İLÇE TEMSİLCİLERİ EĞİTİM
VE İSTİŞARE TOPLANTISI
YAPILDI

M

erkez Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda,
İlçe Temsilcileri Eğitim ve İstişare Toplantısı’nın birincisi
19-21 Aralık 2008 tarihinde gerçekleştirildi.
45 İlden İlçe Temsilcisi’nin katıldığı toplantıda Genel Eğitim
ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN’ın açılış
konuşmasından sonra Antalya 2 No’lu Şube Başkanı Fethi KURT
ve Genel Başkan İsmail KONCUK birer konuşma yaptılar.
Devamı 2’de

KONCUK MEB’İN ŞAİBELİ
ATAMASINA SERT ÇIKTI!

V

an iline yapılan usulsüz atamayla ilgili tartışmanın tarafı olan
MEB, konuyla ilgili kamuoyunu tatmin edici açıklamalar

yapmak yerine; olayı gündeme taşıyan sendikamızı yakışıksız
ifadelerle hedef alan bir basın açıklamasıyla kaçak güreşmeye
devam etti. Genel Başkan İsmail KONCUK 17.12.2008 tarihinde
sendika merkezinde bir basın toplantısı düzenleyerek, Beytullah
Yağız’ın atamasıyla ilgili belgeleri kamuoyuna açıkladı.
Devamı 7’de

İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ’NE
YUMURTA YAĞMURU!

D

ünyanın gözü önünde, masum
Filistinlileri
çocuk
kadın
demeden katleden İsrail’i protesto
etmek için İsrail Büyükelçiliği önünde
eylem düzenlendi. Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı Bircan Akyıldız ve
Konfederasyon’a bağlı sendikaların
Genel
Başkanları
büyükelçillik
önünde İsrail aleyhine sloganlar atarak
büyükelçiliğe siyah çelenk bıraktılar.
Devamı 5’te

4/B ÜNİVERSİTE
ÇALIŞANLARI İÇİN BİR
HUKUK ZAFERİ DAHA

Ü

niversitelerde,
657
Sayılı
Kanunun
4/B
maddesi kapsamında istihdam
edilen
personelle
sözleşme
imzalanmaktadır.
Ancak
söz
konusu sözleşmenin bazı maddeleri
hukuk dışı olduğundan dolayı, konu
sendikamız tarafından yargıya
intikal ettirilmiştir.
Devamı 6’da

Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ahmet
Gündoğdu’dan Kürtçe Tv’ye Övgü 18. Sayfada
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube
Müdürleri, İlköğretim Müfettişleri, Şefler Ve Eğitim
Uzmanları Sahipsiz Değil! 3. Sayfada
Bölge ve Süre Ayrımı Yapılmaksızın Tüm Sözleşmeli
Öğretmenler Kadroya Alınmalıdır 11. Sayfada
Meb Çark Etti 12. Sayfada
4 – C’liler Sendika Üyesi Olabilecek 13. Sayfada
Yönetici Atamada Yaşananlara Meb Seyirci
Kalmamalıdır 13. Sayfada
Üniversite Bütçesi Hayal Kırıklığıdır Sayfa 14
Sağlık Meslek Lisesi Öğretmenlerine İlave
Tazminat Sayfa18
Kış Kamu Çalışanlarını Fena Yaktı Sayfa 19
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İLÇE TEMSİLCİLERİ EĞİTİM VE İSTİŞARE
TOPLANTISI YAPILDI

M

erkez Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda, İlçe
Temsilcileri Eğitim ve İstişare Toplantısı’nın birincisi 1921 Aralık 2008 tarihinde gerçekleştirildi.
45 İlden İlçe Temsilcisi’nin katıldığı toplantıda Genel Eğitim
ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN’ın açılış
konuşmasından sonra Antalya 2 No’lu Şube Başkanı Fethi KURT
ve Genel Başkan İsmail KONCUK birer konuşma yaptılar.
Genel Başkan KONCUK konuşmasında İlçe Temsilcilerinin,
sendikanın uç beyleri olarak büyük hizmetlere imza attıklarını
belirterek çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Sendikal gelişmeler
ve çalışmalarla ilgili katılımcıları bilgilendiren Genel Başkan
önümüzdeki dönem için yapılması gerekenlere de dikkat çekti.
Türk Eğitim-Sen’in eğitim çalışanları ve ülkemiz için büyük
öneme sahip bir yapı olduğunun altını çizen Koncuk konuşmasında
özetle şunları ifade etti: “Sendikamızın bugüne kadar ortaya
koyduğu gayretler ve elde ettiği başarılar göstermektedir ki,
Türk Eğitim-Sen eğitim hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru
haline gelmiştir. Eğitimi ve eğitim çalışanlarını ilgilendiren her
durum ve gelişme de Türk Eğitim-Sen bir şekilde müdahil olarak
bulunmakta ve bu tutumuyla da eğitim çalışanlarının güvenini
kazanmaktadır. Sendikamız artık, eğitim gündeme geldiğinde
ilk başvurulan referans kuruluşlardan birisi olmuştur. Bu güce
ulaşmamızda teşkilatımızın her kademesinde emek veren
arkadaşlarımızın katkısı bulunmaktadır. Tüm bunların yanı sıra
sendikamız toplumu ve ülkemizi ilgilendiren genel konularda da
milli bir sivil toplum kuruluşu olarak ön plana çıkmıştır. Türk
kamuoyu şunu çok iyi kavramıştır ki, toplumun ve ülkemizin
menfaatleri sözkonusu olduğunda Türk Eğitim-Sen toplum adına

taraf olan ve söz
söyleyen güvenilir
bir
kuruluştur.
Milletimiz
emin
olsun ki, Türk
Eğitim-Sen eğitim
çalışanlarının ve
toplumun güvenine
layık olmak için
bugüne
kadar
olduğu gibi bundan
sonra da yılmadan
mücadele etmeye
devam edecektir.”
Genel
Başkanın
konuşmasından
sonra
İletişim
Uzmanı
Birol
VURAL tarafından
“Profesyonel
İletişim ve Beden
Dilini kullanma” konusunda katılımcılara uygulamalı bir seminer
verildi. Toplantının ikinci gününde de Hamdi BOYACI tarafından
İlçe Temsilcileriyle birlikte “Beyin Fırtınası” çalışması yapıldı.
Önümüzdeki dönem çalışmalarına ışık tutacak fikirlerin ortaya
çıkarılmasını amaçlandığı çalışmada sendika üyelerine yönelik
hizmetlerin niteliği ve üye sayısının artırılması için yapılması
gerekenlerin tespit edilmeye çalışıldı.
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İŞTE ADAM GİBİ SENDİKA!

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR YARDIMCILARI,
ŞUBE MÜDÜRLERİ, İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ, ŞEFLER
VE EĞİTİM UZMANLARI SAHİPSİZ DEĞİL!

G

enel Başkan İsmail KONCUK, MEB’de çalışan; il milli
eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilköğretim
müfettişleri, şefler ve eğitim uzmanları ile bakanlık merkez ve taşra
teşkilatlarında görevlendirmeyle çalışan öğretmenlerin iyileştirme
düzenlemelerinden faydalanamamalarını yeniden gündeme getirmek
amacıyla bakanlık önünde bir basın açıklaması yaptı.
04.12.208 Tarihinde yapılan kitlesel basın açıklamasına; Merkez
Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara Şubeleri Başkan ve Yönetim Kurulu
Üyeleri ile çalışanların illerden gelen temsilcileri katıldı. Genel
Başkan Koncuk eğitim çalışanlarının maruz kaldığı haksızlıkları dile
getirerek, sayın Hüseyin Çelik’i temsil ettiği kesime sahip çıkmaya
davet etti. Genel Başkanın konuşması sık sık katılımcılar tarafından
sloganlarla desteklendi.
Genel Başkan İsmail KONCUK’un ek ödemelerle ilgili yaptığı
basın açıklaması metni:
Milli Eğitim Bakanlığı çalışanları, ekonomik ve mesleki anlamda
büyük sıkıntılar içerisinde görev yapmaya çalışmaktadırlar. Türk
Eğitim-Sen olarak, her fırsatta temsil ettiğimiz kesimin sorunlarını
kamuoyu gündemine taşımaya gayret gösteriyoruz.
Sendika olarak, Toplu Görüşme Masası’nda ve Maliye Bakanlığı
bürokratlarıyla yapılan komisyon çalışmalarında ek ödemelerden
kaynaklanan sorunları dile getirmiş idik. Daha önceki yıllarda
ek ders ücreti aldıkları gerekçesiyle, denge tazminatı alamayan;
il milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilköğretim
müfettişleri, şefler ve eğitim uzmanları ile bakanlık merkez ve taşra
teşkilatlarında görevlendirmeyle çalışan öğretmenler Ağustos ayında
yapılan iyileştirmelerden de faydalandırılmamışlardı. Bu konuda da

sendikamızın yoğun ve aralıksız girişimleri ve görüşmeleriyle konu
ilgililerin gündeminde her an sıcak tutulmuştu. Bunların ardından,
Bakanlar Kurulu’nda imzaya açılan Ek Ders Ücretleri ile ilgili
düzenlemeyle; il milli eğitim müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri,
şube müdürleri ve ilköğretim müfettişleri için ek ders saatleri
artırılacaktır. Ancak bu düzenleme birtakım eksiklikler içermektedir.
Birincisi, sözkonusu artış oranı beklentileri ve sendikamızın
taleplerini tam olarak karşılamamaktadır. İkinci olarak da şef ve
eğitim uzmanı kadrosunda çalışanlar bu düzenlemenin kapsamı
dışında tutulmuştur.
Bu durum kabul edilemezdir. Defalarca gündeme getirdiğimiz gibi,
Milli Eğitim Bakanlığı’nın şef ve eğitim uzmanı kadrosunda çalışan
personelin ekonomik durumunun da iyileştirilebilmesi için çalışmalar
ivedilikle yapılmalıdır. Bu anlamda tasarıya ilave yapılarak şef ve
uzmanlar da düzenleme kapsamına alınmalıdır.
Gelinen durum bir takım gariplikleri de ortaya çıkarmıştır. Şöyle ki;
yönetim görevi unvanından sayılan şefler, şu anda mahiyetlerinde
görevli personelden daha düşük maaş alır duruma gelmiştir.
Dolayısıyla bu olumsuzluğun ortadan kaldırılabilmesi için,
sözkonusu düzenleme mutlaka yeniden ele alınmalı, şef ve eğitim
uzmanı unvanında çalışan MEB personelinin de kapsam içine
alınması ve ek ders saatlerinin artırılması sağlanmalıdır. Aksi
taktirde hiyerarşik yapının bozulmasına neden olan bu durum,
çalışma barışını da sekteye uğratacaktır. Bir an önce bu ayıba son
verilmeli ve şef ile eğitim uzmanı kadrosunda çalışan personel de
diğer eğitim çalışanları gibi ek ödemeden yararlanmalıdır.
Bakanlık yönetimi eğitim çalışanlarının bir bütün olduğunu
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gözden kaçırmamalıdır. Eğitim hizmetini yürüten tüm unsurlar
göz önünde bulundurulmalı ve tüm çalışanların beklentileri
karşılanmalıdır. Eğer bir kesimi göz ardı eder, yok sayar ve sıkıntılarını
görmezden gelirseniz sağlıklı bir eğitim ortamını oluşturamazsınız.
İşte Türk Eğitim-Sen olarak, eğitim çalışanlarını bu bütünlük
içerisinde değerlendiriyor; çalışmalarımızı ve girişimlerimizi
bu çizgide yürütüyoruz. Eğitim çalışanlarının yaşadığı ve daha
önceleri defalar kez gündeme getirdiğimiz sorunların bir kısmını
başlıklar halinde bir kez daha hatırlatmak istiyoruz:
MEB uzun zamandır görevde yükselme sınavı yapmamaktadır. Bu
sınavlar boş kadro olması halinde geciktirilmeden düzenli olarak
yapılmalı; ayrıca kurumun ihtiyaç duyduğu ve sınıf değişikliği
gerektiren eğitim sonucu elde edilen meslekler sınavsız olarak
atamaları gerçekleştirilmelidir.
Yargı tarafından verilen karar gereği görevlerine son verilen şefler
ile tüm adayları kapsayan yeni bir sınav açılmalı ve atamalar derhal
yapılmalıdır. 4/C kapsamında istihdam edilen eğitim çalışanlarının
da durumu artık görülmeli, 4/C’li çalışanların da insan olduğunun
farkına varılmalıdır.  
Genel İdare Hizmetleri Sınıfında olup şef kadrosunda görev
yapan personelin kadro derecelerinin 1 ve 2.derece olarak yeniden
düzenlenmesi sağlanmalıdır.
657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nın 36. maddesinin ortak
hükümler bölümünde personelin öğrenim durumu itibariyle
yükselebileceği derece ve kademe belirlenmiştir. Tüm çalışanların
öğrenim durumu itibariyle yükselebilecekleri dereceye kadar
yükselmeleri sağlanmalıdır.
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı
Hizmetler Sınıfında görev yapan personelin tayinleri sisteme
bağlanmalı ve tayinler açık kurumlar duyurulduktan sonra puan
esasına göre yapılmalıdır.
Norm kadro uygulaması memur ve hizmetli için de olmalı, norm kadro
ihtiyacı kadar personel görevlendirilmelidir. Ayrıca bu çalışanların

görev tanımları yapılarak keyfi görevlendirilme ve çalıştırılmaları
önlenmelidir.
Milli eğitim müdürlerinin ve şube müdürlerinin atama ve yer
değiştirmeleri ile ilgili bir mevzuatları olmadığı için, bu kadrolara
atamalar “MEB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliği”ne göre yapılmaktadır. Milli eğitim müdürlerinin
ve şube müdürlerinin atamalarının ve yer değiştirmelerinin nasıl
yapılacağına ilişkin kriterlerin yer alacağı bir mevzuat düzenlemesi
yapılmalıdır.
İlköğretim Müfettişlerinin sosyal ve özlük hakları iyileştirilmelidir.
Tayin isteme yılı itibariyle 21 yılını dolduranların tayinleri isteğe
bağlı olarak yapılmalıdır.
Eğitim-Öğretime Hazırlık Ödeneği ayrım gözetilmeksizin tüm eğitim
çalışanlarına verilmelidir.
Hangi ad altında olursa olsun yapılan iyileştirme düzenlemeleri
bütün eğitim çalışanlarına verilmelidir.
Eğitim çalışanlarının yaşadıkları sıkıntılar, pek tabii ki, yukarıda
sıralananlardan ibaret değildir. Bugün sadece, burada toplanmamıza
vesile olan konuların başlıklarını dile getirmiş bulunuyoruz.
Bunun dışında sendikamız, Toplu Görüşme ve Kurum İdari Kurulu
toplantılarında çalışanların bütün meselelerini eksiksiz olarak
gündeme getirmektedir.
Sayın BAKANdan aynı zamanda GÖRMESİNİ temenni ediyor;
bugün buradan yükselen sese kulak vererek Bakanlar Kurulunda
imzaya açılan ek derslerle ilgili düzenlemeye şeflerimizin de
dahil edilmesini, ve başta şeflerimiz olmak üzere tüm milli eğitim
personelinin ek ödeme kapsamına alınmasını istiyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

5

İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ’NE YUMURTA YAĞMURU!
İsrail’in tüm dünyanın gözü önünde yaptığı katliam, Türkiye Kamu-Sen
tarafından, Büyükelçilik önünde slogan ve yumurtalarla protesto edildi.

D

ünyanın
gözü
önünde,
masum
Filistinlileri çocuk kadın
demeden katleden İsrail’i
protesto etmek için İsrail
Büyükelçiliği önünde
eylem
düzenlendi.
Türkiye Kamu-Sen Genel
Başkanı Bircan Akyıldız
ve
Konfederasyon’a
bağlı sendikaların Genel
Başkanları büyükelçillik
önünde İsrail aleyhine
sloganlar
atarak
büyükelçiliğe
siyah
çelenk bıraktılar. Bircan
Akyıldız, burada yaptığı
konuşmada İsrail’in bir
insanlık suçu işlediğini belirterek,buna seyirci kalan devletleri
harekete geçmeye davet ederek, ‘’İsrail’in dünyanın gözü önünde
masum insanları katlettiğini’’ söyledi. Saldırılarda yüzlerce
insanın hayatını kaybettiğini anımsatan Akyıldız, kendini ‘’hak
ve demokrasi savunucusu’’ olarak tanıtan devletlerin ise saldırıyı
seyrettiğini ifade etti. Tepkilerini ve taraf olduklarını göstermeleri
gerektiğini kaydeden Akyıldız, saldırıların birilerinin kötü niyetini
ortaya koyduğunu kaydetti.Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı

Bircan Akyıldız, konuşmasına şöyle devam etti; “Ortadoğu’yu
kan gölüne çeviren İsrail bir kez daha dünyanın gözü önünde
masum insanları katletti. Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava
saldırısı yüzünden yüzlerce insan hayatını kaybetti, binlerce
yaralı hastanelerde yaşam savaşı veriyor. Kendini insan hakları
savunucusu olarak tanıtan ve demokrasinin yılmaz savunucusu
olarak kendini tanıtan diğer büyük devletler ise bu vahşeti sadece
seyretti. Aylar öncesinden planlanın bu hain saldırının devamının
geleceğini de açık açık söyleyen İsrail artık sabırları taşırmıştır.
İnsan suçunun ötesinde yapılan bu saldırıya karşı tepkimizi ve
tarafımızı net bir şekilde göstermeliyiz. Barış naraları atılan bir
dönemde bölgede yapılan bu saldırı birilerinin kötü niyetini de
açıkça ortaya koymuştur. Masum insanları çoluk çocuk demeden
katletmeyi marifet sayan bir anlayışla nasıl barış sağlanacaktır!
Saldırılar hala devam etmektedir, kendini bilmez İsrail, birilerine
güvenerek tepkilere aldırmaksızın katliamını devam ettirmektedir.
Türkiye Kamu-Sen camiası olarak, yüzlerce masum insanın
canına kıyan katil İsrail’i kınıyor; tüm dünya devletlerini, özellikle
Birleşmiş Milletler teşkilatını, bir an önce İsrail’e karşı harekete
geçmeye davet ediyoruz.”
Açıklamanın ardından gruptakiler, beraberlerinde getirdikleri
yumurtaları ve kar toplarını büyükelçiliğe attı.
Daha sonra Akyıldız, beraberindeki heyet ile üst aramasından
sonra büyükelçiliğe, ‘’Türkiye Kamu-Sen’’ yazılı siyah çelenk
bıraktı. Protesto, grubun duasıyla sona erdi.

AMASYA’DA ÖĞRETMENLER GÜNÜ YEMEĞİ MUHTEŞEMDİ
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8.11.2008 tarihinde Yampaş Salonunda gerçekleşen yemeğe İl Milli Eğitim Müdürü
Necati AKKURT, Teftiş Kurulu Başkanı Ali SÜER, Şube Müdürü Hüseyin ARSLAN,
Kamu Sen’e bağlı diğer sendikaların başkanları ile 500 civarında Türk Eğitim Sen üyesi
katıldılar. Gecenin sunuculuğunu ise Amasya’nın yetiştirdiği en önemli sanatçılardan
birisi olan şair, oyuncu ,emekli üyemiz Yavuz ÇETİN yaptı. Yavuz Çetin’in tılsımlı
sesinden dökülen dizelerle duygulanan Türk Eğitim Senliler,Vahit BAŞ yönetimindeki
Türk Eğitim Sen halk oyunları ekibi ile coştular. Şube Başkanı Kamil TERZİ ve Milli
Eğitim Müdürü Necati AKKURT’un konuşmaları ile süren gecede Eraslan İlköğretim
Okulu öğretmeni Özlem KOÇ’un okuduğu şiir geceye gelenleri büyüledi. Yeniden
oluşturulan Türk Eğitim Sen Kadın Komisyonu Başkanı Ayfer GÖKÇE ve yönetimi
ise bundan böyle hanımların sendikada daha etkili olacağını belirterek beylere gözdağı verdiler. En anlamlı an ise emekli olan 27
üyemize TEŞEKKÜR BELGESİ verilmesiyle yaşandı. Emekliler adına konuşmayı da O. Ayhan SİVASLIGİL yaptı
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4/B ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARI İÇİN
BİR HUKUK ZAFERİ DAHA
niversitelerde 4/B Maddesi Kapsamında İstihdam Edilen
Personelin Mali ve Hukuki Güvencesi;

*Sebep Gösterilmeksizin Sözleşme Feshedilemeyecek
*Normal Çalışma Saatleri Dışında Çalışma Yapılmayacak
*Tatil Günlerinde Yapılan Çalışma Karşılığı Ek Ücret
Ödenecek
Üniversitelerde, 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında
istihdam edilen personelle sözleşme imzalanmaktadır. Ancak
söz konusu sözleşmenin bazı maddeleri hukuk dışı olduğundan
dolayı, konu sendikamız tarafından yargıya intikal ettirilmiştir.
Üniversitelerle yapılan sözleşmenin 3.maddesinin 2.fıkrasında
yer alan “Ayrıca, ilgili kendisine verilen işleri bitirene kadar,
normal çalışma saatleri dışında da çalışmak zorundadır. Normal
çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yapacağı çalışmalar
karşılığında ilgiliye her hangi bir ek ücret ödenmez.” ibaresi ile
aynı sözleşmenin 8.maddesinin (b) bendinde yer alan “Taraflar,
bir ay önce ihbar etmek şartıyla sebep göstermeksizin sözleşme
feshedilir.” ibaresinin iptali amacıyla dava açılmıştır.
Yerel mahkeme, ücretin; emeğin karşılığı olduğunu vurgulamakta,
Devletin; çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret

elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için
gerekli tedbirleri alacağına işaret edilmektedir. Ayrıca, zaruri
ve kamu menfaatlerini gerektiren işler dışında zorla çalıştırma
yapılamayacağının evrensel bir hukuk kuralı haline geldiğine
dikkati çekmektedir. Diğer bir hususta; fazla çalışmanın
karşılığında herhangi bir ek ücret talep edilememesini de yerel
mahkeme hukuka aykırı kabul etmektedir. Ve son olarak yerel
mahkeme, sözleşmenin sebep gösterilmeksizin tek taraflı
olarak feshedilmesini bireyin çalışma ve güven ve huzurunu
bozabilecek nitelikte görmekte, çalışma barışını ve güvenini
bozup çalışanların sürekli olarak işten çıkarılma tehdidi altında
bırakıldığına, çalışma verimini olumsuz etkileyecek nitelikte
bulmakta ve çalışanların barış ve huzurunu sağlamakla yükümlü
devlet ve hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayacağı sonucuna
varıldığına dikkate çekmektedir.
Üniversite bünyesinde 4/B kapsamında istihdam edilen personel
İzmir 2.İdare Mahkemesi 25.09.2008 gün ve 2008/974 E.Sayılı
dosya ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.
Kararı sendikamızın internet sitesinden temin edebilirsiniz.

DEMOKRASİ NEDİR? YAHUT BEYLER NE İSTİYORSUNUZ?

B

aşları oyalı çemberlerle örtülü elleri yumruk
olmuş hanımlara; yaşları 13–15 olmamış
yüzleri bez parçalarıyla kapalı, karşısındaki güvenlik
güçlerine yapmadığını ve atmadığını bırakmayan
çocuklara bakıyorum. Gözlerindeki öfke, dilerindeki
nefret neyin nesi? Ne istediklerini biliyorlar mı?
Fatih KUTLU
Neyin mücadelesini veriyorlar?
Erzurum 1 Nolu Şube
Teşkilatlandırma Sekreteri
Bayrağı yakmak ve taşlamak, devlet ve millet
malına zarar vermek, taşlı-sopalı halde ortalığı birbirine katmak? Ve
bu yapılanları deri döşeme koltuklarında oturup, uyduruk kaydırık
programlara çıkarak “demokrasi, hak ve özgürlük” kelimeleriyle
sosladıkları cümleler kuran lümpenler ise bu yapılanları “Bu demokratik
bir hak(kımız),demokrasi istiyor(uz)lar, kültürel hak istiyor(uz)lar”
diyerek hedef saptırmaktadırlar. Bu durumu basın aracılığıyla görüp,
seyredenlere ise “Bu olaylar demokrasinin fiili” diye yutturmaya veya
kulakları alıştırmaya çalışıyorlar. Alt yapısı başka mahfillerde, icrası
memleketimin içerisindeki satılık ruhlarla gerçekleştirilmeye çalışılan
dönüştürme ve bölüştürme hareketidir, bu. Yani bu olaylar öyle dağdaki
üç-beş şalvarlı, mekaplı cahiller ile sokaktaki ne yaptığını bilmeyen
tombul kadınların, kinlendirilmiş çocukların işi değildir.
Peki, nedir bu demokrasi? Sahi nasıl bir şeydir? Her halde kendilerine
bugün sinsi bir gülücük gönderip, yarın tekmelemeye hazır bekleyenlerin
iri kemikli ellerinde piyon olup, kendi vatanında isyan bayrağı açmak
demek değildir?
Demokrasi, içinde yaşadığı devletin her nimetinden (hastane-yeşilkart,
tedaş-elektrik, sosyal yardımlaşma-kömür, makarna v.s.) karşılıksız
yararlanıp, sonra “bu bir isyan provasıdır” demek de değildir.
Demokrasi; üzerinde yaşadığı vatan toprağında her türlü yerel kültürünü
rahatça (gazete-televizyon yayınları, kaset-plak çalışmaları, kurs
açılmaları v.s.) yaşadığı halde, daha fazla isterim yaygarasını yapıp, sağa

sola kin ve nefret saçmakta değildir.
Demokrasi; şehirde-dağda, köyde-kasabada, ovada-obada; çoluk-çocuk,
yaşlı-genç, Türk-Kürt, asker-sivil ve özellikle bu faaliyetlerin ana
malzemesi olan cehaletle savaşmayı şiar edinen öğretmenleri katledip
ya da katlettirip, sonra beş yıldızlı otel seviyesinde ceza(!) çekiyorken,
kendisini idamdan kurtaranlara bile şükür yerine nankörlük ederken
“kolum incindi, sırtım duvara geldi. O zaman beni salı verin. Yoksa
memleket karmaşa yaşar.” diyerek çakal ünsiyetlileri etrafa kışkırtmak
ise hiç değildir.
Evet. Bu ve benzeri tespitler bazılarının demokrasi diye adlandırdıkları
kuklanın içinde mevcuttur. Lâkin bunu uzatmak malumun ilânından
başka bir şeyde değildir. Demek istediğim şudur: Beyler; demokrasi
nankörlük ve hainlik değildir. Benim bildiğim demokrasi, yani aziz
vatanım dışındaki her ülkedeki demokrasi anlayışı, hak edene hakkını
vermektir. İster ceza, ister mükâfat olsun. Ama hak eden ettiğini alsın.
Eğer suçlu olana hak ettiği cezasını vermezsen, şımarıklığı bugün olduğu
gibi nankörlüğe dönüşür. Marifet sahibine mükâfatını vermez isen kendi
kabuğuna çekilir kalır. Tabiri câiz ise “köyün taşlarını toplayıp, itlerinin
bağını çözer isen” seni ısıracak itlerden şikâyet etmenin manası olmaz.
Suçluyu hak mücadelesi verenlerden sayarsan, hak yemiş olursun. Sorun
ve çözümü belli. Çok inanamasam da çözmek isteyeni bulmak gerekli.
Bizimkisi hak olanı yazmaktır, sadece. Rahmetli Âşık Reyhanî bir
şiirinde tamda halimize tercüman olmakta:
Siyasetin sahnesinde hiçleri,
Yetkilinin sakladığı suçları,
Birbirini kurşunlayan gençleri,
O kaybolan yılları söylemeyeyim mi?
Selam, sevgi ve dua ile…
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KONCUK MEB’İN ŞAİBELİ ATAMASINA
SERT ÇIKTI!

V

an iline yapılan usulsüz atamayla ilgili tartışmanın
tarafı olan MEB, konuyla ilgili kamuoyunu tatmin
edici açıklamalar yapmak yerine; olayı gündeme taşıyan
sendikamızı yakışıksız ifadelerle hedef alan bir basın
açıklamasıyla kaçak güreşmeye devam etti. Genel Başkan
İsmail KONCUK 17.12.2008 tarihinde sendika merkezinde
bir basın toplantısı düzenleyerek, Beytullah Yağız’ın
atamasıyla ilgili belgeleri kamuoyuna açıkladı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamaların ahlaki sınırları
zorladığını ifade eden Koncuk, Türk Eğitim-Sen’in her
zaman ciddi sendikacılık yaptığını belirterek, “İdeolojik
ve yanlı tutumlar bizzat MEB üst yönetimi tarafından
ortaya konulmaktadır. Sayın Çelik’ten beklenen konuyu
derinlemesine inceleyerek sorumlular hakkında gerekeni
yapması ve kamuoyunun MEB’e karşı duyduğu güveni
tazelemesidir.” şeklinde konuştu.

06.12.2008 tarihinde yayınlanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı
bu haber üzerine internet sitesinde açıklama yaparak; şahsımı
yalan, yanlış beyanda bulunmak ve ideolojik davranmakla
suçlamıştı.
MEB yaptığı açıklamada, “Beytullah YAĞIZ’ın 4/C
kapsamında görevlendirildiğini, ancak yargının 4/C
uygulamasını iptal etmesi nedeniyle 25.06.2007 tarihinde
Bakan onayı ile 4/B’li olarak görevlendirildiğini” beyan
etmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklaması bizleri ve
kamuoyunu tatmin etmemiş, aksine Türk Eğitim-Sen olarak
iddialarımızın doğru olduğunu ortaya koymuştur. Çünkü;
Milli Eğitim Bakanlığı’nın da açıklamasında yer verdiği
üzere, Beytullah YAĞIZ genel çerçeve yönetmeliğin
yayınlanmasından 3 gün önce Bakanlık onayı ile göreve
başlatılmıştır. Kişinin KPSS puanına dahi bakılmamıştır.
Sigorta dökümü incelendiğinde bu kişinin Eylül 2005 ila
Genel Başkan İsmail KONCUK’un, 17.12.2008 Haziran 2007 tarihleri arasında 4/C kapsamında ya da ücretli
tarihinde
yaptığı
basın
açıklaması
metni: öğretmen olarak çalıştığı anlaşılmaktadır. Ancak, yaptığımız
Beytullah YAĞIZ adlı öğretmenin 57.172 KPSS10 puanı incelemede, 09.09.2005 ila 15.02.2007 tarihleri arasında
ile Van iline 4/B’li sözleşmeli öğretmen olarak atanmasının Van iline 4/C kapsamında hiçbir matematik öğretmeni
şaibeli olduğu sendikamız tarafından açıklanmış, haber görevlendirilmemiştir. Bu durumda Beytullah YAĞIZ
Hürriyet Gazetesi’nde “Bakan Bey, bu nasıl tayin” başlığıyla,

8
MEB’in iddia ettiği gibi 4/C’li değil, ücretli öğretmendir.
09.09.2005 tarihinde 4/C kapsamında görevlendirilen 250
matematik öğretmeni bulunmaktadır. Bu alanda minimum
puan ise 81.962’dir. 08.02.2006 tarihinde 20 matematik
öğretmeni görevlendirilmiştir. Bu tarihte minimum puan ise
89.626’dır. 29.08.2006 tarihinde yapılan 4/C’li matematik
öğretmeni görevlendirmesinde 20 kişi görevlendirilmiştir.
Minimum puan 92.768’dir. 09.02.2007 ve 15.02.2007
tarihlerinde de minimum puanlar kapsamında Van iline 4/B
kapsamında matematik öğretmeni görevlendirilmemiştir.
Van ilinde matematik öğretmeni görevlendirmesi Aralık 2007
döneminde gerçekleşmiş ve ihtiyaç 3 kişi olarak belirlenmiştir.
Ancak MEB Beytullah Yağız’ın atamasının 25.06.2007
tarihinde yapıldığını açıklamıştır. Dolayısıyla, bu tarihten
önce ihiyaç olmayan ve ihtiyaç listesinde bulunmayan Van
iline lise matematik öğretmeni nasıl ve neye göre atanmıştır?
MATEMATİK ALANINDA TABAN PUANLARIN
İNCELENMESİ

Oysa 2005/78 No’lu Genelge, 4/C kapsamında atanabilmek
için KPSS’ye katılmış olmak ve belirlenen taban puan üzerinde
puan almak şartını getirmiştir. Bakanlık açıklamasında kendi
genelgesini de unutmuş(!) görünmektedir.
Bütün bu araştırmalar sonucunda Beytullah YAĞIZ’ın 4/B
kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görevlendirilmesinin
hukuki bir tabanı olmadığını, bu görevlendirmenin Milli
Eğitim Bakanlığınca tüm mevzuat ve 200 bin öğretmen
adayının hakkı, hukuku çiğnenerek yapılmış olduğunu
tekrar söylüyor ve iddia ediyoruz.
Milli Eğitim Bakanlığı Beytullah YAĞIZ’ın kim olduğunu,
bu şahsın atamasını gerektiren bağlantıları açıklamalıdır.
AKP’nin Van İl Genel Meclis Üyesi olan Seyfettin YAĞIZ’la,
4/B kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görevlendirilen
Beytullah YAĞIZ’ın bir akrabalık ilişkisi var mıdır? Kardeş
oldukları doğru mudur?

Türk Eğitim-Sen olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet
• 2005-1- Matematik öğretmeni alınmamıştır.
sitesinde bizi yanlış ve yalan beyanla suçlayanları biz de yalan
beyanda bulunmak, kamuoyunu aldatmak ve kirli ilişkilerle
• 2005-2- KPSS10 taban puanı 85’dir.
öğretmen atamakla suçluyoruz. Doğruları dile getirmemizi
• 2005-78 No’lu Genelge kapsamında KPSS10 puanı hazmedemeyerek, bizi ideolojik davranmakla suçlayanları
80’dir.
biz de “yandaş kayırmakla” suçluyoruz. Türk Eğitim Sen
ciddi bir sendikadır, asla yalan beyanda bulunmaz, iddiaları
• 2006-1- KPSS10 puanı 90’dır.
belgelere dayanır. Türk Eğitim Sen’i yalancılıkla suçlamak
• 2006-2- KPSS10 puanı 90’dır, daha sonra 87 kimsenin haddi de değildir.
olmuştur.
Milli Eğitim Bakanlığı ya yukarıdaki belgeleri çürütecek
bir açıklama yapmalı ya da Beytullah Yağız adlı kişinin
• 2007-1- Matematik öğretmeni alınmamıştır.
atamasını derhal iptal etmelidir. MEB’in açıklamasında
• 2007-Aralık KPSS10 puanı 90’dır.
bize iade ettiği KİRLİ İLİŞKİLER sözünü muhataplarına
Yukarıdaki taban puanlar incelendiğinde en düşük puanın 80 tekrar iade ederek, yapılan bu atamayla ilgili sorumluların
olduğu görülecektir. Beytullah YAĞIZ’ın puanları ise; 2005 bulunmasını ve gerekli yasal işlemin yapılmasını istiyoruz.
yılında 39.523, 2006 yılında 56.900, 2007 yılında 57.172,
Diğer yandan, iddialarımızı araştırmak yerine, MEB’in
2008 yılında 58.608’dir. Dolayısıyla Beytullah YAĞIZ,
MEB’in iddia ettiği gibi 4/C’li matematik öğretmeni olarak internet sitesinde, Genel Başkan olarak şahsımı “yalan
atanabilecek puana hiçbir zaman sahip olmamıştır. Beytullah söylemek ve ideolojik davranmakla” itham eden açıklama
Yağız lise matematik alanındadır. İlköğretim matematik yapılmasına göz yuman Milli Eğitim Bakanı Hüseyin
alanıyla karıştırılmamalıdır. Beytullah Yağız’ı, 25 Haziran ÇELİK
sendikamızdan özür dilemelidir. Ayrıca bu
2007 tarihinde görevlendirdiğini iddia eden Bakanlık, hiçbir skandal atama nedeniyle yıllardır KPSS’ye hazırlanan ve
zaman Haziran ayında öğretmen ataması planlanmadığını öğretmen olma hayalleri kuran 200 bin gencimiz, artık
unutmuş(!) görünmektedir. Bu tarihte başka atama var
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapacağı atamalara güven
mıdır? Kimlerdir ve neye göre atanmıştır? Yoksa, kişiye
duymayacaktır. Kamuoyu, Beytullah YAĞIZ belli ama
özel bir atama mı yapılmıştır? Bütün bilgileri kamuoyuna
açabileceğini söyleyen Milli Eğitim Bakanlığı bu sorulara belli olmayan, mevzuata uymayan daha kaç atama var diye
bizlere sormaktadır. Bu nedenle, Milli Eğitim Bakanı sayın
da cevap vermelidir.
Bakanlık yaptığı açıklamada ilgili kişinin aldığı KPSS10 Hüseyin ÇELİK istifa ederek, Bakanlığı bu zor durumdan
puanına vurgu yapmamış, sanki “puan gerekmiyordu ve kurtarmalıdır. Konu, Bakanlığın yaklaşımına bağlı olarak,
Bakan onayıyla görevlendirme yapılmıştır” demek istenmiştir. ayrıca sendikamız tarafından yargıya taşınacaktır.
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BİN YIL ÖNCE BİN YIL SONRA
İlk dil bilginimiz,

doğru değilse akıl da bunu emreder.”

İlk sözlük bilimcimiz,

Kaşgarlı Mahmut’un bininci doğum yılını kutladığımız
2008 yılının sonunda vacibi yerine getiremiyorsak, aklın
emrettiğini yapmakta fayda vardır. Hal böyleyken deneme
yayınlarına başlayan TRT 6 diye bir kanalın icad edilmesi ne
kadar düşündürücü, ne kadar hazin. Devrin iktidarı tarafından
kime, hangi niyete hizmet edeceği düşünülerek böyle bir
karar alınmıştır? Böyle bir karar güçlü bir Türkiye özlemine,
mücadelesine ne kadar hizmet eder/edermi?

İlk coğrafyacımız,
Cengiz KOCAKAPLAN

Genel Eğitim ve
Sosyal İşler Sekreteri

İlk ansiklopedicimiz,
İlk Türkoloğumuz…
Karahanlı hanedanının şehzadesi, Kaşgarlı

Mahmut.
Birleşmiş Milletlerin Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu olan
UNESCO tarafından 2008 yılı “Kaşgarlı Mahmud Yılı” ilan
edilmiştir. İyi ki de edilmiş, bu vesileyle birçok bilim adamının
yukarıdaki unvanları atfettiği Kaşgarlı Mahmud’u ve dev eserini
yeniden düşünme, değerlendirme fırsatı doğmuş oldu. Bu yüce
Türk bin yıl sonra kendisinden bahsettiren, geçmişimize ve
dilimize ışık tutan dev gibi iki eser bırakmıştır. Kaşgarlı’nın
günümüze kadar ulaşan eserinin adı Divânü Lügâti’t-Türk’tür.
Kendisi, bir eserinin daha olduğunu divanında söylüyorsa da bu
eser henüz bulunamamıştır. Bulunamayan bu eserin adı Kitâbı
Cevâhir el-Nahvi fî Lügâti’t-Türk’tür.
“Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak
lazım” diyor Necip Fazıl. En yalın ifade ile ilk Türkçe
sözlüğümüz olan Divanü Lugati’t-Türk yirmi yıllık bir
araştırma, bilgi toplama sürecinin üzerine iki yılda kaleme
alınarak yirmi iki yılda tamamlanmış bir şaheserdir. Türk diline
ve Türk kültürüne adanan bir ömrün en büyük meyvesidir bu
eser. Ayrıca dilimizin ve kültürümüzün ne kadar zengin, ne
kadar köklü olduğunu anlatması, belgelendirmesi bakımından
da çok önemlidir.
Kaşgarlı Mahmut “Tanrı yeryüzündeki erki “gücü” Türklere
vermiştir. Bunların dilini öğrenmekte yarar vardır. Bu kitabı
Araplara Türkçe öğretmek için ve Türk dili ile Arap dilinin
atbaşı beraber yürüdükleri bilinsin diye yazdım” diyebilecek
kadar üstün bir Türklük ve üstün bir ana dil şuuruna sahipti.
Türklük ve Türk dili ile ilgili aşağıda verilen tercümeleri
bu hassasiyetini, şuurunu ve mensubiyet duygusunu ortaya
koymaktadır.
“And içerek söylüyorum, ben Buhara’nın sözüne güvenilir
imamlarının birinden ve başkaca Nisaburlu bir imamdan işittim,
ikisi de senetleriyle bildiriyorlar ki, yalvacımız (Peygamberimiz
S.A.) kıyamet belgelerini, ahir zaman karışıklarını ve Oğuz
Türklerinin ortaya çıkacaklarını söylediği sırada Türk dilini
öğreniniz; çünkü onlar için uzun sürecek egemenlik vardır,
buyurmuştur”.
“Bu söz (hadis) doğru ise (sorgusu kendilerinin üzerine olsun)
Türk dilini öğrenmek çok gerekli (vâcib) bir iş olur; yok bu söz

TRT 6 ile; millet olarak kurduğumuz son Türk Devleti olan
Türkiye Cumhuriyetinin gücü ve potansiyelinden rahatsızlık
duyanların yıllardır ülkemizde uyguladığı; Kürt-Türk, laik-anti
laik, sağcı-solcu, Alevi-Sünni çatışmalarını besleyecek başka
bir senaryo ile karşı karşıyayız.
Anayasamızın 66. maddesi: “Türk Devletine vatandaşlık bağı
ile bağlı olan herkes Türktür” demektedir. TRT 6 gibi açılımlar
anayasamızın 66. maddesine ne kadar hizmet eder. Millet
olarak bizim birliğimize beraberliğimize ne fayda sağlar.
İktidarın bir sonraki ayrılıkçı uygulaması anayasamızın bütün
vatandaşlarımızı bir ve bütün gördüğü bu maddeyi değiştirmek
midir? Hatta anadilde eğitim gibi bölücü zihniyete hizmet
edecek çağrılara cevap vermek midir?
Bu uygulama ile komşu bir ile gittiğinde bile birbirini anlamayan
insanlarımıza bir dil oluşturarak, milletleştirerek ayrılık
bilinci şırınga edilmektedir. Bu uygulamada anayasamızın 66.
maddesinde ifadesini bulan Türklük şuurunda olan kimsenin
çıkarı yoktur.
TRT 6’nın yayın hayatına başlamasının zamanlaması
ayrıca dikkat çekicidir. Genel kanaat bu uygulama ile AKP
hükümetinin 29 Mart 2009 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli
İdareler Genel Seçimlerinde DTP’li belediyeleri elde etme ve
daha çok belediyeye sahip olma arzusunun bir ürünüdür.
Herhalde bu ülkeyi vatan yapan başta Mustafa Kemal
ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere Türk büyüklerinin
ve şehitlerimizin, yine en başta Kaşgarlı Mahmut olmak üzere
“Türkçe benim ses bayrağımdır” diyerek diline aşık olanların
kemiklerini sızlatan bir girişimdir TRT 6.
Bir gün AKP’ yi yönetenler reform gibi sundukları bu
deformların altında kalabilirler
Unutulmamalıdır ki “birlikte rahmet ayrılıkta azap vardır”
İş işten geçmeden… Akılları başa toplamak lazımdır.
Gaspıralı’nın dediği gibi “Dilde, fikirde, işte birlik” Türkiye’de
yaşıyorsak, devletimizin adı Türk ise kullanacağımız dil de bir
olmalı, Türkçe olmalı.
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MAVİ LENSLER

ir yerlerde okuduğum ve engelli insanların
nedensiz yere ayrımcılığa uğradığını
deneysel olarak açıklayan şu alıntı beni çok
düşündürdü: “Bir ilkokul öğretmeni (Jane
Elliott) 1970 yılında, dış görünümünden dolayı
nedensiz yere ayrımcılığa uğramanın nasıl bir
İsmail ÜSTÜN
şey olduğunu öğrencilerine gösterebilmek için
sıradışı bir yöntem kullanmış. Öğrencilerini
mavi ve kahverengi gözlüler olarak iki gruba ayırmış. Mavi
gözlülerin diğerlerinden daha zeki ve üstün olduğunu, kahverengi
gözlülerin onlarla aynı yerde oynamamaları gerektiğini, çünkü
kahverengi gözlülerin yeterince iyi olmadıklarını söylemiş. Sonra
kahverengi gözlülere, kahverengi gözlü olduklarını belli edecek
işaretler taktırmış. Kısa bir süre içinde iki grubun da içinde
bulundukları durumu benimsediğini farketmiş. Mavi gözlüler
küçük birer Nazi gibi davranırken, kahverengi gözlüler Öğretmene
ve mavi gözlülere karşı nefret hisleriyle dolmaya başlamışlar.”

Artık insanlar neden kahverengi gözlü olduğumu sorgulamamaya
başladı ve içlerinden biriydim. Dipnot sıra dayağı çekilirken
nasibimi almama sevinmiştim o zamanlar. Üstelik suç pansiyonda
yarı çıplak kadın resimleri bulunması... Nihayet görme engelliliğim
göz ardı edilmeye başlanmıştı. Diğer yandan kalabalıkta ders
çalışamadığım için (gürültülü ortamda dinlemek zorlaşır.) Bana
bir oda tahsis edildi. Ve gerçekten verim alındı. Bu anlamda da
kahverengi gözlü olmamın dez avantajlarını gidermiş oldum.
Hocalar beni sınava tek başıma alırlardı ve özel koşullar sağlarlardı.
Bunlarda özel muameleler ama asla ötekileştirmek değil. Zira bazı
arkadaşlarım sınav ortamından uzakta olmamdan büyük üzüntü
duyarlardı. Çünkü bazı durumlarda bana ihtiyaç duyuyorlardı
örnek: sınavda benden yanıt sızdırmak.

Bu anlamda doğuştan kahverengi gözlüyüm. (?) Ama biraz kafa
yorduğumda bu durumun çözümsüz olmadığını buldum. Kahverengi
gözlü olmanın toplumsal anlamda rahatsızlık vermemesi için mavi
kontak lensler kullanmaya karar verdim. Evet, artık ne kahverengi
gözlerim var ne de dışlanmışlık durumum.

Üniversitede kopya falan çekmedim. Zira öğretmen olmak için
eğitim alıyordum. Bu dönemde “lens”lerimi kullanmam oldukça
zordu ama ben gene de bir yolunu bulup hapishaneye cep telefonu
sızdırırcasına lensleri oluşturup kullandım. Buradaki lensler de
profesyonelce ve gayet sıra dışıydı.

İlk ve orta okulda hep -kahverengi gözlülerle- iç içeydim. Bu
halde göz rengimin anlamını bilmem baya zaman aldı. Öyle ki
“Ben görme engelli bir vatandaşım” demem taaaa 11 yaşımdayken
mümkün oldu. Görme engelliler okulundaki bir görme engellinin
yani ötekilerden birinin, ötekilerden olduğunu farketmesi ötekilerin
yanındayken zor oluyor. Lise de ötekilerden bir kişi vardı o da
ben...

Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Bölümü’ne yerleştiğimde aynı bölümde 4 tane daha görme engelli
vatandaş vardı. Onların hocalarla ilişkilerini araştırıp buldum. İçler
acısı bir durum ama kahverengi gözlü olduğu için bazı ödev proje
ve staj çalışmalarından muafiyet talep edenler bile vardı. Ben ödev
ve sorumluklarımın hiç birinden kaçmadım ve hepsini başarıyla
tamamladım. Buradaki lensin adı da: azim ve sıra dışılıktı.
Her kahverengi gözlüden beklenen tavırlardan uzak durdum.
Bitirme tez önerimin adını vermeden de geçmeyeyim: “GÖRME
ENGELLİLERİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN BAZI
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ”

Liseye kaydolma sürecimin başlangıcı, ötekilerden olduğumun
şamarını suratımda hissetmenin en iyi ve en dakik anıydı. Okul
müdürü o beklenen tokadı indiriverdi: “biz kahverengi gözlülerle
hiç karşılaşmadık ve bir daha da karşılaşmayı hiç göze alamayız.”
bu arada ilk lensimi aldım. O zamanlar lisenin pansiyonuna
öğrenciler DPY sınavıyla giriyorlardı. Ve o yurdu kazananlar
arasında bu kahverengi gözlü vatandaşta vardı. Ama yeni lensiyle...
Yeni lensin adı: sınavı pansiyonda kalanlar arasında en yüksek
puanla kazanmış olmamdı.

Evet, bir çok arkadaşıma uygun şartlar olduğunda yanıt söylerdim.
Bir ayıp belki ama şu açıdan belirttim. Sıradan mavi gözlüler ne
yaptıysa kahverengi gözlü de aynı şeyleri yapıyordu...

Şimdi bir meslek sahibiyim eşimi ailesinden isterken kullandığım
lens buydu. Öğrenci, veli ve yöneticilerle kurduğum başarılı ve
etkili iletişim süreci de rehber öğretmenken kullandığım lens.
* Bu yazı Tekirdağ İlköğretim ve İşokulu Rehber Öğretmeni
İsmail ÜSTÜN tarafından kaleme alınmıştır.(Görme Özürlü)

ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KAMİL AYDOĞAN
GENEL MERTKEZİMİZİ ZİYARET ETTİ

A

nkara İl Milli Eğitim Müdürü Kamil AYDOĞAN, Genel Başkan İsmail
KONCUK’a iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette Genel Merkez Yönetim
Kurulu Üyeleri de hazır bulundu.
Milli eğitimin sorunlarının masaya yatırıldığı görüşme olumlu bir atmosferde
gerçekleşti. Eğitimde kaliteyi yükseltmek, verimi sağlayabilmek, çağı
yakalayabilmek için projeler üretilmesi gerektiğini belirten KONCUK ve
AYDOĞAN eğitim çalışanlarının sıkıntılarına da dikkat çektiler.
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BÖLGE VE SÜRE AYRIMI
YAPILMAKSIZIN TÜM SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER
KADROYA ALINMALIDIR

M

illi Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK, katıldığı
bir televizyon programında sözleşmeli öğretmenlerin
kadroya geçirileceğini belirtti. Bu açıklamanın ardından on
binlerce sözleşmeli öğretmen büyük beklenti içine girdi.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın sözleşmeli öğretmenleri kadroya
alması yerinde ancak geç bir uygulamadır. Zira Türk EğitimSen olarak yıllardır sözleşmeli öğretmen uygulamasının
sona erdirilmesi ve tüm sözleşmeli öğretmenlerin kadroya
alınması gerektiğini ifade ediyoruz. Bugün gelinen noktada
Bakan ÇELİK’in açıklamasını sevindirici buluyoruz.
Dolayısıyla bölge ve süre ayrımı yapılmaksızın, tüm
sözleşmeli öğretmenler kadroya alınmalıdır ve bundan sonra
kadrolu öğretmen türleri dışındaki öğretmen istihdamına
son verilmelidir. Umuyoruz ki bu açıklama seçim yatırımı
değildir ve Bakan verdiği sözün arkasında durur. Ancak
Bakan ÇELİK yaptığı açıklamada sadece müjde değil,
sözleşmeli öğretmen uygulamasının uzun bir süre daha
devam edeceği sinyalini de verdi. Sözleşmeli öğretmenlik
olmasaydı 50 bin kişinin işsiz olacağını belirten Bakan
ÇELİK, sözleşmeli öğretmenliğin kadrolu öğretmene göre
dezavantajı olmadığını söyledi. Öncelikle şunu belirtmek
istiyoruz ki, sözleşmeli öğretmenliğin kadrolu öğretmenliğe
göre dezavantajları oldukça fazladır. Hatta iki istihdam türü
arasında büyük farklılıklar vardır.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLE KADROLU
ÖĞRETMEN ARASINDA
BÜYÜK FARKLILIKLAR VAR
Sözleşmeli öğretmenin il içi ve Özür Durumu hariç, il dışı
tayin hakkı yoktur. Eş durumu atamaları eşlerinin çalıştıkları
kurumun yüzlerce kilometre uzağına yapılmaktadır.
Sözleşmelilere (geçici görev yolluğu hariç) YOLLUK
verilmemektedir. Sözleşmeli öğretmenin ek dersinden SSK
kesintisi yapılmaktadır. Sözleşmeli öğretmenler yönetici
veya müfettiş olamazlar. 1 yıllık sözleşmeli öğretmen ile
25 yıllık sözleşmeli öğretmen aynı maaşı alır. Sözleşmeli
öğretmenlerin eş, çocuk ve doğum yardımları yoktur.
Sözleşmeliler, sözleşmede yer aldığı halde maaşlarını her
ayın 15 inde alamamaktadır. Sözleşmeli öğretmenlerin özlük
hakları konusunda tam bir belirsizlik hakimdir. Adaylık
eğitimine katılan sözleşmelilerin adaylığının kalkması söz
konusu değildir. Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri her
yıl ocak ayında yenilenmektedir. Yani Sigorta dâhil her sene
çıkış-giriş işlemi yapılmaktadır. Tam iş garantileri konusunda
endişe verici bir durum söz konusudur. Sözleşmeli bir
öğretmenin emekli olma ve emekli tazminatı alma hakkı
belirsizdir. Sözleşmeli öğretmenin yurt dışı öğretmenliğe

başvuru hakkı yoktur. Her sözleşme döneminde sözleşme
bedeli veya başka adlar altında kesinti yapılmaktadır.
Sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler maaş derecesine
etki etmemektedir. Sözleşmeli öğretmenlik atama değil bir
görevlendirmedir. Bu konuyu Sayın Bakan bizzat kendisi
basın açıklaması yaparak dile getirmiştir. Sözleşmeli
öğretmenler hiçbir şekilde görevde yükselme yönetmeliği
ve Yönetici atama yönetmeliğinden yararlanamamaktadır.
İdarecilik hakları yoktur. Sözleşmeli öğretmenler asker
öğretmen olarak görev yapamamaktadırlar. Sözleşmeli
öğretmenler ile kadrolu öğretmenlerin ek ders ücretleri
farklıdır.
Tüm bunlar Bakan ÇELİK ister kabul etsin, ister etmesin;
sözleşmeli öğretmenlerin aynı eğitimi aldığı, aynı okulu
bitirdiği ve aynı dersleri verdiği meslektaşlarından farklı
tutulduğunu gözler önüne sermektedir. Buradan Sayın
ÇELİK’e sesleniyoruz:
• Sözleşmeli öğretmenler kutsal ve onurlu bir meslek
olduğu halde göğsünü gere gere “ÖĞRETMENİM”
diyememektedir.
•   Sözleşmeli öğretmen geleceğini göremediğinden gönül
rahatlığı ile aile kuramamakta, bankalardan kredi
kullanamamaktadır. Hatta sözleşmeli öğretmenlere iş
garantisi olmadığından dolayı kız dahi verilmemektedir.
• Sözleşmeli öğretmenler görevli oldukları okullarda
öğrencileri tarafından “Öğretmenim siz sözleşmeli
misiniz? Siz geçici misiniz?” gibi sorularla rencide olmakta
ve bu sorulara cevap vermekte zorluk çekmektedir.
Bunun yanı sıra Bakan’ın sözleşmeli öğretmenlik olmasaydı,
50 bin kişinin işsiz olacağını söylemesi de oldukça
manidardır. Türkiye’de öğretmenlik mesleğinin onurunu
zedeleyen, öğretmenlik mesleğinde ayrımcılığa yol açan,
öğretmenlikte kölelik düzenini getiren kadrolu öğretmenlik
dışındaki istihdam türleridir. Tüm bu gerçeklerin bilinmesine
karşın, Bakan’ın bu uygulamayı savunması ne yazık ki
üzücüdür.
NİÇİN 120 BİN ÜCRETLİ ÖĞRETMEN
GÖREVLENDİRİLİYOR?
Bakan ÇELİK’in, bugün itibariyle kadro verilmesi ve 100 bin
öğretmen ataması yapmaları halinde öğretmenlerin yüzde
80’inin ek ders ücreti alamayacağını ifade etmesi de ayrı
bir tartışma konusudur. Bakan bu şaşırtıcı tespiti neye göre
yaptı doğrusu çok merak ediyoruz. Şayet Bakan “100 bin
öğretmen ataması yapılırsa, öğretmenlerin yüzde 80’i ek ders
ücreti alamaz” diyorsa, o halde biz de soruyoruz: “O halde
niçin 120 bin ücretli öğretmen görevlendirilmektedir?”

12
2009 YILINDA 100 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI
YAPILMAZSA, 2010 YILINDA AÇIK GİDEREK
BÜYÜYECEK
Bakan ÇELİK Şubat ayında 8 bin kadrolu öğretmen ataması
yapılacağını, 2009 yılında da 30 bin öğretmen atanacağını
belirtti. Türkiye’de atama bekleyen 190 bin işsiz öğretmen
adayı bulunmaktadır. Diplomalı işsiz olan ve meslekleri
dışında ekmek kapısı arayan öğretmen adayları, geleceğe
güvenle bakamamaktadır. Bu nedenle Türkiye’deki
öğretmen açığı 8 bin, 20 bin, 30 bin öğretmen istihdam
etmekle kapatılmaz. Mevcut yapı göz önüne alındığında
2009 yılında 30 bin değil, tam 100 BİN ÖĞRETMEN
ATAMASININ yapılması gerekmektedir. Şayet 2009

B

yılında 100 bin öğretmen ataması yapılmazsa, öğretmen
açığı giderek büyüyecek, işsiz öğretmenlerin sayısı da hızla
artacaktır.
Öte yandan bilinmesi gerekir ki, bugün sözleşmeli
öğretmenlerin kazandığı haklar, Türk Eğitim-Sen’in verdiği
hukuk mücadelesi sonucunda elde edilmiştir. Milli Eğitim
Bakanlığı’nın bu konuda çaba gösterdiğini, sözleşmeli
öğretmenlere kendiliğinden haklar verdiğini söyleyebilmek
mümkün değildir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
(Genel Başkan İsmail KONCUK’un sözleşmeli
öğretmenlikle ilgili yaptığı basın açıklaması metnidir.)

MEB ÇARK ETTİ

akanlık özel eğitim kurumlarının bulunduğu yerlerde
kurs açılamayacağını belirten bir karar almıştı. Alınan
bu karar kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. MEB tepkiler
üzerine doğru bir karar vererek geri adım attı.
MEB aşağıdaki yazısında “İllerimizden gelen müracaatlardan,
söz konusu yazımızın yanlış anlaşılmalara meydan verdiği
görülmektedir.”gibi şaşırtıcı bir ifade de kullanarak, sanki
problemin sebebi biz değildik, bir yanlış anlama var
demektedir. Halbuki MEB daha önceki yazısında, “Buna
göre; Halk eğitimi merkezleri bundan böyle seviye
belirleme sınavlarına hazırlık eğitimine destek, Türkçe
matematik gibi kurslar açılmayacak açılmış olanlar ise
31/12/2008 tarihine kadar kapatılacaktır.” demişti. Yeni
yazıdaki söz konusu ifade, insanları anlama özürlü olarak
yorumlamak anlamına da geleceğinden, etik olmamakla
beraber, MEB’in sonuçları itibariyle yanlış olacak bir
uygulamadan vaz geçmiş olması sevindiricidir.
İşte Bakanlıktan Valiliklere Gönderilen Yazı:

ilgi : 18/12/20O8 tarih ve B.08.OÇYG.0.15.O2.01.0073O6
sayılı yazı.

Seviye belirleme sisteminin anlam ve mantığına aykırı
olarak örgün eğitime devam eden öğrencilerimizin sürekli
olarak seviyelerini ölçme ve basanlarını değerlendirmelerine
sebebiyet veren uygulamaların sona erdirilmesi, ÖSS
Hazırlık Anadolu Liseleri ve Kolejlere Hazırlık, Yatılılık
ve Bursluluk Sınavlarına Hazırlık gibi kursların ise daha
kontrollü ve verimli düzenlenmesine dair ilgide kayıtlı
yazımız Valiliklere gönderilmiştir
İllerimizden gelen müracaatlardan, söz konusu yazımızın
yanlış anlaşılmalara meydan verdiği görülmektedir.
Bilindiği Üzere Halk Eğitimi Merkezlerinin doğrudan veya
işbirliği yapmak sureti ile ihtiyaç duyulan tüm alanlarda
ücretsiz olarak kurs uçma görevi bulunmaktadır.
Halk Eğitimi Merkezlerinin bir görevi de göç alan ve
kalkınmışlık düzeyi düşük bölgelerdeki yoksul öğrencilere
ücretsiz kurslar sağlamaktır. Bu amaçla düzenlenen ücretsiz
T.C.
kurslar ilgi de kayıtlı yazının dışında tutulmalıdır.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
Mehmet CAN
ACELE
Bakan a.
Sayı
:B.08.0.ÇYG.0.I5.O2.01/00742
Genel Müdür
6                                                         24/12/2008
DAĞITIM:
Konu :SBS Hazırlık Kursları
81 İl Valiliğine
................................VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

ŞEFLİĞE MÜRACAAT ENGELİ KALDIRILSIN

1

2/12/2008 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Personeli başvurusunda bulunamayacaktır. Bu şartın kaldırılması için
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Milli Eğitim Bakanlığına yazı yazdık.
yapılan “bulunduğu görevde en az iki yıl görev yapmış
olmak” değişikliğinden dolayı bir çok eğitim çalışanı şeflik (İlgili yazıyı internet sitemizden temin edebilirsiniz.)
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4 – C’LİLER SENDİKA ÜYESİ OLABİLECEK

T

ürk Eğitim-Sen Kocaeli 1 No’lu Şube tarafından 4-C
kapsamındaki sözleşmeli personelin sendikalı olabilmesi
için açılmış olan dava lehte sonuçlandı.
Özelleştirilen fabrikalardan peyderpey emekliliklerine kadar, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 – C bendinde “Sözleşmeli
Geçici Personel” olarak istihdam edildiler.
Kocaeli 1 No’lu Şube Başkanlığı’nın, faaliyet alanı içerisinde 83
adet 4-C statüsünde görev yapan arkadaşımızı üye yaparak başlattığı
süreç, Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün Mayıs mutabakatlarında
Bakanlıktan da görüş alarak bu kimselerin sendikalı olmalarını
kabul etmemesiyle yargıya taşındı.
Yargı süreci tamamlanarak çalışanlar lehinde sonuçlandı.
Kocaeli İdare Mahkemesi, Kocaeli İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün 02/05/2006 gün ve 15737 sayılı işlemini
hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmiştir. 2008/1485
sayılı Kocaeli İdare Mahkemesi kararı bu bakımdan örnek bir
karardır.
Bundan sonra Milli Eğitim Müdürlükleri, 4-C’lilerin tıpkı
4–B’liler gibi sendika üyeliklerini kabul etmek durumundadır.

Bu kazanım çalışanlar için büyük önem taşımakta, yeni bir
dönemi başlatmaktadır. Bu arkadaşlarımız, bundan sonra kıdem
tazminatlarından Toplu Görüşme pirimine, tayin ve terfiden denge
tazminatına kadar bir çok alanda hukuken hak arayabileceklerdir.
Sendikalar, Toplu Görüşmeler’de resmen üyeleri olan 4–C’liler
için de iyileştirme talebinde bulunabileceklerdir.
Ama en önemlisi şu noktadır: İşçilikten gelen ama ne işçi ne
de memur olarak tanınmayan bu insanlar artık 657’nin diğer
bentlerinde istihdam edilenler gibi sözleşmeli de olsa, geçici de olsa
memur daha doğrusu kamu çalışanı olarak tanımlanabilecekler.
“Ne deve ne kuş” misali uygulama artık yürürlükten kalkmıştır.
Bu arkadaşlarımıza en candan dileklerimizle birlikte ‘aramıza ve
statünüze hoş geldiniz” diyoruz.
Bu hukuki sürecin başarıyla sonuçlanmasında emek sarfeden;
4–C’lilerin Temsilcisi sayın Kazım BOZKURT ve Kocaeli
şubemizin sözleşmeli avukatı Resul ELMAS’a ve Kocaeli 1
No’lu Şube Yönetim Kuruluna teşekkür ediyoruz.
İlgili metni internet sitemizden temin edebilirsiniz.

YÖNETİCİ ATAMADA YAŞANANLARA MEB SEYİRCİ KALMAMALIDIR

A

nkara Bölge İdare Mahkemesinin, bireysel dava açan
Yaşar ARSLAN’la ilgili verdiği karar büyük öneme
haizdir.
Bu karar öncesinde, Valilikler 2008/74 nolu Genelgede
olmamasına rağmen, eski genelge hükümleri doğrultusunda
istediği okulu boş olarak duyurmakta, istemediği boş
yöneticiliği duyurmamakta idi. Eski genelge doğrultusunda
kenar mahallelerde bulunan boş yöneticilikleri duyuran
Ankara Valiliği de, söz konusu yargı kararı ile atamış olduğu
tüm müdür yardımcılıkları iptal etmek zorunda kalmıştır.
Bu karar doğrultusunda müdür yardımcılıklarını tekrar duyuran
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu defa boş olan bütün
müdür yardımcılıklarını duyurmak zorunda kalmıştır. 2008/74
nolu Genelge doğrultusunda şuanda 28 valilik yönetici atama
duyurusu yayınlamıştır. 53 il valiliği duyuru konusunda
henüz harekete geçmemiştir. Ancak, boş yöneticilikleri
duyuran 28 il valiliğinin duyuru şekli bir birinden tamamen
farklıdır. Bu farklılıklar, bazan çalışma takviminin çok uzun
olması, kiminin okul müdürlüklerini, kiminin müdür baş
yardımcılıklarını, kiminin, müdür yardımcılıklarını, kiminin
tüm yöneticilikleri, kiminin bir kısım yöneticilikleri duyurması
şeklinde olmaktadır.
Türk Eğitim Sen olarak, diyoruz ki, duyuru şekilleri itibariyle
de bir kısım valilikler mahkeme kararı ile çelişmektedir.
Ankara İdare Mahkemesinin kararı esas alınarak açılacak
davalar sonucu, yapılacak atamaların da iptali söz konusu
olabilecektir. Bu sebeple, Türk Eğitim Sen tarafından, Ankara
İdare Mahkemesinin Kararı duyuru yapsın veya yapmasın tüm

valiliklere gönderilerek, iptal davalarına sebep olmamaları
istenecektir. Gerekirse, tüm boş yöneticilikleri duyurmayan
valiliklerin bütün idarecilikleri duyurması ve riske girmemeleri
söylenecektir.
Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığının uygulama birliği sağlamak
için bir yeni genelge hazırlaması için sendikamız tarafından her
türlü gayret ortaya konacaktır. Bu kapsamda Personel Genel
Müdürü sayın Necmettin YALÇIN’la görüşülmüş ve böyle bir
genelgenin ciddi bir ihtiyaç olduğu ifade edilmiştir.
Türk Eğitim Sen, bütün çalışmalarında Türkiye’nin bir
hukuk devleti olduğunun hatırlanması gerektiğini sık sık
vurgulamaktadır. Bu sebeple sayısı 25 binleri bulan geçici
görevlendirmelerin bir an önce atanma şartlarını taşıyan
yöneticilerle yer değiştirmesi kaçınılmazdır. Hak eden yönetici
olmalıdır. Yönetici olabilmek bir takım mahfillerden destek
almak suretiyle mümkün olmamalı ve Türkiye hukuk devleti
olma özelliğini göstermelidir.
Milli Eğitim Bakanlığı yönetici atama konusunda illerimizde
yaşanan ve artık, eğitim çalışanlarını bıktıran bu tartışmalara
seyirci kalmaktan kurtulmalı ve müdehale etmelidir. Geçici
görevlendirme hastalığı eğitim öğretimimizi son derece
olumsuz etkilemekte ve eğitim çalışanlarının moral ve
motivasyonunu bozmaktadır. Bu traji-komik görüntüden
ülkemiz kurtulmak ve eğitim çalı şanları ana konularına bir an
önce dönmek zorundadı .
TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ
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SİZ MİLLETİMİZDEN ÖZÜR DİLEYİN

Yaşar GÜRAKAN
Hatay 2 Nolu Şube Sekreteri

EĞİTİMCİLER olarak şunları sormak istiyoruz;
1915 yılında isyancı Ermeni çetelerinin camilere doldurarak
yaktıkları ihtiyar, kadın ve çocukların acılarını paylaşıyor
musunuz? Ermeni çeteler adına özür dilemeyi düşünüyor
musunuz?
Ermeni bir katil tarafından hunharca katledilen Talat Paşa
adına üzülüyor musunuz? Ailesinin acısını paylaşıyor
musunuz? Katil adına özür dilemeyi düşünüyor musunuz?
1973 yılından 1984 yılına kadar çeşitli ülkelerde Ermeni
teröristler tarafından alçakça ve kalleş pusularda katledilen
onlarca dışişleri görevlimiz adına üzülüyor musunuz?
Onların acılarını paylaşıyor musunuz? Teröristler adına
özür dilemeyi düşünüyor musunuz? Bu katil teröristlerden
endilerine AYDIN! denilen bir gurup öğretim üyesi
bazılarının ellerini kollarını sallayarak dolaşmalarından
ve gazeteci, internet ortamında ‘Ermenilerden Özür
rahatsız oluyor musunuz?
Diliyoruz’ kampanyası başlatmışlar. Öncülüğünü ünlü Kürt
Raporu’nun hazırlayıcısı Prof. Baskın ORAN, Prof. Cengiz Azerbaycan’da Hocalı’da bir gecede katledilen yüzlerce
AKTAR, Prof. Ahmet İNSEL ve Yeni Şafak Gazetesi yazarı kadın erkek yaşlı çocuk Azeri adına, vatansız bırakılan bir
Ali BAYRAMOĞLU’nun yaptığı bu kampanyada, ‘1915 milyon Azeri adına üzülüyor musunuz? Katiller ve işgalciler
yılında Osmanlı Devleti’nin Ermenilere yaptıklarından adına özür dilemeyi düşünüyor musunuz?
dolayı duyarsız kalınmasını kınanıyor, onların acılarını Biz Türk Eğitimcileri olarak; Ermeni katliamlarından
paylaşılıyor ve özür diliyoruz’ denmektedir.
mağdur olanları desteklemek, Ermeni destekçilerini kınamak
1915 yılında savaş halindeki Osmanlı Devleti’nin isyancı amacıyla, www.sizozurdileyin.com adlı bir paylaşım sitesi
Ermenilere uyguladığı Tehcir (Göç) uygulamasında yaşanan kurarak imza kampanyası başlattık. Ermeni katliamlarından
olaylara çok üzülen ve Ermenilere yapılanlardan dolayı mağdur olanları, işbirlikçileri kınayanları, sitemizi ziyaret
özür dilenmesini isteyen bu AYDINLARIMIZA! Biz de ederek bu kampanyamıza destek vermeye davet ediyoruz.

K

ÜNİVERSİTE BÜTÇESİ HAYAL KIRIKLIĞIDIR

M

illi Eğitim Bakanlığı bütçesi oluşturulurken, üniversitelere
ve YÖK’e ayrılan bütçede geçen yıla göre 1 milyar 454 bin
435 YTL artış sağlandı. Bu artış içerisinde 2008 yılında kurulan 9
üniversite için ayrılan pay ise sadece 101 milyon 2 bin 200 YTL
gibi çok düşük bir rakamda kaldı. Toplam olarak 94 üniversite ve
YÖK’e 2009 yılının bütçesinden 8 milyar 772 milyon 719 bin 225
YTL kaynak ayrılırken YÖK’ün bütçesi ise 43 milyon 615 bin
YTL oldu.
Yeni açılan üniversitelere rağmen, bütçede geçen yıla göre
sadece 1 milyar 454 bin 435 YTL artış olması iktidarın yeni
açılan üniversitelere sahip çıkmadığının ciddi bir delilidir. Bu
artış içerisinde 2008 yılında kurulan 9 üniversiteye 101 milyon
2 bin 200 YTL gibi çok düşük bir miktar bütçe ayrılması ise,
yeni açılan üniversitelerin tabela üniversiteler olarak kalacağını
göstermektedir.
Türk Eğitim Sen olarak, üniversite açmanın önemli olduğunu her
zaman ifade ettik. Ancak üniversite açmaktan çok bunların içini
doldurmanın daha önemli olduğunu vurguladık ve İktidarı yeni
açılan tüm üniversitelere sahip çıkmaya davet ettik. Geldiğimiz
noktada Hükümetin açtığı yeni üniversitelere sahip çıkmadığını

üzülerek görüyoruz. Üniversite açmak İktidarın artı hanesine
yazılmış bir gelişmeydi, fakat yeni açılan üniversitelere rağmen
ayrılan bütçe ve geriye kalan tabela üniversiteleri ise İktidarın
AYIP hanesine yazılmış olumsuz bir durumdur.
GSYH’ya göre üniversitelerimize ayrılan pay 2008 yılına oranla
0,72’den 0,79’a çıkmıştır. Bu yetersiz artışla üniversitelerimizin
dünya üniversiteleri ile bir yarışa girmesi mümkün olmadığı gibi,
2009 yılında da sıkıntılarla boğuşması kaçınılmaz görünmektedir.
Önümüzdeki yıl ÖSS’ye girecek aday sayısının en az 250 bin
daha artacağını düşündüğümüzde bu bütçeyle fakültelerin
öğrenci kontenjanlarını arzu edilen ölçüde artırması mümkün
görünmemektedir.
-YÖK VE ÜNİVERSİTELERE AYRILAN BÜTÇE
YIL BÜTÇE(Bin YTL) GSYH Payı
2008 7.318.284 0,72
2009 8.772.719 0,79
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HİSARCIK TEMSİLCİLİĞİ

K

ütahya’ya bağlı Hisarcık ilçesinde 24 Kasım öğretmenler
günü nedeniyle öğretmenler Türk Eğitim-Sen’in verdiği
yemekte buluştu. Belediye Düğün Salonunda verilen yemeğe,
Belediye Başkanı Nihat Helvacı,İlçe Milli Eğitim Müdürü
Ahmet Yılmaz, Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Kütahya
Şube Başkanı Mehmet Karabekir, Türk Eğitim-Sen Hisarcık
İlçe Temsilcisi Halil Özcan ile yaklaşık 250 öğretmen ve ailesi
katıldı. Gecede bir konuşma yapan Türk Eğitim-Sen Hisarcık İlçe
Temsilcisi Halil Özcan,” 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle
Milli birlik ve bütünlüğümüzün tesisinde, bizlere yakışan duruşu
sergileyerek istisnasız tek bir yürekle kenetlendiğimiz bu güzel
akşamda birlik ve beraberlik,tanışma ve kaynaşma programımıza
hoş geldiniz ”dedi. Daha sonra konuşan Türk Eğitim-Sen

Kütahya Şube Başkanı Mehmet Karabekir “Sendikacılık aynı
zamanda bu tür sosyal faaliyetleri de sadece kendi üyelerine değil
eğitim camiasında bulunanları da bir araya getirme becerisini
göstermektir. Sanıyorum Hisarcık İlçe temsilcimiz Halil Özcan
bunu fazlasıyla başarmıştır. Biz şunu gayet iyi biliyoruz. Hepimiz
aynı şemsiyenin altındayız ve bu şemsiyenin altında yağan
yağmurdan, kardan, doludan korunmaya çalışan aynı meslek
grubu arkadaşlarız. Bu şemsiye büyür ve güçlenirse, hepimiz
rahat ederiz.” dedi.
Yemek sonrası TRT Türk Halk Müziği saz ve söz sanatçılarının
söylediği yöre ağırlıklı türküler salonda bulunan öğretmenler ve
aileleri tarafından coşkuyla izlendi.

YÖK SORUN ÜRETME ÇÖZÜM ÜRET!

T

ürk Eğitim-Sen 50/d kadrosundaki
Görevlilerine Çözüm Getiriyor

Araştırma

YÖK, 50/d kadrosunda bulunan Araştırma Görevlilerini mağdur
ederken, Türk Eğitim-Sen bu konuda yeni çözümler getiriyor.
YÖK, 50/d kadrosunda görev yapan Araştırma Görevlilerini
doktoraları bitiminde Fakülte ve Yüksek Okulların 33/a Araştırma
Görevlisi Kadrosu veya Öğretim Görevlisi ve Yardımcı Doçent
kadrolarına geçmelerini uygun görürken, son aldığı kararla
bu işlemlerin iptalini istedi ve binlerce Araştırma Görevlisi
üniversitelerden atılma durumu ile karşı karşıya kaldı. YÖK, 50/d
kadrosunda bulunan Araştırma Görevlilerinin sorunlarını çözmesi
gerekirken aksine aldığı kararlarla sorun yaratması Üniversite
camiasında infiale sebep oldu. YÖK sorun üretme makamı değil,

sorunları çözme makamı olmalıdır.
Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan İstanbul 1 No’lu Şube
Başkanı Hanefi Bostan şunları söyledi: “Türk Eğitim-Sen,
İstanbul Üniversitesi’nde imzaladığı 24.12.2008 tarihli Kurum
İdari Kurulları kararıyla 50/d kadrosunda bulunan Araştırma
Görevlilerinin doktoraları bitiminde görevlerine son verilmeyerek,
Üniversite’nin Fakülte ve Yüksek Okulları’nda boş kadro varsa
bu boş kadrolara atanmasını, kadro yoksa doktorasını tamamlayan
Araştırma Görevlileri’nin görevlerine son verilmeyerek bunların
öğretmenlerin görev yaptığı üniversitelerin Meslek Yüksek
Okullarına branşlarına göre atanmasını önerdi. Bu öneri İstanbul
Üniversitesi Kurum İdari Kurulları’nda kabul edildi.”

YARDIMCI HİZMETLER
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KİK
KARARI GEREĞİDİR

Y

ardımcı Hizmetler Sınıfına yönelik görevde yükselme ve Unvan değişikliği
sınavının yapılması sendikamızca sürekli olarak bakanlığınıza teklif edilmiştir.
En son olarak Nisan 2007 tarihinde yapılan kurum idari kurulu toplantısında bu
teklifimiz kabul edilmiş ve “ihtiyaç durumu ile bütçe ve kadro imkânları sınıfında
olan personel için görevde yükselme sınavı çalışmalarına başlanılması” kararı
alınmıştır. Bu alınan kararlarla birlikte, çalışanlar sınav beklentisi içine girerek
sınava hazırlamışlardır. Bu çalışanların öğrenim durumları değişmiş ama görevde
yükselme ve unvan değişikliği sınavları yapılmadığından dolayı iş huzurları kaçmış
güven bunalımı yaşamışlardır.
Yardımcı hizmetler için görevde yükselme, unvan değişikliği sınavı yapılmasının
önemli bir ihtiyaç olduğu ve bu sınavın bir an önce yapılması için Milli Eğitim
Bakanlığına yazı yazdık.
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SİZ ÖZÜR DİLEYİN !

Ali Uzay SARI
Tokat Şube Sekreteri

- Azerbaycan Topraklarının üçte birinin hala Ermeni işgali
altında olduğunu,
- 1.5 milyon Karabağ kaçkınının ağır şartlar altında inim
inim inlemesini nasıl duymadığını,
- Kerkük’te, Batı Trakya’da her gün katledilen, insani
hakları göz göre göre çiğnenen insanlarımızın feryadını niye
duymadıklarını anlayamamaktadır.
Biz Türk Eğitim - Sen Olarak diyoruz ki;
Türk Milleti ve bu ülke asla sahipsiz değildir.
Bu Milletin ve bu ülkenin sahibi önce Alemlerin Rabbi olan
Yüce ALLAH’tır.
Bilindiği gibi, Türk Milleti, tarih boyunca Orta Asya’dan
Avrupa’ya büyük fetihler gerçekleştirmiş, kültür ve
medeniyet alanları oluşturmuş, karanlık çağları kapatıp
insanlığı aydınlık yarınlara taşımış, büyük imparatorluklar
kurarak yüzyıllarca farklı dinlerden, farklı ırklardan
yetmiş iki buçuk milleti adalet ve barış içinde yaşatmış,
“insan haklarına saygı merkezli” bir “medeniyet güneşi”
sunmuştur.
Bu güneşin ışıklarından korkan yarasa ruhlu topluluklar;
yüzyıllar boyunca bir “Haçlı Ruhu” ile, askeri, ekonomik,
sosyal, dini, etnik, psikolojik saldırılarla milyonlarca Türk
insanını hunharca katletmişlerdir.

Sonra da Milletin kendisidir. İçinden çıkardığı yiğit
evlatlarıdır, köklü kurumlarıdır.
Hiç Kimse Türk Milletinin sabrını, soğuk kanlılığını, hoş
hoşgörüsünü ve anlamlı suskunluğunu yanlış anlamasın.
Hiç kimse yanlış hesap yapmasın. Tersini yapmak isteyen
dönüp tarihe tekrar baksın.
Biz Türk Eğitim - Sen Olarak diyoruz ki;
Köklü ve muhteşem bir geçmişe, dertli ve zor bir hale,
kutlu ve umutlu bir geleceğe, önemli ve riskli bir vatan
coğrafyasına sahip olan Büyük Türk Milleti bugün iç ve
dış düşmanlarının açık ve sinsi saldırılarıyla ciddi bir yol
ayırımı noktasına sürüklenmektedir.

Nihayet bu “Haçlı Sürüleri” tarihi emellerine kavuşmak
üzereyken asırladır hür yaşamış büyük Türk Milleti
Alparslanlar, Fatihler, Mustafa Kemal’ler önderliğinde
Hiç kimse heveslenmesin. Hevesleri kursaklarında kalacaktır.
hiçbir şart altında “Türk’e kefen biçilemeyeceğini”,
Çünkü Türk Milleti Büyüktür. Elbette ki; Türk Milleti ve
“Türk’e zincir vurulamayacağını” bütün dünyaya açıkça
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacaktır.”
göstermiştir.
Bu vesile ile Ermenilerden özür dileyen sözde aydınları
Bu haçlı sürüleri;
TOKAT GAZİOSMAPŞA ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARI
İçimizden devşirdikleri sözde aydınlara her vesileyle
VE ÖGRENCİLERİ OLARAK KINIYORUZ..
Türk Milleti’ne hakaret ettirmekte ve bunun karşılığında
madalyalar vermekte, ekonomik refah imkanları 23,10,2007 tarihinde sendikamız ile Gaziosmanpaşa
sunmaktadırlar.
Üniversitesi arasında yapılan Kurum İdari Kurulu’nda
Bunlardan bir kısmına “Türkler bir milyon Ermeni öldürdü” ,ülkemizin o günlerde bulunduğu terör ortamından
sözünü söyletirken, diğer bir kısmına da “ Öldürdüğümüz dolayı günlük sayıları onlarla ifade edilen şehitlerimiz;
her Türk vatandaşını olduğu gibi bizleri de üzmüş,
Ermenilerden özür diliyoruz” dedirtmektedirler.
temsilcilerimiz ve öğrenci konseyi ile yaptığımız toplantı
Türk Milleti hayret etmektedir:
sonucunda, Turhal yolu üzerindeki köprülü geçidin adının
Çünkü içinde yetiştirdiği, besleyip büyüttüğü bu sözde aydın “GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ŞEHİTLER
güruhunun
KÖPRÜSÜ“ olarak değiştirilmesini talep etmiştik. Bunu
- Ermeniler tarafından soy kırıma tabi tutulan milyonlarca değerlendiren Üniversite Senatosu’nu aldığı karardan
Müslüman Türk insanın acısını, nasıl unuttuğunu,
dolayı tebrik ediyoruz. Şehitlerimizi bir defa daha rahmetle
- Daha dün Karabağ’da, Hocalı’da Ermeniler tarafından anıyoruz. Ruhları şad mekanları cennet olsun diyerek
katledilen on binlerce Türkün feryadını nasıl unuttuğunu,
kamuoyuna duyuruyoruz.(24-12-2008)
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BİR EĞİTİM ÇALIŞANININ İBRETLİK DUASI

İ

nternet
sitemizde
yayınladığımız
“MEB,
DOĞRU
SÖYLEMİYOR” başlıklı haberimizin yorumlar kısmına bir
okurumuz “Duasını” yorum olarak göndermiş. Meslektaşımızın
bu ilginç ve özgün iletisini kamuoyuyla paylaşıyor, konunun
muhatabı olan ilgililerin ibret almasını temenni ediyoruz.
“Kullarım sevinsin” diyerek lütfettiğin şu mübarek bayramda
da sevinemiyoruz Ya Rabbi. Yüreklerimiz ezik, yüzümüz
yerde, kaldırıp başımızı ufuklara mutlu bakamıyoruz. Mutlu
bakışlarımızı çaldılar, yapraklarımızı soldurup renklerimizi ve
kokularımızı elimizden aldılar. Evlerimizden ceset kokusu çıkıyor
artık. Bedenimizi değil ama ruhumuzu öldürdüler Ya Rabbi.
Sen ki, Rabbimizsin. Bizim ölü zannettiğimiz şeylerden bile
canlılığı ve hayatı çıkarıyorsun. Bizim şu ölü gibi duran beynimiz,
ruhumuz ve en önemlisi bizden alıp körelttikleri, bitirdikleri espri
yapma anlayışımızı ve gülümsemelerimizi tekrar canlandır Ya
Rabbi.
Yağan yağmur gibi hiçbir şeyi ayırt etmeyen, güneş gibi herkesi
aydınlatan, her şeyin bizi ezdiği halde toprak gibi hiçbir şeylerini
esirgemeyip bilgilerini herkesle paylaşan öğretmenler olarak; sana
sığınıyor ve diyoruz ki, ne olur en azından bir avuç ateş böceği
uçuruver yöneticilerimizin zifiri karanlık kalplerine; onların
amellerini artık riyadan, dillerini yalandan, gözlerini haramdan
temizle. Dillerindeki kirleri, gönüllerindeki kinleri vücutlarındaki
tüm menfiyatı çek al, onlara “cennet cennet dedikleri, üç beş
köşkle üç beş huri, bana seni gerek seni” dedirtip kalplerini ve
eylemlerini senin istediğin hakka ve hakkaniyete yönelt. Onları
mazlumlara tutan el, gören göz, işiten kulak yapıp güzellikleri
ihya ettir ya rabbi.
Ey bütün cebbar ve gaddarları azametiyle dizginleyip durduran
Rabbim, eğer bütün bu dualarımıza rağmen ihya olmaz
geleceğimizi çalmaya ve karartmaya devam etmekte ısrar
ederlerse sen onları cehenneminde yak ama bu dünyada da aklı
dengeleri bozulsun Bakırköy’de de yer bulamasınlar, bizim de
bunları görmemizi nasip et ya Rabbi.
Yazdığımız her yazıya, arşivde hazır bulunan birkaç şablon
cevaplardan birini koplayıp yapıştıran ve bizimle adeta dalga
geçercesine cevaplayan ilgilileri çöllerde “su… su…” diye
inleterek helak eyle ya Rabbi.
Onlara arka çıkarak şikayetlerimizi kulak ardı eden amirlerini de
peşlerinden gönder ve gergedanlara kovalattır hepsini ya Rabbi.

Ya Rabb! Yönetmeliğe uygun olarak stajyerliğimizi kaldırıp
yasal süreyi de bekleyerekten zorunlu nedenlerle istifa ettiğimizi
biliyorsun –ki o yönetmelik bize geri dönüşlerimizde kolaylık
sağlıyordu- yönetmeliği sonradan değiştirip avantajlarımızı
elimizden almakla kalmayıp kin ve nefret duygularıyla yüzde
10’luk kontenjanı yüzde 1’e indirerek bizim öğretmenlik
hakkımızı elimizden alanları sen prensesleri olmayan kurbağa
prenslere çevir ya Rabbi.
Sonradan icat edilen “atamalarda hizmet süresini baz alma”
fikrini üretenlerin hayatlarını sevgisiz bırak, açlıkla terbiye et ve
ahir zamanlarında sokağa düşürüp bizim zamanında eğitmemize
izin vermedikleri tinerci çocuklara sürekli taciz ettir ya Rabbi.
Ya Rabbi, zorunlu istifalarımız için “KEYFİ İSTİFALAR”
tabirinin ne kadar zorumuza gittiği malumundur. Bunu söyleyen
insafsız ve yola gelmez kişilere, bizim yaşadığımız “KEYFİ
İSTİFA” yı yaşatmanı, ağızlarına gem vurmanı, ellerine kelepçe
geçirmeni, ayaklarına zincir takmanı istiyoruz ya Rabbi.
4 yıldan beri “ileri ki dönemde kontenjanlar artacaktır” diye bize
oyalama yazıları gönderenlerin ve televizyona çıkıp hakkımızda
yalan söyleyenlerin burunlarını Pinokyo’ nun burnundan da kat
be kat uzatıp öyle bırak; öyle bırak ki, gece yattıklarında tavanı
sürekli tıklayacaklarından üst kattakilerin şikayetine maruz
kalsınlar ya Rabbi.
Mağduriyetimizi bildirdiğimizde “ Keşke istifa etmeseydiniz ya”,
“Neden istifa ettiniz ki yaa” diye öğüt veren müdürlerin aklından
da bizi ırak tut ya Rabbi.
Mağduriyetimizi dinliyor ve bize hak veriyor gibi görünüp, daha
biz mekandan doğru dürüst uzaklaşmadan masalarına kapanıp
arkamızdan kikir kikir gülen “enayiye bak enayiye yönetmeliğe
güvenip istifa etmiş” deyip bizi eğlence konusu yapanları da biz
söylemeyelim, artık sen bildiğin gibi yap ya Rabbi.
Yıllardır haklı sesimizin yerine kulaklarını menfaatlerinin
şakırtısına açan ilgilileri, köşe yazarlarını bilhassa sabah 4’e
kadar bizi TV başında tutup ama sorunumuza tek kelimeyle
değinmeyen A.G.’yü, bizim ilettiklerimizi amirlerine ve ilgili
yerlere ulaştırmayan görevlileri, yüce hikmetinle ibret olsun diye
güneşli günde yıldırıma çarptır Ya Rabbi.
Rahmetinle, ellerimize vurulan kelepçeleri çıkart artık, çıkart ki
yine eskisi gibi özgürce kalemlerimizi tutup öğrencilerimizin
başını okşayabilelim. AMİN
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EĞİTİM BİR SEN GENEL BAŞKANI AHMET
GÜNDOĞDU’DAN KÜRTÇE TV’YE ÖVGÜ

D

iyarbakır’da yapılan Memur Sen Toplantısında basın
açıklaması yapan Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Genel
Başkanı Ahmet GÜNDOĞDU TRT 6 Kanalında başlayan Kürtçe
yayını övdü. Aşağıda yorumsuz olarak Eğitim Bir Sen ve Türk
Eğitim Sen’in Kürtçe TV konusundaki görüşlerini yayınlıyoruz.
İşin ilginç yanı şudur, aynı haber Eğitim Bir Sen sitesinde
aşağıdaki iki paragraf çıkarılarak yayınlanırken, Memur Sen’in
sitesinde söz konusu paragraflar da yayınlanmıştır.
Burada şöyle bir soru akla geliyor Eğitim Bir Sen sitesinde bu
iki parağrafın çıkarılmış olması, Eğitim Bir Sen içerisinde üye
olarak bulunan ve milli hassasiyeti olan insanların istifasından
korkulduğu için midir? Bu durum Eğitim Bir Sen’e zaman
zaman yöneltilen, “Bunlar Diyarbakır’da başka, Yozgat’ta
başka dili kullanırlar.” suçlamasını haklı çıkarmakta mıdır?
İşte Cihan Haber Ajansının Yayınladığı Eğitim Bir Sen ve
Memur Sen Genel Başkanı Ahmet GÜNDOĞDU’nun Kürtçe
TV konusundaki görüşleri Güneydoğu´da üç gündür yaptığı
incelemelerden sonra Diyarbakır´da basın toplantısı düzenleyen
Memur Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, bölgeye yönelik
son dönemlerde atılan adımlar sayesinde bölge halkına bakışın
değiştiğini dile getirdi. TRT´nin Kürtçe televizyon kanalının
test yayınında, bölge halkının bakışını yerinde görme imkanı
bulduğunu anlatan Gündoğdu, Kürtçe yayını geç kalınmış,
ancak güzel bir uygulama olarak gördüğünü söyledi.
TRT´nin Kürtçe yayınının içinin daha da doldurulması gerektiğini
anlatan Gündoğdu, Bölge halkının geleneğinden, geçmişinden
geleceğine taşımak istediği, dedelerimizden torunlarına vermek
istediği kültürel dokuyu muhafaza edecek programlarla da
içinin doldurularak devam ettirilmesi çok güzel olacak kanaati
oluştu. Yayının güzel beklentilere sevk ettiğini, konuştuğumuz
arkadaşlardan görmek mümkün oldu. diye konuştu.
Bu da Türk Eğitim Sen’in Kürtçe Televizyon Kanalı hakkında
görüşleri
Kürtçe yayın yapacak olan TRT 6 test yayınlarına başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşundan bu yana ilk Kürtçe
televizyonu açma şansı AKP’ye nasip oldu. Bugüne kadar gelmiş
geçmiş 57 İktidarın yapamadığını yapmak, herhalde ciddi bir
şeref payesi olsa gerek.
Dil bir milletin temel sigortasıdır. Aynı duygularla duygulanmak,
aynı hüznü yaşamak ortak dili olan insanlara has bir duygudur.
Bu özellikten mahrum toplumların bir ideal, bir hedef etrafında
buluşması imkansızdır. Bugün Amerika Birleşik Devletlerini
dünyanın en büyük gücü yapan temel farkı, ayrı milletlere
ait Amerikan vatandaşlarının ingilizce konuşabilmeleridir.
Oluşturulan bu ortak dil, bir beyaz Amerikan vatandaşını bile
zenci bir başkan adayına oy vermeye yöneltebilmiş ve Dünyaya
hakim bir devlet yaratmıştır.
Sömürülen ülkelerin en temel özelliği de, hakim bir kültür etrafında
bütünleşmek yerine bir takım etnik farklılıkları öne çıkarmaları,
bu uğurda her türlü emperyalist emellere açık olmalarıdır.
Birçok Türk vatandaşı, “Bu bir tavizdir, bu uygulama birlik ve
beraberliğimize bir fayda sağlamak şöyle dursun başka tavizleri
de beraberinde getirmekten başka bir işe yaramayacaktır.” diye
düşünmektedir. Yerel seçimler öncesinde, 1 Ocak 2009 tarihinde
Kürtçe TV’nin Başbakan’ın açılışıyla resmi yayınlarına başlayacak
olması da manidardır. Aşağıdaki haber metninde de görüleceği
üzere ortada dil diyebileceğimiz bir yapı bile bulunmamaktadır.
“İlk test yayını dün ‘Kurmançi’ lehçesi ile başladı. Bu lehçeyi
daha sonra ‘Zazaca’ ve ‘Sorani’ izleyecek.” cümlesi, anladığımız
anlamda bir dilin olmadığını çok net olarak açıklamaktadır.
“Surda bir gedik daha açtık. Devamı Kürtçe eğitim öğretim
yapılması olacaktır.” diye bağıranları duyar gibi oluyoruz. AB
dayatması ile geleceğimiz bakımından neleri feda ettiğimizi
tarih en acı şekilde gösterecektir. Tarihi sorumluluğu bu kararı
verenlere aittir. Aziz milletimiz gözleri önünde sergilenen bu
senaryonun bir parçası olmamalıdır.

SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNE
İLAVE TAZMİNAT

2

006/10344 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Eğitim
ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmenlerimize
atandıkları branşa göre İlave Eğitim Öğretim Tazminatı
ödenmesi gereklidir.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Liselerinde ilave
eğitim- öğretim tazminatı ödenecek okullar içinde sayılmıştır.
Ancak Ana ve Çocuk Sağlığı Dersinin ilave eğitim-öğretim
tazminatı ödenecek meslek dersleri arasında yer almaması
nedeniyle uygulamada hukuki problemler çıkmaktadır.

Bu sebeple söz konusu hukuki sorun yargı kararlarıyla
giderilmektedir. Dolayısıyla Ana ve Çocuk Sağlığı Dersinin
Sağlık Meslek Liselerinde verilen meslek derslerinden olması
sebebiyle ve emsal kadro unvan tespiti suretiyle ilave eğitimöğretim tazminatının ödenmesi gereklidir.
Bu anlamda idare mahkemelerinde davalar açılmakta
olup mahkemelerce yoksun kalınan ilave eğitim-öğretim
tazminatının tazmini yönünde olumlu kararlar verilmektedir.
Ancak konu ile ilgili idareye başvuru şarttır.
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KIŞ KAMU ÇALIŞANLARINI FENA YAKTI
Kasım ayında ısınma giderlerinde ortaya çıkan %6.7’lik artış
yoksulluk sınırını 1.372 YTL’den 1.392 YTL’ye çıkardı.

Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 2.749,05 Yeni Lira
olarak belirlendi.

Durgunluk sebebiyle gıda fiyatlarında görülen nisbi azalmaya
rağmen ısınma giderleri Kasım ayında da memurun cebini yaktı.

Kasım ayında Tüketici Fiyatları %0,83 arttı. Ancak kamu
görevlilerinin enflasyonu hız kesmedi ve zorunlu harcamalarındaki
fiyat artışı %1,74 oldu. Bu artışla birlikte 2008 yılı boyunca kamu
çalışanlarının cebine yansıyan gerçek enflasyon da %17,47’ye
yükseldi.

İktidarın 6. yılının dolduğu bu ay ( Kasım 2002- Kasım2008)
temel tüketim harcamaları hükümetin enflasyonundan %39 daha
fazla arttı.
Maaş artışı 851 ürünün temel alındığı tüketici fiyatları endeksine
mahkum edilen kamu çalışanları tüketmek zorunda olduğu 84
çeşit üründe yaşanan fiyat artışları karşısında çaresiz kaldı.
Türkiye Kamu-sen Ar-Ge merkezinin hazırladığı asgari geçim
endeksine göre ; kasım ayında çalışan tek kişinin açlık sınırı
1.069 YTL, yoksulluk sınırı 1.392,15 YTL olarak hesaplandı.

2006
2007
2008 (ocak-kasım)

851 Çeşit

84 Çeşit

Ürün Enflasyonu

Ürün Enflasyonu

(açıklanan enflasyon)
9,65
8,39
10,52

(gerçek enflasyon)
11,94
13,25
17,47

MAAŞLAR DOLAR KARŞISINDA ERİDİ
Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yaptığı
araştırma ekonomik krizin memur maaşlarında ve asgari ücretliler
üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi ortaya koydu. Araştırmaya göre
son 5 ayda Merkez bankası verilerine göre dolar kurunda yüzde
31 oranında artış kaydedilirken, maaşlar da dolar kuru karşısında
yüzde 24’e varan oranlarda eridi. Araştırma, dar ve sabit gelirlilerin
maaşlarının dolar karşısındaki son 5 aydır yaşadığı ücret kaybını
ortaya çıkardı.
Araştırmaya göre, asgari ücret Temmuz 2008 itibariyle 395
dolara denk gelirken, ekonomik krizin etkisiyle artan dolar
kuru karşısında eridi ve Aralık ayında 301 dolara kadar geriledi.
Yine Temmuz 2008’de 834 YTL olan en düşük memur maaşı,
Aralık ayında 938 YTL’ye yükselmesine rağmen artan dolar
kuru karşısında tutunamadı ve 719 dolardan 616 dolara düştü.
Temmuzda 938 dolar olan ortalama memur maaşı da Aralık itibarı
ile itibariyle 792 dolara geriledi. Buna göre, 31 Temmuz 2008
tarihinden 23 Aralık 2008 tarihine kadar geçen sürede, asgari
ücretlinin maaşı dolar karşısında %24, en düşük memur maaşı

%14, ortalama memur maaşı %16, değer kaybetti.
Araştırma krizin dar ve sabit gelirlilerin maaşında önemli
erimelere neden olduğunu gözler önüne serdi.
Türkiye’de birçok ürünün dolar kuruna endeksli olduğunu
düşündüğümüzde, son 5 ayda, dolar kurunda yaşanan artış
nedeniyle maaşlar da erimiş, dolara bağlı olarak yükselen
fiyatlar karşısında alım gücü zayıflamıştır. Enflasyonun da
hedeflerden saparak %11 seviyelerinde seyretmesiyle birlikte
krizin ağır faturası başta memurlarımız olmak üzere tüm dar ve
sabit gelirlilerin üzerine binmiştir. Türkiye Kamu-Sen olarak, bu
durumun bir an önce düzeltilmesini ve maaşlara kriz iyileştirmesi
yapılmasını istiyoruz.
Siyasi iradenin ekonomik buhranın, bir toplumsal travmaya
dönüşmeden, çalışanlarımızın durumunu gözden geçirmesini ve
krizin zararlarını telafi etmesini bekliyoruz.
Kaynak: TCMB, Türkiye Kamu-Sen

MÜDÜR YARDIMCILIKLARININ İPTALİ İLE İLGİLİ
MAHKEME KARARI
İskitler Endüstri Meslek Lisesinde görev yapan Yaşar ARSLAN’ın
sendikamız dışında, bireysel olarak açmış olduğu davaya Ankara
1. İdare Mahkemesi aşağıdaki şekilde karar vermiştir.
Ankara 1. İdare Mahkemesi: “Eğitim Kurumları Yöneticileri
Yönetmemeliği’nin
9. maddesi uyarınca ataması yapılması planlanan eğitim
kurumlarının yöneticileriyle ilgili duyurularda herhangi bir
kısıtlama getirilmediği açık olup, 2008/50 Sayılı Bakanlık
genelgesiyle, Yönetmelik hükümlerini daraltacak şekilde Ankara
İlindeki 8 merkez ilçe dışında yönetici ihtiyacı olan ilçelerdeki
kadroların ilan edilerek, merkez ilçelerdeki kadroların ilan

edilmemesine yönelik dava konusu işlemde hukuka uyarlık
görülmemiştir.” Diyerek yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.
Bu durumda şu anda boş bulunan yöneticilikleri duyurmayan
valilikler hukuken hata yapmaktadır. Bu karar doğrultusunda
artık valilikler tüm boş yöneticiliklerin bir tanesini bile ayırmadan
duyurmak zorundadır.
Bu iptal kararı Ankara İlindeki müdür yardımcılıklarının iptali ile
ilgili olup diğer illeri kapsamamaktadır.
(İlgili mahkeme kararını sendikamızın internet sitesinden temin
edebilirsiniz)
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İSRAİL DURDURULMALIDIR

İ

srail hava kuvvetleri tarafından Gazze şehrindeki bazı
hedeflere yönelik 30 füze ile vuruldu, ağır tahribatın
meydana geldiği olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 275`i,
yaralıların sayısı ise 950 ye yakın.

Salih Alemdar
Zonguldak Şube Başkanı

ABD’i Gazze’de yaşanan vahşeti destekliyor görünmesine
bütün dünya tepki göstermelidir.

Türkiye başta olmak üzere, tüm İslam Dünyası Filistin’de
“insanın, insanlığın yok edilişine” seyirci kalmamalıdır.
İsrail’in Filistin’de uyguladığı insanlık dışı saldırı yılladır Ancak, ABD güdümlü yöneticilerle İslam Dünyasının ayağa
sürmektedir. Tüm dünyanın gözleri önünde sergilenen bu kalkması, acılardan kurtulması şu an için mümkün olmadığı
vahşete insanlık seyirci kalmaktadır. Hedef gözetmeden bir defa daha görülmektedir.
saldıran İsrail 275 Filistinlinin ölümüne, yüzlercesinin
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TEŞKİLATI DERHAL
yaralanmasına yol açmıştır.
TEDBİR ALMALIDIR
ABD’NİN İLERİ KARAKOLU İSRAİL

Birleşmiş Milletler sözleşmesine göre ilan edilmiş savaşlarda;
Filistin’de yaşanan insanlık dramına maalesef Türkiye dâhil sivil hedeflerin vurulması, hastane, okul ve kamu binalarının
olmak üzere, İslam Dünyası da sessiz kalmakta, cılız bir iki bombalanmasını suç kabul edilmektedir.
açıklamadan başka bir tavır konmamaktadır.
İsrail’in işlediği bu insanlık dışı suca karşı BM derhal
Irak’ta yaşanan dramın tek suçlusu olan ABD, bir milyon harekede geçerek bu vahşeti durdurmalıdır.
Irak’lı kardeşimizin ölümüne sebep olurken; ABD’nin ileri Dünya ekonomisi ve siyasetine yön veren gelişmiş ülkeler;
karakolu vazifesini gören İsrail’in yaptığı insanlık dışı bir an için emperyalist ve sömürü düşüncenizden vazgeçerek
saldırılara da göz yummaktadır.
şu İsrail’e tepki göstererek bütün dünyayı yanıldın.
TERÖRİST DEVLET İSRAİL’İN GAZYE ŞERİDİNE
SALDIRISINA DESTEK VERİYOR

İSRAİL’İ ŞİDDET VE NEFRETLE KINIYORUZ

Türkiye Kamu-Sen olarak, İsrail’in, Filistin’de yaşattığı
BD dünyanın gözü önünde yapılan bu saldırıyı görmemezlikten acıların son bulmasını yüce Allah’tan diliyor; bu insanlık
gelerek; şiddetin durdurulması için Hamas’ın roket suçu sebebiyle, İsrail’i ve bu vahşete seyirci kalanları şiddet
saldırılarını durdurulmasından bahsederek hedef saptırıyor. ve nefretle kınıyor ve lanetliyoruz.

BURDUR ŞUBESİ ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARINI TOPLADI

B

urdur Şube Başkanlığı üniversite çalışanlarını bir istişare ve tanışma
toplantısıyla bir araya getirdi. Toplantının açılış konuşmasını
yapan Şube Başkanı Turgay ÇELİKTEN “Üniversitede yetkili konuma
gelmemizde büyük emeği geçen Şube Yönetim Kurulu Üyelerimize,
üniversite temsilcilerimize ve siz değerli üyelerimize teşekkür ediyorum.
Türk Eğitim-Sen sorumlu sendikacılık anlayışı gereği üniversiteler
ve üniversite çalışanları ile ilgili zaman zaman yaptığı araştırmaları
kamuoyuyla paylaşmakta; sorunları dile getirmek amacıyla basın
açıklamaları, basın toplantıları yapmakta, yetkili sendika olarak katıldığı
Kurum İdari Kurulu toplantılarında üniversite çalışanlarının taleplerini
gündeme getirmektedir.
Bilindiği üzere üniversitelerin büyük sıkıntıları vardır. Üniversitelerde
sendikalaşma oranı çok düşüktür. Milli Eğitim Bakanlığı’nda sendikalaşma oranları yüzde 55 civarında iken, üniversitelerde bu
oran sadece 20’dir. Bu durum üniversitelerde antidemokratik yaklaşımın nasıl hüküm sürdüğünün bir göstergesidir.” dedi.
Daha Sonra bir konuşma yapan Üniversite temsilcisi Doç. Mustafa ŞEVİK “Türk Eğitim sen Türkiye genelinde Üniversitelerde
yetkili sendika temsilcisi konumundadır. Her ne kadar üniversitemizde Türk Eğitim Sen Burdur şubesi olarak faaliyetler çok
gecikmiş olsa da, çok kısa bir süre içerisinde üye sayımızın 60’ların üzerine çıkmış olması azımsanamayacak bir birlikteliğin ve
başarının en temel göstergesidir. Hedefimiz ülke genelinde olduğu gibi, kendi üniversitemizde de yetkili sendika temsilciliğidir.
Göstergeler, bu hedefe ulaşılması noktasında oldukça sevindiricidir. Göstermiş olduğunuz teveccüh ve sergilemiş olduğunuz
birliktelikten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.” Şeklinde konuştu.
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KUTSAL MESLEK

D

eğerli okurlar
Dünyada her mesleğin kendine has
kutsallığı mutlaka vardır. Ancak, gelişmiş
ülkeler başta olmak üzere yeryüzündeki
Fethi KURT
Antalya 2 Nolu Şube Başkanı
bütün ülkeler, eğitim, sağlık ve savunmaya
daha çok önem vermektedirler. Biz
öğretmenler, mesleğimizin bir peygamberlik mesleği
olduğunun şuuru içinde görevimizi ifa etmekteyiz.
Görevime başlarken Ordu ili Perşembe ilçesinde şehir
meydanında tüm ilçenin duyacağı şekilde 1982 Kasım’ında
her 24 Kasım’da adaylığı kalkan bütün meslektaşlarım gibi
şöyle haykırmıştım:
“Türkiye Cumhuriyeti anayasasına,
Atatürk inkılâp ve ilkelerine, Anayasa’da ifadesini bulan
Türk Milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacağıma;
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını tarafsız ve eşitlik ilkelerine
bağlı olarak uygulayacağıma;
Türk Milleti’nin millî, ahlâkî, manevî ve kültürel değerlerini
benimseyip, koruyup, bunları geliştirmek için çalışacağıma;
İnsan haklarına ve anayasanın temel ilkelerine dayanan
millî, demokratik, lâik bir hukuk devleti olan Türkiye
Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek,
bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim
üzerine yemin ederim.”
Evet, sayın okurlar yukarıdaki yemin metnini okudunuz.
Buradan gelip geçici yöneticilere sesleniyorum.Ya sizler
(Herkes alınmasın, yarası olan gocunsun) bu yemini
stajyerliğiniz kalktığında okumadınız ya da yemininiz
su gibi bir şey. Kendi adamım mantığı, kendi sendikalım
mantığıyla bir görevliyi, çalıştığı bir kurumdan bir başka
kuruma görevli veya yetkili olarak, olmadı aynı görevlileri
daha başka bir okula görevlendiriyorsunuz. Orada acaba bu
işe bakabilecek bir çalışan mı yok, yoksa yandaşınız mı yok.
Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bizim mesleğimiz
peygamberlik mesleğidir demiştim yazımın başında.
Yukarıdaki yemin metnine uymayarak bütün değerleri boşa
çıkaranlar inşallah aklını başına alırlar, çünkü adalet her
zaman herkese lazımdır, bunu böyle bilsinler. Aksi takdirde
yanlışları adalet önünde bir gün karşılarına çıkar.
Kendi yandaşlarına her gün bir belge (takdir, teşekkür vs.)

düzenleyenler, bazı sendika mensuplarını her geçen gün yeni
yeni yerlere görevlendirerek sendikamızdan üye transferi
sağlayanlar, Türk Eğitim Sen’e zarar veremeyeceksiniz,
bilakis daha güçlendireceksiniz.
Buradan günü birlik hesaplar için sendikasını değiştirenlere
sesleniyorum. Ya olduğunuz gibi görünün ya da göründüğünüz
gibi olun. Türk Eğitim Sen, bu tür oyunlara pabuç bırakacak
kadar güçsüz değildir. Türkiye Kamu Sen 357 bin, Türk Eğitim
Sen 147 bin küsur üyesiyle tüm Türkiye’de güçlü ve yetkili
sendikadır. Bizler teşkilat olarak her zaman beyan ettiğimiz
gibi her türlü bölücülüğe, etnik dil ve şivelerin seçmeli ders
olarak okullarda okutulmasına, AB’ye ABD’nin olmak üzere
her türlü emperyalizme karşı her zaman olduğu gibi dik
duruşu sergiledik. Bundan sonra da böylesi değersizliklere
karşı topyekün dimdik karşı koymaya devam edeceğiz.
İlkelerimizden asla taviz vermedik, vermeyeceğiz.
ÖĞRETMENİM
En kutlu davanın gönül erisin,
Ülkün, yüreklerde kor öğretmenim.
Cehalet ihanet, dokuz canlı dev,
Yolun sırat kadar dar öğretmenim.
Allah’ın ilk emri oku değil mi,
Çin de bile olsa ara bul ilmi.
Doğuran, büyüten, yaşatan zulmü,
Cehalete zincir vur öğretmenim.
Ne güzel buyurmuş, Hak peygamberim,
Beşikten mezara ilim öğrenin,
İstikbali nesli senin esrin,
Mayasına sevgi kar öğretmenim.
Diyen şairimize can-ı gönülden katılır, ebediyete intikal eden
öğretmenlerimizi şükranla yad eder, tüm öğretmenlerimizin
gününü kutlarım.
Saygı ve sevgilerimle.

BAŞMAKÇI’DA FİDAN DİKİMİ
Başmakçı Yaka İlköğretim Okulu’nda 19.12.2008 tarihinde fidan dikme etkinliği düzenlendi. Bu
etkinliğe Afyonkarahisar Şube Başkanı Erol ÖZSOY, Şube Mevzuat Sekreteri Hüseyin ARIKAN,
Basmakçı İlçe Temsilcisi Abdurrahman TEZCAN ve Oğuz ÇETİNKAYA katıldılar. Şube
Başkanı Erol ÖZSOY bu tür etkinliklerin tüm okullarda yapılmasının öğrencilerin çevre bilincini
geliştirmelerinde faydalı olacağını belirtti. Bu konuda Yaka İlköğretim Okulu idareci, personel ve
öğrencilerini tebrik etti.
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AKÇAKOCA TEMSİLCİLİĞİ HİZMET BİNASI AÇILDI

D

üzce Şubesi’ne bağlı Akçakoca Temsilciği hizmet binasının açılışı 3.12.2008
tarihinde Genel Başkan İsmail KONCUK tarafından gerçekleştirildi. Açılışa
Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN ile Genel Toplu
Görüşme ve Mevzuat Sekreteri Musa AKKAŞ da iştirak ettiler.
Açılış töreninde Düzce Şube Başkanı Aydın Koç ve yönetim kurulu üyeleri,
İlçe Kaymakamı Savaş Tuncer, Belediye Başkanı Nazmi Çiloğlu ve İlçe Milli
Eğitim Müdürü Ömer Ezer ile siyasi partilerin temsilcileriyle kalabalık bir üye
topluluğu hazır bulundular. Kaymakam Tuncer, ilçede görev yapan öğretmenlerin
gayretleriyle Akçakoca’nın SBS sıralamasında 31 basamak yükseldiğini belirterek
teşekkürlerini sundu. Genel Başkan İsmail Koncuk da yaptığı konuşmada sendikal
çalışmalar hakkında bilgiler vererek, sendika temsilciliğimizin yeni hizmet binasında daha güzel çalışmalara imza atacağını
söyleyerek, İlçe Temsilciliği yönetim kuruluna sendikal çalışmalara katkılarından ötürü teşekkür etti. Genel Başkan Koncuk,
Düzce Şube Binasında da yerel basınla bir sohbet toplantısı düzenleyerek gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

BARTIN ŞUBESİNE ZİYARET

S

endika binasında; Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN ve
Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Musa AKKAŞ’ın katılımlarıyla istişare
toplantısı yapıldı. Toplantıya İşyeri Temsilcileri, Ulus ve Amasra ilçe Temsilcileri,
Kumluca ve Arıt Belde temsilcileri ve çok sayıda Okul Müdürü katıldı.
Toplantıda gündeme ait önemli konular değerlendirildi. Eğitimde; Türk Eğitim-Sen
gerçeği, Sözleşmeli öğretmenlik, terör olayları, sevkli günlerde yapılan kesintiler, Eğitim
Öğretim yardımının tüm eğitim çalışanlarına verilmesi, Yönetici Atama Yönetmeliği vb.
diğer konular değerlendirildi.
Toplantıda, ayrıca; Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN
tarafından Bartın Şube eski Başkanı Yahya YILDIZ’a şimdiye kadar yapmış olduğu
hizmetlerin anısına bir şükran plaketi verildi.
Bartın Şube eski Başkanı Yahya YILDIZ tarafından, Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN’a gerek eğitim
alanında gerekse sendikal anlamda Bartın’a yapmış olduğu katkılar dolayısıyla bir şükran Plaketi verildi.
Bartın Şube Başkanı Sezai HANGİŞİ tarafından da Bartın’a ilk defa gelen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Musa AKKAŞ’a
Bartın’a özgü telkırmadan yapılmış Türk Bayrağı hediye edildi.

BATMAN’DA ÖRNEK DAVRANIŞ

T

ürk Eğitim-Sen Batman İl Temsilciliği sendikal faaliyetlerinin yanı sıra il genelinde
eğitimin her türlü sorunuyla da yakından ilgileniyor.

Alan çalışması için okul ziyaretleri esnasında Kozluk İlçesi Çevrecik Köyü İ.Ö.O.’nu ziyaret
eden sendika yönetim kurulu; okulun fiziki durumunun yetersiz olduğunu; duvarlardaki
çatlakların ve boyasının eğitim için yeterince iyi olmadığını düşünerek eksikleri tespit
edip, okul için gerekli çalışmaları başlattı. İl Temsilcisi Aykan SAĞIRKAYA’nın
teklifiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bilgisi dahilin de okulun tüm boya ve diğer
eksikliklerinin ihtiyaç giderlerini Türk Eğitim-Sen Batman İl Temsilciliği üstlendi.
Türk Eğitim-Sen Kozluk İlçe Temsilcisi Özgür UÇAR’ın gayretleri ile tüm eksiklikleri
giderilerek iç ve dış boyası yapılan ve bahçe kısmına mucur dökülen Çevrecik Köyü
İlköğretim Okulu adeta yeniden inşa edildi. Okulun yeni halini gören öğrenciler sevinç
gösterilerinde bulundular. İl Temsilcisi Aykan SAĞIRKAYA okulun yeni halini ve öğrencilerin sevinçlerini görünce duygulandığını
söyleyerek bundan böyle bu gibi ülke ve millet menfaatine olan çalışmalarının devam edeceğini söyledi.
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TÜRK EĞİTİM-SEN BARTIN ŞUBESİNDEN
ÖFKE YÖNETİMİ VE KONTROLÜ KONULU SEMİNER

T

ürk Eğitim-Sen üyelerini ve eğitim çalışanlarını
bilgilendirmeye devam ediyor.
Bartın Şube Başkanı
Sezai HANGİŞİ yaptığı açıklamada eğitime önem verdiklerini
eksikliğini hissetleri tüm konularda eğitim yapmaya devam
edeceklerini söyledi.
Eğitim yılı başında bir plan yaptıklarını ve bu plan doğrultusunda

daha önce Beden Dili, Etkili İletişim Teknikleri ve Okullarda
Şiddet Kültürünü Yok etme konularında eğitim yaptıklarını ve
şimdi de Öfke Yönetimi ve Kontrolü konulu eğitim yaptıklarını
söyledi. Ayrıca 15 gün aralıklarla Stres Yönetimi ve Zaman
Yönetimi konularında da eğitim yapacaklarını söyleyen Hangişi,
Sendika İlçe Temsilcilikleri vasıtasıyla ilçe ve beldelerde de bu
konularda eğitim faaliyeti yapacaklarını söyledi.
Şube Başkanı Sezai HANGİŞİ tarafından yapılan Öfke Yönetimi
ve Kontrolü konulu seminerde şu konulara yer verildi.
- Öfke nedir, neden öfkeleniriz?
- Öfkelilerin kişisel
özellikleri. - Öfkelendiğimizde neler yaparız?
- Öfkeyi nasıl yönetiriz? 		
Aile
içi
öfke
nedenleri.		
- Öfkenin bebek, çocuk ve ergenlerdeki
etkileri nelerdir?
- Öfkemizi analiz etme ve yapılandırma.
Şube Başkanı Hangişi sorumlu sendikacılık ilkesiyle hareket
ettiklerini amaçlarının sadece ücret sendikacılığı olmadığını;
eğitime, gelişmeye, yenileşmeye önem verdiklerini söyledi.

STRATEJİ GELİŞTİRME TOPLANTILARIMIZIN İKİNCİSİ BİTLİS’TEYDİ
Bitlis, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Batman, Muş, Van, Şırnak
sendika yöneticilerimiz katıldı.
Bitlis Şube Başkanımız Nemci Erkoç’un açılış konuşmasıyla
başlayan toplantıda Genel Başkanımız İsmail Koncuk ve Genel
Mevzuat Sekreterimiz Musa Akkaş konuşma yaptılar.
Genel Başkanımız İsmail Koncuk, eğitim çalışanlarının mevcut
durumunu değerlendirdi, sendikal çalışmalar konusunda bilgiler
verdi. Genel Mevzuat Sekreterimiz Musa Akkaş da mevzuatta
son gelişmeleri değerlendirdi.
Daha sonra Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Mustafa
Kızıklı’nın yönettiği ve verdiği eğitim faaliyeti halinde
gerçekleştirilen toplantıda, bütün sendika yöneticilerimiz
konuşarak fikirlerini belirttiler. Yöneticilerimizin azimli, şevkli
ve kararlı oldukları gözlendi. Yapılan durum değerlendirmesinde,
Türk Eğitim-Sen’in kararlı ve ilkeli mücadelesinden dolayı
bölgede üye sayımızın arttığı, sendikamıza teveccühün her geçen
gün daha da çoğaldığı tespit edildi.
enel Merkezimiz tarafından planlanan, 12 bölgeyle
Türkiye’deki bütün şubelerimizi kapsayan Strateji
Geliştirme Bölge Toplantılarının ikincisi Bitlis’in Ahlat ilçesinde
gerçekleştirildi.

Bu toplantıdan önce şubelerimizin kendi ilçe temsilcileriyle
yaptıkları toplantıların tutanakları değerlendirildi. Tam gün süren
toplantıda, avantajlar ve dezavantajlar tespit edildi, mevcut durum
değerlendirmesi ve önümüzdeki süreçte yapılması gerekenler
tartışılarak beyin fırtınası yapıldı, kararlar alındı.

Toplantıya Genel Başkanımız İsmail Koncuk, Genel
Teşkilatlandırma Sekreterimiz Mustafa Kızıklı, Genel Mevzuat
ve Toplu Görüşme Sekreterimiz Musa Akkaş ve Genel Eğitim ve
Sosyal işler sekreterimiz Cengiz Kocakaplan’ın yanı sıra Bingöl,

Önümüzdeki süreçte sendikal çalışmalara daha da hız verilmesi,
Türk Eğitim-Sen’in gücüne güç katılması için yapılması gerekenler
planlanarak yeni stratejiler tespit edildi. Bölgede üye sayımızın en
az %25 oranında artırılması konusunda görüş birliğine varıldı.

G
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EMEKLİLER YEMEKTE BULUŞTU

T

ürk Eğitim Sen Bolu Şubesi 2007–2008 Eğitim-Öğretim yılında emekli olan eğitim
çalışanlarını Öğretmenler Günü haftasında yemekte buluşturdu. Türk Eğitim Sen
Bolu Şube Başkanı Fikret BAŞAR yaptığı konuşmada mesleklerinde özveri ile çalışan
arkadaşların emekli olmadıklarını sadece emektar olduklarını ifade ederek; bize omuz veren
bu değerli üyelerimizin bundan sonraki hayatlarının en güzel geçmesi dileklerini sundu.
Türk Eğitim Sen Bolu Şubesi hazırladığı Teşekkür Belgelerini Emekli olan değerli
üyelerimize verdi.

BURSA 1 NO’LU ŞUBE’DEN BULGARİSTAN (RUSÇUK) GEZİSİ

T

ürk Eğitim-Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Kazım Sarnık, Şube Sekreteri
Mehmet Başay ve Kadın Komisyonu Başkanı Nagihan Köksal ile birlikte
25-29 Kasım 2008 tarihlerinde Bulgaristan Öğretmenler Sendikası’nın davetlisi
olarak Rusçuk şehrini ziyaret etti. Ziyaretle ilgili olarak bilgi veren Şube Başkanı
Kazım Sarnık şunları söyledi: “Bursa ziyaretinde de iki sendika şubesi arasında
bir protokol imzalamıştık. Bu protokol çerçevesinde yaptığımız bu ikinci
ziyaretimizde, iki ülkenin okulları arasında eğitim ve kültür alanındaki işbirliğini
geliştirmek adına kardeş okullar tesis ettik. Bu çerçevede Bursa’da bir anaokulu,
bir ilköğretim okulu, bir meslek lisesi ve bir Anadolu lisesi ile karşılıklı kardeş
okul tesis etme görevini üstlendik. Yapacağımız kardeş okulların karşılıklı işbirliği
yapmaları için alt yapı çalışmalarını sürdüreceğiz.”

DÖRTYOL TEMSİLCİLİĞİ’NDEN TİYATRO ETKİNLİĞİ

T

ürk Eğitim Sen Dörtyol Temsilciliği Öğretmenler Günü dolayısıyla 25 Kasım
2008 tarihinde bir tiyatro etkinliği düzenledi. İlçe yöneticilerinin, sivil toplum
kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen etkinlikte bir konuşma yapan
Şube Sekreteri ve Temsilcilik Başkanı Yaşar Gürakan ’’Sendikaların amaçları
üyelerinin ekonomik haklarını savunmak kadar onların sosyal ve kültürel yönden de
gelişmelerini sağlamaktır. Biz bu amaçla her yıl bir tiyatro etkinliği düzenliyoruz,
sizlerin ilgi ve alakası devam ettikçe bizde faaliyetlerimize devam edeceğiz dedi.
Yönetim Kurulu üyelerinin oyun sonunda oyunculara çiçekler sunduğu etkinlik
büyük bir beğeni ile izlendi.

DÜZİÇİ’NDE ANLAMLI BAYRAM HEDİYESİ!

E

llek Şehit Necmettin Yıldız İlköğretim Okulu 3-C Sınıf Öğretmeni; aynı
zamanda Türk Eğitim-Sen Düziçi Temsilciliği Yönetim Kurulu üyemiz
olan Ahmet KIRAT öncülüğünde öğrencileri, evlerinde kullanmadıkları
oyuncakları toplayıp bayram hediyesi olarak, kimsesiz çocukların bulunduğu
Adana Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı Çocuk Yuvasına yaklaşık 700 civarında
oyuncak kolisi olarak gönderdiler. Oyuncak gönderme kampanyasına okulun
diğer öğretmen ve öğrencileri de katkıda bulundu. Sınıf öğretmeni Ahmet
KIRAT “Bu kampanya ile her iki tarafta mutlu olmuştur. Biz de bu iki tarafın
mutluluğuna köprü olmaya çalıştık. Bu fikirden dolayı tüm öğrencilerimle
gurur duyuyorum.” dedi.
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STRATEJİ GELİŞTİRME TOPLANTILARIMIZIN
ÜÇÜNCÜSÜ GAZİANTEP’TE YAPILDI

G

enel Merkezimiz tarafından planlanan, 12 bölgeyle Türkiye’deki bütün
şubelerimizi kapsayan Strateji Geliştirme Bölge Toplantılarımızın
üçüncüsü Gaziantep’te 20.12.2008 günü gerçekleştirildi. Gaziantep’te
aynı gün, yürüyüş eylemi ve kitlesel basın açıklaması da yapıldı.
Toplantıya Genel SekreterimizYaşarYeniçerioğlu ve GenelTeşkilatlandırma
Sekreterimiz Mustafa Kızıklı’nın yanı sıra Gaziantep, Kilis, K.Maraş-1,
K.Maraş-2, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Malatya sendika yöneticilerimiz
ve Kadın Komisyonu başkan ve üyelerimiz katıldı katıldı.
Gaziantep Şube Başkanımız Bekir Avan’ın açılış konuşmasıyla başlayan
toplantıda Genel Sekreterimiz Yaşar Yeniçerioğlu konuşma yaptıktan
sonra, toplantının yönetimini Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz
Mustafa Kızıklı devam ettirdi.
İstatistiklerin değerlendirilmesi, eğitim faaliyeti ve beyin fırtınası şeklinde
geçen toplantıda bütün sendika yöneticilerimiz fikirlerini belirttiler,
avantajlar ve dezavantajlar belirlendi, önümüzdeki süreçte yapılacak
çalışmalar ve stratejiler tespit edildi, kararlar alındı.
Tam gün süren toplantı sonunda, yapılacak çalışmalarla önümüzdeki
süreçte bölgedeki üye sayımızın en az %25 oranında artırılacağı konusunda
görüş birliğine varıldı.
Toplantı günü öğle arasında Gaziantep Şubemizin organize ettiği yürüyüş
ve kitlesel basın açıklaması eylemi de gerçekleştirildi.
Gaziantep’te Şehitler Abidesi önünden Atatürk Abidesi Meydanına
sloganlar ve pankartlar eşliğinde yapılan coşkulu yürüyüşten sonra kitlesel
basın açıklaması yapıldı.
Basın açıklamasını yapan Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Mustafa
Kızıklı; Ermenilerden özür dileyen gaflet ve hıyanet içindeki karanlık
gurubu, Türk Eğitim-Sen olarak nefretle kınadığımız belirti, AKP
iktidarının ve Milli Eğitim Bakanlığının olumsuzluklarını eleştirdi. Ayrıca Gaziantep Valiliğinin ve Milli Eğitim Müdürlüğünün
olumsuzluklarını basına ve kamuoyuna anlattı.

BİRCAN AKYILDIZ İSTANBUL 2 NO’LU
ŞUBEYİ ZİYARET ETTİ

T

ürk Eğitim-Sen İstanbul 2 Nolu Şube tarafından 29.11.2008 tarihinde temsilciler
toplantısı yapıldı. Çok sayıda okul temsilcisinin katıldığı toplantıda mevcut
problemler ele alındı ve önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalar ile ilgili görüş
alış verişinde bulunuldu. Alan ve bölge çalışmalarında temsilcilerimizin yapması
gerekenler, işyerlerinde üye yazım çalışmalarının hızla devam etmesi, mevcut
üyelerin istek ve taleplerinin şubeye derhal bildirilmesi gerektiğini belirten Şube
Başkanı Halil İbrahim ÇAKMAK yeni ilçe temsilcilerini ve kadınlar komisyonu
üyelerini temsilcilere tanıttı.
Toplantıya Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Sayın Bircan AKYILDIZ da bir
süre iştirak ederek sendikal çalışmalar hakkında kısa bir konuşma yaptı. Bircan
AKYILDIZ konuşmasında “2009 yılında da yetkili sendika Türkiye KamuSen olacaktır. Bu da değerli temsilcilerimiz vasıtasıyla kazanılacaktır. 2008 yılı
mutabakatlarında çok önemli kazanımlar elde ettik, bunlardan bize göre en önemlisi sendikal bilinci ülke gündemine yerleştirmiş
olmamızdır” dedi. Bircan AKYILDIZ konuşmasını tamamladıktan sonra alkışlarla toplantıdan ayrıldı.
Küçük bir ikramın yapıldığı toplantı, sendikal dokümanların ve eksik sendika panolarının temsilcilere teslim edilmesiyle
sona erdirildi.
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STRATEJİ GELİŞTİRME TOPLANTILARIMIZIN
DÖRDÜNCÜSÜ KASTAMONU’DA YAPILDI

G

enel Merkezimiz tarafından planlanan, 12 bölgeyle Türkiye’deki bütün
şubelerimizi kapsayan Strateji Geliştirme Bölge Toplantılarımızın dördüncüsü
Kastamonu’da 27.12.2008 günü gerçekleştirildi.
Toplantıya Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Mustafa Kızıklı ve Genel
Toplu Görüşme ve Mevzuat Sekreterimiz Musa Akkaş’ın yanı sıra Kastamonu,
Kırıkkale, Sinop, Çankırı, Çorum ve Karabük sendika yöneticilerimiz ve Kadın
Komisyonu üyelerimiz katıldı.
Kastamonu Şube Başkanımız Nedim Afacan’ın açılış konuşmasıyla başlayan
toplantıda Genel Toplu Görüşme ve Mevzuat Sekreterimiz Musa Akkaş konuşma
yaptıktan sonra, toplantının yönetimini Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz
Mustafa Kızıklı devam ettirdi.
İstatistiklerin değerlendirilmesi, eğitim faaliyeti, çeşitli sunumların izlenmesi,
beyin fırtınası şeklinde geçen toplantıda bütün sendika yöneticilerimiz fikirlerini
belirttiler, avantajlar ve dezavantajlar belirlendi, önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalar ve stratejiler tespit edildi, kararlar alındı.
Tam gün süren ve çok verimli geçen toplantı sonunda, yapılacak çalışmalarla önümüzdeki süreçte bölgedeki üye sayımızın en az %25 oranında
artırılacağı konusunda görüş birliğine varıldı. Bu artırım için yapılması gerekenler belirlendi.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ PROMOSYON ANLAŞMASI YAPILDI

E

rciyes Üniversitesi banka promosyon ihalesi sonuçlandı. Konu ile ilgili bir
açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Kayseri 2 Nolu Şube Üniversite Baş Temsilcisi
Adil ÖNEN “Erciyes Üniversitesi Banka Promosyonları ihalesi 20.11.2008 tarihinde
saat 10.00 ‘da 8 Bankanın katılımıyla Üniversite Senato toplantı odasında açık artırma
usulüyle yapılmış, 405 açık artırma turu sonunda 4 yıllık 3.810.000 YTL ve 5 yıllık
4.810.000 YTL en yüksek teklifi vererek ihaleyi Halk Bankası kazanmıştır. 03.12.2008
tarihinde Sayın Rektörümüz Prof. Dr. H. Fahrettin KELEŞTEMUR, Halk Bankası
yetkilileri ve Banka Promosyon İhale Komisyonu tarafından imzalanan Protokole
göre 4 yıllık anlaşma karşılığı 3.810.000 YTL’NİN % 76.5 oranına tekamül eden
800 YTL Şubat–2009 tarihinde ilgili banka tarafından üniversite personelinin (3633
personel) hesaplarına eşit miktarda aktarılacaktır. Banka promosyonları ihalesinin
her aşamasında bizlerden yardımlarını esirgemeyen Sayın Rektörümüz Prof. Dr. H.
Fahrettin KELEŞTEMUR ve Banka Promosyon İhalesi Komisyon Üyelerine teşekkür
ederiz.” Dedi.

ÇAY’DA MUHTEŞEM BULUŞMA
Türk Eğitim-Sen Çay İlçe Temsilciliği’nin düzenlediği dayanışma yemeği muhteşem
geçti. İlçe yönetim kurulunun ve üyelerinin tamamen kendi imkanlarıyla düzenledikleri
geceye Afyonkarahisar Şube Başkanı Erol ÖZSOY, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa
AKBABAOĞLU, Ömer ÖZKARA, Osman YAMAN ve Feyzullah DEMİRKALE’nin yanı
sıra Çay İlçe Milli Eğitim Müdürü Tekin GÜVENİR, Şube Müdürü Mustafa YILMAZ,
İlksan İl Temsilcisi Faruk KÖKCÜR, okul yöneticileri, öğretmenler eş ve çocukları, memur
ve hizmetliler katıldı.
Törende konuşan Çay TES Yönetim Kurulu üyesi Cemil ÖZEN “ Birlik ve beraberliğimizi
kimse bozamayacaktır. Türk Eğitim-Sen Türkiye’nin sendikasıdır. Sarı sendika değildir.
Türkiye’nin en büyük sendikasıdır. Hak hukuk mücadelesi veriyoruz. Yandaş ve yalaka
olmadık, olmayacağız. Yürümeye ve büyümeye devam edeceğiz. Cenab-ı Allah yardımcımız
olsun.
Dayanışma gecesinde bir konuşma yapan Şube Başkanı Erol ÖZSOY, yetkili sendika olarak toplu görüşmede elde ettiğimiz kazanımları
anlattı. Hukuk mücadelemizden örnekler vererek özlük haklarımız ve ülke sorunlarıyla ilgili görüşlerini belirtti. Tüm katılımcılara
teşekkür edildikten sonra gece sona erdi.
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BU YORGAN BU BEDENİ ÖRTMÜYOR!

T

ürk Eğitim- Sen Kayseri 2 Nolu Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
ayağını yorganına göre uzattı ancak yorgan kısa geldi. Şube yönetim
kurulu üyeleri Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelerek
çalışanların yaşadıkları ekonomik sıkıntıya dikkat çektiler. Burada
Şube Başkanı Ali İhsan Öztürk bir açıklama yaptı. Öztürk, “Aralık
ayı maaşları ayınikisinde ödendi. Verilen maaşlar zorunlu harcamalar
sebebi ile bayramda bitti. Zaten dolu olan ve bayram harcaması ile limit
aşımına uğrayan kredi kartlarının son ödeme tarihi geldi çattı. Çalışanlar
bu ay asgarisini dahi ödeyemeyecek durumdalar. Bu sebeple sosyal bir
patlama yaşanabilir. Hükümetten aralık ayı için hiç değilse çalışanlara
yarım maaş ikramiye verilmesini talep ediyoruz.” Dedi.
Daha sonra yere yatan bir öğretmen üzerine yorgan örtüldü. Memura
küçük gelen yorgan öğretmenin ancak yarısını örttü. O esnada asgari
ücretli olduğunu belirten başka bir çalışan ise “sizin yine yorganınız
var bizim o da yok. Biz montumuzu üzerimize örtüyoruz”. Diyerek asgari ücretlilerin içerisinde bulunduğu duruma dikkat
çekti.

KIRŞEHİR’DE ANLAMLI GECE

U

lu önder Atatürk’ün Kırşehir’e gelişlerinin 89. yılı anısına Kırşehir
Şube Başkanlığı tarafından “Vatan Sağolsun” adlı tiyatro oyunu

Kırşehir Kültür Müdürlüğü salonunda gösterildi. Üç seans halinde
gerçekleştirilen etkinliğe üyeler ve şehir halkı tarafından yoğun ilgi
gösterildiği gözlendi.

ANTALYA 2 NO’LU ŞUBEDEN YERLİ MALI HAFTASI ETKİNLİĞİ

T

ürk Eğitim-Sen Antalya 2 No’lu Şube Başkanlığı Kadın
Komisyonu tarafından Yerli Malı Haftası Kutlama etkinliği
düzenlendi. Sendika binasında yapılan kutlama etkinliğine yaklaşık
400 kişi katıldı. Bayan üyelerimizin evlerinde yerli malı ürünlerle
hazırladıkları çeşitli yiyecekler ikram edildikten sonra dua edildi.
Türk Eğitim-Sen Antalya 2 No’lu Şube Başkanı Fethi Kurt yaptığı
açış konuşmasında şunları söyledi: “İçinde bulunduğumuz hafta
Yerli Malı Haftasıdır. Türk Eğitim-Sen olarak “Öncelikli İlkemiz
Önce Ülkemiz” sloganıyla yola çıktık ve akabinde milli ve manevi
değerlerimizin bütün üyelerimiz tarafından benimsendiğini ifade
ettik. Bugün Türk Eğitim-Sen Antalya 2 No’lu Şube olarak Yerli
Malı Haftasını kutlamaktayız.
Aslında piyasaları dolaştığımızda pek yerli malına da
rastlayamıyoruz. Çünkü, Cumhuriyetimizin kazanımları hep yabancı sermaye gelsin mantığı ile Telekom’dan jiklet
fabrikalarına kadar yabancılara satıldı.Ta Çin’den getirilen, sudan ucuz, kalitesiz mallar ülkemizi çöplük haline getirdi.
Aselsan gibi bir kuruluşumuzda da genç mühendislerimiz faili meçhul cinayetlere kurban gidiyor.Maalesef siyasi erk,süper
beyinlere sahip çıkamadı. Çocukluğumuzda söylediğimiz “Yerli malı,yurdun malı onu herkes kullanmalı” sloganını tekrar
ifade ediyor, herkesi yabancı malları geçici de olsa kullanmaya davet ediyorum.”
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MARDİN’DE MESLEĞE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRETMENLER
KARANFİLLERLE KARŞILANDI.

Ü

lkemizin çeşitli illerinden Mardin’e yeni atanan stajyer öğretmenlerimiz,
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen İl Başkanı Sayın Bahattin
BİÇER ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karanfillerle karşılandı.
Mardin Öğretmenevinde stajyer öğretmenlerimize verilen Temel
Eğitim kursunun ilk gününde Türk Eğitim-Sen Mardin Şubesi genç
öğretmenlerimizle beraberdi.
Türkiye Kamu- Sen ve Türk Eğitim-Sen İl Başkanı Bahattin BİÇER, ilimize
ilk defa gelen değerli öğretmenlerin kendilerini yalnız hissetmemelerini ve
Mardin’de geçirecekleri öğretmenlik süresi içerisinde ellerinden geldikçe
kendilerine yardımcı olacaklarını ifade etti. BİÇER ayrıca genç öğretmenlere
meşakkatli fakat bir o kadar da anlamlı yolda başarılar diledi.

ŞEHİT ÖĞRETMENLER UNUTULMADI

N

azilli İlçe Temsilciliği, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde
görevi başında şehit olan öğretmenler için lokma döktürdü.
Belediye Meydanında döktürülen yaklaşık iki bin kişilik lokma
halka dağıtıldı. Etkinlikte konuşan Nazilli İlçe Başkanı Mücahit
Doğan, “Öğretmenlik mesleği onurlu bir meslektir kutsaldır.
Toplumun iyi yerlere gelebilmesi ancak donanımlı öğretmenlere
mümkün olacaktır. Bugün şehit öğretmenlerimizin aziz hatıralarına
lokma hayrı yaptık. Tek amacı vatan sevgisi bilincini öğrencilerine
vermek, bilim öğretmek olan öğretmenlerimizi şehit eden anlayışa
yazıklar olsun. Bu topraklarda binlerce yıldır birlikte yaşayan
insanların birliğini bozmaya yönelik oyunlar başarılı olamayacaktır.
Şehit öğretmenlerimiz ülkenin bölünmez bütünlüğüne sahip çıktılar,
gencecik, pırıl pırıl vatan evlatları yurdun değişik yerlerinden görev
yerlerine gittiler. Gönülleri vatan sevgisiyle doluydu ve bu sevgiyle görev yapan öğretmenlerimiz şehit edildiler. Devletini
ve milletini sevdikleri için acımadan, vahşice öldürüldüler. Ebediyete intikal eden öğretmenlerimize Allahtan rahmet
diliyorum” dedi.

ZONGULDAK KARA ELMAS ÜNİVERSİTESİ ZİYARETİ
Türk Eğitim-Sen Zonguldak Şube Başkanı Salih Alemdar, yönetim kurulu
üyeleri Sami Çakır, Cengiz Barış Deveci, Yakup Baçlın, Kadir Murat Daye
ve üniversite temsilcileri Orhan Çetin, İhsan Sarsık’dan oluşan heyet ile
ZKÜ yü 23 Aralıkta 2008 de ziyaret etti.
Türk Eğitim-Sen heyetini Rektör Prof.Dr. Bektaş AÇIKGÖZ, Rektör Yard.
Prof. Dr Vural AVCI, kurum Avukatı Aygün VARDAL ile beraber kabul
ettiler.
Farklı konuların dile getirildiği ziyarette Türk Eğitim-Sen Zonguldak
Şubesinin ZKÜ tarafından yerine getirilebilecek 17 maddelik talep listesini
Rektör Prof.Dr. Bektaş AÇIKGÖZ’e sundu. Toplantı taraflar arasında
olumlu izlenimler bırakarak sona erdi.
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NİZİP TEMSİLCİLİĞİ’NDEN TOPLANTI

N

izip Türk Eğitim Sen Temsilciliği 24 Kasım Öğretmenler Günü Münasebetiyle
üyeleriyle bir araya geldi. Düzenlenen toplantıya Gaziantep şube Başkanı

BEKİR AVAN , yönetim kurulu üyeleri, Türk Sağlık Sen İlçe Temsilcisi ATİLLA
BOZKURT , okul müdürleri, öğretmenler ve aileleri katıldı. İlçe temsilcisi MEHMET
KARAHAN yaptığı konuşmada öğretmenlerin bu önemli günde de bir çok sorunları
bulunduğunu Milli Eğitim Bakanlığının ETİK kurulu ile ilgili yazısını eleştirdi.

T

TARSUS’TA SENDİKALAR CANLI YAYINDA
EĞİTİM SİSTEMİNİ TARTIŞTILAR

arsus Güney TV’de 26.11.2008 Çarşamba günü saat 20.45 de canlı olarak
yayınlanan GÜNDEM programında Türk Eğitim-Sen Tarsus Şube Başkanı
Dünyamin SÖNMEZ, Eğitim-Sen Tarsus Şube Başkanı Cuma ERÇE, Eğitim BirSen Tarsus Temsilcisi İlyas TAN ve Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürü Ethem SARI
Tarsus ve Türkiye’deki eğitim alanındaki son gelişmeleri masaya yatırdılar.
Programda Sendika Başkanları ve İlçe temsilcisinin yanında İlçe Milli Eğitim
Müdürü ve her üç sendikayı temsilen sendika yönetim kurulları, işyeri temsilcileri,
eğitim çalışanları da katıldılar. Programda Tarsus eğitimin genel durumu, Yönetici
atama yönetmeliği, Personel atama ve yer değiştirme yönetmeliği, Öğretmen
açığı, derslik yetersizliği, eğitim çalışanlarının sıkıntıları ve benzeri birçok
konuda konuşulup çözüm önerileri getirildi.
Türk Eğitim-Sen Mersin 2 Nolu Şube Başkanımız Dünyamin SÖNMEZ canlı
yayın programında Tarsus’ta ve Türkiye genellinde eğitim çalışanlarının sesi olup
birçok sıkıntıları hakkında bilgi verdi. Tarsus’un dört dönemdir yetkili sendikası
olan Türk Eğitim-Senin eğitimcilerin bütün sıkıntılarını bulundukları her ortamda
dile getirip çözüm noktası olmaya çalıştıklarını belirtti. Tarsus’ta bulunan kadrolu personel eksiği, öğretmenler arasında yapılan sınıflandırma (
Kadrolu, ücretli, sözleşmeli vb.) yanlışlığına değindi. Yönetici atama yönetmeliği konusunda yaşanan sıkıntılar, vekâleten idareci görevlendirmeleri
hakkında bilgi verdi.

ÜYELERİMİZE YÜKSEK LİSANS İMKÂNI
İstanbul şubelerimizin yaptığı anlaşmayla Türkiye Kamu-Sen üyelerine ve çocuklarına tezli, tezsiz ve internet üzerinden Yüksek Lisans imkânı
sağlanıyor.
Türk Eğitim-Sen olarak, 23.12.2008’de Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü ile ikinci kez imzalanan protokolle Türkiye Kamu-Sen’in üyelerine ve
çocuklarına Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinin bütün anabilim dallarında tezli, tezsiz ve internet üzerinden %50 indirimli yüksek lisans
imkânı sağlanıyor. Yüksek lisans programından Türkiye genelindeki Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen üyeleri ve çocuklarının yararlanma
imkânı bulunuyor. Başvuru için en son tarih 15 Ocak 2009’dur. Başvuruların Türk Eğitim-Sen İstanbul Şubelerine yapılması gerekmektedir.
Türkiye Kamu-Sen’e bağlı bütün sendikaların üyelerine saygı ile duyurulur.

TÜRK EĞİTİM-SEN TAVŞANLI TEMSİLCİLİĞİ
Türk Eğitim-Sen Kütahya Şubesi; İlçe temsilcilikleri ile istişare toplantıları düzenleyerek, sendikal faaliyetlerde izlenmesi gereken hususlar hakkında
görüş alış verişinde bulunuyor.Bu bağlamda Türk Eğitim-Sen Kütahya Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri,Tavşanlı İlçe Temsiliciliği Yönetim Kurulu
Üyeleri ve Tavşanlı İşyeri Temsilcilerinin katıldığı 19/12/2008 tarihinde Tavşanlı ilçe temsilciliğinde yapılan istişare toplantısı çok verimli
geçti. Son gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda Şube Başkanı Mehmet KARABEKİR ”Yetki sürecinde Tavşanlı ilçe temsilciliğinin üstün
garet göstermesiyle bu sene ilçede Türk Eğitim-Sen’in en fazla üyeye sahip sendika olcağından eminim, çalışmalarınızda şimdiden başarılar
dilerim”dedi.
İlçe bazında problemlerin de dilegetirildiği toplantıda;İlçe temsilcisi H.Avni ÇARDAK’ ta Başkan ve yönetimine teşekkür ederek kendilerine
duyulan güvene layık olmaya çalışacaklarını ve asla mahcup etmeyeceklerini belirtti.
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DOĞUMLAR
1)

Afyon Şube üyelerinden Ferhat
YAVAŞ’ın çocuğu olmuştur.

2)

Afyon Şube üyelerinden Oğuzhan
DEMİREL’in çocuğu olmuştur.

3)

Amasya
Şube
üyelerinden
Belgin ALYUNTAŞ’ın çocuğu
olmuştur.

4)

Amasya Şube üyelerinden Yunus
POLAT’ın çocuğu olmuştur.

5)

Amasya Şube üyelerinden Feyza
VEYİZOĞLU’nun
çocuğu
olmuştur.

6)

Ankara-1 Nolu Şube üyelerinden
Kamil-Gonca
ALPTEKİN’in
çocuğu olmuştur.

7)

Antalya-2 Nolu Şube üyelerinden
Ahmet
ÜNAL’ın
çocuğu
olmuştur.

8)

Aydın Şube üyelerinden Ramazan
ERSOY’un çocuğu olmuştur.

9)

Aydın
Şube
üyelerinden
Fatma-Hüseyin çiftinin çocuğu
olmuştur.

10) Bartın
Şube
üyelerinden
Şükrü-Filiz GÖZET’in çocuğu
olmuştur.
11) Bayburt
Şube
üyelerinden
Süleyman KÖSE’nin çocuğu
olmuştur.
12) Bayburt
Şube
üyelerinden
İbrahim İnan KORKMAZ’ın
çocuğu olmuştur.
13) Bayburt Şube üyelerinden Gökçe
YAVUZ’un çocuğu olmuştur.
14) Burdur Şube üyelerindenAyşegülDurmuş Ali YELKOVAN’ın
çocuğu olmuştur.
15) Çankırı Şube üyelerinden Murat
HARMANDA’nın
çocuğu
olmuştur.
16) Çankırı Şube üyelerinden Selma
DEMİR’in çocuğu olmuştur.
17) Çankırı Şube üyelerinden Hüsnü
ÖZTÜRK’ün çocuğu olmuştur.
18) Hatay-1 Nolu Şube üyelerinden
Polat
ARSLAN’ın
çocuğu
olmuştur.

19) İstanbul-1 Nolu Şube üyelerinden
Ali İhsan AKDOĞAN’ın çocuğu
olmuştur.
20) İstanbul-1 Nolu Şube üyelerinden
Ela ÖZBİLGİLİ’nin çocuğu
olmuştur.
21) İzmir-1 Nolu Şube üyelerinden
Nural
TIRAŞ’ın
çocuğu
olmuştur.
22) İzmir 1 Nolu Şube üyelerinden
Rafiye KARAAĞAÇ’ın çocuğu
olmuştur.
23) İzmir-2 Nolu Şube Mali
Sekreteri Şerife ATAY’ın çocuğu
olmuştur.
24) İzmir-3 Nolu Şube üyelerinden
Ufuk
YILDIZ’ın
çocuğu
olmuştur.
25) Kayseri-2 Nolu Şube üyelerinden
Zühtü ULUSOY’un çocuğu
olmuştur.
26) Kayseri-2 Nolu Şube üyelerinden
Yüksel-Mustafa
YASUL’un
çocuğu olmuştur.
27) Kayseri-2 Nolu Şube üyelerinden
Veli-Esra AKÇA’nın çocuğu
olmuştur.
28) Karaman Şube üyelerinden Burak
ÇAKABAY’ın çocuğu olmuştur.
29) Kırıkkale Şube üyelerinden
Gökçen
ÇAYIRYEMEZ’in
çocuğu olmuştur.
30) Kırıkkale Şube üyelerinden
Yunus YALÇINKAYA’nın torunu
olmuştur.
31) Konya-1 Nolu Şube üyelerinden
Berna ARSLAN’ın çocuğu
olmuştur.
32) Konya-1 Nolu Şube üyelerinden
Emine
ÇELİK’in
çocuğu
olmuştur.
33) Konya-1 Nolu Şube üyelerinden
Ahmet
AKIL’ın
çocuğu
olmuştur.
34) Kütahya
Şube
üyelerinden
Fulya Öcal DÜLGER’in çocuğu
olmuştur.
35) Kütahya

Şube

üyelerinden

Hasan GÖKKAYA’nın çocuğu
olmuştur.
36) Kütahya Şube üyelerinden
Yunus-Emine ERDOĞAN’ın
çocuğu olmuştur.
37) Kütahya Şube üyelerinden
Mustafa-Sabiha
ÇELİK’in
çocuğu olmuştur.
38) Nevşehir Şube üyelerinden
Bülent DELİKTAŞ’ın çocuğu
olmuştur.
39) Ordu Şube üyelerinden Ali
DURGUT’un torunu olmuştur.
40) Tekirdağ Şube üyelerinden
İsmail GÖKOĞLAN’ın çocuğu
olmuştur.
41) Tekirdağ Şube üyelerinden
Serhat AKYÜZ’ün çocuğu
olmuştur.

EVLENENLER
1) Aydın Şube üyelerinden Ali İhsan
BÖLÜK’ün kızı evlenmiştir.
2) Bayburt Şube üyelerinden Emrah
AĞEZ evlenmiştir.
3) Bayburt
Şube
üyelerinden
Hüsamettin ÇAĞLAR’ın oğlu
evlenmiştir.
4) Kırıkkale Şube üyelerinden Seyfi
ÖZCAN’ın kızı evlenmiştir.
5) Kırıkkale Şube üyelerinden
Erdoğan ERKORKMAZ’ın oğlu
evlenmiştir.

SÜNNET
1) İstanbul-1 Nolu Şube Mali
Sekreteri Ahmet ÖZBEK’in
çocuğu sünnet olmuştur.
2) Nevşehir Şube üyelerinden
Elvan
SARIGEÇİLİ’nin
çocuğu sünnet olmuştur.
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25- Burdur Şube üyelerinden Alaaddin
ALTAY’ın babası vefat etmiştir.

1-

Adana-1 Nolu Şube üyelerinden Nahide
KANDEMİR’in ablası vefat etmiştir.

26- Çankırı Şube üyelerinden Orhan BASAT’ın
babası vefat etmiştir.

2-

Adana-1 Nolu Şube üyelerinden Sadık
ERGÜDER’in
kayınvalidesi
vefat
etmiştir.

27- Çankırı Şube üyelerinden Gülbin GENÇ’in
babası ve Mehmet GENÇ’in kayınpederi
vefat etmiştir.

Adana-1 Nolu Şube üyelerinden İclal
AYDINOĞLU’nun
kardeşi
vefat
etmiştir.

28- Erzincan
Şube
üyelerinden
Fikret
GÜLAÇTI’nın annesi vefat etmiştir.

3-

4-

Adana-1 Nolu Şube üyelerinden Mehmet
Cem TÜRKMENOĞLU’nun oğlu vefat
etmiştir.

29- Erzincan Şube üyelerinden
TEKİN’in halası vefat etmiştir.

Ayhan

30- Erzurum-1 Nolu Şube üyelerinden Cavit
SAYGI’nın annesi vefat etmiştir.

KOCA’nın babası vefat etmiştir.
51- Kırıkkale Şube üyelerinden Halil KANIK’ın
babası vefat etmiştir.
52- Kırıkkale Şube üyelerinden Hayrettin
YURT’un babası vefat etmiştir.
53- Kırıkkale

Şube

üyelerinden

İbrahim

ÜNAL’ın babası vefat etmiştir.
54- Kırıkkale

Şube

üyelerinden

Faruk

DARKAYA’nın kardeşi vefat etmiştir.
55- Kırıkkale Şube üyelerinden Habip ELRİ’nin
kardeşi vefat etmiştir.

5-

Adana-1 Nolu Şube üyelerinden Meral
KURT’un babası vefat etmiştir.

31- Hatay-1 Nolu Şube üyelerinden Mevlüt
GÖZDE’nin babası vefat etmiştir.

56- Kırıkkale Şube üyelerinden Hayrettin

6-

Adana-1 Nolu Şube üyelerinden Berrin
DALKILIÇ’ın annesi vefat etmiştir.

32- Hatay-1 Nolu Şube üyelerinden Mehmet
ÖZTÜRK’ün babası vefat etmiştir.

57- Kırıkkale

7-

Adana-1 Nolu Şube üyelerinden İlhami
KALAY’ın kayınbabası vefat etmiştir.

33- İstanbul-1 Nolu Şube üyelerinden Binvar
KURBANOĞLU’nun kayınbiraderi vefat
etmiştir.

YURT’un kardeşleri vefat etmiştir.
Şube

üyelerinden

Veli

ERDOĞDU’nun kardeşi vefat etmiştir.
58- Kırıkkale

Şube

üyelerinden

Hatice

ERGENÇOĞLU’nun annesi vefat etmiştir.

8-

Adana-1 Nolu Şube üyelerinden Mehmet
ÇAKIR’ın annesi vefat etmiştir.

9-

Afyon Şube üyelerinden A.Şeref
FİDAN’ın babası vefat etmiştir.

34- İstanbul-2 Nolu Şube Başkanımız Halil
İbrahim ÇAKMAK’ın amcasının kızı vefat
etmiştir.

10- Afyon Şube üyelerinden Kadir AHİ’nin
annesi vefat etmiştir.

35- İzmir-1 Nolu Şube üyelerinden Ergül
EROĞLU’nun kayınpederi vefat etmiştir.

11- Amasya Şube üyelerinden Rafet
DEMİR’in kayınpederi vefat etmiştir.

36- İzmir-1 Nolu Şube üyelerinden Aynur
SARAÇ’ın babası vefat etmiştir.

12- Ankara-1 Nolu Şube üyelerinden Çelebi
MOLOĞLU vefat etmiştir.

37- İzmir-2 Nolu Şube üyelerinden Ahmet
ÖZDEMİR’in babası vefat etmiştir.

62- Konya-1 Nolu Şube üyelerinden Kamer

13- Ankara 1 Nolu Şube üyelerinden Necip
ÖZİPEK’in kayınvalidesi vefat etmiştir.

38- İzmir-3 Nolu Şube üyelerinden Adnan
SARISAYIN’ın kayınpederi ve Semra
SARISAYIN’ın babası vefat etmiştir.

63- Konya-1 Nolu Şube üyelerinden Recep

14- Antalya-2 Nolu Şube üyelerinden
Muharrem ONAR’ın annesi vefat
etmiştir.

59- Kırıkkale Şube üyelerinden İrfan AĞRI
vefat etmiştir.
60- Kütahya

Şube

üyelerinden

Bircan

TAŞIYICI’nın babası vefat etmiştir.
61- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Mehmet
KUTLU’nun babası vefat etmiştir.
KUTLU’nun kayınpederi vefat etmiştir.
GÜNEŞ’in babası vefat etmiştir.

39- İzmir-3 Nolu Şube üyelerinden Menderes
YAVUZ’un babası vefat etmiştir.

64- Konya-1 Nolu Şube üyelerinden İbrahim

15- Antalya-2 Nolu Şube üyelerinden Cafer
ÜNAL’ın babası vefat etmiştir.

40- Kayseri-2 Nolu Şube üyelerinden Asuman
ÇELİK’in babası vefat etmiştir.

65- Nevşehir Şube üyelerinden Doğan-Adem

16- Antalya-2 Nolu Şube üyelerinden
Mehmet ZORBAZ’ın oğlu vefat
etmiştir.

41- Kayseri-2 Nolu Şube üyelerinden Hacı
Memili YÜKSEL’in annesi vefat etmiştir.

66- Nevşehir

42- Kayseri-2 Nolu Şube üyelerinden İlhan
ŞEKER’in halası vefat etmiştir.

67- Nevşehir

43- Kayseri-2 Nolu Şube üyelerinden Elif
ŞİMŞEK’in dedesi vefat etmiştir.

68- Ordu Şube üyelerinden Selma ŞEKER’in

17- Aydın
Şube
üyelerinden
Şefiye
AKDEMİR’in babası vefat etmiştir.
18- Bayburt Şube üyelerinden Feyyaz
ŞENTÜRK’ün dayısı vefat etmiştir.
19- Bayburt Şube üyelerinden Recai
ÇELİK’in kayınvalidesi vefat etmiştir.

44- Kayseri-2 Nolu Şube üyelerinden Mehmet
Akif GARİP’in anneannesi vefat etmiştir.

20- Bayburt Şube üyelerinden A.Hakan
KURT’un annesi vefat etmiştir.

45- Karaman Şube üyelerinden Mehmet
GÜNCAN’ın kardeşi,yengesi,3 yeğeni
vefat etmiştir.

21- Bayburt Şube üyelerinden Mevlüt ŞIK’ın
abisi vefat etmiştir.

46- Karaman Şube üyelerinden Necati
BATUR’un kayınpederi vefat etmiştir.

22- Bayburt Şube üyelerinden Yusuf
ŞENTÜRK’ün amcası vefat etmiştir.

47- Karaman Şube üyelerinden
POLAT’ın eşi vefat etmiştir.

23- Bayburt Şube üyelerinden Ömer
ERDEMİR’in amcasının hanımı vefat
etmişti.

48- Karaman Şube üyelerinden Gülen
UZMAN’ın anneannesi vefat etmiştir.

24- Bayburt Şube
KADAKAL’ın
etmiştir.

üyelerinden Gürbüz
kayınbabası
vefat

Veysel

49- Kırıkkale
Şube
üyelerinden
Halil
YÜKSEKKAYA’nın bacanağının kardeşi
vefat etmiştir.
50- Kırıkkale

Şube

üyelerinden

Mustafa

ÇETİNEL’in oğlu vefat etmiştir.
ÇELTİK’in anneannesi vefat etmiştir.
Şube

üyelerinden

Saim

LOKMACI’nın annesi vefat etmiştir.
Şube

üyelerinden

İbrahim

ÖZCAN’ın teyzesi vefat etmiştir.
kayınpederi vefat etmiştir.
69- Ordu

Şube

üyelerinden

Ali

Şakir

YIKILMAZ’ın annesi vefat etmiştir.
70- Ordu Şube üyelerinden Nur ÖCAL’ın
babası vefat etmiştir.
71- Tekirdağ

Şube

üyelerinden

Saadet

ÖZDEMİR’in annesi vefat etmiştir.
72- Tekirdağ

Şube

üyelerinden

Mine

DİKMEN’in kayınvalidesi vefat etmiştir.
73- Tekirdağ Şube üyelerinden Ali İhsan
GÜNEY’in kayınvalidesi vefat etmiştir.
74- Şanlıurfa Şubesi üyelerinden Çetin BİNİCİ
vefat etmiştir.

Hocalı Katliamı

BUNLARI KİM YAPTI?
Büyük Elçilerimizin Katledilm-

Bayburt Katliamı

İzmit Kollar Köyü Katliamı

Birinci Dünya Savaşı süresince katledilen
500 bini aşkın Müslüman Türk’ün,
Hain pusularda şehit edilen
onlarca Türk diplomatın,
Hocalı’da hunharca soykırıma
tabi tutulan binlerce Azeri kardeşimizin

Sarıkamış Katliamı

Sivas Katliamı

HESABINI VERECEK
OLANLAR;
ASIL SİZ ÖZÜR DİLEYİN!
DESTEK OLALIM

http://www.sizozurdileyin.com
Subatan Köyü Katliamı

