazesinde de biz oradaydık, olayın protestosunda da biz oradaydık. Anayasa’yı değiştireceğiz dediler,
Anayasa Çalıştayı düzenledik, söyleyecek sözümüz vardı.
Eğitim çalışanlarını, kamu çalışanlarını, eş ve çocuklarını
ve ülkeyi ilgilendiren her konuda tavrımız vardı, söyleyecek
sözümüz oldu ve biz oradaydık. Bu sebepten sendikamız
umut kapısı oldu, KPSS mağdurlarından, ataması yapılmayan öğretmenlere, hak kaybına uğrayan çalışanlardan norm
fazlası öğretmenlere, görevde yükselme sınavı açılmadığı
için mağdur olan hizmetli ve memura kadar herkesin ve her
kesimin umut kapısı olduk. Bundan sonra da olmaya devam
edeceğiz” dedi.

TÜRK EĞİTİM-SEN
www.turkegitimsen.org.tr

YENİ DOĞANLAR
• Afyonkarahisar Şube üyelerinden Sevgi
-Ahmet ÇAPRAK çiftinin kızı olmuştur.
• Ağrı Şube üyelerinden Halit Murat
KUZULU’nun çocuğu olmuştur.
• Ankara 2 No’lu Şube MEB çalışanı üyemiz Hatice KESEN’in kızı olmuştur.
• Ankara 2 No’lu Şube MEB çalışanı üyemiz Hasan BALOĞLU’nun kızı olmuştur.
• Ankara 2 No’lu Şube MEB çalışanı üyemiz Muhterem KAYA’nın kızı evlenmiştir.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden İsmail
GÜR’ün ikiz bebekleri olmuştur.
• Bitlis şubesi üyelerinden Nurgül-Kadir
BOZKURT çiftinin “Zehra” adında kızı olmuştur.
• Bitlis şubesi üyelerinden Fatma
AYDOĞMUŞ’un “Zeynep Hatun” adında
kızı olmuştur.
• Bolu Şube üyelerinden Erdem KAYA’nın
kızı olmuştur.
• Bolu Şube üyelerinden Birgül-Yusuf CERİT çiftinin kızı olmuştur.
• Bolu Şube üyelerinden Ayhan MİLLİ’nin
oğlu olmuştur.
• Burdur 1 No’lu Şube üyelerinden Derviş
MERT’in “Bengüsu” isminde kızı olmuştur.
• Bursa1 No’lu Şube üyelerinden Remzi
Tevfik YÜCEL’in kızı olmuştur.
• Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Edibali
KARAKIYIK’ın oğlu olmuştur.
• Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Ali Sami
DİNÇER’in çocuğu olmuştur.
• Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Osman
PİŞKİNER’in ikiz çocukları olmuştur.
• Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Gökhan
TONGA’nın çocuğu olmuştur.
• Denizli Şube üyelerinden Ümran-Coşkun BAZ çiftinin “Buğlem” adında kızı olmuştur.
• Denizli Şube üyelerinden Ümran-Coşkun BAZ çiftinin kızları olmuştur.
• Giresun Şube üyelerinden Erhan
ÖNEN’in çocuğu olmuştur.
• İzmir 3 No’ lu üyelerinden Hafize BABACAN’ ın bir kızı olmuştur.
• İzmir 1 No’ lu Şube üyelerinden Öznur
AYDEMİR’in ‘ Tunahan ‘ adında çocuğu
olmuştur.
• İzmir 1 No’ lu Şube üyelerinden Cengiz
KAYA’nın kızı olmuştur.
• İzmir 1 No’ lu Şube üyelerinden Şeref
ÖZKAN’nın kızı olmuştur.
• Karaman Şube üyelerinden Derya-Keramettin- ELDEN çiftinin çocukları olmuştur.
• Karaman Şube üyelerinden Elif Ebru
BAŞ’ın çocuğu olmuştur.

• Karaman Şube üyelerinden Özlem-Hakan BİLİR çiftinin çocukları olmuştur.

• Konya Şube üyelerinden Çiğdem
BAYKARA’nın kızı olmuştur.

• Karaman Şube üyelerinden Handanİbrahim PORTAKAL çiftinin çocukları
olmuştur.

• Konya Şube üyelerinden Hakan
DURAK’ın kızı olmuştur.

• Karaman Şube üyelerinden Mustafa Kemal ERÇELİK’in çocuğu olmuştur.
• Kırıkkale Şube temsilcisi Aslan
AVŞAR’ın çocuğu olmuştur.
• Kırıkkale Şube üyelerinden Cihat
ÇOLAK’ın oğlu olmuştur.
• Kırşehir Şube Başkanı Bilal TÜRK’ün
torunu olmuştur.
• Kırşehir Şube üyelerinden Mehmet
ÖZDEMİR’in çocuğu olmuştur.
• Kırşehir Şube üyelerinden Fatih
İLHAN’ın çocuğu olmuştur.
• Kırşehir Şube üyelerinden Merve-Murat
TURPÇU çiftinin çocuğu olmuştur.
• Kırşehir Şube üyelerinden Esin-Mehmet
ÖZDEMİR çiftinin çocugu olmuştur.
• Kırşehir Şube üyelerinden Şükrü
DAĞISTAN’ın çocuğu olmuştur.
• Kırşehir Şube üyelerinden Erhan
UMUCU’nun çocuğu olmuştur.
• Kırşehir Şube üyelerinden Hacer
ÖZDEMİR’in çocuğu olmuştur.
• Kırşehir Şube üyelerinden Aslı-Tümay
ALTAN’ın çocuğu olmuştur.
• Kırşehir Şube üyelerinden Derya
DEMİR-BAŞ’ın çocuğu olmuştur.
• Kırşehir Şube üyelerinden Özlen-Ömer
ERUL çiiftinin çocuğu olmuştur.
• Kırşehir Şube üyelerinden Devrim
DEDE’nin çocuğu olmuştur.
• Kırşehir Şube üyelerinden Vedat
AYAS’ın çocuğu olmuştur.
• Kırşehir Şube üyelerinden Şükrü
DAĞISTAN’ın oğlu olmuştur.
• Kırşehir Şube üyelerinden Arife -Erkan
TOSUN’un çocuğu olmuştur.
• Kırşehir Şube üyelerinden Canan-Hadi
BÖGE ‘nin çocuğu olmuştur.
• Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden İlkay
GENCER’in “Deniz” adında bir kızı olmuştur.
• Konya Şube üyelerinden İsmail ÜNAL’ın
kızı olmuştur.
• Konya Şube üyelerinden Özgür
PEKER’in oğlu olmuştur.
• Konya Şube üyelerinden Akın TOKER’in
kızı olmuştur.
• Konya Şube üyelerinden Mücahid
YAVUZ’un kızı olmuştur.
• Konya Şube üyelerinden Adem
KARAKAYA’nın kızı olmuştur.

• Konya Şube üyelerinden Arzu KARAGÜNEY BAHÇE’nin kızı olmuştur.
• Konya Şube üyelerinden Yüksel SERİN’in
kızı olmuştur.
• Mersin 2 No’ lu Şube üyelerinden Ümit
YILDIZ’ın” Berçin” isimli kızı olmuştur.
• Mersin 2 No’ lu Şube üyelerinden Elif
KARAKUYU’nun “Göktürk” isimli oğlu
olmuştur.
• Mersin 2 No’ lu Şube üyelerinden FatmaMurat ŞAHİN çiftinin “Ali Eymen” isimli
oğlu olmuştur.
• Ordu Şube üyelerinden Yasemin POYRAZ SARI -Malik SARI çiftinin çocuğu
olmuştur.
• Ordu Şube üyelerinden Ferdi
CANDAN’ın “Mehmet Efe” adında çocuğu
olmuştur.
• Ordu Şube İlçe Temsilcisi Fatih
DİKBAŞ’ın çocuğu olmuştur.
• Ordu Şube üyelerinden Mine-Bekir EMLEK çiftinin çocuğu olmuştur.
• Ordu Şube üyelerinden Derya KURTBELİ KARA’nın çocuğu olmuştur.
• Ordu Şube üyelerinden Eda-Özer ÖZMEN çiftinin çoçuğu olmuştur.
• Ordu Şube üyelerinden Yasemin
ŞAHİN’in çoçuğu olmuştur.
• Ordu Şube üyelerinden İrfan SET’in
çoçuğu olmuştur.
• Ordu Şube üyelerinden Serhat
KOÇHİSARLI’nın çoçuğu olmuştur.
• Ordu Şube üyelerinden Fahrettin
ÖZDEMİR’in çoçuğu olmuştur.
• Ordu Şube üyelerinden Melek-Orhan
SET çiftinin çoçuğu olmuştur.
• Ordu Şube üyelerinden Olgun Hüsne
ÇÖRTEN’nin çoçuğu olmuştur.
• Ordu Şube üyelerinden Derya-Sadrettin
ERTEK çiftinin çoçuğu olmuştur.
• Ordu Şube üyelerinden Abdurrahman
YILMAZLI’nın çoçuğu olmuştur.
• Sinop Şubesi üyelerinden Esra-Mustafa
DAĞ çiftinin çocukları olmuştur.
• Sinop Şubesi üyelerinden Üzeyir
KILIÇ’ın “Arda” isminde çocuğu olmuştur.
• Sinop Şubesi üyelerinden Dilek-Fikret
TAŞKIN çiftinin “Toprak Eymen” isminde
çocukları olmuştur.
• Sinop Şubesi üyelerinden Nesrin-Nuh
ÖZTÜRK çiftinin çocukları olmuştur.

• Konya Şube üyelerinden Tuba SARGIN’ın
oğlu olmuştur.
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EVLENENLER
• Ankara 2 No’lu Şube MEB çalışanı üyemiz Muhterem KAYA’nın kızı evlenmiştir.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden
M.Nesim IŞIK’ın oğlu evlenmiştir.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden İrfan
KARAKORKMAZ’ın oğlu evlenmiştir.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden Ramazan YOL’un kızı evlenmiştir.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden Nurettin BARBOROS’un oğlu evlenmiştir.
• İzmir 1 No ‘lu Şube üyelerinden DenizBurak KIZILDEMİR çifti evlenmiştir.
• Kayseri 2 No’lu Şube üyelerinden Turalay POLAT’ın oğlu evlenmiştir.

VEFAT
• Afyonkarahisar Şube üyelerinden Gürsel COŞKUN’un babası vefat etmiştir.
• Afyonkarahisar Şube üyelerinden Mehmet UCAR’ın annesi vefat etmiştir.
• Afyonkarahisar Şube üyelerinden Maver
Hazer ERTUNÇ’un annesi vefat etmiştir.
• Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Ömer
YURTSEVER’in babası vefat etmiştir.
• Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Hacı
Ahmet YÜCEL’in annesi vefat etmiştir.
• Ankara 4 No’lu Şube üyelerinden Derya
YEŞİLKAYA’nın babası vefat etmiştir.
• Ankara 4 No’ lu Şube üyelerinden Mehmet Ali İZSÜREN’in annesi Hatice İZSÜREN vefat etmiştir.
• Ankara 4 No’ lu Şube üyelerinden İbrahimKUTLU’nun annesi Nefise
KUTLU vefat etmiştir.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden Mehmet BAKİ’nin babası vefat etmiştir.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden Musa
DEVECİ’nin babası vefat etmiştir.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden Yusuf
AKSOY’un annesi vefat etmiştir.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden Nesrin ÖZTÜRK’ün babası vefat etmiştir.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden Ayşegül KAYA’nın babası vefat etmiştir.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden Buket
ERGÜN’ün babası vefat etmiştir.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden Muhsin KAVALCI’nın babası vefat etmiştir.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden Bekir
BİLGİ’nin eşi vefat etmiştir.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden Mine
DİRİ’nin annesi vefat etmiştir.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden Muhammet ÇAYIR’ın annesi vefat etmiştir.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden Ramazan YILMAZ’ın çocuğu vefat etmiştir.

30

• Karaman Şube üyelerinden Enes KIR
evlenmiştir.
• Konya Şube üyelerinden Selim ASLAN
evlenmiştir.
• Konya Şube üyelerinden Tahire KAPLAN evlenmiştir.
• Konya Şube üyelerinden Muzaffer YILMAZ evlenmiştir
• inop Şubesi üyelerinden Emine TOSUN
evlenmiştir.
• Sinop Şubesi üyelerinden Hüseyin
ORHANOĞLU’nun kızı evlenmiştir.
• Sinop Şubesi üyelerinden Derya-Bilal
İLDENİZ çifti evlenmiştir.

• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden Zekiye ÇELİK’in babası vefat etmiştir.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden Bayram ULUĞ’un babası vefat etmiştir.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden Sevilay ÖLMEZ’in babası vefat etmiştir.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden Atila
ERKAL’ın babası vefat etmiştir.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden Cumali KEÇECİ’nin babası vefat etmiştir.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden Mehmet DAĞ’ın babası vefat etmiştir.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden Ayşegül KAYAR’ın babası vefat etmiştir.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden Mine
DİRİ’nin annesi vefat etmiştir.
• Aydın Şube üyelerinden Nurettin
YEŞİLBURSA’nın annesi vefat etmiştir.
• Aydın Şube üyelerinden Hatice
WALTER’in oğlu vefat etmiştir.
• Aydın Şube üyelerinden Süleyman
BOSNA’nın annesi vefat etmiştir.
• Aydın Şube üyelerinden Sabahattin GEDİK vefat etmiştir.
• Burdur 1 No’lu Şube üyelerinden Altan
YILMAZ’ın babası vefat etmiştir.
• Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Şefiye
ve Nazmi CANPOLAT’ın anneleri vefat
etmiştir.
• Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Bedriye
BEKMEZCİ ve Erol ŞAY’ın anneleri vefat
etmiştir.
• Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Gülbahar KUYUCU’nun babası vefat etmiştir.
• Bursa 2 No’lu şube üyelerinden Yusuf
TOPAL’ın anneannesi vefat etmiştir.
• Giresun Şube üyelerinden Abdulkadir
DÜZGÜN’ün babası vefat etmiştir.
• Giresun Şube üyelerinden Yrd.Doç.Dr
Beytullah DÖNMEZ’in annesi vefat etmiştir.
• Hatay 1 No’lu Şube üyelerinden Ahmet
Kemal ATICI’ nın annesi vefat etmiştir.

SÜNNET OLANLAR
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden
Tuncer TAŞ’ın oğlu sünnet olmuştur.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden
Yusuf IŞIK’ın oğlu sünnet olmuştur.
• Antalya 1 No’lu Şube üyelerinden
Zafer Barbaros YANIK’ın oğulları sünnet
olmuştur.
• Karaman Şube üyelerinden Selahattin BULUT’un oğlu sünnet olmuştur.
• Konya Şube üyelerinden Sezen
YÜCEL’in oğlu sünnet olmuştur.

• Hatay 1 No’lu Şube üyelerinden İsmail
GÖLGE vefat etmiştir.
• Karaman Şube üyelerinden Nuri ŞANLITÜRK vefat etmiştir.
• Karaman Şube üyelerinden Ayten
TOZOĞLU’nun babası vefat etmiştir.
• Karaman Şube üyelerinden Şemsi
ÇİÇEK’in annesi vefat etmiştir.
• Karaman Şube üyelerinden Mustafa
TIRAŞ’ın annesi vefat etmiştir.
• Karaman Şube üyelerinden Hasan Hüseyin YILDIRIM’ın babası vefat etmiştir.
• Karaman Şube üyelerinden Aşır
BAKIM’ın babası vefat etmiştir.
• Konya Şube üyelerinden Mehmet
SEZGİN’in babası vefat etmiştir.
• Konya Şube üyelerinden Meral Ceylan
SALDI’nın babası vefat etmiştir.
• Konya Şube üyelerinden Zafer Semih
KILINÇOĞLU’ nun babası vefat etmiştir.
• Konya Şube üyelerinden Ziya
YAZICI’nın eşi vefat etmiştir.
• Konya Şube üyelerinden Osman
FİDAN’ın ağabeyi vefat etmiştir.
• Konya Şube üyelerinden Cumali
KAYA’nın annesi vefat etmiştir.
• Konya Şube üyelerinden Zehra Betül
ÜNAL’ın babası vefat etmiştir.
• Konya Şube üyelerinden Metin
YILMAZ’ın kardeşi vefat etmiştir.
• Kırıkkale Şube üyelerinden Murat
TOPKAYA’nın annesi vefat etmiştir.
• Kırıkkale Şube üyelerinden Adem
KAYA’nın kayınbabası vefat etmiştir.
• Kırıkkale Şube üyelerinden Ali
ÇİÇEK’in oğlu vefat etmiştir.
• Kırıkkale Şube üyelerinden Mustafa
GÜNDOĞDU’nun annesi vefat etmiştir.
• Kırşehir Şube üyelerinden Harun
KILIÇ’ın annesi vefaat etmiştir.
• Kırşehir Şube üyelerinden Ergun
GARİPTAŞ’ın babası vefaat etmiştir.
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• Kırşehir Şube üyelerinden Vedat
KUMRAL’ın babası vefaat etmiştir.
• Kırşehir Şube üyelerinden Bekir
ERCAN’ın annesi vefaat etmiştir.
• Kırşehir Şube üyelerinden Şeref
TALAS’ın babası vefaat etmiştir.
• Kırşehir Şube üyelerinden İbrahim
KOCA’nın annesi vefaat etmiştir.
• Kırşehir şube üyelerinden Ali
CANTÜRK’ün babası vefaat etmiştir.
• Kırşehir şube üyelerinden Ahmet
SEVİM’in annesi vefaat etmiştir.
• Kırşehir şube üyelerinden Altınay
KÜRLER’in babası vefaat etmiştir.
• Kırşehir Şube üyelerinden Tayyar
TOKER’in annesi vefaat etmiştir.
• Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden Erdal
BOZ’un babası vefat etmiştir.
• Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden Bülent
Ruhi YILDIZKAN’ ın eşi Mukaddes YILDIZKAN vefat etmiştir.
• Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden Nevriye KIRAÇ’ın annesi vefat etmiştir.
• Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden Sait
KOCADEDE’nin babası vefat etmiştir.
• Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden Yaşar
TOKAY’ın babası vefat etmiştir.

• Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden Oktay
BECET vefat etmiştir.
• Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden Mustafa AYDIN’ın babası vefat etmiştir.
• Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden Yener
TAŞ’ın babası vefat etmiştir.
• Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden Uğur
GÜNAYDIN’ın annesi vefat etmiştir.
• Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden Oktay
ERÖKSÜZ’ün babası vefat etmiştir.
• Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden Ömer
ALPTEKİN’in annesi vefat etmiştir.
• Mersin 2 No’ lu Şube üyelerinden Göksu
Gökhan TEMİZKAN’ın babası vefat etmiştir.
• Mersin 2 No’ lu Şube üyelerinden
Mehmet Zafer TAŞPINAR’ın annesi vefat
etmiştir.
• Niğde Şubesi üyelerinden İsmail
ÖZDOĞAN’ın babası vefat etmiştir.
• Niğde Şubesi üyelerinden Emrah
SÜLÜMANLAR’ın babası vefat etmiştir.
• Niğde Şubesi üyelerinden İsmail
ÖZDOĞAN’ın babası vefat etmiştir.
• Niğde Şubesi üyelerinden Emrah
SÜLÜMANLAR’ın babası vefat etmiştir.
• Ordu Şube üyelerinden Abdullah
KARTAL’ın annesi vefaat etti.

• Ordu Şube üyelerinden Özkan AY’ın
annesi vefaat etti.
• Ordu Şube üyelerinden Enver
ÇİÇEK’in annesi vefaat etti.
• Ordu Şube üyelerinden Cemal
ÇANAKÇI’nın annesi vefaat etti.
• Ordu Şube üyelerinden Cemalettin
TÜRK’ün babası vefat etti.
• Ordu Şube üyelerinden Nihat
ŞENSOY’un annesi vefaat etti.
• Ordu Şube üyelerinden Fuat SAYIN’ın
babası vefaat etti.
• Ordu Şube üyelerinden Kerim
KARACA’nın annesi vefaat etti.
• Ordu Şube üyelerinden Haki
BAYMIŞ’ın annesi vefat etti.
• Sinop şubesi Boyabat ilçesi eski temsilcimiz Kazım ŞAHİN’in babası vefat etmiştir.
• Sinop Şubesi üyelerinden Perihan
SAMANCI’nın babası vefat etmiştir.
• Sinop Şubesi üyelerinden Arzu
YALÇIN’ın ağabeyi vefat etmiştir.
• Tokat Şube üyelerinden Hilmi
ÜNLÜ’nün babası vefat etmiştir.
• Yozgat Şube üyelerinden Serhat GÜLCEGÜL’ ün babası vefat etmiştir.
• Yozgat Şube üyelerinden Serhat
GÜLCEGÜL’ün babası vefaat etmiştir.

VEFAT EDEN ÜYELERİMİZ
AHMET LÜTFİ GERÇEL

KAYSERİ 1 NO’LU ŞUBE
06/05/1964 Kayseri doğumludur. Ahmetpaşa İlkokulu ve Kayseri Endüstri Meslek Lisesi’ni
bitirdikten sonra Ankara Erkek Sanat Yüksek
Öğretmen Okulu Elektronik Bölümü’nden 1983
yılında mezun olmuş, aynı yıl Erzurum Mesleki
Eğitim Merkezi’nde göreve başlamıştır. Bu sırada AÖF İşletme Bölümü’nü de bitirmiştir.1986 yılında Kayseri Ayşe
Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi’ne atanmıştır. Evli ve üç çocuğu
olan üyemiz Ahmet Lütfi GERÇEL, 2011 yılının son günlerinde
yakalandığı kanser hastalığından kurtulamayarak 25/11/2012 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.

MESURE NUHOĞLU
ORDU ŞUBESİ

08.08.1955’de Samsun’da dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Giyim Bölümü’nden
mezun oldu. 23.10.1975 tarihinde ilk atama olarak Ordu İli Gölköy İlçesi Kız Meslek
Lisesi’nde Giyim Öğretmeni olarak göreve
başladı. Ordu Gölköy Mesleki Teknik Eğitim
Merkezi’nde Müdür Baş Yardımcısı olarak görev yapmakta iken
29 Ekim 2012 tarihinde kanser rahatsızlığından dolayı vefaat etti.
Evli ve 3 çocuk annesi olan Mesure NUHOĞLU 30 Ekim 2012’de
Ordu ili Perşembe İlçesi Çeşmeönü’nde defnedildi. Mesure ablamıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Ailesine ve başta sendikamız
mensupları olmak üzere eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz.
Mekanı Cennet olsun, kabri nurla dolsun.

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