
Sendikamız 1.370 öğretmen üzerin-
de okullarda madde bağımlılığına iliş-
kin bir anket çalışması gerçekleştirdi. 

Anket sonuçları ne yazık ki, başta sigara ve 
uyuşturucu olmak üzere okullarımızın alar-
ma verdiğini ortaya çıkardı. 

Anket sonuçlarını bir basın toplantısıyla ka-
muoyuna açıklayan Genel Başkan İsmail 
Koncuk, toplumun geleceğiyle doğrudan il-

gili olan madde bağımlılığıyla mücadelenin 
topyekün yürütülmesi gerektiğini belirterek, 
“yalnızca okullarda verilen eğitim bu yaranın 
kapatılması için yeterli gelmemektedir. Başta 
ailelerimiz olmak üzere, medyanın, güvenlik 
güçlerinin ve tüm sivil toplum kuruluşları-
nın aktif bir şekilde sürece katkı sağlamala-
rı gerekmektedir” dedi.

        Genel Ba kan’ın açıklamasının tam metni sayfa 2’de

GÖREV TAZM NATI ADI ALTINDA 
DÜZENLENEN 631 SAYILI KANUN 

HÜKMÜNDE KARARNAME 
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

TÜRK YE KAMU-SEN’DEN 
SOSYAL GÜVENL K

REFORMU VE 631 SAYILI 
KHK HAKKINDA AÇIKLAMA

M LL  E T M BAKANI
HÜSEY N ÇEL K’  Z YARET

YÖK BA KANI ÖZCAN’I 
Z YARET ETT K

SA LIK MESLEK L SES  Ö RETMENLER N N
ATAMALARI DURDURULMALIDIR

STEKLER  DI INDA ATAMALARA B R DAVA DAHA

Ü
lkemizde gelir dağılımında büyük bir 
adaletsizlik bulunmaktadır. Gelir da-
ğılımını düzenleyecek olan vergi ve 

ücret sistemi ise adil olmaktan uzaktır. Özel-
likle kamu çalışanları arasındaki ücret adalet-
sizliği her geçen gün artmaktadır. 

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bir-
can Akyıldız ve Konfederasyonun 

yönetim kurulu üyeleri 631 Sayılı KHK’nin 
kaldırılması ve Sosyal Güvenlik Reformuna 
ilişken basın açıklaması düzenledi.

5450 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların 
Milli Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Milli Eğitim Bakanlığına 
Devredilen Sağlık Meslek Lisesinde görev yapan öğretmenlerin 
istekleri dışında ve habersiz olarak atamaları yapılmıştır.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK ve Merkez Yönetim Kurulu 
üyeleri, 21.02.2008 tarihinde Milli Eği-

tim Bakanı Hüseyin ÇELİK’i makamında zi-
yaret etti. 

Sendikamızın 3. Olağan Genel Kurulu’nda 
göreve seçilen Genel Başkanımız İsma-
il KONCUK ve yeni yönetim kurulu üyele-
rimiz gerçekleştirdikleri nezaket ziyaretinde 
aynı zamanda eğitim çalışanları adına taleple-
rini de ilettiler.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK ve Genel Merkez Yö-
netim Kurulu Üyeleri 26 Şubat 

2008 günü YÖK Başkanı Yusuf Ziya 
ÖZCAN’ı ziyaret etti. 

YÖK Başkanı ÖZCAN’ın makamın-
da gerçekleşen ziyarette; Genel Başkan 
İsmail KONCUK, son günlerde gün-
demin ilk sırasına yerleşen başörtüsü 
sorununa değinerek, bu konuda atılan 
adımları doğru bulduklarını ve destek-
lediklerini ifade etti.

TÜRK YE KAMU-SEN
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endikamız 1 370 öğretmen üzerin- gili olan madde bağımlılığıyla mücadelenin

“ MADDE BA IMLILI ININ ÖNLENMES
Ç N TOPYEKÜN B R SEFERBERL K

GEREKMEKTED R”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK;
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Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 
68.4’ü ilköğretim kurumlarında, yüzde 
12.8’i genel ortaöğretimde, yüzde 18.7’si 

ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 
görev yapıyor.

ÖĞRETMENLERİN %79.2’si OKULLAR-
DA ZARARLI ALIŞKANLIKLARA SA-
HİP ÖĞRENCİLERİN BULUNDUĞU-
NU İFADE EDİYOR

Buna göre, okullarda zararlı alışkanlıklara sa-
hip öğrenci bulunduğunu ifade edenlerin ora-
nı yüzde 79.2, zararlı alışkanlıklara sahip öğ-
renci bulunmadığını belirtenlerin oranı yüzde 
20.7’dir. 

Öğretmenlere, “okulunuzdaki öğrencilerin ne 
tür zararlı alışkanlıkları var” diye sorduğumuz-
da; yüzde 79.1’i sigara, yüzde 6.4’ü alkol, yüzde 
4.3’ü uçucu madde, yüzde 2.1’i uyuşturucu (es-
rar, kokain, eroin v.b.), yüzde 7.1’i de hepsi ya-
nıtını verdi.

OKULLARDA ZARARLI MADDE ALIŞ-
VERİŞİNE TANIK OLAN YA DA BU 
YÖNDE DUYUM ALDIĞINI BELİR-
TENLERİN ORANI YÜZDE 44.9

Öğretmenlerin yüzde 55’i okulunda zarar-
lı madde alışverişine tanık olmadığını ya da bu 
yönde duyum almadığını belirtirken; yüzde 
44.9’u buna tanık olduğunu/bu yönde duyum 
aldığını ifade etti.

ÖĞRENCİLER BAĞIMLILIK YAPAN 
MADDELERİ GENELDE SOKAKTA 
KULLANIYOR

Anketten öğrencilerin bağımlılık yapan mad-
deleri genelde sokakta kullandığı sonucu ortaya 
çıktı. Buna göre; öğretmenlerin yüzde 62.5’i öğ-
rencilerin bağımlılık yapan maddeleri sokakta, 
yüzde 15.1’i de öğrencilerin okulda arkadaşla-
rıyla birlikte kullandığını belirtti. Bu soruya “di-
ğer” yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 21.7’dir. 

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 42.5’İ 12-13 
YAŞLARINDA BAĞIMLI OLUYOR

Öğretmenlere, öğrencilerin zararlı alışkanlık-
lara ilk ne zaman başladığını da sorduk. Buna 
göre; zararlı alışkanlıklara öğrencilerin yüz-
de 42.5’i 12-13 yaşlarında, yüzde 29.3’ü 14-15 
yaşlarında, yüzde 16.2’si 10-11 yaşlarında, yüz-
de 4.3’ü 8-9 yaşlarında, yüzde 3.7’si 16-17 yaş-
larında, yüzde 2.5’i de 6-7 yaşlarında başlıyor. 

Öğrencilerin yüzde 80.6’sı sigara ve alkolün sağ-
lığa zararlı olduğunu düşünürken, yüzde 19.3’ü 
sigara ve alkolün sağlığa zararlı olduğunu dü-
şünmüyor.

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 33.4’Ü ARKA-
DAŞLARINI KAYBEDECEĞİ, YÜZDE 
33.2’Sİ DE İTİBARININ KAYBOLACA-
ĞI KORKUSUYLA ZARARLI MADDE-
LERİ KULLANMAYA DEVAM EDİYOR

Öğretmenlere, öğrencilerin sigara ve alkolün 
sağlığa zararlı olduğunu düşünmesine karşın 
niçin kullanmaya devam ettiği sorusunu yö-
nelttik. Öğretmenlerin yüzde 33.4’ü bunun ne-
denini öğrencinin arkadaşlarını kaybetme kor-
kusuna, yüzde 33.2’si öğrencinin itibarının 
kaybolacağına, yüzde 15.3’ü alışkanlığa, yüzde 
14.7’si diğer nedenlere, yüzde 3.2’si de öğrenci-
nin bıraktığı zaman kendini boşlukta hissede-
ceğine bağlıyor.

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 10.2’Sİ 
OKUL ÇEVRESİNDE UYUŞTURUCU 
MADDE SATICILARINI GÖRDÜĞÜ-
NÜ YA DA BU YÖNDE BİLGİYE SAHİP 
OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 10.2’si 
okul çevresinde uyuşturucu madde satıcıla-
rı gördüğünü ya da bu yönde bilgiye sahip ol-
duğunu söylerken, yüzde 89.7’si okul çevresin-
de uyuşturucu madde satıcısı görmediğini ya 
da bu yönde bilgiye sahip olmadığını belirtiyor. 
Yani her 100 öğretmenden 10’u okul çevresin-
de uyuşturucu madde satıcılarının bulunduğu-
nu ifade ediyor.

GENÇLERİ MADDE BAĞIMLILIĞINA 
ARKADAŞ GRUBU/BASKISI İTİYOR

Ankete katılan öğretmenler, gençleri madde ba-
ğımlılığına iten etkenlerin neler olabileceğini de 
değerlendirdi. Buna göre; öğretmenlerin yüzde 
37.3’ü arkadaş grubu/baskısı, yüzde 15’i me-
rak, yüzde 9’u aile içi sorunlar, yüzde 3’ü psi-
kolojik sorunlar, yüzde 1.2’si kalıtımsal, yine 
yüzde 1.2’si anne ya da babanın bağımlı olma-
sı nedeniyle gençlerin madde bağımlısı olduğu-
na inanıyor. Öğretmenlerin yüzde 33.1’i de tüm 
bunların hepsinin gençleri madde bağımlılığına 
yönelttiğini düşünüyor. 

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 63.2’Sİ 
OKULLARDA GÜVENLİĞİN YETERLİ 
OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Öğretmenlerin yüzde 63.2’si okulunda gü-
venliğin yeterli olmadığını düşünürken, yüz-
de 36.7’si okulunda güvenliğin yeterli olduğu-
nu belirtiyor.

OKULLARDA GÜVENLİK NÖBETÇİ 
ÖĞRETMENLER YARDIMIYLA SAĞ-
LANIYOR

Peki okullarda güvenlik nasıl sağlanıyor? An-
kete katılan öğretmenlerin yüzde 59.1’i nöbet-
çi öğretmenler yardımıyla, yüzde 20.7’si kamera 
sistemleriyle, yüzde 7.1’i de özel güvenlik görev-
lileri aracılığıyla okullarında güvenliğin sağlan-
dığını söylüyor. Okulunda herhangi bir güven-
lik önlemi mevcut olmayanların oranı ise yüzde 
13’tür. 

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 66.4’Ü 

GENÇLERİN MADDE BAĞIMLILIĞI-

NA KARŞI YETERİNCE BİLİNÇLENDİ-

RİLMEDİĞİNE İNANIYOR

Öğretmenlerin yüzde 66.4’ü okullarda madde 

bağımlılığına karşı gençlerin yeteri kadar bilinç-

lendirilmediğine inanırken; yüzde 33.5’i genç-

lerin bilinçlendirildiğine inanıyor.

Öğretmenlere, öğrencileri madde bağımlılığına 

karşı bilinçlendirmek için neler yapılması ge-

rektiği sorusunu da yönelttik. Buna göre; öğ-

retmenlerin yüzde 35.5’i alternatif programlar 

geliştirilmesi (tiyatro, spor v.b. aktivitelerde bu-

lunmak), yüzde 31.3’ü ailenin çocukları ile il-

gilenmesi ve onlara zararlı maddeler konusun-

da uyarılarda bulunması, yüzde 12’si medyada 

madde bağımlılığına karşı yayınlar yapılması, 

yüzde 11.4’ü panel, konferans, sempozyum dü-

zenlenerek, gençlerin bilgilendirilmesi, yüzde 

9.6’sı da okullarda öğretmenlerin gençleri mad-

de bağımlılığına karşı bilinçlendirmesi gerekti-

ğini ifade ediyor.

Bu anket, eğitimin kanayan bir yarasını yeniden 

gündeme getirmiştir. Ancak, yeterli önlemler 

alınmadığı takdirde madde bağımlılığı okullar-

da büyük tehlike olarak günden güne büyüye-

cektir. Bu noktada görev; tüm toplum kesimle-

rine düşmektedir. Aileler, öğretmenler, emniyet 

güçleri, medya, sivil toplum kuruluşları konuy-

la ilgili ortak hareket etmelidir. Hatta okullar-

da uyuşturucu alarmının giderek artması dola-

yısıyla topyekün bir seferberlik ilan edilmeli ve 

çalışmalar buna yönelik yapılmalıdır. Aksi tak-

tirde kaybedilen geleceğimiz olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Genel Ba kan smail KONCUK;
“ MADDE BA IMLILI ININ ÖNLENMES Ç N TOPYEKÜN B R SEFERBERL K GEREKMEKTED R”
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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK ve Merkez Yöne-
tim Kurulu üyeleri, 21.02.2008 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Hüse-

yin ÇELİK’i makamında ziyaret etti. 

Sendikamızın 3. Olağan Genel Kurulu’nda göreve seçilen Genel Başkanı-
mız İsmail KONCUK ve yeni yönetim kurulu üyelerimiz gerçekleştirdik-
leri nezaket ziyaretinde aynı zamanda eğitim çalışanları adına taleplerini de 
ilettiler. Genel Başkan İsmail KONCUK, ziyarette sendikamızın eğitim ça-
lışanlarının gözü, kulağı olduğunu belirterek, Bakan ÇELİK’ten eğitim ça-
lışanlarına destek olmasını istedi. Ücret yetersizliğine değinen KONCUK, 
eğitim çalışanlarının büyük fekakarlık içinde çalışmasına karşın Türkiye’de 
hak ettikleri konumda olmadığını söyledi. Eğitim alanında yaşanan sıkıntı-

lara dikkat çeken KONCUK, yönetim kademesinin sorunlara daha duyar-
lı olmasını istedi. Öte yandan uzun zamandır sürüncemede bırakılan ata-
ma yönetmeliğinin de bir an önce çıkarılması gerektiğini ifade eden Koncuk, 
bu konuda yetkili sendika olarak Türk Eğitim-Sen’in görüşlerinin alınması-
nın daha sağlıklı bir yönetmeliğin hazırlanmasına katkıda bulunacağına dik-
kat çekti. 

Bakan Çelik’te ziyarette yaptığı konuşmada yeni yönetim kuruluna başarı-
lar dileyerek, bakanlık olarak eğitimin hedefl erine yönelik her türlü öneri ve 
teklife olumlu bulduklarını belirtti. Atama yönetmeliğinin de çok kısa bir 
sürede yayınlanacağını ifade eden Çelik, bu konuda ilgili tüm tarafl arın fi kir-
lerine açık olduklarını ifade etti.

E
ĞİTİM- Sen Gaziantep Şubesi’nin 3’üncü 
olağan genel kurulunda, İstiklal Marşı’nın 
okunmak istenmemesi ve Türk Bayrağı’nın 

sinevizyon perdesiyle kapatılması gerginliğe neden 
oldu.

Şehitkamil Belediyesi Konferans Salonu’nda ger-
çekleştirilen genel kurulu, `Emek ve demokra-
si yolundaki mücadelede yaşamını yitirenler’ adı-
na saygı duruşuyla başladı. Bu sırada bazı üyelerin 
yumruklarını havaya kaldırması dikkat çekti. Say-
gı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okun-
ması gerekirken gündem maddelerine geçilmek 
istendi. Ancak bu duruma, Atatürkçü Düşünce 
Derneği İkinci Başkanı İhsan Koca tepki göster-
di ve İstiklal Marşı’nın okunmasını istedi. İhsan 
Koca’nın tepkisi sonrasında İstiklal Marşı okun-
du. Salondakilerin bir çoğunun, İstiklal Marşı’nı 
okumadığı gözlendi. Koca’nın, sinevizyon perde-
sinin Türk Bayrağı’nın önüne yansıtılmasına gös-
terdiği tepki üzerine ise tartışma çıktı. Tartışma 
sırasında arbede yaşandı. İhsan Koca ile bazı sen-
dika üyeleri arasında başlayan arbede, diğer sendi-
ka üyelerinin araya girmesiyle daha fazla büyüme-
den engellendi.

VATAN Gazetesi-04.03.2008

ti S G l B k İ il KONCUK M k z Yö

MERKEZ YÖNET M KURULU
M LL  E T M BAKANI HÜSEY N ÇEL K’  Z YARET ETT .

5450 sayılı Kamu Kurum ve Kurulu larına
Ba lı Okulların Milli E itim Bakanlı ına
Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda De i iklik

Yapılmasına Dair Kanun ile Milli E itim Bakan-
lı ına Devredilen Sa lık Meslek Lisesinde görev 
yapan ö retmenlerin istekleri dı ında ve habersiz 
olarak atamaları yapılmı tır.

Dairesi Ba kanlı ının 04/02/2008 tarih ve 0447 
sayılı yazısı gere ince” denilmektedir. Ancak anı-
lan yazı ne Milli E itim Bakanlı ı ne de Sa lık

leri Dairesi Ba kanlı ınca yayımlanmadı ı için 
içeri i görülememi tir. Böyle bir uygulama hukuk 
devletinde kabul edilmesi imkânsızdır. Çünkü ta-
mamen idarenin keyfi yeti ile tesis edilmi  bir i -
lemdir. Atama ve Yer De i tirme Yönetmeli inin
35.maddesi 5.fıkrası “ htiyaç fazlası ö retmenler-
den istekli olanlar alanlarında ihtiyaç bulunması
hâlinde öncelikle il içinde, ihtiyaç bulunmaması
hâlinde ise il dı ında alanlarında ihtiyaç duyulan 
e itim kurumlarına tercihleri de dikkate alınmak
suretiyle atanacaklardır.” Yine anılan yönetmeli in
35. maddesinin 3. fıkrasında “Herhangi bir neden-
le istihdam alanı daralan ö retmenler ile görevli 
oldukları okullarda norm kadro esasları çerçeve-
sinde ö retmen norm kadro sayısının azalması
üzerine hizmet puanı üstünlü üne göre yapılacak
de erlendirme sonucunda norm kadro fazlası ola-
rak belirlenen ö retmenler, görevli oldukları okul-
larda norm kadro fazlası olarak görevlerine devam 
ederler. Bu kapsamda ö retmen fazlalı ı bulunan 
e itim kurumlarına, norm kadro fazlası ö ret-
menler bu e itim kurumlarının norm kadrolarıyla
ili kilendirilinceye kadar ö retmen fazlalı ının
bulundu u alanda ö retmen ataması yapılmaz ve 

ders da ılımı, mevcut norm kadrolarla ili kilen-
dirilen ö retmenler ile norm fazlası ö retmenler
arasında ders bütünlü ü dikkate alınarak e it e-
kilde da ıtılır.” Denilmektedir. Görülece i üzere 
yönetmelikte “ihtiyaç fazlası olan ö retmenlerden
istekli olanlar…” ibaresi ile öncelikli olarak ihti-
yaç fazlası ö retmenlerin istekleri oldu u takdirde 
atamaları yapılabilecektir. Yönetmeli e aykırı ola-
rak tesis edilen bu atama kararnamelerine kar ı ilk 
olarak itiraz yoluna ba vurulabilir.

……. Müdürlü üne
…/../.. tarih ve ….. sayılı atama kararnamesi ile 
….. okuluna atamam yapılmı tır. Atama gerekçe-
si olarak da “ ihtiyaç fazlası ö retmenler Sa lık

leri Dairesi Ba kanlı ının 04/02/2008 tarih ve 
0447 sayılı yazısı gere ince” olarak gösterilmi tir. 
…. yıldır aynı okulda görev yapmaktayım. Norm 
Kadro esası göz önüne alındı ı zaman çalı tı ım
kurumda hizmet puanı benden daha dü ük olan ö -
retmenlerin ihtiyaç fazlası olması gerekli iken ta-
rafıma gönderilen atama kararnamesinin Atama ve 
Yer De i tirme Yönetmeli inin 35.maddesi 5.fık-
rası “ htiyaç fazlası ö retmenlerden istekli olanlar 
alanlarında ihtiyaç bulunması hâlinde öncelikle il 
içinde, ihtiyaç bulunmaması hâlinde ise il dı ında
alanlarında ihtiyaç duyulan e itim kurumlarına
tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanacak-
lardır.” Hükümlerine göre; iste im ve tercihim dı ı
yapılan atamamın iptali gerekmektedir. Gere inin
yapılmasını saygılarım arz ederim.
Ad-Soyad:
T.C. Kimlik No:
Adres:

SA LIK MESLEK L SES  Ö RETMENLER N N
ATAMALARI DURDURULMALIDIR

YORUMSUZ !
Öğretmen toplantısında istiklal marşı kavgası 

Eğitim- Sen Şube kongresinde
İstiklal Marşı arbedesi
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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıl-
dız ve Konfederasyonun yönetim kurulu üyeleri 

631 Sayılı KHK’nin kaldırılması ve Sosyal Güvenlik 
Reformuna ilişken basın açıklaması düzenledi. Genel 
Başkan Bircan Akyıldız basın toplantısında “ KHK’yi 
yürürlükten kaldırmak değil görev tazminatlarını tüm 
memurlara yaygınlaştırmaktır.

Ama AKP, yine kolaycılığı seçmiştir. Yapılan bu uy-
gulama ilk değildir, ne yazık ki son da olmayacaktır. 
Daha önce de memurlara yapılan kira yardımı da çok 
düşük olduğu gerekçesiyle kaldırılmıştı. “ dedi.

Akyıldız konuşmasını şöyle sürdürdü;

Ülkemizin gündemi oldukça yoğun olmasına rağmen 
ve sınırlarımız dışında devletimiz açısından son de-
rece önem taşıyan bir askeri harekat yapılırken dahi, 
devletimizin içindeki memur karşıtı uygulamalar ara-
lıksız olarak devam etmektedir.

Bu günlerde gündemi böylesi konularla meşgul etmek 
istemezdik ancak bazı kesimler gündemin yoğunlu-
ğundan da faydalanarak kamu görevlileri açısından 
hayati öneme sahip bir çok konuyu kamu çalışanla-
rının aleyhine düzenlemelerle hayata geçirmeye çalış-
maktadır.

Bu konulardan bir tanesi sosyal güvenlik alanında ya-
pılmak istenen değişikliklerdir. Bilindiği gibi kamu-
oyuna sosyal güvenlik reformu olarak sunulan 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Ka-
nunu, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş-
tir. Bunun üzerine Kanunda bazı değişiklikler içeren 
taslak metin, TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyonu-
na gelmiştir. Alt komisyon çalışmalarında, tarafl ardan 
kanunda yapılması planlanan değişikliklerle ilgili gö-
rüş bildirmesi istenmiştir.

Türkiye Kamu-Sen başından beri, milletimizin sağ-
lık ve emeklilik haklarını kısıtladığı, yükümlülükle-
rini artırdığı, memurlarımızın kazanılmış haklarını 
gerilettiği için yeni sosyal güvenlik düzenlemelerine 
karşı çıkmıştır.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararından sonra yapı-
lan değişikliklerle, daha önce sağlanan haklar bile ge-
riletilmiştir. Ülkemizde kamu görevi yapanların ve 
özel kesim çalışanlarının çalışma ilişkileri farklıdır ve 
ayrı kanunlarla düzenlenmiştir. 

Çalışırken statüleri, işe alınmaları, görev ve sorumlu-
lukları, ücretlendirilmeleri, terfi leri, 
iş güvenceleri, işten ayrılmaları hatta 
sendikal ve demokratik hakları gibi 
çalışma hayatını içeren tüm hakla-
rı farklı olan iki kesimin emeklilik ve 
sağlık haklarının da farklı olması ka-
dar doğal bir uygulama yoktur.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal ge-
rekçelerine uygun olarak kamu gö-
revlilerinin sağlık ve sosyal güvenlik 
haklarının ayrı olarak düzenlenmesi 
gerekmektedir. Aksi taktirde kanun 
yine Anayasa Mahkemesi’nden dö-
necektir. Konfederasyonumuz, konu-
nun diğer muhataplarıyla birlikte alt 
komisyon toplantılarına katılmış, bu 
görüşlerini yazılı ve sözlü olarak alt 
komisyon başkanlığına iletmiştir.

Şimdi ise kanunda yapılması plan-
lanan değişiklikleri içeren kanun ta-

sarısı meclis komisyonuna gelmiş bulunmaktadır. 
Ancak metinde, sosyal tarafl arın hiçbir talebinin alt 
komisyonda dikkate alınmamış ve 5510 sayılı kanu-
nun özü aynen korunmuştur.

Gerek kanunun geneli, gerekse kanunda yapılma-
sı planlanan değişikliklerle ilgili olarak görüşlerimi-
zi paylaşmak, önerilerimizi sunmak ve toplumsal bir 
mutabakat sağlamak amacıyla Başbakan sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’dan randevu talep ettik. Bugüne ka-
dar pek çok konuda bir çok sivil toplum kuruluşu ile 
görüşen başbakan ne hikmetse Türkiye Kamu-Sen’e 
ve memur sorunlarına karşı duyarsız kalmakta ve biz-
lerle görüşmekten kaçınmaktadır.

Oysa Türkiye Kamu-Sen olarak bizler, sosyal güven-
lik konusunda AKP’yi uyarmak ve yaptığı yanlıştan 
dönmesini sağlamak istiyoruz. Bu haliyle kanunun 
yine Anayasa Mahkemesi’nden döneceğini ilk ağız-
dan söylemek istiyoruz. Bizler buradan kendisini bir 
kez daha uyarıyoruz. Toplumun taleplerine kulak tı-
kamaya devam edildiği taktirde bu kanun yine Ana-
yasa 

Mahkemesi’nden dönecek, “sosyal güvenlik reformu” 
“sosyal güvenlik fi yaskosu”na dönüşecektir.

Değerli basın mensupları;

Ülkemizde gelir dağılımında büyük bir adaletsizlik 
bulunmaktadır.Özellikle kamu çalışanları arasında-
ki ücret adaletsizliği her geçen gün artmaktadır. İsmi 
adalet ile başlayan partinin iktidarı döneminde ise bu 
adaletsizlik daha da artmıştır. Kamuda bazı kurum-
lara ve unvanlara verilen ek ödeme sistemi bu parti 
döneminde içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Bunun 
yanında ek ödeme ve tazminatların tüm kamu ku-
rumlarını ve çalışanlarını kapsamaması nedeniyle or-
taya büyük bir adaletsizlik çıkmaktadır.

Bu adaletsizliğin en önemlilerinden bir tanesi de 631 
sayılı KHK gereğince, 2002 yılında bazı unvan ve 
kadrolara ödenmeye başlayan görev tazminatlarıdır.
Bu yoğun gündem içine karıştırılıp oldu bittiye geti-
rilen bir başka kararla da memurlara görev tazmina-
tı verilmesini öngören 631 sayılı KHK yürürlükten 
kaldırılmıştır.

Hatırlanacağı gibi 2001 yılında; 4639 Sayılı Kanunun 
Bakanlar Kuruluna tanıdığı yetkiye istinaden, kamu 
görevlilerine, görev tazminatı adı altında ek ödeme ve-

rilmesi öngörülmüştür. Bu amaçla da 631 sayılı KHK 
çıkarılmıştır. O dönemde yalnızca belli derecelerdeki 
kamu çalışanlarına yapılan bu ödemenin, zaman için-
de tüm kamu çalışanlarına yaygınlaştırılması karar-
laştırılmıştır. 

631 Sayılı KHK gereği, daire başkanının altındaki 
kadrolara da görev tazminatlarının yaygınlaştırılma-
sı gerekmektedir. Zaten kararnamenin 11. maddesi, 
kamu görevinde 5 hizmet yılını dolduran çalışanla-
rın bu tazminattan faydalanacağını hükme bağlamış-
tır.Türkiye Kamu-Sen olarak, toplu görüşmelerde bu 
konuyu defalarca gündeme getirmemize rağmen, her 
seferinde bütçe imkansızlıkları gerekçesiyle, talebimiz 
reddedilmiştir. En son olarak Danıştay’ın verdiği ka-
rar da, görev tazminatlarının tüm çalışanlara ödenme-
si yolunda olmuştur. Bu da Türkiye Kamu-Sen’in ta-
lebinin hukuka uygunluğunu ne denli haklı olduğunu 
bir kez daha göstermiştir.

Ancak siyasi irade bir çok konuda olduğu gibi bu ko-
nuda da hukuku ve adaleti hiçe sayan bir uygulamaya 
imza atmış ve ilgili Kanun Hükmünde Kararnameyi 
yürürlükten kaldırmıştır.

Yani adaletsizliği çözmek yerine, kalıcı hale getirmiş-
tir. Oysa sorunun çözümü KHK’yi yürürlükten kal-
dırmak değil görev tazminatlarını tüm memurlara 
yaygınlaştırmaktır. Ama AKP, yine kolaycılığı seç-
miştir. Yapılan bu uygulama ilk değildir, ne yazık ki 
son da olmayacaktır. Daha önce de memurlara yapı-
lan kira yardımı da çok düşük olduğu gerekçesiyle kal-
dırılmıştı.

Kamuda ücret adaletini sağlamak üzere yapıldığı id-
dia edilen bu uygulama aslında adaletsizliği kalıcı hale 
getirmiştir. Siyasi irade kanunları uygulamak yerine 
uygulamak istemediği kanunları kaldırmaktadır.

Kamuda büyük bir ücret adaletsizliği bulunmaktadır.

AKP hükümeti aldığı kararlarla bu adaletsizliği daha 
da derinleştirmektedir.

Konfederasyonumuz, bu adaletsizliği ortaya koyarak, 
çözülmesi için öneriler getirmiştir.

Kamu çalışanları, 631 sayılı KHK’nın tüm çalışanlara 
uygulanmasını istemiştir.

Ama AKP hükümeti, tüm diyalog yollarına kulağını 
tıkamış durumdadır.

Sivil toplumun taleplerini dikkate al-
mamaktadır.

Üst düzey unvanlar için gündeme 
gelmeyen bütçe imkansızlıkları, daha 
alt derecelerde çalışanlar için söz ko-
nusu olmaktadır. AKP, toplumu da 
yargıyı da hiçe saymaktadır.

5 yıldır kamu görevlilerini ve milleti-
mizi adaletsizliğe mahkum eden hü-
kümetin, bu durumu düzeltmek için 
herhangi bir çaba göstermemesi ve 
aksine uygulamalarla bu adaletsizli-
ği körüklemesi son derece düşündü-
rücüdür.

AKP iktidarı bizleri gerginliğe ve so-
kağa davet etmektedir. bu konuda si-
yasi iradeye 15 Ocak’ta gerçekleştir-
diğimiz işe 1 saat geç geleme eylemini 
hatırlatır, bizleri bu yönde hareket et-
meye zorlamamasını tavsiye ederiz.

TÜRK YE KAMU-SEN’DEN SOSYAL GÜVENL K
REFORMU VE 631 SAYILI KHK HAKKINDA AÇIKLAMA
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T
ürk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsma-
il KONCUK ve Genel Merkez Yöne-
tim Kurulu Üyeleri 26 Şubat 2008 günü 

YÖK Başkanı Yusuf Ziya ÖZCAN’ı ziyaret etti. 

YÖK Başkanı ÖZCAN’ın makamında gerçek-
leşen ziyarette; Genel Başkan İsmail KONCUK, 
son günlerde gündemin ilk sırasına yerleşen ba-
şörtüsü sorununa değinerek, bu konuda atılan 
adımları doğru bulduklarını ve destekledikleri-
ni ifade etti. Başörtüsünün ideolojik ve kısır siya-
si çekişmelerden uzaklaştırılarak, bir eğitim so-
runu olarak algılanmasının daha doğru olacağına 
dikkat çeken KONCUK, bir kısım vatandaşları-
mızın eğitim haklarının önünde engel teşkil eden 
bu problemin çözümünden dolayı mutluluk duy-
duklarını belirtti. Eğitim-öğretim hürriyetinin 
sağlanmasının devletin asli görevi olduğunu be-
lirten KONCUK, üniversitelerin demokrasinin 
her zerresinde solunması gereken yerler olduğu-
nu dile getirerek, buralarda yasakçı anlayışların fi -
lizlenmemesi gerektiğini vurguladı. 

Üniversitelerde sendikalaşma oranının yüzde 
15’ler civarında olduğunu belirten KONCUK; 
bunun nedenini kimi üniversite yönetimlerinde-
ki baskıcı anlayışa bağladı. Bu anlamda, üniversite 
çalışanlarının örgütlenme haklarını kısıtlayıcı an-
layışların da üniversitelerde hayat bulmaması ge-
rektiğini ifade etti. 

Meslek liselerinde katsayı problemine de değinen 
Genel Başkan İsmail KONCUK; bunun pedago-
jik değil, ideolojik bir yaklaşım olduğunu belirt-
ti ve katsayı engelinin en kısa sürede kaldırılması 
gerektiğini söyledi. KONCUK ayrıca, ÖSS siste-
mi konusunda Türk Eğitim-Sen’den görüş isten-
mesini talep etti.

YÖK Başkanı Yusuf Ziya ÖZCAN da, 
Türkiye’nin yasakçı anlayışlardan kurtulması ge-
rektiğini ifade ederek, bu tartışmaların içinde yer 
almaktan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. ÖZ-
CAN, katsayı sorunun 2009 yılında çözüleceği-
ni de ifade etti. 

13 
yıla yakın sendikamızın Bartın şube başkanlığını yaptıktan 
sonra Genel Merkezimizin 3.Olağan Genel Kurulunda Ge-
nel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreterliği’ne seçildim.

Klasik bir söz vardır ya: “Dinlenmemek üzere yola çıkanlar, yorulmaz-
lar.” İşte bu duygularla kesintiye uğramadan, hizmetinde bulunmaktan 
şeref duyduğumuz milletimiz ve meslektaşlarımız için gece gündüz ça-
lışmaya devam edeceğiz. 

Değerli Eğitim Çalışanları;

Eğitim çalışanlarının bir ve bütün olduğunu her defasında tekrarlıyoruz. 
Örgütlü olmanın gerekliliğini usanmadan yılmadan anlatıyoruz. Müca-
delenin kesintisiz ve sürekli olmasından bahsediyoruz. Çünkü biliyoruz 
ki, “Taşı delen suyun kuvveti değil; damlaların sürekliliğidir.”

Türkiye’de malum sivil toplum örgütleri vardır. Üye sayıları az ama pa-
raları fazladır! Paranın gücünü kullanarak, hükümetler kurup, hükü-
metler yıkmaya teşebbüs ederler. Toplum mühendisliği yapıp, kamu-
oyunu kendi öngörüleri ve menfaatleri doğrultusunda yönlendirmeye  
çalışırlar. Çoğu zaman başarılı da olurlar.

Biz, kamu çalışanlarının durumuna baktığımızda ise; büyük bir kesimi-
miz yoksulluk ve açlık sınırının altında! Ekonomik olarak güçlü değiliz 
ama sayısal olarak çok fazlayız. Bu sayısal fazlalığımızı,  problemleri-
mizin çözümünde avantaja dönüştürebiliriz. Gücümüzün kaynağı bir-
liğimiz beraberliğimiz olmalıdır Bizim gücümüzü kullanacağımız yer, 
sendikamızdır. Ne zaman ki üye sayılarını çok yüksek oranlara çıkarırız; 

o zaman çözüm noktasında ciddi bir aşama kaydetmiş oluruz.

Bu birlik için çok gerekçemiz var. Ama yine de ilham alacaksak Peygam-
ber efendimizin “Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır.” hadisi, İstiklal 
Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un;

“Girmese tefrika bir millete düşman giremez 

Toplu vurursa yürekler onu top sindiremez” dizeleri yeter de artar 
bile…

 Eve gittiğinizde, çocuklarınızın gözündeki ışıltıyı gördüğünüzde, onlara 
mutlu ve huzurlu bir gelecek bırakmak için bir şeyler yapma zorunlulu-
ğunu hissetmiyor musunuz?

Bu ülkenin geleceği için,

Bu milletin geleceği için, 

Çocuklarının geleceği için, kaygı duyan her çalışan; üyeleri ve çalışanlar 
adına bu güne kadar hiçbir mücadeleden kaçmamış, gözünü budaktan 
esirgememiş ve “Türkiye’nin sendikası” olmayı başarmış” Türk Eğitim-
Sen “çatısı altında toplanmayı kendisine vazife etmelidir.

Türk Eğitim-Sen olarak biz, bütün ayak oyunları ve engellemelere aldır-
madan, boyun eğmeden ,yorulmadan, durmadan, hak bildiğimiz yolda 
yürümeye devam edeceğiz.

Ne mutlu bizimle yol arkadaşlığı yapabilenlere…

CENG Z KOCAKAPLAN

Genel E itim ve Sosyal ler Sekreteri

DURMAK YOK! YOLA DEVAM…!!!

YÖK BA KANI ÖZCAN’I Z YARET ETT K.
BA ÖRTÜSÜ YASA I B R E T M SORUNU OLARAK GÖRÜLMEL D R!
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M
illetvekilleri maaşlarını yeterli 
bulmamışlar ki,  Sosyal Güven-
lik Yasa tasarısında kendilerine 

kıyak yapacak bir düzenlemeyi eklemeyi 
başarmışlar. Kendilerini tebrik ediyor ba-
şarılarının devamını diliyorum. 

Bu başarının hikayesini bilmeyenlere he-
men anlatalım ki herkes bilgi sahibi olsun. 
Alt komisyona gelen metinde hem vekillere 
hem de vekil emeklilerine 30 bin gösterge 
ile memur maaş katsayısının çarpımı kadar 
temsil tazminatı getiriliyor.Yani 1.450 ytl 
artış. Yani % 50 oranında bir kıyak. 

Bunun anlamı şu: 

* 4.400 ytl maaş alan vekillerin maaşı 6.000 
ytl olacak. 

* Emeklilik hakkını kazanmış ve yeniden 
seçilmişlerin temsil tazminatıyla yaklaşık 
geliri aylık 8.000 ytl olacak. 

* Seçilemeyen genç emekli vekiller başka 
bir işle meşgul olsalar bile emeklilik yaşını 
doldurana kadar 1.500 ytl temsil tazminatı 
alacak. 

Hele bunları talep eden “vekil”lerin, 
“asıl”lara reva gördüğü şartlara bir bakın.

* Aylık bağlama oranı toplam pirim öde-
me gün sayısı % 2 ye düşecek. Yani daha az 
emekli maaşı.

* Doğum yapan kadına ödenecek ücret de 
üçte ikiden, yarıya inecek.

* Emekli olduğu halde bir işte çalışan 
“vekil”ler emeklilik maaşı alırken “asıl”lar 
alamayacaklar. Yani ya çalıştığı işin ya da 
emekli maaşını tercih etmek zorunda ka-
lacaklar.

* Ölen sigortalının ailesine bağlanacak 
ölüm aylığı için prim ödeme şartı 2 katına 
yani 1800 güne çıkacak.

* Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigor-
tası kanununa göre “asıl”ların ödeyeceği 
katkı payı artırılırken “vekil”ler katkı pa-
yından muaf tutuluyor.

MHP ve CHP’nin karşı çıktığı bu duru-
ma, 3 AKP milletvekili imza atmış. Biri 
“tasarıyı görmediğini”, diğeri “içeriğini in-
celemediğini” söylemiş ve üçüncüsü ise 
susmuş. Eğer iddialar doğruysa, tasarıyı 
imzalayan AKP vekilleri partinin tabela-
sından “adalet”i çıkardılar. Yeni partinin adı 
“Kalkınma Partisi”dir, bundan böyle.

OECD ülkelerinde gayri safi  milli hasıla 
oranlarına göre öğretmen maaşlarını fazla 
bulan Dünya Bankası Türkiye Direktörü 
Bay Zarchau şimdi de, hükümetten öğret-
men maaşlarını düşürüp sayın vekillerin 
maaşına eklenmesini isteyebilir. Hani o 
zaman bozulduğunu iddia ettiği dengeler 
sağlanmış olur belki.

Memura %2+2 taksitle artışı uygun gören 
ve daha fazla artışın bütçedeki dengeleri alt 
üst edeceğini söyleyenlerle, 2 iş günü yani 
15 saat çalışarak öğretmenlerin kucak do-
lusu maaş aldığını iddia edenler, haftada 3 
gün toplam 12 saat çalışan vekillere yapılan 
bu kıyağı nasıl açıklayacaklar? Beklenen bu 
açıklama, üretime katkıda bulunanların, 
hatta Türk milletinin tamamının en doğal 
hakkı.

Hangi kitaba, hangi vicdana sığar bu zulüm 
bilmiyorum ama 70 milyonun eli bu tasa-
rıya imza atanların yakasında olacak. Kim-
sesizlerin kimsesi olduğunu iddia edenler, 
Allah’ın huzurunda bunun hesabını ver-
meyecekler. Bu ülkede yaşayan yetimlerin, 
dulların, emeklilerin, evine ekmek götüre-
meyenlerin, kısacası taksitle yaşayıp borçla 
ölenlerin vebali bu tasarıyı hazırlayanların, 
imzalayanların ve kanunlaştıranların üstü-
nedir. 

Sizlere sesleniyorum ey siyasiler; bundan 
böyle seçim meydanlarında duygu sömü-
rüsü yapıp, milletvekili dokunulmazlıkla-
rından dem vuramayacaksınız. Aziz Türk 
Milletini bir daha asla koyun yerine koya-
mayacaksınız. Hangi parti mensubu olursa 
olsun artık sokaklarda rahat yürüyemeye-
ceksiniz, halkın huzuruna çıkamayacaksı-
nız. Bilesiniz ki seçim öncesi elinizi sıkmak 
için yarışanlar, artık dönüp yüzünüze bile 
bakmayacak!

AKIN YURDAGÜLEN
stanbul 5 No’lu ube Basın ve

Dı li kiler Sekreteri

ill kill i l li

MHP v
ma, 3 A
“tasarıyı
celemed

KIYAK VEK LLER

Genel Başkan İsmail Koncuk ve Genel Dış İlişki-

ler ve Basın Sekreteri Talip Geylan 27 Şubat-1 

Mart 2008 tarihlerinde Bolu, Sakarya ve İstanbul şu-

belerini ziyaret ettiler. Ziyaretlerde yönetim kurulu 

üyeleri ve işyeri temsilcileriyle de bir araya gelen Genel 

Başkan Koncuk yeni dönemdeki yapılacak çalışmalar 

hususunda temsilcilerle görüş alışverişinde bulundu.

Toplantılardan ayrı kalan zamanlarda da medya ziya-

retleri yapan Koncuk bu kapsamda, Akşam, Tercü-

man, Milli Gazete, Ortadoğu, Yeniçağ ve Zaman gaze-

telerini ziyaret etti. Koncuk aynı zamanda Doğu TV 

ve Gerçek TV’de programlara katıldı. 

Genel Ba kan smail Koncuk; 
“Türk E itim-Sen

ülkemizin en büyük ve
en muteber sivil toplum

kurulu udur”
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MUSA AKKA

Genel Mevzuat ve Toplu Görü me Sekreteri

Ç
içeği burnunda genel mevzuat ve toplu gö-
rüşme sekreteri olarak, bana ayrılan köşem-
de yazı yazmam gerekince, ne yazayım diye 

düşündüm. Konu sendika olmalı dedim Sonra biz 
buradayız, daha çok yazarız diyerek, Türkiye’nin 
şuan gündeminde olan “Başörtüsü”nden bahsetmeyi 
uygun buldum. 

Türkiye, Aziz Milletimizden aldığı güçle, hiçbir za-
man bir Irak, bir Afganistan yapılamayacak kadar 
güçlüdür. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti gibi, tarihi 
düşmanlara ve son derece önemli bir jeopolitiğe sa-
hip bir ülkenin hür ve bağımsız yaşamak için siyasi 
kararlığa da sahip olması hayati öneme sahiptir. İşte 
ülkemizde tehdit, terör, işsizlik gibi olayların yaşan-
dığı bir zamanda yeniden Türkiye’nin gündemine 
başörtüsü konusu girmiş olup konu hala tartışılır 
olmaktan çıkarılmamıştır.

Kısaca giysilerden bahsederek söze girmek istiyo-
rum. 

İnsanların giyiminde kullandığı giysilerin temelin-
de Türk Milletinin kültürü ve buluşları vardır. 
Tarihte batı medeniyetinin en zirvede olduğu 
Roma’da insanlar etek türü kumaş giyer. Belini 
kuşakla bağlar, kumaşın kalan kısmını omuzları-
na atardı. Heykellerde de bu görülmektedir. Çin, 
Arap ve İranlılarda da durum aynıydı.

Atı ilk evcilleştiren Türkler ata rahat binmek için 
etek türü kumaşı ortadan kesip dikerek panto-
lonu icat etmişlerdir. Rahat savaşabilmek için 
rop-roba denilen kollu giysileri icat etmişlerdir. 
Bugünkü pantolon-ceket kültürünün temelinde 
Türkler vardır. Romalılar Bu giysileri Atilla’dan 
öğrenmişlerdir.

Ünlü tarihçi seyyah İbn-i Batuta Türkistan seya-
hati notlarında ‘’Türk illerinde kadınlara çok say-
gı duyuluyor. Hayatın her anında ticarette, yöne-
tim, savaş vb kadına rastlamak mümkündür. Tek 
eşli evliliğin dışına kesinlikle çıkılmıyor. Namussuz-
luk Türklerde asla görülmeyen bir durumdur. Böyle 
bir şeyin cezasında yapanları atların arasına bağlaya-
rak atları koşturup onları parçalıyorlardı.’’demiştir.

İslamiyet’i, İranlılardan öğrenen Türkler, Farslıla-
rın birçok milli geleneklerini İslamiyet’in emri gibi 
almışlardır. Siyah çarşaf bir İran milli giysisidir. 
İslamiyet’in temel kavramları Farsça olarak bize yan-
sımıştır. Araplar ‘’Resul ‘’der, İranlılar ve biz Peygam-
ber ‘’ deriz. Araplar ’’salât’’ der İranlılar ve biz ‘’Na-
maz’’ deriz…

Osmanlıların son dönemlerinde bayanlar çarşıya, pa-
zara çok çıkmayan, gündelik hayatta sık görülmeyen 
bir varlık durumuna düşmüştü. Sonra ki zamanlar-
da, Başörtüsüyle bayanlarımız günlük hayatta yer 
almaya başlamışlardır. Durum böyle iken; Bugün, 
Başörtüsüne karşı çıkmak Türk kadınını eskiye dön-
dürmek ve özgürlüklere karşı çıkmak demektir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu 

iki defa başörtüsünü dinimizin bir emri olduğu ka-
rarını açıklamıştır. O halde başörtüsü sosyolojik dini 
bir gerçektir

Türban son zamanların tartışma konusu haline 
getirilmiştir.”Başörtüsüne evet, türbana hayır” gibi. 
Adına türban dedikleri örtüyü örtenlerin iddiası, ba-
şörtüsünün modern şeklidir diye ifade ediyorlar. Ben 
bir bayan olmadığım için söylenenleri aktarıyorum. 
Bunun da doğru olduğuna inananlardanım. Modern 
kadının örtünMEMESİ gerektiğini söyleyen, bunu 
açıkça televizyon programlarında, köşelerindeki 
yazılarıyla ifade edenlerde var ki bunu doğru bul-
madığımı da ifade etmek isterim. Modernlik, kılık 
kıyafette olmamalıdır. Başı açıklarda da, kapalılar 
arasında da çok modern ve çağ dışı insanlar vardır. 
Bunlar modern, bunlar çağ dışı diye insanları kate-
gorize edemeyiz. 

Korkularımızdan uzaklaşmalıyız. Türkiye gerçek-
lerini de görmek zorundayız.”Birilerine özgürlükler 
verilecek, ya ötekiler baskı altına girmiş olurlarsa ne 
olacak”.O zaman başörtüsü özgürlüğü sağlamayalım, 

diyerek, bugünlere gelindi. Yasakların başladığı gün-
lerde başörtülü öğrenci oranları % 4 civarıydı,% 96 
için korku üretildi ve başörtüsü yasağı meşrulaştırıl-
dı. Başörtüsü yasağının olmadığı dönemlerde kimse, 
kimseye farklı bakmıyordu, ya bugün. Savunanlar, 
karşı çıkanlar. Rejim elden gidiyor diyenler, dinliler, 
dinsizler tartışmaları başlatıldı. Bu davranışlar top-
lumu gerdi, gerdi. 

Bu ülkede yapılacak çok konu varken, Türkiye bu 
meselelerini çoktan halletmiş olarak, aş isteyene aş, 
iş isteyene iş bulabilmeliydi.

Başörtüsüne şiddetle karşı çıkanlar, Büyük 
ATATÜRK’Ü, başörtüsü-İslam karşıtı gibi göster-
meleri eğilimi var ki, bu da son derece tehlikelidir. 
Bu Haçlı Emperyalistlerin ve Siyonistlerin tam da 
istedikleri bir durumdur. Haçlılar Atatürk’ü Türk 
Milletinden kopararak vatanımızı yeniden işgal etme 
emellerini gütmektedirler. Büyük Atatürk, camileri 
haçlıların atlarının ahırı olmaktan kurtardı. Ezanın, 
namazın özgürlüğünü sağladı. Atatürk’le İslam ko-

rundu. Haçlıların Anadolu’daki bütün okullarını, 
mason localarını kapattı. 

Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ödenek ayırtarak El-
malılı Hamdi YAZIR’A kur’an tefsiri yaptırdı, Hadis 
tefsiri yaptırdı. Türk Milletinin doğru kaynaklardan 
İslam’ı öğrenmesini sağladı. HİÇ KİMSE BÜYÜK 
ATATÜRK’Ü TÜRK MİLLETİNİN İNANÇ 
VE DEĞERLERİYLE KAVGALI GÖSTERE-
MEZ. Bu tehlikeli oyundan vazgeçmek gerekir.

Yaratılmışı YARATAN’DAN ötürü seven ,’’Gel! Ne 
olursan ol Yine Gel!’’diyen Büyük Türk Milleti başör-
tüsünün önündeki yasakları, “okuma hakkı bir insan 
hakkıdır” şeklinde düşünerek kendine yakışanı yap-
malıdır. Bunun da adımları atılmıştır. Güzel gelişme-
ler olmuştur, katkı sağlayanları tebrik etmek gerekir.
Başörtüsü konusu Türkiye’nin her zaman baş gün-
demini oluşturan bir konu olmuştur. Bunu istismar 
edenler olmuştur. Bu anlamda Başörtüsünden ne-
malananların elinden oyuncakları alınarak istismara, 
gündem değiştirme aracı olmaktan kurtarılmalı ve 
milletimizin yıllardır aldatılmasına artık son veril-

melidir. Bu konuyu kronik bir hastalık olmaktan 
çıkarıp, insanların birbiriyle çatışmalarına son 
verecek bir anlayışı ortaya koymak herkesin gö-
revi olmalıdır. Bireyler özgürlüklerden yana tavır 
sergilemelidir. Bireylerin özgür olması, özgürce 
düşüncelerini ve inançlarını yaşayabilmesi bakı-
mından önemlidir. Okuma hakkı kişiler için en 
kutsal bir haktır. Okuma özgürlüğünün sağlan-
ması laikliğin de bir gereğidir. Hiç kimse eğitim 
özgürlüğünden alıkonulamaz. Başörtülülerinde 
başı açıklarında bu ülkede özgürce yaşamasını 
hep beraber sağlamak zorundayız.

Şundan hiç kimse endişe etmemelidir. Türkiye 
Cumhuriyeti devleti; demokratik, laik, sosyal 
bir hukuk devleti olarak, gelişerek yoluna devam 
edecektir. Yeni bir yüzyılda inancı ve töresi gereği 
devlete sadakati ibadet telakki, insan aklının icat 

ettiği en iyi yönetim biçimi olan demokrasiyi ilikleri-
ne kadar hisseden, fakat sırf inandığı için başörtüsü-
nü takan ve bu sebeple okuyamayan binlerce genci-
mizi devletle karşı karşıya getirmeye, kimsenin hakkı 
olmamalıdır. Bu olumsuz, gerilim dolu manzaralar 
demokratik ülke olan Türkiye’ye yakışmamaktadır. 
Bunların yanı sıra, İslam dinini ve insanların inanç-
larını özel amaçları için kullanarak Türkiye Cumhu-
riyeti devletinin laik değerlerini değiştirmeye yelte-
nenlere de fırsat verilmemelidir. Vicdan hürriyetine 
saygı gösterilen, herkesin inançlarını yaşayabildiği, 
barış içinde huzur dolu bir Türkiye herkesin hayrına 
olacaktır. 

Şimdi sıra Kamu çalışanlarına verilecek hak ve öz-
gürlüklerde. Grevli, toplu sözleşmeli, siyaset ve yöne-
time katılacak şekilde bir Anayasal değişikliği talebi-
mizi ısrarla sürdüreceğiz. Bu hakkın bugüne kadar 
verilmeyişi bir demokrasi ayıbıdır. Gelin bu ayıptan 
kurtulacak Anayasal değişikleri yapın, demokraside 
rahatlasın, bizlerde.

YASAKLAR KALKMALI, ÖZGÜRLÜKLER N ÖNÜ AÇILMALIDIR
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Milli E itim Bakanlı ı Personel 
Genel Müdürlü ü’nün 04 ubat

2008 Tarih ve 7282 Sayılı genelges-
inde; görev yaptı ı e itim kurumlarında
alanlarında ders yükü bulunmayan 
ö retmenler, Bakanlıkça atandıkları
alanlar esas alınarak bu alanlarda ders 
yükü bulunan e itim kurumlarına
atanacaklardır. 

Genelgenin yürütmesinin durdurulması
ve iptali konusunda Danı tay’a dava 
açtık.

Örnek:20-25 yıldır Matematik, Ede-
biyat, Türkçe, Sosyal Bilgiler vb. der-
slerine giren E itim Enstitüsü mezunu 

olan ö retmenler ne olduysa bugün 
alanlarında görev yaptıkları okul-
larda ders yükü yok denilerek, farklı
türdeki okullara atama kararnameleri 
çıkarılmı tır. Ortaö retim Okullarında
Matematik, Edebiyat, Biyoloji 
lkö retim Okullarında Sosyal Bilgiler 

vb. dersler kaldırıldı da haberimiz mi 
olmadı. Böyle garip bir olay

Uzun yıllardır Ortaö retim ve lkö retim
Okullarında görev yapıp istekleri 
dı ında görev yerlerinin de i tirilmesi
ö retmen, ö renci açısından ileride te-
lafisi güç sorunları da beraberinde ge-
tirecektir

Türk E itim-Sen ve Do u TV i -
birli iyle “El ele Çanakkale’ye” 
adıyla bir proje hayata geçirili-

yor. Belediyeler ve i  adamlarının da 
deste iyle yürütülecek olan bu kap-
samlı program ile ilk defa bu kadar ge-
ni  katılımlı ve anlamlı bir Çanakkale 
ziyareti gerçekle tirilmi  olacak. 

Bu proje kapsamında 81 vilayetimizden 
kaldırılacak otobüslerle çocuklarımızın
aileleriyle beraber Çanakkale ehitli-

ini ziyaret etmeleri hedefl enmekte. 
Bu programın organizasyonu ise Türk 
E itim-Sen ubeleri vasıtasıyla yapı-
lacak. 24 Mayıs’ta Çanakkale’de ola-
cak ekilde yürütülecek olan programa 
katılmak isteyenlerin Türk E itim-sen
ubelerine ba vurmaları gerekmekte. 
mkanlar dahilinde de erlendirilecek

olan bu ba vurular neticesinde illerden 
hareket eden otobüsler 24 Mayıs 2008 
günü saat 09:00’da Çanakkale’de bulu-
acak.

Türk E itim Sen Genel Ba kanı sma-
il KONCUK, 01 Mart cumartesi günü 
Do u tv’de “Nihat Tanrıkulu ile Dost 
Türküler” programının konu u oldu. 
Türk Halk müzi inin güçlü seslerin-
den Göknur ve Ba kal’ın türküleriyle 
renklendirdi i programda ana konu ise 
programın yapımcısı ve sunucusu Nihat 
TANRIKULU’nun ba lattı ı “EL ELE 
ÇANAKKALEYE” projesi idi.

Cumhuriyet tarihinde hiç bu kadar 
kapsamlı bir ekilde yapılan Çanak-
kale ziyareti olmadı ını belirten TAN-
RIKULU, bu ziyaret ile ehitlerimizin
ruhlarının âd olaca ını belirtti. Konuy-
la ilgili konu an Genel Ba kan smail

Koncuk, Türk E itim Sen’in “EL ELE 
ÇANAKKALEYE” projesinde yer al-
masının kendileri ve üyeleri için ayrı
bir gurur vesilesi oldu unu ifade ederek 
“Çanakkale Türkiye Cumhuriyeti’nin
mayasıdır. Viyana ku atmasıyla ba la-
yan askeri ba arısızlık Çanakkale’de 
son buldu. Bu sava a, Türk co rafya-
sında ya ayan çocuk, ya lı, kadın ayrı-
mı olmadan herkes katıldı. te Çanak-
kale Ruhu’nun anlamı budur.”dedi. Her 
yıl 25 nisan günü Avustralya, ngiltere
ve Yeni Zelanda’lılar kendi ehitlerini
afak ayini ile anarken, Türklerin de 
ehitlerini kendi inançları do rultusun-

da anacaklarını belirten Türk E itim
Sen Genel Ba kanı smail KONCUK 
“2005 yılında Avusturalya Ba bakanı
Çanakkale’de sava an ülkelerin dönü-
ümlü olarak Çanakkale’yi yönetmeleri 

teklifi nde bulundu. Yani sava la alama-
dıkları topraklara diplomasi yoluyla 
talip oldular. Bu nedenle Çanakkale’ye 
gerçek anlamda sahip çıkmanın, Ça-
nakkale Ruhunu yeniden canlandırıp,
Çanakkale’ye el ele, gönül gönüle git-
mek anlamına geldi ini” söyledi.

Programın son bölümünde EL ELE 
ÇANAKKALEYE projesine tüm va-
tanda ların çocuklarıyla birlikte davet-
li oldu unu vurgulayan Koncuk, “Bu 
projeye dahil olan Türk çocuklarının
bir eli silahta di eri bayrakta asker ye-
mini ederken de, üniversite sıralarında
e itim alırken de, devletin çe itli kade-
melerinde görev yaparken de Çanakka-
le ruhu ve bilinciyle donanımlı olarak 
erefl i devletine ve yüce milletine ba -

lılı ın hazzıyla hareket edeceklerini” 
söyledi.

il
G

2008 T
inde; gö
alanları
ö retm
alanlar
yükü
atanaca

Genelg
ve ipta
açtık.

Örnek:2
biyat, T
slerine

STEKLER
DI INDA

ATAMALARA
B R DAVA

DAHA

BÜYÜK B R PROJE “EL 
ELE ÇANAKKALE’YE”



Türkiye E itim, Ö retim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalı anları Sendikası Genel Merkezi Aylık Yayın Organı 9
MART 2008

A
vrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde 
TBMM’de kabul edilen VAKIFLAR KA-
NUNU bakın  başımıza neler getirecektir.

1-Yabancılara vakıf kurma ve yönetme hakkı tanını-
yor.

2-Vakıf yöneticileri yabancı olabilecek.

3-Yabancıların vakıfl arı  Türk vakıfl arı ile aynı statü-
de olabilecek.

4-Vakıfl ar sınırsız gayrı menkul alabilecekler.(Tapu 
kanunu 35. maddesi gereği)

5-Başka ülke vatandaşları gelip Türkiye de vakıf ku-
rabilecekler.

6-Ruhban okulunun açılışı kolaylaşacak.(Bu yasaya 
göre vakıfl ar okul ve eğitim kurumları açabilecekler)

7-Yabancı ülke vatandaşlarından olduğu halde geç-
mişte tapum vardı diyen gelip bende vakıf kurmak 
istiyorum diyebilecek.

8-1912 yılından evvel namı müstear(takma adla ku-
rulan vakıf ), ve namı mevhumlar (gerçekten olma-
yan , varsayılan vakıf ) adına kurulduğu söylenen 
ancak  bugün Vakıfl ar Genel Müdürlüğü adına tes-
cili yapılmış bulunan bütün gayrı menkuller üzerin-
den hak talebinde bulunabilecekler. Ayasofya, Fatih 
Camii’ni isteyebilecekler.

9-AİHM’de sözde varsayılan bu vakıfl arı adına mülk 
talebiyle  Türkiye aleyhine dava açabilecekler.

10-Vakıfl ar ticaret yapabilecekleri için, vakıf yoluyla 
yurdumuzun yer altı ve yer üstü zenginlik kaynakla-
rımızdan kolayca faydalanabilecekler.

11-Vakıfl ar yurt dışında şube ve temsilcilik açabile-
ceklerinden, yurt dışından kolayca para transferi ya-
parak sonsuz mülk edinme imkanı sağlayabilecek-
ler.

12-Vakıf temsilcileri Vakıfl ar Genel Müdürlüğünün 
üst yönetimine girebilecekleri gibi yönetici olabile-
cekler. (yani Rum patriği  bile bir vakfın yönetici ola-
rak bu yolla Vakıfl ar Genel Müdürlüğünün başına 
gelebilecek.)

13-19 Temmuz 2003 –19 Nisan 2005 tarihleri ara-
sında sadece 23 İsrail’liye 47 bin 897 metre kare ta-
şınmaz satılığı bilinmeli. Sadece bir örnek.

14-Şimdi Türkiye de faaliyet gösteren azınlık vakıf 
sayısı 170. Bu vakıfl ara bu yasa çıktığı andan itiba-

ren  hemen yüzlercesi eklenecek ve bir anda bütün 
Türkiye de  mülk edinmeye başlayacaklar. Şu an 77 
Rum, 52 Ermeni, 19 Yahudi, 10 Süryani, 3 Kelda-
ni, 2 Gürcü, 1 Bulgar, Nasuriler, Yezidiler, Kıptı, Or-
todoks ve çeşitli Arap vakıfl arı fi ilen faaliyet göster-
mektedirler.

 Kırma bıyık altında kıs kıs gülenler, Fethiye’ye gi-
din  Türk olarak geminizi yada yatınızı hangi şartlar-
da yanaştırabilecek durumdasınız. Evet gidin görün 
ve utanın Fethiye’de Türk’üm Müslümanım diyecek 
ne kadar insan bulabileceksiniz.

Yasa çıktıktan sonra yarın birkaç Ermeni ya da on-
ları çok seven Ermeni Van’da Akdamar kilisesi adı-
na bir vakıf kursa ve bir de bu vakıf adına Akdamar 
adası vakıf malıdır derse ne yapacaksınız.

 Yarın Türk düşmanı ABD’li Soros vakıfl arını Türki-
ye ye taşısa sınırsız mülk edinirse edindiği bu mülk 
üzerinde İsrail misali bir devletçik kursa söyler mi-
siniz ne yapacaksınız. Vatan duygusundan yoksun 
olanlara sesleniyorum el alemin niyeti  benim yur-
dumda yurt  kurmak; evet niyetleri bu. Anlamazlık-
tan gelerek, kırma bıyıklar altında  gülmeye devam 
ederseniz, yurtsuz  kaldığınız zaman eyvah edecek-
siniz. Ne fayda o zaman iş işten geçmiş olacak. Bu 
vatan  hepimizin, gelin aklınızı başınıza devşirin bu 
ihanet planlarını yapanların  planlarını hep birlikte 
bozalım.

Tarih: 26 Şubat 1992. 
Azerbaycan’ın Dağlık 

Karabağ’ına saldırdı Ermeni-
ler. Bütün dünyanın gözü önünde 
hunharca, soykırıma giriştiler. Ay-
rım gözetmeksizin, yaşlı demeden, 
çocuk demeden, kadın demeden  
ellerine geçirdikleri 613 Türk’ü acı-
madan kestiler.

Azerbaycan’ın Hocalı kentine gi-
ren Ermeniler, 26 Şubat 1992’de 
insanlık tarihine kara bir leke ola-
rak geçecek olan katliama imza at-
mıştı. Bölgedeki Rus 366. Alayını 
da desteğini alan Ermeniler, giriş-
çıkışın kapandığı Hocalı’da sivil, 
kadın, çocuk, yaşlı ayırımı yapma-
dan resmi rakamlara göre 613 ki-
şiyi katletmişti. Ölenlerin 83’ü ço-
cuk, 106’sı kadın ve 7’ten fazlası ise 
yaşlıydı. 

İşte bu vahşeti modern(!) dünya 
sadece seyretmekle yetindi. Tari-

hi ve bilimsel hiçbir gerçekliği ol-
mayan sözde Ermeni soykırımını 
gündemlerinden düşürmeyen, her 
fırsatta ülkemizi vicdanlarda mah-
kum etmeye çalışanların, bu insan-
lık vahşeti karşısındaki suskunlu-
ğu çok manidardır. 

Ayrıca ülkemiz içerisinde de faa-
liyet gösteren bir takım sözde si-
vil toplum kuruluşlarının ülkemiz 
aleyhine olan her girişimi hararetle 
sahiplenirken, Hocalı’da katledilen 
soydaşlarımızı ve o acı gerçeği gör-
mezden gelmelerini de milletimiz 
ve tarih çok iyi değerlendirecektir.

KUBBETT N YILDIZ

Türk E itim-Sen Van ube Ba kanı

VAKIFLAR
KANUNU 

TE GERÇEK SOYKIRIM
HOCALI KATL AMI BRET VES KASIDIR!
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T
ürk Eğitim-Sen  Edirne Şubesi 

“Şube Temsilciler Kurulu Top-

lantısı”  Milli Takımlar Kamp 

Eğitim Merkezi Lokalinde İlçe Temsilci-

leri ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Trak-

ya Üniversitesi Temsilcisi Yönetim Ku-

rulu üyeleri ve Kredi Yurtlar Kurumu ve 

Edirne merkez İşyeri Temsilcilerinin ka-

tılımıyla yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasında Türk 

Eğitim-Sen Edirne Şube Başkanı Ha-

kan YILDIZ sendikamızın kuruldu-

ğu günden bu yana örgütlenmenin öne-

mini her platformda dile getirdiğini ve 

buna rağmen ilde sendikalaşma oranı-

nın Türkiye ortalamasının altında kal-

dığını belirtti. Bu durumun çok çeşitli 

sebeplerinin olduğunu vurgulayan Ha-

kan YILDIZ, buna rağmen kurumlarda 

Trakya Üniversitesi ve Yüksek Öğrenim 

Kredi Yurtlar Kurumunda Edirne’de yet-

kili olduğumuzu bu sene Milli Eğitim’de 

de yetkiyi alacaklarını söyledi. Özellik-

le Vakıfl ar Yasası, Sosyal Güvenlik Yasa-

sı ve Sivil Anayasa gibi önemli konuların 

gündemde olduğu günümüzde dikkatin 

başka konulara çekildiğini ve ülke kamu-

oyunun yine oluşturulan suni gündem-

lerle meşgul edildiğini, ülkemizin gele-

cekteki konumu ile ilgili geri dönülemez 

kararların alındığı bir ortamdan geçtiği-

mizi belirtti.

2007 yılının kamu çalışanları açısından 

zor ve sıkıntılı geçtiğine değinen memu-

run büyük bir kesiminin açlık sınırının 

altında yaşadığına değinen Türk Eğitim-

Sen Şube Başkanı Hakan YILDIZ, Sos-

yal Güvenlik Reformuyla memurun elin-

deki haklarının da alınmak istenmesine 

tepki gösterdi.

Y
etkili sendika ola-

rak, Kocaeli 2 

No’lu şubemizin 

de dahil olduğu komisyon 

marifeti ile, Gebze Yük-

sek Teknoloji Enstitüsü ça-

lışanlarının, banka promos-

yonlarından haklarına düşen 

miktarı alabilmeleri için anlaşma yapıldı.

Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü, personelinin aylık 

ve ücretlerinin, hangi banka aracılığı ile ödeneceği-

ni belirlemek üzere, Başbakanlık genelgesi doğrul-

tusunda oluşturulan üç kişilik komisyona, Mühen-

dislik Fakültesi Dekanı ve Rektör yardımcısı Prof.

Dr. Orhan ŞAHİN, Strateji Geliştirme Daire Baş-

kanı Şenol ÇAM ve Yetkili sendika olarak, Türk 

Eğitim-Sen Kocaeli 2 No’lu Şubesi Şube Sekreteri 

ve aynı zamanda Enstitünün Şube Müdürü Bahti-

yar TELLİ’nin katılımıyla, istekli bankaların yetki-

lilerinin sundukları promosyon teklifl erinin değer-

lendirilmesi sonucunda, teklif sunan bankalardan, 

1.140.000 YTL’lik teklifi  ile en yüksek promosyon 

teklifi  veren Garanti Bankası ile 3 yıllığına protokol 

anlaşması yapılmıştır.

Promosyon miktarının %100‘ü, personele eşit mik-

tarda olmak üzere her 6 ayda bir 6 taksitte ödenme-

sine karar verilmiştir. Her çalışana böylece 6 ayda 

bir 300 YTL olmak üzere toplam 1.800 YTL öde-

necektir.

Bu gelişmeyle ilgili olarak Türk Eğitim-Sen Ko-

caeli 2 No’lu Şube yönetim kurulu üyeleri Gebze 

Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Ali-

nur BÜYÜKAKSOY’u makamında ziyaret ederek 

olumlu tutumlarından dolayı teşekkür ettiler. 

Şube Başkanı Mustafa KILIÇ ziyarette yaptı-

ğı açıklamada; “Sayın Rektör’e özellikle son yapı-

lan promosyon anlaşmasında eğitim 

çalışanlarını düşünmesi dolayısıy-

la teşekkür etmek istiyoruz. Rektö-

rümüz, Başbakanlık genelgesini ens-

titü çalışanları lehine yorumlamışlar 

ve promosyon olarak gelen tüm pa-

ranın eğitim çalışanlarına dağıtıl-

ması talimatını vermişlerdir. Bu an-

laşmaya göre bir çalışan 3 yıllığına 

1.800 YTL promosyon almıştır. Sa-

yın Rektör’e bu anlaşmada gösterdi-

ği duyarlılık için teşekkür ediyoruz. 

Umarız bu çalışma diğer kurumlara 

da örnek olur”, dedi. Prof. Dr. Alinur 

BÜYÜKAKSOY, ziyaretten dolayı 

yönetim kurulu üyelerine ve Şube 

Başkanına teşekkür ederek yeni dönemde kendile-

rine başarılar diledi. Memur sendikacılığının geliş-

mekte olduğuna dikkat çeken BÜYÜKAKSOY, bu 

aşamada sendikacılık yapanların omuzlarında bü-

yük bir yük olduğunu sözlerine ekledi. 

Heyet, ayrıca promosyon çalışmalarının olumlu ne-

ticelenmesine katkıları olan Rektör yardımcısı Prof. 

Dr. Orhan ŞAHİN, Daire Başkanı Şenol ÇAM ve 

Nadir YILDIRIM’ı da ziyaret ederek teşekkürleri-

ni sundular.

ED RNE UBES
“ UBE TEMS LC LER KURULU

TOPLANTISI”  YAPILDI

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJ S  ENST TÜSÜ’NDE
PROMOSYONUN % 100’Ü ÇALI ANLARA DA ITILDI.
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T
ürk Eğitim-Sen Çayeli İlçe 

Temsilciliği yaptığı seçimle 

yeni bir yönetim oluşturdu.

Çayeli Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü’nde 

19.01.2008 Cumartesi günü yapılan se-

çim büyük bir coşku içinde gerçekleşti. 

Açılış ve saygı duruşunun ardından İs-

tiklal Marşının okunmasıyla başlayan 

seçim daha sonra Şube Başkanı Celal 

Akarsu’nun yaptığı konuşmayla devam 

etti. Temsilciliğe aday olan Orhan Ya-

zıcı ise yaptığı konuşmada 1992 yılında 

başlayan bu çileli mücadelede bugün 16. 

yılını yaşayan Türk Eğitim-Sen’in bu-

gün itibariyle devasa bir kuruluş olarak 

Türkiye’nin sayılı bir sivil toplum kuru-

luşu haline geldiğini söyledi. Seçimin bir 

bayrak yarışı olduğunu ifade eden Or-

han Yazıcı, devraldıkları temsilcilik gö-

revini daha da ileriye taşımak hedefi nde 

olduklarını sözlerine ekledi. Divan Baş-

kanlığını şube sekreteri Abdurrahman 

Öksüz’ün yaptığı seçimde yeni yönetim 

şu isimlerden oluştu:

1.Orhan YAZICI              (Başkan)

2.Mustafa SARIKAYA    (Üye)

3.Mehmet UÇAR              (Üye)

4.M.Kaptan AYDIN          (Üye)

5.Ali YILDIRIM                (Üye)

T
ürk Eğitim- Sen Kayseri 2 
Nolu Şube Başkanlığının 
düzenlediği ve Azerbaycan 

Milletvekili Genira PAŞAYEVA’nın 
da hazır bulunduğu programa kala-
balık bir halk topluluğu katıldı. 
Programda Şube Başkanı Ali İh-
san ÖZTÜRK’ün Türkiye ve 
Azerbaycan’ın tek Millet iki devlet 
olduğunu vurgulayan konuşmasıyla 
devam etti.
Azerbaycan Milli Meclisi Milletve-
kili ve Hocalı Komisyonu Üyesi Ge-
nira Paşayeva’da Ermenistan’ın Ho-
calıda yaptığı katliamın 16. yılında 
Kayseri’den tüm dünya Türklerine 
birlik çağrısı yaptı.
Millet Vekili Paşayeva, Ermenistan’ın 
Hocalıda yaptığı insanlık dışı katlia-
mın dünya tarafından bilinmediğine 
dikkat çekerken, “Bu katliam sade-
ce 50 milyon Azeri Türk’üne yapıl-
mış katliam değildir. Bu katliam 270 
milyonu bulan dünya Türklerine ya-
pılmıştır. Dünyanın bu katliamı ta-
nıması için el ele vermeliyiz. Biz, 
Azerbaycan’ı, Türkiye’si, Kazakistan’ı, 

Özbekistan’ı tüm dünya Türk Dev-
letleri olarak ele ele verirsek, daha 
güçlü oluruz. Çünkü bizim düşman-
larımız yüzyıllardır süre gelen ortak 
düşmanlarımızdır. Ne kadar güçlü 
olursak, o kadar dünyada etkinliği-
miz artar” dedi.
25 Şubat 1992’de Azerbaycan’ın 
Dağlık Kara bağ bölgesindeki Ho-
calı kentinde çok sayıda Azerbaycan 
Türkünün Ermeniler tarafından kat-
ledilmesi olayının 16. yıldönümünde 
Azerbaycan Milli Meclisi Milletveki-
li ve Hocalı Komisyonu Üyesi Geni-
ra Paşayeva ve katılımcılar Kayseri’de 
Türk Eğitim Sen 2 No’lu Şube tara-
fından açılan Azerbaycan Türkleri 
Soykırım Anıtına karanfi l bıraktı.

ÇAYEL LÇE TEMS LC L
SEÇ M  YAPILDI

HOCALI KATL AMI
16. YILINDA KAYSER  DE ANILDI.

T
ürk Eğitim-Sen Antalya 2 No’lu Şube 
Başkanlığı tarafından 14-02-2008 
tarihinde Manavgat’taki okullara 

300 adet zeytin fi danı dağıtıldı. Sendika bi-
namızın bahçesinde, zeytin fi danları okul 
müdürlerine teslim edildi. Üyelerimizin ve 
yerel basınımızın büyük ilgi gösterdiği dağı-
tım töreninde Şube Başkanı Fethi Kurt bir 
konuşma yaparak şunları söyledi:
 “ Türk Eğitim-Sen Antalya 2 No’lu Şube ola-
rak amacımız sadece özlük haklarını almakla 
sınırlı değildir. Okullarımızın hem eğitim yö-
nünden hem de fi ziki yönden daha da güç-

lenmesi, eğitim ve öğretimde kalitenin daima 
yükselmesi, bu suretle geleceğimizin temi-
natı olan çocuklarımızın daha üst seviyelere 
çıkması olmazsa olmazlarımızdandır. Bunun 
için öğretmen ve öğrencilerimize birçok sos-
yal aktiviteyi sergilemekteyiz. Konferanslar, 
seminerler vb. etkinliklerle değişik konular-
da okullara katkılarımız olmaktadır. Bugün 
de okul bahçelerimizin daha da güzelleşme-
si için her okula zeytin fi danı kampanyası 
başlattık. Bize destek veren Manavgat Zira-
at Odasına ve 07 Manavgat’ı Sevenler Der-
neğine teşekkür ediyorum.”

 ANTALYA 2 NO’LU UBE’DEN
OKULLARA ZEYT N F DANI DESTE



Türkiye E itim, Ö retim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalı anları Sendikası Genel Merkezi Aylık Yayın Organı12
MART 2008

T
ürk Eğitim-Sen Edirne Şube-
si Türk Ocakları Edirne Şubesi  
tarafından 19.02.2008 salı günü 

Azerbaycan’ın İstanbul Başkonsolosu 
Seyyad Aran’ın konuşmacı olarak katıl-
dığı Hocalı Katliamı’nın anlatıldığı kon-
feransımız Edirne Halk Eğitim Merkezi 
Konferans Salonunda gerçekleşti.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği kon-
feransta Azerbaycan’ın İstanbul Başkon-
solosu Seyyad Aran; “Boş lafl arla güya 
Türklerin kendilerine katliam yaptığını 
söylüyorlar. Önce sayıyı 500 bin olarak 
açıkladılar. Daha sonra bu 1 milyon oldu. 
Sonra sayı 1.5-2 milyona çıkarıldı. Türk’e 
karşı iftira atmak bu halkın hissiyatın-
da var. Türk milleti tarih boyunca hiçbir 
azınlığa incitici hareketlerde bulunma-
mıştır.’’ şeklinde konuştu. Hocalı’da yüz-
lerce masum insanın Ermeniler tarafından 

öldürüldüğünü anlatan Aran, devamında 
şöyle konuştu: ‘’Hocalı katliamında, yani 
25 Şubat 1992’de Azerbaycan’ın Dağlık 
Karabağ bölgesindeki Hocalı kentinde 
çok sayıda sivil, Ermeniler tarafından öl-
dürüldü. Katledilen 612 kişiden 63’ü ço-
cuk, 100’ü kadındı, dünya bu gerçekleri 
neden görmüyor? Hocalı’da ibadet eden-
ler, sabahı umutla bekleyenler katledildi. 
Bu gerçekleri anlatmalıyız, Azerbaycan ve 
Türk alimleri bunları tüm dünyaya anlat-
malı ve yıllardır Ermeni lobisiyle kandı-
rılmış insanlar artık gerçekleri görmeli.’’ 
Aran, Türk topraklarının asırlardır adalet 
ve barış toprakları olduğunun altını çizdi.

Konferans’ta ayrıca katliamla ilgili şu ana 
kadar dünya kamuoyunun görmediği Er-
menilerin yapmış olduğu vahşete ait gö-
rüntüler katılımcılara gösterildi.

Antalya 2 No’lu Şube merkezi Manavgat’ta banka promosyon anlaşmasında büyük bir başarı sağlandı. Yetkili sendika temsilcisi olarak Şube Başkanı 
Fethi Kurt’un katıldığı komisyonda promosyonun tamamının  6’şar aylık periyodlarla eğitim çalışanlarına dağıtılması kararlaştırıldı. Buna göre 2 yıl-
lık sözleşme gereği, 275 eğitim çalışanı 900’er YTL alacaktır. Fethi Kurt’un yılların birikimi olan sendikacılık tecrübesi sayesinde eğitim çalışanları-
mız alabilecekleri en yüksek promosyonu elde etmişlerdir. Ayrıca okullarımızda 4/C statüsünde çalışan personel de promosyona dahil ettirilmiştir.

T
ürk Eğitim-Sen Nevşehir 
Şubesi’ne bağlı bir grup öğ-
retmen aylık olarak açıklanan 

TEFE ve TÜFE rakamlarının belirlen-
mesinde rol oynayan enfl asyon sepetin-
deki ihtiyaç kalemlerine tepki gösteren 
bir eylem yaptılar ve enfl asyon sepetinin 
değişmesi için topladıkları 1000 adet di-
lekçeyi TUİK Genel Müdürlüğü’ne pos-
taladılar.

Eylemde bir basın açıklaması yapan Türk 
Eğitim – Sen Nevşehir Şube Başka-
nı Mustafa UĞUR; “ Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun enfl asyon hesaplamasında 
havyar, puro, araç lastik jantı, makyaj ta-
kımı, kayak takımı, viski gibi orta ve dü-
şük sınıfın ömründe asla kullanmadıkları 
ürünlerin enfl asyon hesaplamasında se-
pet içerisine aldığını görüyoruz ve bunun 
değişmesi için Türkiye genelinde “Sepeti-
mizi Değiştirelim” kampanyası başlattık” 
dedi.

Uğur, “TUİK tarafından aylık açıklanan 

enfl asyon rakamlarının artık inandırıcı-

lığını kaybettiğini düşünüyoruz. TUİK, 

450 kalem üzerinde aylık enfl asyonu be-

lirlemekte. Ülkemizdeki dar gelirli ve 

kamu çalışanları, bu enfl asyon sepetinde-

ki yaklaşık 360 kalemin kendilerinin di-

rek ihtiyacı olduğu kalemler olmadığını 

savunuyor. Biz TUİK tarafından kamu 

çalışanlarına ait bir enfl asyon sepeti yap-

masını istiyoruz. Bizim temel zaruri ih-

tiyaçlarımız yaklaşık 70 kalem. Bunlar 

üzerinde enfl asyonun belirlenerek maaş 

zamlarının verilmesi gerek. Bizim temel 

ihtiyacımız, çay, şeker, makarna gibi şey-

ler fakat enfl asyon sepetine bakıldığı za-

man kayak takımı, havyar, ruj, araba jantı 

ve viski gibi kamu çalışanlarını ilgilendir-

meyen 360 ürün var” dedi.

TÜRK E T M-SEN ED RNE UBES
“HOCALI” KATL AMI” NIN KONU

OLARAK LEND  KONFERANS DÜZENLED

MEMURUN EFLASYON
SEPET  TEPK S

MANAVGAT’TA PROMOSYONDA BÜYÜK BAŞARI
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1
3.02.2008 Çarşamba günü Türk Eğitim-
Sen Mersin 2 Nolu Şubede temsilciler top-
lantısı yapıldı. Homurlu Pasajında bulunan 

Sendika binasında akşam yapılan toplantıya sen-
dika yönetim kurulu ile okul ve kurumlarda bulu-
nan sendika temsilcileri katıldılar.

Toplantıda 2007–2008 eğitim öğretim yılının bi-
rinci döneminde karşılaşılan güçlükler ve sıkın-
tılar hakkında karşılıklı bilgi alış verişinde bulu-
nuldu. Okullarda çalışan öğretmen, hizmetli ve 
memur sayısının yetersizliği ve bunun meydana 
getirdiği sıkıntılara değinildi. Eğitim çalışanları-
nın karşılaştıkları sorunlar konuşuldu. İş yeri ve 
sendika temsilcilerinin görev ve yetkileri hakkın-
da bilgi verildi. 4688 sayılı yasanın sendikal faali-
yetleri engellemeyi suç saydığını, aksine sendikal 
çalışmalara kolaylık sağlanması gerektiğini içerdi-
ği belirtildi.

Şube Başkanı Dünyamin SÖNMEZ ise gelişme-
ler hakkında işyeri ve sendika temsilcilerine bilgi 
verdi. Üyelerinin eğitim alanında sağlıklı bilgile-
ri sendikalarından alabileceğini söyledi. Sönmez 
‘’meyve veren ağacın taşlandığını’’ söyleyerek iyi 

şeyler yaptığımız için ba-
şarımızı çekemeyen bazı 
sendikaların ‘’çamur at 
izi kalsın.’’ taktiğini izle-
diğini söyledi. ‘’Güneşin 
balçıkla sıvanamayacağı-
nı’’ belirten Şube Başka-
nı, üyelerimiz ve eğitim çalışanlarının hak ve men-
faatlerini koruma noktasında Yönetim Kurulu ve 
Genel Merkez olarak üzerlerine düşeni daha önce 
yaptıklarını ve bundan sonrada yapmaya devam 
edeceklerini söyledi. 

T
ürk Eğitim Sen Hatay 2 No’lu Şu-

besi tarafından getirilen ve 27 Şu-

bat 2008 Çarşamba günü Saat 

10:30 ile 15:30 saatleri arasında gençlere yö-

nelik, 19:30’da ise üyelerine yönelik olmak 

üzere üç seans halinde sergilenen tiyatro bü-

yük bir beğeni topladı. İstanbul Adım Tiyat-

rosunun sanatçıları tarafından sergilenen “İyi 

Geceler”adlı oyun dakikalarca ayakta alkış-

landı.

Seni anlamak haşa, oturup ağlamak mı?
Bir fatiha okuyup yüz çevirip gitmek mi?
Yoksa mezar taşında on beşinde bir fi dan,
Yazılmış diyerekten ahkamları kesmek mi?

Ne yaşamak akacak bir damla gözyaşında,
Ne okuyup oturmak mermer mezar taşında,
Çanakkale bir ruhtur Türk’ün asil ruhunda
Marifet sözde değil bu ruhu yaşamakta.

Seni anlamak için kelimeler yetersiz, 
Yazdığım tüm cümleler ifadesiz anlamsız.
Nice zaman uğraştım bulamadım bir veciz,
Seni anlatmak için şairler şahı aciz.

Bu diyarda yaşanan er kişilik destanı,
Dayanmaz olsa şahit bu civarın ormanı.
Yazmak için verilse bir emir bu nefere,
Kifayet etmez elbet tüm kalem kağıtları.

Ne yaşamak o günü bir damla gözyaşında,
Ne oturup ağlamak mermer mezar başında,
Ne methiyeler dizip saatlerce söz etmek,
Ne de sahte hamaset nutukları üretmek.
 
Çanakkale bir imandır, inançsızlığı silen,
Ne mahşeri kalabalık neymiş canavar topun,
Ne de yağmur misali tabyaya düşen gülle
Ölüme meydan okuyup durmasıdır yiğidin.

Çanakkale adında kahramanlık kokusu,
Geçmez bu diyarlarda yedi düvelin forsu.
“Korku nedir bilmeyen çelikten iradeyim
Toprağıma göz diken herkimse bir göreyim

Tarihin sayfasına ölüme yazdım oyun
Bir değil bin canım olsa, veririm eğmem boyun”
Diyen yiğit burada sözle anmak manasız
Gün boyu göz yaşıyla hak ödemek imkansız.

Ne yaşamak bu günü bir damla gözyaşında,
Ne okuyup oturmak mermer mezar taşında,
Çanakkale bir ruhtur Türk’ün asil ruhunda,
Marifet sözle değil bu ruhu yaşatmakta.
                                                Remzi Özmen
                                               18.03.2005

Tarsus’ta sti are Toplantısı Yapıldı
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stanbul Üniversitesi
Kurum dari Kurulları Kararları

GÖREV TAZM NATI ADI ALTINDA DÜZENLENEN 631 SAYILI 
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Ü
lkemizde gelir dağılımında büyük bir adaletsizlik bu-
lunmaktadır. Gelir dağılımını düzenleyecek olan ver-
gi ve ücret sistemi ise adil olmaktan uzaktır. Özellik-

le kamu çalışanları arasındaki ücret adaletsizliği her geçen gün 
artmaktadır. 
Çalışanlar içerisinde, Eğitim çalışanları Öğretmenlerin aldığı üc-
retle geçimlerini sağlaması zor bir hale gelmiştir. Okullarda ça-
lışan, MEMUR ve YARDIMCI HİZMETLİLERİN durumu 
daha da içler acısıdır. Bu çalışanlar bugün geçimlerini sağlayama-
dıklarından dolayı feryat etmektedirler.
 Kamuda bu iktidar döneminde bazı kurumlara ve unvanlara ve-
rilen ek ödeme sistemi, çalışanlar arasında büyük bir ayrışma-
ya yol açmıştır. Çalışanlar arasındaki ücret uçurumu kapanmalı 
derken, her iktidar döneminde makas açılmıştır. 
 Kamuda çalışanlara yapılan ek ödeme ve tazminatların tüm 
kamu kurumlarını ve çalışanlarını kapsamaması haksızlıklar ya-
şanmasına sebep olmaktadır. İşte bu adaletsiz ve haksız uygula-
malardan birisi 2002 yılında bazı unvan ve kadrolara ödenmeye 
başlayan, 631 Sayılı KHK gereğince yapılan görev tazminatla-
rıdır.
57. Hükümet döneminde kamu görevlilerine, görev tazminatı 
adı altında ek ödeme verilmesi öngörülmüştü.
Üst düzey bürokratlardan başlayarak, tüm çalışanlara görev taz-
minatı adı altında bir ödeme yapılacağı ifade edilmişti.
 Kararnamemin 11. maddesinde kamu görevinde 5 hizmet yı-
lını dolduran çalışanların bu tazminattan faydalanacağı hükme 
bağlanmıştı.
 57. Hükümet döneminde üst düzey bürokratlar, bazı kurum ça-
lışanları bu tazminattan yararlandılar.
58.59.60. Hükümetler döneminde de birçok kurum çalışanları 
bu tazminattan yararlandı.
Maalesef, Eğitim çalışanları bu tazminat’tan yararlanamayanlar 
arasında yer aldı. Görev tazminatından yararlanamamasına se-
bep neydi, “Sayınız çok fazla” denildi. 
Eğitim çalışanları malum, sürekli verecek ama istemeyecek. Süs-
lü sözlerle sürekli kandırılacak. Doğru ya, bu çalışanların bir el-
leri yağda, diğer elleri balda olmuş.  Doğuştan bu insanlar şanslı. 
Doğuştan evleri, yatları, arabaları olmuş. Kıştan soğuktan etki-
lenmezler. 
Onlar yemezler, içmezler. Onlar yurdumun fedakâr insanlarıdır. 
Herhalde böyle bakıyorlar ki, tazminattan yararlanamamışlar.
631 Sayılı KHK her toplu görüşmenin konusu oldu. Uzlaştır-
ma Kurulu görev tazminatlarının yaygınlaştırılarak tüm kamu 
çalışanlarına ödenmesi gerektiğini belitti. Hükümet her zaman-
ki anlayışını bu konuda da sürdürdü. “bütçe imkânları” dedi. Adı 
Adalet ile başlayan siyasi iradeye sormak lazım. Bu en büyük ada-
letsizlik değil mi? Birilerine verirken, diğerlerine bütçe imkânları 
el vermiyor diyeceksiniz. Bu vicdansızlık değil de nedir.
Hükümet diğer kararlarında olduğu gibi Uzlaştırma Kurulunun 
bu konuyla ilgili aldığı kararını da görmezden gelmiştir.
Bakanlar Kurulu Kararı’nın 1. maddesi ile 631 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname’nin 11. Maddesi kapsamında bulunan 
personelden sadece 7000’den düşük göstergeler üzerinden ma-
kam veya yüksek hâkimlik tazminatı öngörülen kadrolarda bu-
lunanlara görev tazminatı ödenmesi yolunda düzenleme yapıl-
mıştır. 
Bunlar dışında kalan ve en az beş hizmet yılını dolduran perso-
nel ise 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye aykırı olarak 
kapsam dışında bırakılmış olması nedeniyle, Danıştay’a 631 sa-
yılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 11. Maddesinde yer alan 
amir hükme aykırı biçimde tesis edilen eksik düzenlemenin hu-
kuka aykırı bir düzenleme olduğunu belirtmiştir.    
Danıştay konuyla ilgili kararında özetle;”… Başbakanlık tarafın-
dan 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 18. Madde 
hükmü uyarınca bu ödenti için bütçe olanaklarının zorlanama-

yacağı, ayrılan kaynağın aşılmasının mümkün olmadığı öne sü-
rülmekte ve ödemelerin beş yıllık sürede uygulanan ekonomik 
program ve bütçe olanakları elverdiği ölçüde diğer kamu çalışan-
larını da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacağı belirtilmekte ise 
de; Bakanlar Kurulu Kararı’ndan sonra bugüne kadar bu yol-
da bir düzenleme yapılmadığı gibi, bütçe olanaklarının kısıtlı ol-
masının, görev tazminatı ödenmesi öngörülen personel arasında 
bir ayrıma gidilmesini gerektirmemesi karşısında, ayrılan kayna-
ğın görev tazminatı ödenmesi öngörülen bütün personeli kapsa-
yacak şekilde ve mümkün olduğunca adaletli paylaştırılmasının 
sağlanarak dağıtılması gerektiğinden bu iddiaya itibar edilmesi 
olanağı bulunmamaktadır.
Kaldı ki, 4639 sayılı Yasa ile memurlar ve diğer kamu görevlileri-
nin mali ve sosyal hakları arasındaki adaletsizliklerin giderilmesi 
amacıyla düzenleme yapılması ilkesi benimsenmiş bulunduğun-
dan, Yasa’nın amacına aykırı olarak, personel arasındaki adalet-
sizliğin daha da artmasına yol açacak bir düzenleme yapılama-
yacağı da açıktır. 
Bu durumda, 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 11. 
Maddesi kapsamında bulunan bir kısım personele görev tazmi-
natı ödenmemesi öngörülmek suretiyle eksik düzenlemeye yö-
nelik dava konusu Bakanlar Kurulu Kararı’nın 1. Maddesinin 
iptali gerekmektedir.
Ancak bu durum bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev tazmi-
natı almakta olan diğer personelin aleyhine bir sonuç doğurma-
makla birlikte, yapılacak olan yeni bir düzenlemeyle ayrım yapıl-
maksızın kapsamda bulunan tüm personeli kapsayacak şekilde 
4639 Sayılı Yetki Kanunu ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarname çerçevesinde değerlendirme yapılmak suretiyle adalet-
li bir paylaşım usulünün belirlenmesi gerekmektedir…”. Açıkla-
masını yaptıktan sonra Bakanlar Kurulu Kararının 1.maddesine 
yönelik bölümün BOZULMASINA oy çokluğu ile karar ver-
miştir. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu böyle bir karar ver-
mişken, Hükümet bugün hukuku ve adaleti hiçe sayan bir uy-
gulamaya imza atmış ve ilgili Kanun Hükmünde Kararnameyi 
yürürlükten kaldırmıştır. 
Hükümet adaletsizliği çözmek yerine, kalıcı hale getirmiştir. 
Oysa Kanun Hükmünde Kararnameyi yürürlükten kaldırmak 
değil görev tazminatlarını tüm memurlara yaygınlaştırmak ol-
malıydı. Siyasi irade bu konuda kolaycılığı seçmiştir.
Kamuda ücret adaletsizliği giderilmeli derken, adaletsizlik 
hâkim kılınmak istenmiştir. AKP iktidarı kanunları uygulamak 
yerine uygulamak istemediği kanunları kaldırmaktadır.
Kamu çalışanları ve Sendika olarak, Görev tazminatlarını ala-
mayanlara uygulanmasını istedik. AKP bu kararı ile ücret ada-
letsizliğini artıran taraf olmuştur. AKP memurun ve memur 
temsilcilerinin taleplerine karşı kulağını tıkamıştır, konuyu duy-
mazlıktan gelmiştir. Hükümet, Diyalog ve uzlaşma elini bu defa 
da geri çevirmiştir. AKP bu davranışıyla kamu çalışanlarını ve 
yargıyı hiçe saymıştır.
Üst düzey unvanlar için gündeme gelmeyen bütçe imkânsızlıkları, 
nedense daha alt derecede çalışanlar için söz konusu olmakta-
dır. 
Çalışanlar aldığı ücretle açlığa mahkûm edilmiştir. Bu uygu-
lamalarla, çalışanlar arasındaki ücret adaletsizliği had safhaya 
ulaşmıştır.”Altta kalanın canı çıksın”, diyen kapitalizm misali, hü-
kümetin kamu çalışanlarına bakış açısı da değişmemiştir.
631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin iptali ücret adalet-
sizliğini daha da artırmıştır. Çalışanlar arasındaki ücret adalet-
sizliği giderilmelidir. Bu tazminattan yararlanamayan çalışanla-
ra mutlaka ek ödeme yapılmalıdır. Parti adı, Adalet ve Kalkınma 
olan siyasi iktidar bakalım, adaletli olmayı ne kadar gerçekleş-
tirecektir. 
Bekleyip göreceğiz.
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1) Adana 1 Nolu ube üyelerinden Nejdet GÜLLÜ’nün 
kayınbabası vefat etmi tir.

2) Adana 2 Nolu ube üyelerinden Ümmügülsüm 
ÖZPOLAT’ın babası vefat etmi tir.

3) Afyon ube üyelerinden Osman AYDIN vefat 
etmi tir.

4) Afyon ube üyelerinden Recep AV AR’ın babası ve-
fat etmi tir.

5) Afyon ube üyelerinden Mevlüt ÖNCÜL’ün babası
vefat etmi tir.

6) Afyon ube üyelerinden Ünal DEVEC ’nin babası
vefat etmi tir.

7) Afyon ube üyelerinden Ramazan YAK  vefat 
etmi tir.

8) Amasya ube üyelerinden U ur Suat AYBAR vefat 
etmi tir.

9) Amasya ube üyelerinden Saliha AK’ın annesi, 
Fikret AK’ın kayınvalidesi vefat etmi tir.

10) Amasya ube üyelerinden Faruk GÖK vefat 
etmi tir.

11) Amasya ube üyelerinden Erdo an B L R’in
kayınpederi vefat etmi tir.

12) Amasya ube üyelerinden Türel DURMAZ’ın babası
vefat etmi tir.

13) Antalya 2 Nolu ube üyelerinden Ramazan 
KALAYCI’nın babası vefat etmi tir.

14) Antalya 2 Nolu ube üyelerinden Serpil KILINÇ’ın
babası vefat etmi tir.

15) Antalya 2 Nolu ube üyelerinden sa KILINÇ’ın
kayınpederi  vefat etmi tir.

16) Antalya 2 Nolu ube üyelerinden Mehmet 
BAYRAM’ın babası vefat etmi tir.

17) Antalya 2 Nolu ube üyelerinden Hamiyet 
GÜNEYL O LU’nun kayınvalidesi vefat etmi tir.

18) Burdur ube üyelerinden brahim ERGUN’un 
amcası ve annesi vefat etmi tir.

19) Bursa 1 Nolu ube üyelerinden Salih AKSU’nun an-
nesi vefat etmi tir.

20) Bursa 1 Nolu ube üyelerinden Ali BOZBAY’ın an-
nesi vefat etmi tir.

21) Bursa 1 Nolu ube üyelerinden Ergun DO A’nın
babası babası vefat etmi tir.

22) Bursa 1 Nolu ube üyelerinden Ali Engin ADIYA-
MAN vefat etmi tir.

23) Çanakkale ube üyelerinden smail DUT’un annesi 
vefat etmi tir.

24) Erzincan ube üyelerinden Murat MOLLAO LU’nun
annesi vefat etmi tir.

25) Erzincan ube üyelerinden smail H ÇDÖNMEZ’in
annesi vefat etmi tir.

26) Erzincan ube üyelerinden Rıza SA IR’ın babası ve-
fat etmi tir.

27) Erzurum 1 Nolu ubeden Tunç A AVER’in babası
vefat etmi tir.

28) Erzurum 1 Nolu ubeden Mustafa F KRET vefat 
etmi tir.

29) Hatay 1 Nolu ube üyelerinden Hüsnü Salih 
GÜDER’in babası vefat etmi tir.

30) Hatay 1 Nolu ube üyelerinden Ya ar DÖNMEZ’in 
babası vefat etmi tir.

31) zmir 1 Nolu ube üyelerinden smail ÖZTÜRK’ün 
babası vefat etmi tir.

32) zmir 3 Nolu ube üyelerinden Ahmet ARPAKÇI ve-
fat etmi tir.

33) Karaman ube üyelerinden Zühtü KAHRAMAN’ın
yi eni vefat etmi tir.

34) Karaman ube üyelerinden Hasan ELMA’nın amcası
vefat etmi tir.

35) Kayseri 2 Nolu ube üyelerinden dris DO AN’ın
babası vefat etmi tir.

36) Kayseri 2 Nolu ube üyelerinden Aslan 
KEBE O LU’nun dedesi vefat etmi tir.

37) Kayseri 2 Nolu ube üyelerinden Eyüp YAKIN’ın
babası vefat etmi tir.

38) Kayseri 2 Nolu ube üyelerinden rfan
YURDAGÜL’ün amcası vefat etmi tir.

39) Kır ehir ube üyelerinden Fatih YAVUZ’un annesi 
vefat etmi tir.

40) Kır ehir ube üyelerinden Duran ER T ’nin
kayınvalidesi vefat etmi tir.

41) Kır ehir ube üyelerinden Taner SARI’nın annesi ve-
fat etmi tir.

42) Kır ehir ube üyelerinden U ur KESK N’in annesi 
vefat etmi tir.

43) Kır ehir ube üyelerinden Kadir KORKMAZ’ın abisi 
vefat etmi tir.

44) Kocaeli 2 Nolu ube üyelerinden Sultan Selim 

KATI’nın babası vefat etmi tir.
45) Kocaeli 2 Nolu ube üyelerinden Yılmaz ÖZMÜ ’ün

babası vefat etmi tir.
46) Kocaeli 2 Nolu ube üyelerinden Orhan SUSUR’un 

babası vefat etmi tir.
47) Kocaeli 2 Nolu ube üyelerinden smail DUMAN’ın

annesi vefat etmi tir.
48)  Kocaeli 2 Nolu ube üyelerinden Ayhan AKALIN’ın

babası vefat etmi tir.
49) Konya 1 Nolu ube üyelerinden Muharrem 

KOÇAK’ın babası vefat etmi tir.
50) Konya 1 Nolu ube üyelerinden Fadime KOÇAK’ın

kayınpederi vefat etmi tir.
51) Nev ehir ube üyelerinden Hakan TOPUZ’un ba-

baannesi vefat etmi tir.
52) Nev ehir ube üyelerinden Ali SAYGILI vefat 

etmi tir.
53) Nev ehir ube üyelerinden M.Mukadder B L R’in

kayınpederi vefat etmi tir.
54) Ordu ube üyelerinden Celalettin BA ’ın annesi ve-

fat etmi tir.
55) Rize ube üyelerinden Ya ar AKDO AN’ın annesi 

vefat etmi tir.
56) Rize ube üyelerinden .Bahadır ÇET N’in

kayınbabası vefat etmi tir.
57) Mersin 2 Nolu ube üyelerinden Bahadır ÇET N’in

kayınbabası vefat etmi tir.
58) Mersin 2 Nolu ube üyelerinden Özgür ÖZDEM R-

Melek Kolak ÖZDEM R’in kayınbabası vefat 
etmi tir.

59) Mersin 2 Nolu ube üyelerinden Faruk LAL’ın dayısı
vefat etmi tir.

60) Mu la ube üyelerinden Gülsüm(BOZKURT) 
DEM RAK’ın babası vefat 

etmi tir.
61) Yozgat ube üyelerinden Adem YILMAZER ve annesi 

vefat etmi tir.

1) Antalya 2 Nolu ube üyelerinden Hasan Hüseyin 
KALKAN evlenmi tir.

2) Erzurum 1 Nolu ubeden Taner AYKUT-Havva 
Seda EMEKS Z evlenmi tir.

3) Kayseri 2 Nolu ube üyelerinden Rıdvan
PALA’nın o lu evlenmi tir.

1) Kayseri 2 Nolu ube üyelerinden Vildan 
ANLI’nın  çocu u sünnet olmu tur.

1) Aksaray ube üyelerinden Yamin GÜNAYDIN’ın
çocu u olmu tur.

2) Antalya 2 Nolu ube üyelerinden Ahmet-Emine 
LER’in çocu u olmu tur.

3) Aydın ube Üyelerinden Sema ERKU ’un çocu u
olmu tur.

4) Aydın ube üyelerinden Hakkı ÇEL K’in çocu u
olmu tur.

5) Aydın ube üyelerinden Gaye BALKIR’ın çocu u
olmu tur.

6) Erzincan ube üyelerinden Lütfü KÜÇÜK’ün 
çocu u olmu tur.

7) Erzincan ube üyelerinden Murat ÇET N’in
çocu u olmu tur.

8) Erzurum  1 Nolu ube üyelerinden lhami
ATASEVER’in çocu u olmu tur.

9) Hatay 1 Nolu ube üyelerinden Mehmet Cem 
HANO LU’nun çocu u olmu tur.

10) Hatay 1 Nolu ube üyelerinden Gül DAVUK’un 
çocu u olmu tur.

11) Isparta ube üyelerinden smail ORHAN’ın
çocu u olmu tur.

12) zmir 1 Nolu ube üyelerinden Sertan Rezzan 
GENÇO ULLARI’nın çocu u olmu tur.

13) zmir 1 Nolu ube üyelerinden Mehmet YAVA ’ın
çocu u olmu tur.

14) zmir 1 Nolu ube üyelerinden Kenan DO AN’ın
çocu u olmu tur.

15) zmir 3 Nolu ube üyelerinden Ece BAKIR’ın
çocu u olmu tur.

16) zmir 3 Nolu ube üyelerinden Gülay ILGAZ’ın
çocu u olmu tur.

17) zmir 3 Nolu ube üyelerinden Ece BAKIR’ın
çocu u olmu tur.

18) Kayseri 2 Nolu ube üyelerinden Nuran YILDIZ 
‘ın çocu u olmu tur.

19) Kayseri 2 Nolu ube üyelerinden brahim

ALTILAR’ın çocu u olmu tur.

20) Karaman ube üyelerinden Mustafa ÇEL K’in
çocu u olmu tur.

21) Karaman ube üyelerinden A ır BAKIM’ın çocu u
olmu tur.

22) Karaman ube üyelerinden Cem-Esra TOPAL’ın
çocu u olmu tur.

23) Kır ehir ube üyelerinden Yurdagül TAVUS’un 
çocu u olmu tur.

24) Kır ehir ube üyelerinden Özlem-Remzi BA TU
çiftinin çocu u olmu tur.

25) Kır ehir ube üyelerinden Hayrettin Y T’in
çocu u olmu tur.

26) Kocaeli 1 Nolu ube üyelerinden Murat-Sevim 
TAYMAZ’ın çocu u olmu tur.

27) Kocaeli 2 Nolu ube üyelerinden Gülhan-Hakan 
SAVACI’nın çocu u olmu tur.

28) Kocaeli 2 Nolu ube üyelerinden Mehmet 
EHNAZ’ın çocu u olmu tur.

29) Kocaeli 2 Nolu ube üyelerinden Hüseyin Murat-
Emel EVC M’in çocu u olmu tur.

30) Nev ehir ube üyelerinden Dilek-Özcan çiftinin 
çocu u olmu tur.

31) Mersin 2 Nolu ube üyelerinden A.Gökhan GÖK-
TÜRK-Serpil GÖKTÜRK’ün çocu u olmu tur.

32) Mersin 2 Filiz KONUK’un çocu u olmu tur.

33) Konya 1 Nolu ube üyelerinden Pınar ÖZ NCE’nin
çocu u olmu tur.

34) Konya 1 Nolu ube üyelerinden Nuri ÇOLAK’ın
çocu u olmu tur.

35) Konya 1 Nolu ube üyelerinden Handan-Zeki 
DO AN’ın çocu u olmu tur.

36) Mersin 2 Nolu ube üyelerinden A.Gökhan GÖK-
TÜRK-Serpil GÖKTÜRK’ün çocu u olmu tur.

37) Mersin 2 Nolu ube üyelerinden Filiz KONUK’un 
çocu u olmu tur.

38) Nev ehir ube üyelerinden Tuncer AYTAÇ’ın
çocu u olmu tur.

39) Nev ehir ube üyelerinden Adnan ÖZCAN’ın
çocu u olmu tur.

40) Nev ehir ube üyelerinden Seyran-Durmu
ORHAN’ın çocu u olmu tur.

41) Ordu ube üyelerinden Hülya-Ali KÖRO LU’nun
çocu u olmu tur.

42) Ordu ube üyelerinden Meral Kamil KU ÇU’nun
çocu u olmu tur.

43) Rize ube üyelerinden Ya ar AKDO AN’ın
çocu u olmu tur.

44) Samsun 1 Nolu ube üyelerinden Engin-Havva 
ÖMERO LU’nun çocu u olmu tur.

45) Samsun1 Nolu ube üyelerinden nci LEK’in
çocu u olmu tur.

VEFAT ve BA SA LI I

EVLENENLER

SÜNNET

DO UMLAR




