ROJ TV HABERİMİZ
MAHKEMELİK OLDU!
Eğitim-Sen Genel Sekreteri Emirali ŞİMŞEK’in ROJ TV’de açık
oturuma
katıldığını
internet
sitemizde duyurmuştuk. Bunun
üzerine Eğitim-Sen tarafından
sendikamıza dava açılmıştır.
Bilindiği üzere ROJ TV PKK’nın borazanlığını
yapan bir televizyondur. Türkiye Cumhuriyeti
Devleti ROJ TV’nin kapatılması için Danimarka Hükümetine başvuruda da bulunmuştur.
Bir eğitim sendikasının genel sekreterinin,
Emir Ali ŞİMŞEK’in devletimize, milletimize

düşman olan, 35 bin insanımızı katleden bir
terör örgütünün borazanlığını yapan televizyonda boy göstermesi ve Diyarbakır’da ölen
çocukları, adeta devlet meydana sürmüş de
öldürmüş gibi konuşmalar yapması; bununla
birlikte küçücük yavruları emniyet güçlerinin
üzerine süren, kendilerine canlı kalkan yapan,
PKK aleyhine tek söz söylememesi iyi niyetle
açıklanabilecek bir davranış değildir. Üstüne
üstlük aynı programda kendisine sorulan sorular, “kürdistanda şu oluyor bu oluyor” şeklinde
başlamasına rağmen, bu sorulara cevap
vermesi, “kürdistan diye bir coğrafyamız yok,
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve vatanı bölünmez bir bütündür” diyememesi Anadolu’da bir

Kürdistan coğrafyasının kabulünden başka
bir anlam ifade edemez. Ayrıca, PKK yöneticisi diye takdim edilen Duran KALKAN isimli
şahsın, Bebek Katili Apo’nun resmi altında,
aynı proğramda konuşma yapması ve Devletimiz aleyhine konuşarak, PKK yı övmesine
Emir Ali ŞİMŞEK’in seyirci kalması ve aynı ortamda hiçbir rahatsızlık emaresi göstermeden
proğrama devam etmesi nasıl izah edilebilir?
devamı 5’te
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MİLLETVEKİLLERİNİN SAATLİK ÜCRETİ
ÖĞRETMENLERİN 12 İLA 15 KATI
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
Şuayip ÖZCAN’ın, sendikamızın
yaptığı milletvekilleri ile öğretmen
maaşlarının karşılaştırılması ile
ilgili araştırmanın sonuçlarını kamuoyuna açıkladı.

Sendikamız milletvekillerinin maaşları ile haftada 2 gün çalıştığı savunulan öğretmenlerin maaşlarını
kıyaslayan bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma, milletvekillerinin
daha az çalışmasına karşın, öğretmenlerin 15 katı maaş aldığını ortaya koydu.
Buna göre; milletvekilleri haftada 3
gün ve 12 saat çalışıyor. Buna karşın bir milletvekilinin aldığı ücret 7
bin 465 YTL. Bir sınıf öğretmeni ise
haftada 18 saat derse giriyor, aldığı
ücret ise en düşük derecedeki bir
öğretmenin 765 YTL, en yüksek
derecedeki bir öğretmenin 941

YTL. Durum böyle olunca milletvekilinin bir saatlik ücreti 155,52
YTL iken, 9/1 derecedeki bir öğretmenin ücreti 10,63 YTL, 1/4
derecedeki bir öğretmenin ücreti
ise 13,07 YTL’dir. Yani milletvekillerinin saatlik ücreti en düşük
derecedeki öğretmenin yaklaşık
15 katı, en yüksek derecedeki öğretmenin ise 12 katıdır. Üstelik
milletvekilleri öğretmenlere göre
haftada 6 saat daha az çalışmaktadır. Öğretmenlerin çalışma saati
sadece ders saati ile de sınırlı değildir. Derse hazırlanma, ödevleri
inceleme, sınav kağıtlarını okuma,
velilerle görüşme, kariyer gelişimi-

ni sağlamaya yönelik faaliyetlerde
bulunma da öğretmenin çalışma
saatleri içinde yer almaktadır.

MİLLETVEKİLİ 14 AYDA,
ÖĞRETMEN 131 AYDA
EVSAHİBİ OLABİLİYOR
Peki bir milletvekili maaşı ile ne
yapılır? 15 aylık ev kirası ödenir, 5
yıldızlı bir otelde 18 gece konaklanır, 4 kişilik bir aile 94 kere dışarıda akşam yemeği yiyebilir, 50
çift ayakkabı, 19 adet takım elbise
alınır, 14 ayda 100 bin YTL değerinde bir ev, 6 ayda 40 bin YTL değerinde otomobil satın alınır.
devamı 5’te

BU, SARI SENDİKACILIK DEĞİLSE NEDİR?

Hakkımızı Anayasa Mahkemesinde
Arayacağız

3’te

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU(!) diye tabir edilen “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu” Meclisten geçti. AKP hükümeti destekçileri alkışlarla methiyeler diziyorlar. Eğitim hizmet
kolunda faaliyet göstermeye çalışan, renginin ne olduğunu eğitim çalışanlarının takdirine bıraktığımız sendikanın sitesinde her zaman olduğu gibi methiyeler dizilmiş durumda.

Sendikal Eğitim Seminerlerinin Sekizincisi
Samsun’daydı.
4’te

Kamu çalışanlarının hakkını korumak ve geliştirmek iddiası ile ortada arz-ı endam edeceksiniz, sonrada kamu çalışanlarının hakkını gasp eden bir kanuna şakşakçılık yapacaksınız.

Memur Kesesinden Ağalık
“Banka Promosyonları”

5’te

Memur-Sen Gn. Başkanı Hakkında
Suç Duyurusu

5’te

Ayıp, çok ayıp ve de yazıklar olsun…
devamı 6’da
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ACABA KİME HİZMET EDİYORLAR
31 Mart 2006 günü, Diyarbakır’da, aralarında memur sendikaları şubelerinin
de bulunduğu bazı sivil toplum örgütleri bir araya gelerek, güya HALKI
SAĞDUYUYA DAVET ETME konulu
bir basın açıklaması yapmıştır. Bu basın
açıklamasını yapan kuruluşlar ve basın
açıklamasının koyu renkle belirlenen
kısımlarına dikkat çekmek isterken,
günlerce ortalığı yakıp yıkan, isyan çıkartan sürüye sapanla karşılık vermeye
çalışan güvenlik kuvvetlerimizi nasıl
tanımlıyorlar bütün kamu çalışanlarının, milletimizin takdirine sunuyoruz.
BASIN AÇIKLAMSINI YAPAN
KURULUŞLAR;
1- MEMUR-SEN Diyarbakır Temsilciliği
2- EĞİTİM BİR-SEN Diyarbakır ŞB
3- BÜRO MEMURSEN Diyarbakır
ŞB
4- DİYANET-SEN Diyarbakır ŞB.
5- TOÇBİR-SEN Diyarbakır ŞB.
6- HUDER Diyarbakır ŞB.
7- İHYA-DER Genel Merkezi
8- KARDEŞ-DER Diyarbakır Genel
Merkezi.

ENGELLİLERİN DE BİR
BANKASI OLACAK
İlimiz öğretmenlerinden ve aynı zamanda Kırıkkale Türk Eğitim-Sen Basın Sekreteri Hamdi
SALAR’ın son başvuru tarihi 10 Şubat 2006
olan, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları, Leonardo Programı, A tipi Değişim
Projeleri kapsamında Kırıkkale İl Milli Eğitim
Müdürlüğümüz adına hazırlamakta olduğu
“Mesleki ve Teknik Eğitimde Engelli Çalışanlar Veri Bankası” adlı projesine ortak katılımı
hayli yüksekti.
Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına hazırlanan bu projeye; Milli Eğitim Bakanlığı
Erkek Teknik Öğretim genel Müdürlüğü, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale Belediyesi, İşitme
Engelliler Derneği, Kale Ortopedik Özürlüler
Derneği, Altı Nokta Körler Derneği Kırıkkale
Şubesi yerel ortak olarak katılım sağladılar.
Projenin yabancı ortakları ise İngiltere, Belçika ve İsveç oldu. Bu proje hayata geçtiği takdirde yerel manada bir engellilere yönelik bir
veri bankası sağlanmış olacaktır.
Özürlülere ilişkinin sorunların çözülmesinde,
AB ülkelerinin daha önceden uyguladığı ve
başarılı olduğu pratiklerin Türkiye’ye transferi
ve bunun için bilgi işlem teknolojilerinin araç
olarak kullanılması, projenin temelinde yatan

9101112-

MAZLUMDER Diyarbakır ŞB
AY-DER Genel Merkezi
ÖZGÜR-DER Diyarbakır ŞB
ANADOLU GENÇLİK İl Temsilciliği
13- TOPLUM-DER Genel Merkezi

BASIN AÇIKLAMASI METNİ;
28.03.2006 tarihinden itibaren HPG’li
gerilla cenazelerinin Diyarbakır’a getirilmesi ile başlayan şiddet olayları
sonucunda: ölümler, yaralanmalar,
gözaltılar, maddi ve manevi zararlar
oluşmuş ve şehrimizde hiçbir zaman
görmek istemediğimiz gelişmeler meydana gelmiştir.
Günlük olağan yaşamı durma noktasına getiren bu eylemler, halkımıza ve
halkın haklı taleplerine fayda yerine
zarar vermektedir.
Kolluk kuvvetlerinin, vatandaşların
ölümüne sebebiyet veren güç aşımı
fiilleri, olayların daha da büyümesine
ve sürece yayılmasına neden olmaktadır.
etkenlerden biridir. Engelli çalışanların sahip
oldukları, engel düzeyi, ihtiyaçlarının daha
hızlı belirlenmesi ve bu ihtiyaçlara cevap
verebilecek mekanizmaların daha erken bir
şekilde harekete geçirilmesi için neler yapılabilir sorusuna yanıt arama iddiası taşımaktadır
proje.
Özürlüler toplumda yaşayan en dezavantajlı
grup olarak nitelendirilmekte ve sürekli olarak sosyal hayatın tüm alanlarında engellerle
karşılaşmaktadırlar. Bu engeller kişileri, fiziksel eksikliklerinden kaynaklanan engellerden
daha fazla kısıtlamaktadır.
Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarında
çalışan engelli personelin veya engelli yakını
olan personelin veri kayıtları mevcut değildir.
Böyle bir sistem ne MEB’de nede YÖK’de
mevcut değildir. Bu iki kurumda özürlü veya
özürlü yakınlarının verisel kayıtlarının tutulduğu bir bilgi bankasını oluşturulması gerekmektedir.
Aileler yaşadıkları sorunlar ve değişim sürecinde desteğe ihtiyaç duyarlar. Bu aşamada,
toplumun bir parçası olarak aileyi güçlendirmek ve yaşam kalitelerini arttırmak hedeflenmelidir. Fiziksel, ruhsal, duygusal yönden
özel ihtiyacı olan ve sürekli bakım gerektiren
bireylerin olması aile sisteminin sarsılmasına neden olur. Bu nedenle bireylerin, doğru
davranışlar kazanabilmesi ve bu doğrultuda
eğitilmesi büyük önem taşımaktadır. Özürlü

Kürt sorununun çözülmemesinden
kaynaklanan bölgedeki çatışmalı ortamın doğurduğu, sosyal, siyasal ve ekonomik sorunların toplumsal refleksleri
körüklemesi, olayların daha da artmasının zeminini oluşturmuştur. Mevcut
hükümetin bölgeye dönük politikalarında ertelemeci ve pasif olması, köklü
çözümler üretememesi sorunun artarak devam etmesine neden olmuştur.
Şehrimizde can ve mal güvenliğinin
ihlali ile çalışma hakkının engellenmesi, hak ve özgürlük alanına bir müdahaledir. Meşru haklar için ortaya
konulacak tepki, ancak meşru dil ve
yöntemler kullanılarak yapılmalıdır.
Aşağıda isimleri bildirilen sivil toplum
kuruluşları olarak; can ve mal emniyeti ile huzur ve güven ortamının hiç
kimse tarafından ihlal edilmemesi gerektiğini bildiririz.
- Siyasi iradenin devreye girip kalıcı
çözümler üretmesini,
- Halkın her yönüyle zarar göreceği
bu şiddet ve kaos ortamından menfaat
bireyle yaşamak durumunda olan aile bireylerine yönelik; özürlülük, koruyucu önlemler ,
aile içi ve çevre ilişkileri, tutum ve davranışlar,
hak ve hizmetler, kaynaklar ve bunlara ulaşılabilirlik konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla yönlendirici ve destekleyici çalışmalar planlanmalıdır.
Bizim toplumumuz içe dönük bir toplumdur.
Bu nedenle özürlüsünü hep saklamıştır. Kurumlar, dernekler, sivil toplum kuruluşları bu
konuda çırpınmalarına rağmen özürlüye olan
olumsuz toplum bakışını değiştirememiştir.
Kaderine terk edilen özürlüler ve özürlüsüne
bakmakla yükümlü aileler bu konuda yeterli
bilinçlenmeye sahip değillerdir.
35 milyon vatandaşı ilgilendiren bir konuda
“kaderciliğin” yerine akılcı ve duyarlı bir bakışı hakim kılacak yetiye sahiptir Erkek Teknik
Öğretim Genel Müdürlüğü. Unutulmamalıdır
ki her sağlıklı insan bir özürlü adayıdır.
Mesleki ve teknik eğitimde görev yapan engelli yönetici, öğretmen ve diğer yardımcı
personelin fiziksel, hukuksal ve idari anlamda bir çok sorunları bulunmaktadır. Bu kesim
ülkenin en küçük yerleşim biriminden tutunda, teşkilatın en merkezine yerinde bile görev
yapsa, karşılaştıkları problemler ve bıraktığı
izler aynıdır. Mesleki ve teknik eğitimde görev yapan eğitimcilerin dahi engellerine ve
kullandıkları protezlere yönelik hiçbir verisel
kaydı yoktur. Ayrıca bu grupta çalışanlar arası

umanların amaçlarına ulaşmaması için
herkesin üzerine düşeni yapmasını,
- Sivil alanı yasadışı bu dayatmalara
maruz bırakanların hem şimdi hem de
tarih karşısında bir sorumluluğunun
olacağı,
- Kolluk kuvvetlerinin müdahalesine
ve mevcut kazanımların ortadan kaldırılmasına sebebiyet verecek ortama
imkan sağlanmamasını,
- Gösterilere müdahalelerde, kolluk
kuvvetleri gereksiz ve ölçüsüz güç
kullanmamasını,
- Haklılık zeminini kaybettiren kör
şiddetten vazgeçilmesini talep ederek,
- HALKIMIZI SAĞDUYUYA DAVET
ETMEKTEYİZ.
Kaynak;
http://www.mazlumder.org/ana.php?k
onu=haber&id=326&lang=tr
http://www.ozgurder.net/cgi-bin/
index.pl?mod=news;op=news_
id;id=546
bir iletişim ağı bulunmamaktadır. Ayrıca bakanlık bünyesinde engelli tanımlamalarına
yönelik bir çalışma bulunmamaktadır.
Avrupa Birliği ülkelerindeki engelli eğitimci ve
yöneticilere ilişkin verilerin nasıl tutulduğunu
tespit etmek ve bu verilerin oluşması için ne
gibi kişisel bilgi formlarının oluşturulduğunu
yerinde gözlemlemeye yönelik bir ihtiyacı
karşılamak amacı ile yapılmıştır. Özellikle engelli eğitimcilerin karşılaştıkları sorunları çözmede elde ettikleri bilgi ve tecrübeleri paylaşarak AB ile mesleki ve teknik eğitim alanında
senkron olmak istemekteyiz.
Buna ek olarak Proje bu yönleri ile bir ilki teşkil edecek ve e-dönüşüm Türkiye Projesinin
temel hedefi ile de örtüşmektedir.
Hamdi SALAR “ Projeme destek vererek ortak olan başta Kırıkkale Üniversitesi Rektörü
olmak üzere Kırıkkale Belediye Başkanı Veli
Korkmaz Beye ve engelli sivil toplum kuruluşları başkanlarına teşekkür ediyorum.
İnşallah Ulusal Ajanstan projemiz geçer ve
Kırıkkale’mizin engelli veri bankası oluşturulur. Gündem oluşmasında siz değerli basın
mensuplarına da çok görev düşüyor. Yardımlarınızı bekliyorum.” açıklamasında bulundu.
Hamdi SALAR
Kırıkkale Şubesi
Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri

TÜRKİYE KAMU-SEN

Türk Eğitim-Sen
Genel Merkezi Adına Sahibi
Şuayip Özcan
Genel Başkan
Genel Yayın Yönetmeni
Talip Geylan
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri

Yayın Kurulu
İsmail Koncuk
Yaşar Yeniçerioğlu
Mustafa Kızıklı
Firdes Işık
Seyit Ali Kaplan
Basın Danışmanı
Meltem Bozkurt

Ayda bir yayınlanır. Ücretsizdir.
Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir
Yönetim Yeri
Bayındır 2 Sokak No:46 Kızılay Ankara
Tel: 0312 424 09 60 (8 hat) • Faks: 0312 424 09 68
Baskı
Tel: 0312 384 27 61 - 62
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+16
Sayın Başbakan Recep Erdoğan bir
kaç ay önce gerçekleştirdiği Avustralya gezisinde, Türkiye’de otuz tane
etnik grup olduğu ve bunların birleştirici unsurunun “Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı” olduğunu zikretmişti.
Bu açıklama o günlerde AKP camiası
dışında hemen hemen toplumun tüm
kesimlerinde büyük tepki toplamıştı.
Ama sayın Başbakan aradan geçen sürede yetinmemiş; düşünmüş, taşınmış
ve bir hatasını fark etmiş olacak ki; partisinin Yozgat il kongresinde kendini
tekzip etti: “…Türkiye’de 46 etnik grup
vardır.” Diyerek artı 16 etnik topluluğu
daha milli sınırlarımıza dahil etti. Sayın
Erdoğan, mutlaka; derin tarih bilgisi,
kapsamlı sosyolojik araştırmaları ve geleceğe dönük büyük ülküleri doğrultusunda bu iddiasını ortaya atmıştır. Pek
tabi ki, gelişmiş, toplumsal kalkınmasını tamamlamış, bölgesinde ve dünyada
etkin güçlü bir devlet olabilmenin ön
koşulu; “milli ve üniter devlet” gibi modası geçmiş(!) anlayışlardan kurtularak;
etnik parçalara ayrılmış, uluslar arası
emperyal projelerde rol alan ve yalnız
çıkar birliktelikleri üzerine oturtulmuş
bir ülke olmaktır (!)
Türkiye’de 46 etnik grup olduğu iddiası kulaklarımıza yabancı değil. Alman asıllı bir araştırmacı olan P. Alfred
Andrevs de “Türkiye’deki Etnik Gruplar” isimli kitabında aynı iddiayı ileri
sürmüştü. Andrevs, sayın Erdoğan gibi
iddiasının içini boş bırakmamış, aynı
zamanda bunları sıralamıştı. Ona göre
ülkemizde; Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü,
Alevi, Sunni, Yörük, Türkmen, Tahtacı,
Dadaş…vs. gibi 47 etnik grup vardı.
Adını duyduğu ne kadar kesim varsa
ayrı bir etnik grup olarak değerlendirmişti.
Öte yandan Avrupa Birliği’nin ülkemize karşı ortaya koyduğu dayatmalar-

dan bir tanesi de azınlıklar konusudur.
Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti,
Lozan Anlaşmasına göre ülkemizde üç
azınlığı tanımıştır: Ermeni, Rum ve Yahudiler. Oysa AB bizden, dini temelli
değil, etnik temelli olmak üzere azınlık
tanımını yeniden yapmamızı istemektedir. Zaten ancak bu şekilde; AB çevrelerinin, Andrevs’in ve sayın Erdoğan’ın
iddiasının içeriğini doldurabiliriz. Hatta turistik gezi amacıyla ülkemizde bir
süre ikamet edenleri de dahil edebilirsek 47 etnik gruba ancak ulaşabiliriz.
Ayrıca şu gerçek herkes tarafından bilinmektedir: Ülkemizde yıllardır kan
emen katiller, bin yıldır birlikte yaşadığımız bir kısım insanlarımızı da
kullanarak, bir isyan hareketi içerisine
girmişlerdir. Uluslar arası projelerin
piyonu olan bu katillerin amacı, ülkemizin bir bölümünde egemenlik kurarak gelişmiş bir Türkiye’nin önüne set
çekmektir. Bu hain güruhun öncelikli
taleplerinin başında da şu gelmektedir:
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu unsuru Türkler değildir. Bu devletin kurucu
asıl iki unsuru vardır; Türkler ve Kürtler.
Dolayısıyla Devletin bu gerçeğe göre
yeniden şekillendirilmesi gerekmektedir. Başta Anayasa olmak üzere mevzuatımız yeni baştan düzenlenmelidir.
Bu talepler son birkaç yıldır da alenen
ve yüksek sesle dillendirilmektedir. Bu
cüretkarlığa AB uyum yasaları ve sözde
demokratikleşme açılımlarının tartışılmaz katkısı unutulmamalıdır.
Yakın çevresi sayın Başbakanı uyarmalıdır. Yaptığı açıklamalar ve ülkemizin
çeşitli sorunlarına yaklaşım tarzıyla,
kötü niyetli odaklara farkında olmadan
zemin hazırladığını hatırlatmalıdır. Ayrıca sayın Erdoğan da büyük ve köklü
bir devleti idare ettiğini bir an bile aklından çıkarmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 3 Kasım 2002 de ku-

HAKKIMIZI
ANAYASA
MAHKEMESİNDE
ARAYACAĞIZ

TALİP GEYLAN
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri
rulmadı. Ülkemizin meselelerini yeni
kavramlar icad ederek teşhis etmenin
ve devletimizin kuruluş felsefesini ve
temel dinamiklerini örseleyecek iddiaların, başta kendisi olmak üzere ülkemize fayda getirmeyeceğini bilmelidir.
Sayın Başbakanın Ağustos 2005’te telaffuz ettiği “Kürt sorunu” nitelendirmesi bu tip yanlışlarının en bariz örneğidir.
Güneydoğumuzda yıllardır yaşanan
silahlı bölücü eylemin bölgenin sosyoekonomik problemleriyle alakalı olmadığı; belli çevrelerin dile getirdiği “Kürt
sorunu” söyleminin ayrı bir ulus iddiası
taşıdığı, özü itibarıyla bağımsız bir Kürt
devletini hedeflediği; ayrılıkçı terör örgütünün, uluslararası destekle yürüttüğü terör süreci sonunda ortaya çıkmış
bir siyasallaşma gerçeği ve meşrulaşma
çabasının söz konusu olduğu ve ayrıca
bu çizginin sözde legal temsilcilerinin
hedefinin de en azından Türkiye’nin,
“iki uluslu” bir devlet olduğunun kabul
ve ilan edilmesi ve Türkiye’nin yeni bir
anayasayla buna göre yapılandırılması
olduğu herkesce bilinmektedir. İşte bu
noktada sayın Erdoğan’a sorulması gereken, ortaya sunduğu “Kürt sorunu”nun içeriğini -bu taleplerin dışında- nasıl dolduracağı sorusu olmalıdır.
Ayrıca bizzat sayın Başbakan tarafından tartışmaya açılan “Milli Kimlik”
konusu da bir handikap olarak gündemimize düşmüştür. Tarihin en eski
medeniyetlerinden birinin sahibi olan
Türk Milletinin hakim olduğu bu topraklarda, kimlik kargaşası varmışcasına
yeni tanımlamaların gündeme getirilmesini, en yumuşak değerlendirmeyle
cehalet ve gaflet olarak adlandırabiliriz. Anayasamız, “…vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür” diyor.
Yine büyük önder Atatürk “Ne mutlu
Türküm diyene” derken de aynı ilkeyi
kastediyordu. Yani bu ifadede ırki göndermeden ziyade bir mensubiyet bilinci

40+40 DENGE TAZMİNATI KANUNU ÇIKARKEN MAĞDUR
OLAN EĞİTİM ÇALIŞANLARININ
HAKLARINI ANAYASA MAHKEMESİNDE ARAYACAĞIZ.
Yasalara göre sendikaların, kanunların iptali için Anayasa Mahkemesine iptal davası açma yetkisi
yoktur. Şahısların iptal davası açması gerekmektedir.
Eğitim çalışanlarının mağduriyetine sebep olan aşağıdaki konularda,
bir kişiye dava açtırarak Anayasa
Mahkemesinin ilgili maddelerinin
iptali için gerekli girişimlerimiz
devam etmektedir.
Genel Merkezimizin girişimleri
yanında üyelerimizden şahsi dava
açmak isteyenlere de hukuki yar-

işaret ediliyordu. Ancak sayın Erdoğan
ve temsil ettiği zihniyet bu espriyi anlayamıyor; “Sen Türküm dersen başkası
da ……der” ya da “etnik, bölgesel ve
dinsel milliyetçiliğe karşıyız” söylemleriyle Türklüğün vurgulanmasını ve
Türk Milliyetçiliğini bir tahrik unsuru
gibi algılıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin
Başbakanının, bu cumhuriyetin kuruluş
felsefesini rencide edecek duruşu sergilemesi kadar yadırganacak bir başka
durum olmasa gerektir.
Hem “Tek millet, tek bayrak, tek vatan” diyeceksin, hem de “Türkiyelilik”ten dem vuracaksın. Anlayışa bakın:
“Türkiyeli milletindenim, Türkiyelilerin
bayrağı, Türkiyelilerin vatanı”(!)
İktidara geldiğin günden beri milli
kimliği tartışmaya açarak tarihi ve milleti incitecek söylemleri çekinmeden
kullanacaksın; Ankara’da başka, Diyarbakır’da başka, yurt dışında başka
konuşacaksın; seçim kokusunun arttığı
günlerde Yozgat’ta başka konuşacak ve
Anayasamızdaki Türk kimliğine vurgu
yapacaksın. Türk milletini saf göreceksin.
Ülkemizin demokrasi çöplüğü, insanımızı saf görenlerle doludur. Milletimizin irfanının farkında olmayanların,
mensubu oldukları milletin hissiyatına
tercüman olma kaygısını taşımayanların akıbeti bundan öncekilerinden farklı olmayacaktır.
Büyük bedeller ödenerek kurulan bu
devleti yönetmekle yükümlü olanlar
başta olmak üzere, her vatandaşımızın
gururla haykırması gereken husus şudur:
“Türk devletine vatandaşlık bağı ile
bağlı olan herkes Türktür.” (Anayasa
Madde:66)

dım yapılacaktır.
DAVA AÇTIRILACAK KONULAR:
1- Yüksek Lisans ve Doktora mezunlarına %25 ve %40 fazla ek
ders ödemelerini iptal eden madde.
2- Okul idarecilerine maaş karşılığı 6 saat derse girme zorunluluğu
getiren madde.
3- Meslek liselerinde “atölye ve
meslek dersi” ibaresi yerine “ders”
ibaresi getirilmesinin iptali.
4- Hazırlık ve plan çalışmaları
karşılığında öğretmenlere verilen
haftalık ek derslerin azaltılmasını
içeren maddenin iptali.
5- Döner sermaye kar payı alan
okullarımızdaki öğretmenlerimize

40+40 YTL lerin verilmemesi ile
ilgili maddenin iptali.
6- Üniversite çalışanlarından
40+40 YTL leri almayanların alabilmeleri için,
7- Maaş karşılığını dolduramayanlara ek ders ücreti verilmemesi konusunda
8- Teknik Hizmetliler sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan açık
çalışma alanlarında bulunanlara
verilip Bakanlığımızdaki Teknik
Personele verilmeyen tazminatlarla ile ilgili,
9- Diyanet çalışanlarına ve polislere verilen 100 YTL’lerin eğitim
çalışanlarına verilmemesi konusunda Genel Merkezimizce dava
açtırılacaktır.
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GÖLGEDE OTURMAK... NEREYE KADAR?
Kamu çalışanlarının yaşamakta olduğu ekonomik ve sosyal problemler her
geçen gün artarak devam etmektedir.
Bu problemlerin bir kısmı ülkemizin
yaşamakta olduğu sıkıntılarla parelel,
diğer bir kısmı ise karar verme gücünü
elinde bulunduran insanların kafa yapısından kaynaklanan problemlerdir.
Maalesef, ülkeyi yönettiğini zanneden
bir takım zevatın kamu çalışanlarını
halka yanlış takdim etmeleri, kamu
çalışanları aleyhine bir ortam oluşturmuştur. Kamu çalışanlarının yaşamakta olduğu ekonomik ve sosyal problemleri çözmede aciz kalan siyasetçi,
şu gerekçelerin arkasına sığınmıştır;
“Bu ülkede tek siz yaşamıyorsunuz,
milyonlarca işsiz var. Siz siyaset yapmak amacıyla eylem yapıyorsunuz.
Sizin yaptığınız işi yarı fiyata yapacak
çok insan var. Bu ülkede kamu çalışanı sayısı çok fazla” vb sözde sebepler
öne çıkartılarak, halk gözünde haklı
çıkmaya gayret edilmektedir.
Bu ifadeler sonucunda zaman zaman
halk ile memurlar karşı karşıya gelebilmektedir. Bilhassa, AKP iktidarı ve yöneticileri tarafından sık sık bu metod
uygulanmaktadır. Halbuki gerçekler
böyle değildir.
Kamu çalışanlarının yıllık gelirleri reel
olarak, sürekli gerilerken, işsizlik her
geçen gün yükselmektedir. Yani, kamu
çalışanlarına az zam yapılması, istihdam yaratmamaktadır. Dolayısıyla,
memur maaş zamları söz konusu ol-

duğunda, ülkemizde şu kadar milyon
işsiz var demek iyi niyet taşımamaktır.
Bugüne kadar, memura yeterli zam
yapılmaması ülkemizdeki işsizlere iş
bulunması sonucunu doğurmamıştır.      
Kamu çalışanlarının eylem ve etkinlikleri siyasi amaç taşımamaktadır. Bunun
en büyük delili, Türkiye Kamu-Sen’in
2005 yılında hükümetle beraber imzaladığı mutabakat metnidir. Bir siyasi
hedef söz konusu olsa, hükümeti yıpratmak, zor durumda bırakmak yerine, mutabakat metni imzalanmazdı.
Ülkemizde kamu çalışanı sayısının çok
fazla olmadığı, Avrupa ülkelerindeki
memur sayısı ile mukayese edildiğinde daha iyi anlaşılacaktır. Böyle bir iddia koskoca bir yalandan ibarettir. Bu
iddiada bulunanlar Avrupa ülkelerini
incelediğinde, ülkemizdeki memur
sayısının yetersiz olduğunu görecektir.
Bu durum elbette bilinmektedir, ama,
bu kafa yapısındaki insanlara göre,
böyle bir gerçeği halka söylemenin bir
anlamı da yoktur.
Kamu çalışanlarının aldığı maaşın yarısına çalışacak bir çok insanın bulunması, ülkeyi yönetenlerin insanımızı
ne hale getirdiğinin çok acı bir örneğidir. Esasen, siyasilerin kamu çalışanlarına yönelik olarak öne çıkardığı bu
görüş, onların beceriksizliğinin, acz
içerisinde olduklarının ve ülke insanını perişan ettiklerinin kabulünden
başka bir anlama gelmemektedir. Yoksa, ortalama 750 YTL maaş alan kamu

İSMAİL KONCUK
Genel Sekreter

çalışanlarının yarı fiyatına çalışmayı
kabul edecek olan insanlar, nasıl ve
hangi şartlarda yaşayan insanlardır ki
bu şartlarda çalışmayı kabullensinler?
Mevcut iktidarın 657 Sayılı DMK’nın
4/c maddesine göre çalıştırdığı personel; iş tanımı yapılmamış, aylık 500
YTL ücret verilen, işçi mi, memur mu
ne olduğu belli olmayan, gelecekte
kendilerini nelerin beklediğini kestiremeyen insanlardır. Bu insanlar çağımızın modern köleleri değil de, nedir?
Bu ayıp AKP iktidarına yeter de, artar
bile. TBMM’den geçirdikleri ve maalesef Cumhurbaşkanı’nın da imzaladığı 657/4/B maddesi ile öğretmenlik
mesleği de sözleşmeli hale getirilmek
istenmektedir. Bütün bu yapılanlar, şu
anda devlet memurlarının aldığı ücretin yarısına çalışacak insanlar bulmanın alt yapısının oluşturulmasıdır. Bu
anlayış devam ettiği müddetçe, bırakınız memur maaşının yarısına çalışacak
insan bulmayı, karın tokluğuna bile
çalışacak insanları bulursunuz. Siz de,
ülkeyi güllük gülistanlık hale getirmiş
olmanın bahşettiği şerefle yaşarsınız!
“İnsanlar hak edildiği şekilde yönetilir” düsturundan hareketle, bu şekilde
yönetilmeyi hak edip etmediğimizi,
artık, etraflıca düşünmek zorundayız. Hiçbir tavır koymayan, esasen,
fırtınalara gebe sözde bir sükun içerisinde kalarak, birileri nasıl olsa yapar mantığıyla hep gölgede kaldığını
zannedenler büyük bir yanılgı içeri-

sindedir. Eğitimli insanların bu derece
kör olması, etrafında olup bitenlerden
habersiz görünmesi kabul edilebilecek
bir durum değildir.
Türk Eğitim-Sen olarak hedefimiz
2006 yılında yetkili sendika olmaktır.
Bu hedefe ulaşmak için gerek Genel
Merkez Yöneticilerimiz, gerekse şubelerimiz büyük bir gayret sarf ettiler.
Türk Eğitim-Sen gibi misyonu olan bir
sendikanın, geniş üye potansiyeline
rağmen, 2001 yılından bu yana yetkili sendika olmaması bizim açımızdan kabul edilecek, sindirilebilecek
bir sonuç değildir. Siyasi düşüncesi,
ideolojisi ne olursa olsun, kendilerini
koyu gölgeliğin serinliğine atan insanlar, hem kamu çalışanları hem de ülke
geleceği adına ortaya konulan çirkin
senaryonun bilerek veya bilmeyerek
bir figuranı olduğunu anlamalıdır.
2006 yılında yetkili sendika olmamız
halinde, en büyük arzumuz, sendika
üyesi olanlar adına farklı kazanımlar
elde edebilmenin mücadelesini yapmak olacaktır. Çünkü, artık, elini taşın
altına koyanlar ile koymayanları ayırmanın vakti gelmiştir. Böyle bir kazanım elde etmeden, mutabakat metni
imzalamak bizim açımızdan kabul görecek bir davranış olmayacaktır.
Bu konuda sorumluluklarını hisseden,
en azından üye olarak, olumsuzluklara tavır koyan bütün kamu çalışanlarını saygıyla selamlıyorum.

SENDİKAL EĞİTİM SEMİNERLERİNİN SEKİZİNCİSİ SAMSUN’DAYDI.
09.04.2006 Pazar günü Samsun Türk-İş
Eğitim Merkezi’nde yapılan Hizmetiçi
Eğitim Semineri başarıyla gerçekleştirildi.
Genel Mali Sekreter Yaşar YENİÇERİOĞLU
ve Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Firdes IŞIK’ın konuşmacı, Prof. Dr. İsmail
ÜSTEL ile Tarkan ZENGİN’in eğitimci olarak katıldığı seminere; Amasya Şube’den
30, Sinop Şube’den 30, Samsun 2 Nolu
Şube’den 20 ve Samsun 1 Nolu Şube’den
237 kişi olmak üzere toplam 317 üye ve
yönetici katıldı.
Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi
KOÇAK açılış konuşmasında; Türk EğitimSen’in geçmişten gelen bir mücadelenin eseri olduğunu, bu mücadeleyi verenlerden
bazılarının emekli olduğunu, bazılarının
ise Hakkın rahmetine kavuştuklarını, ama
geride büyük bir eser bıraktıklarını ifade
etti.
Firdes IŞIK konuşmasında; Sendikamızın
her gün biraz daha büyüdüğünü, bu yıl
yetkiyi almak için tüm merkez yönetim

kurulu üyelerinin Anadolu’ya dağıldığını
söyledi.
Bu sene yetkinin çok önemli olduğunu ifade
eden IŞIK; yıllardır yetkiyi elinde bulunduran bir eğitim sendikasının bu zamana
kadar eğitim çalışanları için hiçbir kazanım
elde edemediğini belirterek, sendika olarak
eğitim çalışanlarının sorunlarını çözmeye
çalıştıklarını, iletişim için her türlü imkanı
kullandıklarını anlattı. Okullardaki şiddete
de değinen IŞIK; “Biz sendika olarak bundan 2 yıl önce okullarda şiddetle ilgili
araştırma yaptırarak kitap haline getirdik
ve bu kitabı Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere tüm ilgililere gönderdik. O gün
bizim yaptığımız bu araştırmaları dikkate
alıp çözüm arasalardı, bu gün okullarda
acı verici olaylarla karşılaşmazdık” dedi.
Genel Mali Sekreter Yaşar YENİÇERİOĞLU
da; sendikaların birçok keyfi uygulamaları

engellediğini,
kurumların
yaptıkları
yanlışları sözlü ve yazılı olarak uyardıklarını,
uyarıların dikkate alınmadığında ise hukuksal sürecin başlatıldığını, bu nedenle
bürokratların yazılara veya kararlara imza
atarken birkaç kez düşünmek zorunda
kaldıklarını ifade etti. Hükümete de sert
tepki gösteren YENİÇERİOĞLU; basınyayın araçlarında 7 aydır memura zam
konuşulduğunu ama hala bizlerin % 2,5 tan
fazla bir zam alamadığımızı, buna rağmen
toplumun bizi defalarca zam almış gibi
gördüğünü, bu durumun suçlusunun ise

hükümet olduğunu, bilinçli olarak memur
maaşlarını gündemde tuttuğunu, toplumla memurun arasını açtığını ifade etti.
Sendikamızın çok çeşitli kazanımlarının
bulunduğunu ifade eden YENİÇERİOĞLU;
konuşmasında sendikanın diğer kazanım
ve faydalarını sıraladı

Tarkan ZENGİN’in Sendikal Kavramlar,
Sendikal İletişim, Beden Dili ve Motivasyon konularını anlatması sırasında ilginç ve
espirili diyaloglar yaşandı. Prof. Dr. İsmail
ÜSTEL’se Takım Çalışması, Kurum Kültürü
ve Stratejik Yönetim konularında önemli
açıklamalar yaptı ve açılımlar getirdi.
Katılımcıların seminerden çok memnun
kaldıkları konuşmalarından anlaşılmakta
idi. Dört oturumda gerçekleştirilen kurs
aralarında kafeterya, bahçe ve koridorlarda ayak üstü çay sohbetlerinde ilginç
sohbetler ve tanışmalar meydana geldi.
Seminerin bitiminde, Genel Mali Sekreter
Yaşar YENİÇERİOĞLU’na, Genel Eğitim
ve Sosyal İşler Sekreteri Firdes IŞIK’a,
eğitimciler Prof. Dr. İsmail ÜSTEL, Dursun ERİKEL ve Tarkan ZENGİN’e günün
anısına işlemeli tabaklar hediye edildi.
Toplu olarak çekilen fotoğrafların ardından
seminer son buldu.
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baştarafı 1’de

ROJ TV HABERİMİZ MAHKEMELİK OLDU!
Eğitim-Sen bütün bu gerçekleri, kendi
Genel Sekreterlerinin bu yanlış tavırlarını, ROJ TV’de boy göstermesini kınamak ve bunun için tedbir almak yerine
Türk Eğitim-Sen’i dava etmiştir.
Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2006/140 Dosya No ile açılan davada Türk Eğitim-Sen suçlanmakta, Türk
Eğitim-Sen sitesinde yayınlanan haberin yayınının durdurulması ve öncelikle
ihtiyati tedbir kararının verilmesi talep
edilmektedir.
Eğitim-Sen bu davayı neden açmış olabilir?
1-  Bu haber üzerine hızlı üye kaybına
uğramaları, bu sebeplerden birisi olabilir. Eğitim-Sen içerisinde bulunan, milli
birlik ve bütünlükten yana, Atatürk ilke
ve inkılaplarına bağlı üyeler rahatsız
olmaktadır. Bu durum Eğitim-Sen içerisinde gelişen olayların tabi sonucudur.
Eğitim-Sen Genel Sekreteri Emir Ali
ŞİMŞEK’in ROJ TV’de programa katılması Eğitim-Sen Genel Merkezinin sorumluluğudur. Bu durumda Eğitim-Sen,
böyle bir faaliyetin sonuçlarına katla-

nacaktır. Bu konuda Türk Eğitim-Sen’i
suçlamanın bir anlamı yoktur.
2-  İhtiyati tedbir kararının kabul edilmesi halinde, şu sonuçlar oluşacaktı.
ROJ TV, uluslararası camiada bir hukuki
zemin bulacaktı. Bir yandan Türkiye’nin
ROJ TV’nin kapatılması talebi, diğer
yandan Türkiye’de yargı organlarının
ROJ TV’de programa katılmayı destekler anlamda karar vermesi uluslararası
düzeyde ülkemizi zor durumda bırakacaktı. PKK’nın oluşturduğu bir tezgahın,
ülkemiz yargısından da destek bulması
manasına gelebilirdi.
Eğitim-Sen’in Ankara 19. Asliye Hukuk
Mahkemesinde sendikamız aleyhine açtığı ihtiyati tedbir talepli davada, mahkeme şimdilik kaydıyla ihtiyati tedbir
talebini yerinde bulmamıştır. Davanın
görüşülmesine önümüzdeki günlerde
devam edilecektir.
Türk Eğitim Sen’in savunmasını görmek
ve Ankara 19.Asliye Hukuk Mahkemesinin kararını görmek için internet adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

MİLLETVEKİLLERİNİN SAATLİK ÜCRETİ
ÖĞRETMENLERİN 12 İLA 15 KATI
Oysa en düşük derecedeki bir öğretmen bir aylık ev kirası için maaşının
yüzde 66’sını, en yüksek derecedeki
bir öğretmen maaşının yüzde 54’ünü;
en düşük derecedeki bir öğretmen 5
yıldızlı bir otelde bir gece konaklayabilmek için maaşının yüzde 54’ünü,
en yüksek derecedeki bir öğretmen
maaşının yüzde 44’ünü, en düşük derecedeki bir öğretmen bir çift ayakkabı alabilmek için maaşının yüzde
20’sini en yüksek derecedeki bir öğretmen maaşının yüzde 16’sını, en
düşük derecedeki bir öğretmen bir
takım elbise alabilmek için maaşının
yüzde 53’ünü, en yüksek derecedeki
bir öğretmen maaşının yüzde 43’ünü
ayırmak zorundadır.
En düşük derecedeki bir öğretmen
100 bin YTL değerindeki bir evi alabilmek için 131 ay, en yüksek derecedeki bir öğretmen 107 ay, 40 bin
YTL değerinde otomobil satın almak
için de en düşük derecedeki bir öğretmen 53 ay, en yüksek derecedeki
bir öğretmen ise 43 ay dinlenmeden
çalışmak zorundadır.
Araştırmanın sonuçları ile ilgili bir
açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Şuayip ÖZCAN şunları
söyledi: “Ülkemizde eğitim çalışanları ne ekonomik ne de özlük hakları açısından hak ettikleri konumda
değildir. Üstüne üstlük eğitim çalışanları, kendilerini yönetenler tarafından sık sık kandırılmakta ya da
ağır sözler işitmektedir. Milli Eğitim
Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK, hatırlanacağı üzere 24 Kasım Öğretmenler
Gününde müjde vermek yerine, öğretmenlerin haftada 2 gün çalıştığını savunarak, öğretmenleri yermeyi

tercih etmişti. Yine Maliye Bakanı
Kemal UNAKITAN, tıpkı ÇELİK gibi
kamuoyunu yanıltarak, öğretmenlerin maaşlarına ek ders ücretlerinde
yapılan artışla birlikte ortalama 188
YTL zam yapıldığını ifade etmişti.
Oysa gerçek gösterilenden çok farklıdır. Örneğin; 30 saat derse giren
bir sınıf öğretmeni, haftada 12 saat,
ayda 48 saat ek ders almaktadır. Ek
ders ücretlerine 1.4 YTL zam yapıldığı göz önüne alındığında öğretmenlerin ek ders ücretlerine yapılan
zammın toplamı, 67 YTL’dir. Ayrıca
şu unutulmamalıdır ki; burada bahsettiğimiz husus ek ders ücretini tam
alan sınıf öğretmenleri için geçerlidir. Öte yandan özellikle branş öğretmenleri çok daha az ek ders ücreti almaktadır. Geçen hafta TBMM’de
kabul edilen yasayla maaş karşılığını
doldurmayan branş öğretmenleri de
bundan sonra ek ders ücreti alamayacaklardır. Ne yazık ki ders ücretindeki artışlar, emeklilere de yansıtılmamıştır. Üstelik daha önce master
yapmış öğretmenlere %25, doktora
yapmış öğretmenlere %40 oranında
ek ders ücreti fazla ödenirken, yapılan yasal düzenlemeyle öğretmenlerin bu hakkı da ellerinden alınmıştır.
Görüldüğü üzere gerek hükümet,
gerekse Milli Eğitim Bakanlığı, çalışanlara verdiği sözlerin hiçbirini
yerine getirmemiş, Türkiye adaletsizlikler ülkesi haline gelmiştir. Milletvekilleri az çalışıp, çok kazandığı
halde eğitim çalışanı çok çalışıp, az
kazanmaktadır. Öğretmenlerin çalışma saatlerinden rahatsız olan Milli
Eğitim Bakanı nedense bu durumdan
hiç şikayetçi olmamaktadır.”

MEMUR-SEN GN. BAŞKANI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Ahmet Aksu hakkında Çorum Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bir grup sendikacıyla Çorum Adliyesi önüne gelen Türk Eğitim-Sen Şube
Başkanı Mahmut Alparslan, bir basın
açıklaması yaparak, Aksu hakkında suç
duyurusunda bulundu.
Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Mahmut
Alparslan, adliye önünde yapmış olduğu
basın açıklamasında konuya ilişkin olarak, “Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet
Aksu’nun Çorum’da yaptığı basın açıklamasında, tüm kamu kurumlarını ve
kamu çalışanlarını zan altında bırakan
‘Memurun olduğu her yerde rüşvet var’
açıklamasını kamu çalışanlarına yönelik
büyük bir hakaret kabul ediyoruz.
Bu açıklamayı yapan Memur-Sen Genel Başkanı ve buna sesiz kalan sendika temsilcilerini şiddetle kınıyoruz. Bu
açıklamayı yapan zihniyetin kamu çalışanlarını ve memurlarını temsil etmesi
mümkün değildir. Bu anlayış çarpık ve
kendi çalışanına güvenmeyen bir anlayışın ifadesidir.
Kamu çalışanlarını temsil etme iddiasıyla meydanlarda dolaşanları, temsil ettiği
kitleyi bu denli aşağılaması ve rencide
etmesi olsa olsa siyasilere mesaj verme
gayretidir. Bu açıklama Memur-Sen Genel Başkanı’nın ilk gafı değildir. Daha
önceki açıklamalarında da ‘Devlet memuru güvencesi kaldırılmalıdır’ diyen
sayın Aksu’nun amacını ve niyetini anlamakta zorlanıyoruz.
Devlet memuriyeti güvencesinin kaldırılması kamu çalışanlarının siyasi iktidarların oyuncağı haline getirerek kamu
çalışanlarını, iş güvencesini ortadan kal-

dırarak devlet memurlarını güvencesiz
ve korumasız bir hale getirip, memurlar
üzerinde zaten var olan siyasal baskı ve
tehditleri arttıracağını algılayamaması
mümkün değildir.
Yapmış olduğu basın açıklamasının kamuoyuna yansımasından dolayı paniğe
kapılan Memur-Sen Genel Başkanı’nın
‘Bu haberi gazeteler çarpıtmış’ gerekçesi hiç inandırıcı değildir. Sayın Aksu, bu
haberle ilgili olarak başka sendikalara
ve basına çamur atacağına, eğer bu haber doğru değilse haberin yayınlandığı
gazete aleyhine yapılan itirazı ve yayınlatacağı tekzibi göstermesi gerekirdi.
Merak edilen Memur-Sen Genel Başkanı bu tutumuyla neyi hedefliyor? Yoksa
kamu çalışanlarının aleyhine yapılan
hükümet politikalarını savunarak 40 binden, 200 bine çıktığını iddia ettikleri üye
sayısı ile ilgili siyasi iktidarın kendilerine
destek ve kadrolaşmalarına katkılarından
dolayı diyet borcunu mu ödemeye çalışıyorlar? Memur-Sen Genel Başkanı’nın
kamu çalışanlarına hakaret içeren bu
açıklaması ile gerekli tüm çalışanlarımızı
tepki koymaya çağırıyoruz.
Türkiye’de bürokrasiyi ve devlet kurumlarını işlemez hale getiren devlet memurları değil, devlet dairelerini çiftlik gibi
kullanarak devlet imkanlarını eşe dosta
kıyak ve peşkeş çeken çarpık siyasi anlayışının temsilcileri ve buna seyirci kalan
sözde sivil toplum örgütleridir” dedi.
Türk Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı
Mahmut Alparslan ve beraberindekiler
daha sonra, Çorum Adliyesi’ne girerek
Cumhuriyet Savcısı’na suç duyurusunda
bulundu.

MEMUR KESESİNDEN AĞALIK
“BANKA PROMOSYONLARI”
Memurların maaşlarını toplu olarak bankalardan almaya başlamasından sonra,
bankaların memur maaşlarının kendi bankalarına yatırılması karşılığında vermeye
başladıkları, aslında memurun hakkı olan
promosyonlar bazı idarecilerin iştahını
kabartmaktadır. Bu idareciler promosyonları kendi uhdelerine verilmiş örtülü
ödenek gibi görmeye başlamışlardır.

Oysa tamamen çalışanların hakkı olan
bu promosyonların son kuruşuna kadar
çalışanlara dağıtılması gerekmektedir.
Türk Eğitim-Sen olarak bu konuda hukuki mücadelemiz devam etmektedir.
Banka promosyonları konusunda sendikamızın görüşlerini içeren basın açıklamamızı internet adresimizden izleyebilirisniz

YAĞLI BOYA RESİM SERGİSİ
Türk Eğitim-Sen Tekirdağ Şubesi Namık
Kemal Evinde “yüreğimizdeki ışık” isimli
karma yağlı boya resim sergisi düzenledi.
Açılışa Belediye Başkanı Recep Erol, Kültür Ve Turizm Müdürü Necmeddin Kurt,
katıldı. Açılış konuşmasını yapan Türk
Eğitim-Sen Kadın Komisyonu Başkanı
Nedret Kurşun, Türk Eğitim-Sen olarak,
Turizm haftası etkinlikleri kapsamında
karma-yağlıboya resim sergisi düzenledik. Emeğimiz adına “yüreğimizdeki ışık
dedik, yüreğimizdeki ışığı aktarmak istedik. Düşündük ki; hayat sadece, acılar,
kederlerle yoğrulmamalı. Şairler, ressamlar, müzisyenler ve tüm sanatçılar güzelliği tarttırmalı insanlara. Bu sevgimiz,
dilerim sizlerle böyle bir güzellik yaşatır

diyen Kadın komisyonu Başkanı Kurşun
“Öğretmenler, engin denizlerdi yolumuzu aydınlatan bir fenerdir. Türk EğitimSen çatısı altındaki, biz eğitim çalışanlarını, sadece yalın anlamıyla görevi, hak
aramak değildir. Bizim asıl görevimiz,
eğitime-öğretime hizmettir. Bunun hiç
unutmuyoruz. Ancak, Türk Eğitim-sen
olarak, Toplumumuzun eğitim, kültür ve
sosyalleşme açısından da bilinçlenmek,
geliştirmek, için etkinliklerimi için genişletmeye çalışıyoruz”. dedi. Serginin
açılışını Belediye Başkan yardımcısı Recep Erol, Namık Kemal Derneği Başkanı
Mehmet Serez ve Fahri Taner yaparken
eğitimcilerin yaptıkları bir birinden güzel
tablolar beğeni topladı.
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baştarafı 1’de

BU, SARI SENDİKACILIK DEĞİLSE NEDİR?
Türkiye Kamu-Sen ve bağlı sendikalarla kamu
çalışanının haklarını korumak için, bu yasada
gerekli değişikliklerin yapılması için, biz meclis
önlerinde eylemler yaparken bazı sendika yöneticileri AKP millet vekillerine iltifatlar etmekteydi.
Bu yazıda şakçakçı anlayışın ne dediğini ve gerçek durumun ne olduğunu ayrıntılarıyla bulacaksınız. Yorum sizin, yorum malum sendikaya hasbelkader üye olmuş olan memurlarındır.
Yorumu bu sendikada halen nasıl üye olarak bulunduğunu mesai arkadaşlarına izah edemeyecek
olanlara bırakıyoruz. Vicdanlara havale ediyoruz.

İŞTE MALUM SENDİKANIN YORUMU;
Sonuç olarak, söz konusu Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatı Kanunu ve Genel Sağlık Sigortası
Tasarıları ile ilgili yıllardan beri savunduğumuz
ilkenin hayata geçirilmesini, tasarının eksiklikleri
olmasına rağmen olumlu bulmaktayız. Bununla
birlikte kanundaki eksikliklerin giderilmesi ile
ilgili olarak itirazlarımız sürmekte ve bununla
ilgili kamuoyu oluşturma çalışmalarımız devam
etmektedir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatı Kanunu ve GSS Tasarıları’ndaki konfederasyonumuz tarafından tespit edilen eksikliklerin
giderilmesi ile ilgili olarak TBMM nezdinde girişimimiz devam etmektedir.

protez uygulamalarında (bugün itibarı ile) 400
YTL’ye kadar katılım payı alınabilecektir.
SORU 5: RAPORLU OLDUĞU GÜNLER İÇİN
MEMURUN MAAŞINDAN 1/3’Ü KESİLECEK
Mİ?
EVET
Şu anda raporlu olduğu sürelerde de maaşının
tamamını alan memurların, reformun(!) hayata
geçmesiyle birlikte, raporlu oldukları günler için
maaşının 1/3’ü kesilecektir.
BAKAN İTİRAF ETTİ; EMEKLİ AYLIKLARI DÜŞECEK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu, emekli aylıklarında, aylık bağlama oranlarında bir düşüşe gittiklerini ifade ederek, “3’ten
2.6’ya bir iniş var. Bunun karşılığında matematiksel bir düşüş olabilir” diye konuştu.
SOSYAL GÜVENLİK REFORMU(!)
MEMUR MAAŞLARININ AZALMASINA
NEDEN OLACAK
8/1 DİŞ HEKİMİ (SSK)
Mevcut
Durum
1108,21
773,89
123,82
899,97

İŞTE GERÇEK DURUM;

Toplam Brüt Kazanç
Emekli Keseneği Matrahı
Sosyal Güvenlik Kesintisi
Ele Geçen Net Maaş

5 SORUDA SOSYAL GÜVENLİK REFORMU(!)

2/2 MÜHENDİS (MALİYE)

(Yasalaşmış bir şey üzerinde ne girişiminde bulunuyorlarsa, milleti saf zannediyorlar galiba?)

SORU 1: PRİM YÜKÜ ARTACAK, MEMURLARIN
MAAŞLARI AZALACAK MI?
EVET
Şu anda çalışmakta olan ve yaklaşık 1407 YTL
net maaş alan 2. derecenin 2. kademesindeki bir
mühendis, yeni kanun yürürlüğe girdiği anda bugünküne göre 72 YTL daha fazla sosyal güvenlik
primi ödeyecek ve maaşı da aynı ay bu oranda
azalacaktır.
SORU 2: EMEKLİ OLACAKLARIN MAAŞI DÜŞECEK Mİ?
EVET
1. derecenin 4. kademesindeki bir mühendis,
mevcut kanunla emekli olduğunda 974,5 YTL
emekli maaşı alabilmektedir.
Reform(!)dan sonra yeni kanuna tabi olarak 25 yıl
çalıştığında alabileceği en yüksek emekli maaşı
735,4 YTL olacak, daha sonra bu rakam 674,7
YTL’ye kadar düşecektir.
SORU 3: EMEKLİ AYLIĞI ALT SINIRI KALDIRILACAK MI?
EVET
7. derecenin 5. kademesinde hizmetli olarak görev yapan bir memur bugün 25 yıllık hizmetin ardından emekli olduğunda kendisine alt sınır aylığı olan 591 YTL emekli maaşı bağlanmaktadır.
Reform(!)dan sonra yeni kanuna tabi olarak 25 yıl
çalışacak bir hizmetlinin maaşı en fazla 446 YTL
olacak, 2016 yılından sonra ise 409 YTL’ ye kadar düşecektir.
SORU 4: SAĞLIKTA ÖDENEN KATILIM PAYLARI
ARTIRILACAK MI?
EVET
Hastanelere başvuran hastalardan her seferinde
(bugün itibarı ile) 2 YTL alınacak ve tedavi ve

Toplam Brüt Kazanç
Emekli Keseneği Matrahı
Sosyal Güvenlik Kesintisi
Ele Geçen Net Maaş

Mevcut
Durum
1668,40
1010,60
161,70
1407,43

Tasarıya
Göre
1108,21
1108,21
155,15
873,34

Tasarıya
Göre
1668,40
1668,40
233,58
1346,33

Fark

+31,33
-26,63

Fark

+71,88
-61,10

6/1 MEMUR (MALİYE)

Toplam Brüt Kazanç
Emekli Keseneği Matrahı
Sosyal Güvenlik Kesintisi
Ele Geçen Net Maaş

Mevcut
Durum
1089,02
741,90
118,71
893,60

Tasarıya
Göre
1089,02
1089,02
152,46
864,91

Fark

+33,75
-28,69

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU(!) HAYATA GEÇTİKTEN SONRA EMEKLİ OLACAK MEMURLARIN EMEKLİ MAAŞLARI AZALACAK

8/1 Diş Hekimi
2/2 Mühendis
6/1 Memur

Mevcut
Durum
675
1056
670

Tasarıya
Göre
615
926
604

Fark Değişim (%)
-60
-130
-66

-8,9
-12,3
-9,8

Bu hesaptan başka bir hesap çıkaran varsa bize
de anlatsın.
Reform adı altında kamu çalışanlarının haklarının
gasp edilmektedir. Kamu çalışanlarını sahip olduğu hakları ellerinden alınırken; IMF’nin ve Dünya
Bankası’nın rehberliğinde bu reformu gerçekleştirenler, kamu çalışanlarına yaptıklarının hesabını
eninde sonunda verecektir.
Kamu Çalışanı Arkadaşım; asıl unutmaman gereken; bu değişiklik en çok senin çocuklarının hayatını etkileyecek.
Bunu içine sindirebilecekmisin?
Kamu Çalışanları Tepkisini Göstermeli,

AND İÇİYORUZ

Yarın Atatürk’ün egemenliği millete verdiği günün 86. yılını
kutlayacağız. Milli egemenlik bayramımız Türk milletine kutlu
olsun! Bu önemli günde milli egemenliğimize yönelik büyük
tehlikelerin varlığı biz eğitim çalışanlarını tedirgin etmektedir.
Milli egemenliğimize karşı ülke içinde ve dışında var olan tehdit unsurlarına söyleyeceklerimiz var. Devletimizin kurucusu
Ulu Önder Atatürk’ün sözlerine kulak vermenizi istiyoruz.
“Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.
“Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum
bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden
yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz. “
“Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir. “
Biz milli hakimiyet andını içmek için neden burada toplandık?
Devletimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ü dünyaya getiren
Zübeyde Hanım burada yatıyor. Zübeyde Hanım 14 Ocak
1923’te vefat ettiği sırada Atatürk Ankara’da bulunmakta ve
yeni Türk Devletinin temelini yapılandırmakla uğraşmaktaydı.
Ancak birkaç gün sonra annesinin yattığı mezara gelebilmiş ve
annesinin mezarı başında yaşlı gözlerle şu andı içmiştir.
“Annemi yitirmekten çok üzgünüm. Ama benim bu acımı gideren bir avuntum: Anayurdu yoksulluğa, yokluğa sürükleyen
yönetimin, artık bir daha geri gelmeyecek gibi yokluğun mezarına götürülmüş olduğunu görerek ölmüş olmasıdır. Annem,
şimdi bu toprağın altında; Ama bu toprağın Anayurt bütünlüğü
ve millet egemenliği dünyanın sonuna kadar sürüp gidecektir. Beni avutan en etkili güç işte budur. Evet milli hakimiyet
dünyanın sonuna kadar sürüp gidecektir. Annemin ve bütün
atalarımın ruhunu şahid tutarak vicdanımdan kopan andı bir
daha söyleyeyim: Annemin mezarı önünde ve Tanrı’nın yüce
katında söz verip and içiyorum ki; Milletimin bu kadar kan dökerek elde ettiği egemenliğin korunması ve savunulması için
gerekirse annemin yanına gitmekte gecikmeyeceğim. Millet
egemenliği uğrunda canımı vermek, Benim için vicdan borcu
olsun, namus borcu olsun...” Büyük Atatürk annesinin mezarı
başında verdiği bu söze sadakatle bağlı kaldığı gibi çeşitli söz
ve davranışlarıyla Türk Milletinin de milli hakimiyet andına
ebediyen bağlı kalmasını vasiyet etti. Bunu şu sözlerinden anlayabiliriz:
“Türk milletinin izzeti nefis ve kabiliyeti çok yüksektir. Böyle
bir milletin esir yaşamaktansa yok olması daha iyidir.”
Gelin bizlerde Milli Hakimiyet Andımızı içelim:
Tarih boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir millet olduğumuzu unutmayacağımıza,
Özgürlük ve bağımsızlığı karakterimiz yapacağımıza;
Milli bağımsızlığı bir hayat meselesi haline getireceğimize,
Egemenliğin sadece ve sadece millete ait olduğunu daim kılacağımıza;
Egemenliğin korunması için gözümüzü kırpmadan canımızı
vereceğimize;
Millet sevgimizi sürekli muhafaza edeceğimize;
Topraklarımızı sattırmayacağımıza;
Asil milletimizi uşak seviyesine gelmesini engelleyeceğimize;
Bu vatanda Türkiyeliliğin değil Türk Milletinin daim ve muzaffer kalacağına;
Anlam ve önemini yitirmiş bir Amerikan yan kuruluşu olan
NATO’nun yeni üslerinin İzmir’imizde kurulmasını hukuk yolu
ile engelleyemeye çalışacağıma;
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlarının kullanılamayacağını
Vahşi Batıya en iyi şekilde anlatacağıma;
Ne mutlu Türküm diyene! düsturunu genç nesillere öğreteceğime;
Türkçe’nin dil bayrağımız olduğunu unutturmayacağımıza;
Anamızın sütü gibi ak Türkçemizi koruyacağımıza;
İşimizde ve dilimizde bir olacağımıza;
Stratejik kurumlarımızı “babalar gibi satanlara”
Milli egemenliğimizi AB ve IMF ‘ye ipotekleyenlere ,dur diyeceğimize;
Atatürk’ün bize emanet ettiği nesilleri bu tehlikelere karşı uyanık tutacağımıza;
VİCDANIMIZ VE NAMUSUMUZ ÜZERİNE AND İÇERİZ…
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!

• 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
münasebetiyle Türk Eğitim-Sen İzmir Şubelerinin
Zübeyde Hanım’ın kabri başında düzenlenen and
içme töreninde İzmir Türk Eğitim Sen 3 No’lu
Şube Başkanı Adnan SARISAYIN’ın yaptığı basın
açıklamasıdır.
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GERÇEK DÜNYANIN SAHTE HAYALLERİ… BİZ!
Arzu KIZILASLAN
Gaziantep Şubesi
Ne çok şikayet edilir hayallerden , belki de bir gün
gerçekleşebilecek hayallere bile “ hayal kurma ,
gerçeğe dön “ deriz. Ve bırakırız hayalleri bir kenara…….
Halbuki bir hayal değil miydi göklerde kuşlar gibi
özgür uçabilmek ve uçaklar yapıldı. Bir hayal değil miydi denizlerin ardındaki dünyalara ulaşmak
ve Amerika keşfedildi.Bir hayal değil miydi yitik ve
bitmiş bir imparatorluğa can vermek ve TC kuruldu.
Evet bırakırız bu hayalleri gerçeği yaşarız yaşanmış
gerçekliklerin içinde .Oysa , insanlar hayal kurmadıktan yarına dair umutları , beklentileri olmadıktan
sonra neden yaşarlar ki bilinmez , tüm bilinmişliklerin arasında.
Büyük bir aşk ve tutku ile bağlı olduğum ve artık
yitikleşmeye başlayan mesleğime ezici gerçeklerin
dünyasında sahte hayaller kuruyorum. Sırf tutkularımın yitip gitmemesi , umutlarımın beslenmesi adına.
Yeni bir hafta okulun ilk günü öğrencilerim başı dik
dalgalanan bayrağa çakılı gözleri. Hepsinin bakışlarında gurur taşıyan bir anlam var. Çünkü ; öğretmişiz
onlara bayrağın önemini ( ? ) Yüreklerinde bu bayrağı
bayrak yapan şehitlerin yüce sevgisi. Çünkü öğretmişiz onlara şehitliğin 18 Martta okunan iki şiirden ibaret olmadığını ( ? ) Ve dillerinde bu sevginin şahidi İstiklal Marşı . Bizim toprağımızın marşı ve onlar zaten

biliyorlar bu marşın değerini. ( ? ) Bunu ispatlamak
içinde tüm öğrenciler hep bir yürek , hep bir dilden
söylüyorlar marşımızı. Ve biz öğretmenler , gülümseyen yüreğimiz ve ışıl ışıl gözlerimizle başlıyoruz
haftaya ve hayallerimize…...
Sonra bir sınıf hayal ediyorum. Çok haylaz , muzip
ve kavgacı ( Malum; asil bir kan dolaşıyor damarlarında zapt etmek ne mümkün ) . Sınıfın kapısı açılıyor ve öğretmen. Cin gibi öğrencileriyle soruların sorulduğu , cevapların verildiği , çözümlerin üretildiği
, eleştirilerin yapıldığı , nasıl geçtiği anlaşılmayan 40
dk bir ders. Tabiî ki teneffüs ve okul nöbeti. Bahçe
nöbetçisi bir öğretmen öğrencilerin arasında dolaşıyor. Ağlayarak yanına gelen büyük sınıfların dövdüğü küçük öğrenciler ; şakalaşırken düşen ,dizi kanlar
içinde üstü başı yırtılmış öğrenciler ; maç yaparken
kaybetmeyi hazmedemeyen ve birbirine tekme tokat
girişen öğrencileri ayırmak ; üstünlüklerini birbirlerine şiddet kullanarak kabul ettirmeye çalışan öğrencilere nasihat vermek ; zil çaldığında öğrencileri zorla
içeri almaya çalışmak…….değil hayalim.
Maalesef her gün kendimi avutacak yeni hayaller
bulsam da tüm gerçekliği ile bu kadar çok şiddeti
her gün görmeye dayanmıyor yüreğim. Ve çıkıyorum
sahte hayallerden , dönüyorum gerçeklerin dünyasında yüzleşmelere. Yüzleştikçe de hayallerimin sah-

teliği yansıyor yüreğimin aynasında.
Ne umut verici durum ki ; birileri daha varıyor , şiddeti ilköğretim okullarına kadar indirgeme başarısının (!) farkına. Aslında geçte olsa farkına varılmış olmasını yararlı bir adım sayıyorum, kendi adıma.
Yüce anayasamın 58. maddesini hatırlıyorum. Başlığı
da “ Gençliğin Korunması “ İçinde bu konuda devlete
düşen görevlerde var. Ve birileri görevini yerine getiriyor. Gerçekliğimin baş kahramanı (!) iş başında. Sayın
Milli Eğitim Bakanım valiliklere “Okullarda şiddetin
önlenmesi “ konulu hem de 6 sayfalık bir genelge
gönderiyor. Ve özetle genelgede : “Okul Müdürlükleri
öğrencilerin birbirlerine isim taktıklarına , kendi aralarında guruplaşıp bazılarını dışladıklarına , birbirlerine
kırıcı davrandıklarını yada fiziksel olarak incittiklerini
, sorunu fark ettiklerinde gecikmeden psiko-sosyal ve
eğitsel destek almalarını sağlayacaktır.”
İşte size gerçeklerin dünyasında yaşayan gerçek kahramanların(!) çözümleri(?) Buyurun siz uygulayın ve
okulunuzdaki şiddete engel olun. Ben ; yağmurunu
boşaltan bulutun yok olmasından sonraki , günlük
güneşlik günleri sabırla ve heyecanla bekliyorum.Bir
hayal belki de , belki de ütopya. Fakat zaten her şey
hayallerle başlamadı mı ? Elbet benim gibi gökkuşağının varlığını bilen ve hayalden ibaret olmadığını
ortaya çıkarmaya çalışanlarında zamanı gelecektir.

MEMUR SENDİKALARI İÇİN 5 YTL’LİK SENDİKA
ÖDENTİSİNİN ANLAMI: ÖRGÜTLENMEYE KATKI
MEMUR SENDİKALARI İÇİN 5 YTL’LİK SENDİKA
ÖDENTİSİNİN ANLAMI:ÖRGÜTLENMEYE KATKI
TBMM’de 21.3.2006 tarihinde kabul edilen ve ilave ödemesi bulunmayan memurlara ve sözleşmeli
personele ek ödeme yapılmasına ilişkin 5473 sayılı
yasa memur sendikacılığının önemli bir kazanımıdır. Sendikaların üyelerinin kazanımlarını geliştirmekte zorlandığı bir dönemde, toplu görüşmelerde
memur maaşlarına 40+40 YTL’lik zam almaları ve 5
YTL’lik sendika ödentisi almaları yeterli değildir, ancak önemli bir kazanımdır. Yasal olarak toplu sözleşme ve grev hakları olmayan memur sendikalarının,
Hükümetin IMF baskısından dolayı çalışanlara çok
düşük zamlar verdiği bir dönemde bu düşük zamlara
ilaveten kazanım elde etmesi küçümsenecek bir durum değildir. İlave zamlar ve sendika ödentisi düzenlemesine ilişkin olarak Türkiye Kamu-Sen’in teklifine
Memur-Sen destek vermiş, ve pazarlıklar sonucu mutabakat metni hazırlanmıştır. Toplu görüşme mutabakat metnine Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen imza
atmıştır. KESK alınan bu zamlara ve sendika ödentisine muhalefet şerhi koymuş, bu kazanımların iptali
için uzlaştırma kuruluna gitmiş ancak bu kuruldan
ret cevabı almıştır.
İlave ödemesi bulunmayan memurlara ve sözleşmeli personele ek ödeme yapılmasına ilişkin 5473
sayılı yasanın ek 4. maddesinde “25/6/2001 tarihli
ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikasına
üye olup, kendisinden üyelik ödentisi kesilen kamu
görevlilerine, anılan kesintinin yapıldığı her ay için
5 YTL tutarında sendika ödeneği verilir. Bu ödeme,
damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye
tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı,
ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun

benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.”
düzenlemesi getirilerek sendikal örgütlenmeye katkı
sağlama yolunda önemli bir adım atılmıştır.
Sendika ödentisi sendikaya üye olanla olmayan arasındaki farklılığın ortaya çıkmasına katkı sağlayacaktır. Örgütlenme sorumluluğunu taşıyan ve bunun için
her türlü bedeli ödeyen üyelerle, onların elde ettiği
kazanımlardan yararlanan (sırtından geçinen) üye
olmayanların farklılığını sağlayacak sendika ödentisini başka noktalara çekmek doğru değil. Bu ödentiyi
devlet kesesinden sendikacılık veya sarı sendikacılık
olarak nitelemek gerçekleri ters çevirmektir. Çünkü
sendika ödentisi memur sendikalarına değil sendikalı memurlara ödenecek. Bir başka yaklaşıma göre ise
sendika ödentisi sendikaların bağımsızlığını ortadan
kaldıracakmış ve memur sendikalarını hükümetin denetimine sokacakmış. Ne kadar zorlama yorumlar. 5
YTL büyük sonuçlar ortaya çıkarma kabiliyetindeymiş
de kimsenin haberi yokmuş? Sendikal kazanım olan
5 YTL’den dolayı memurları hükümetin denetimine
girecek ithamına maruz bırakmak onlara yapılacak en
büyük hakarettir. Sendika ödentisi bugün 5 YTL’dir.
Ancak sonraki toplu görüşmelerde artırılmayacak
anlamına gelmemektedir. Umarım bir sonraki görüşmelerde rakam yukarılara çekilir ve kamu kesiminde
çalışan işçilere verilen ikramiyelerin yerini alır.
Sendikaların bağımsız olmaları gerektiği herkes tarafından kabul edilmektedir. Ancak sendikaların bağımsızlığıyla ilgili konuşurken en başta söylenmesi
gereken sendikaların siyasi partilerden bağımsız
olmaları kuralıdır. Sendika ve konfederasyon yönetimlerini çeşitli parti üyeleri, hizipler ve fraksiyonlar
arasında paylaştıktan sonra sendikal bağımsızlıktan
söz etmek etik kurallarla ne kadar bağdaşır. Sendikalar mali bağımsızlarının yanı sıra her türlü siyasi partiden, gruptan, fraksiyondan, vakıftan ve dernekten

bağımsız olmalıdırlar.
Yasa da adı “sendika ödentisi” olan bir kavramı
bundan sonra üyelerin aidatlarını devlet ödeyecek
demek çarpıtmadır. Memurlar adına rakip konfederasyonların elde ettiği bir hak, sendikal rekabetten
dolayı küçümsenebilir veya yeterli görülmeyebilir.
Ancak kazanımı elde edenleri “ihanetçi”, sendikalarını “ihanet kurumları” ve üyelerini de “5 YTL için
işverenlerin denetimlerine girecek kadar onursuz
insanlar” olarak görmek de nitelemek de memur
sendikacılığına bir şey kazandırmaz. Son dört yıl
içinde sendikalara üye olan memurların sayısı azalmaktadır. Memur sendikaları, rekabet etme alanlarını siyaset üzerinden değil üyelerine kazanım elde
etme üzerinden yapmalılar. Aksi durumda niteliksel
ve niceliksel olarak zayıflayan, toplumsal ve tabansal
desteklerine kaybetmiş sendikalar olarak yaşamlarını
devam ettirme durumuna düşeceklerdir.
Ayrıca sendikal rekabeti “ötekileştirmeye” dönüştürmenin sendikal harekete katkı sağlamadığı sendikal
hareketin bugün içinde bulunduğu durumdan çıkarılması gereken en önemli derstir.
Bir öneri sunmak istiyorum: 5 YTL sendika ödentisi
alan üyelerin sendikaları sarı sendika olacaksa, sendika ödentisi alan üyelerin sendikalarının bağımsızlığı ortadan kalkacaksa ve üyeleri sendika ödentisi
aldığı için o sendikalar hükümetin denetimine girecekse, KESK ve bağlı sendikalarına üye olanlar bu
parayı almayı reddetsinler. Sendika ödentisi olarak
ödenecek 5 YTL’yi bir kampanyayla bir vakfa ya da
derneğe bağışlasınlar. KESK nezdinde açılacak bir
hesaba üyeleri her ay 5 YTL’yi gönderir, burada biriken paralar Kızılay Derneğine, Şehit Aileleri Derneklerine veya Mehmetçik Vakfına bağışlanabilir. :
				
Tarkan Zengin
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ŞARKÖY İLÇE TEMSİLCİLİĞİ

ERMENİ SORUNU VE GERÇEKLER
KONULU KONFERANS

Hatay 2 nolu şube Dörtyol Temsilciliği Voleybol takımı, Dörtyol Zaman Gazetesi Temsilciliğinin düzenlediği, kurumlar arası voleybol
turnuvasında ikinci oldu. 16 kurumun katıldığı turnuva sonunda 2. olan Türk Eğitim-Sen
Voleybol takımına kupasını Dörtyol Belediye
Başkanı verdi. Temsilcilik başkanı ve takım
kaptanı Yaşar GÜRAKAN “sendikal alandaki
başarımızı spor alanında da dürdürmekten
mutluyuz, kurumlar arası kaynaşmadan memnunuz” dedi.

SENDİKAL EĞİTİM
SEMİNERLERİNİN
YEDİNCİSİ ORDU’DAYDI.

Türk Eğitim-Sen Şarköy ilçe temsilciliği tarafından 18 Mart Çanakkale zaferi, Mustafa
Kemal ve Mehmet Akif konulu konferans düzenlendi.
Şarköy Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa büyük bir katılım olduğu
gözlendi. Başta Şarköy Kaymakamı, Emniyet
Amiri, ilçe Müftüsü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Okul Müdürleri, Öğretmenler ve
Şarköy Halkı Katıldı.
Saygı duruşu ve istiklal Marşından sonra açılış konuşmasını yapan Şarköy Türk Eğitim-Sen
İlçe Temsilcisi Mehmet Maraşlı; “Sendikal olarak yaptığımız hak mücadelesin yanında ülkemizin kültürünün yaşatılması ve geliştirilmesinden de kendimizi sorumlu hissediyoruz.

Sendikamız Hizmetiçi Eğitim Seminerlerinin
yedincisi 08/04/2006 Cumartesi günü Ordu’da
yapıldı.
Seminerde; Dursun ERİKEL tarafından Zaman
Yönetimi, Beden Dili, Motivasyon; Prof.Dr.
İsmail ÜSTEL tarafından Takım Çalışması, Kurum Kültürü ve Stratejik
Yönetim konulu eğitimler verilmiştir.
Bu seminere; Giresun ve
Ordu Şube yönetim kurulu üyeleri ile bu illere
bağlı ilçe ve işyeri temsilcileri
katılmışlardır.
Seminere Genel Merkezimizi temsilen Genel
Mali Sekreterimiz Yaşar
YENİÇERİOĞLU ile Genel Eğitim ve Sosyal İşler
Sekreterimiz Firdes IŞIK
katılmıştır.
Seminere Giresun ilinden 15 kişi, Ordu ilinden
78 kişi katılmıştır.
Sendikamız
Hizmetiçi
Eğitim Seminerleri devam edecektir.

Bazı tarihi olaylar vardır ki, zaman onları unutulmaz kılar. Öyle zaferler vardır ki, milletlerin
kaderinde düşüşten yükselişe geçişin dönüm
noktası olmuştur. Çanakkale Zaferi de bu büyük tarihi olaylardan biridir. Unutulmamıştır,
unutulmayacaktır.” dedi.

Daha sonra söz alan Dr. Fikret YIKILMAZ’da
“Bir millet zaferini sonraki kuşaklara aktarabildiği ölçüde muzafferdir. Yoksa tarih unutulup gitmiş zaferlerle doludur. Zaferin ruh ve
heyecanının gelecek nesillere aktarılamaması
başarıyı geçici kılar. Tarih yazmak, yapmak kadar önemli olduğu gibi yazılanları okumak ta
o derece önemlidir. Zira yazılan tarihler okunmazsa tarihin verdiği bilgelikten yoksun kalan
milletin geleceği karanlık demektir.
Çanakkale Zaferi iki yüz yıldan daha fazla bir
süreden beri yenilgilerden başarısızlıklardan
bunalmış, iç mücadeleler ve kardeş kavgalarıyla yıpranmış bir milletin omuz omuza vererek tek bir amaç için birleşmesi ve bu amaca
inançla sarılarak son bir gayretle kazandığı bir
ölüm-kalım savaşıdır. Çanakkale Zaferi dünyevi her türlü arzularından vazgeçerek, dünyayı
arkasında bırakarak, sevmeye doyamadığı çocukları ve hiç göremeyeceği torunlarının geleceği, inandığı değerler için ölüme, şehitliğe
koşan insanların zaferidir.” dedi.

Türk eğitim –Sen Kelkit İlçe temsilciliği tarafından organize edilen Konuşmacı olarak Atatürk üniversitesi Öğretim üyesi hemşerimiz
sayın Doç. Dr. Selahattin TOZLU’nu katıldığı,
“ Ermeni Sorunu ve Gerçekler” konulu konferans 22.04.2006 cumartesi günü saat 15.00
de İMKB 75. yıl konferans salonunda yapıldı.
Gümüşhane belediye başkanı sayın Mustafa
Canlı, Kamusen İl Temsilcisi ve Türk eğitim
– Sen Gümüşhane Şube başkanı Şevki AŞKIN
ve şube Yönetim kurulundan Nabi PERKTAŞ,
Hüseyin TÜRKFİLİZ, Akın BAYDERE, Ercan KÜÇÜKÖNER ile Bayburt Eğitim Eğitim fakültesi
Öğretim Üyesi Fatih YALÇIN, Kelkit Belediyesi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ali Coşkun HIRİK, Türk Eğitim- Sen Torul ilçe temsilcisi Birol KÜÇÜKÖNER, Şiran ilçe temsilcisi Nevzat GÜNDOĞAN , Kelkit ilçesinden çok sayıda
sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar
ile okul müdürü ve öğretmenlerin katılımı ile
gerçekleşen konferans, Türk Eğitim- Sen Kelkitl ilçe temsilcisi Burak FETTAHOĞLU’nun açış
konuşması ile başladı. Akabinden konferansa
geçildi konuşmasında Sayın TOZLU; “Ermeni sorununun tarihi bir sorun olmadığını
siyasi bir sorun olduğunun altını çizerek
tarihçiler üzerine düşen görevi yapmışlardır, soykırımla ilgili kararlar ülkelerim parlemantolarında alınıyor, dolayısı ile onlara cevap verilmesi gereken yar TBMM dir
dedi.”

TRABZON ŞUBELERİNDEN
DAYANIŞMA YEMEĞİ
Türk Eğitim-Sen Trabzon 1 No’lu ve 2 No’lu
Şube dayanışma yemeği düzenledi.
Türk Eğitim-Sen Trabzon 1 No’lu Şube Başkanı Çoşkun Dilber yemekte yaptığı konuşmada; Türkiye Kamu-Sen’in 11 iş kolunda
faaliyet gösterdiğine işaret ederek, “ Türkiye Kamu-Sen 11 iş kolunda faaliyetlerini
sürdürmektedir. Ancak ne yazık ki yapılan
toplu iş görüşmelerinde masanın kenarında
bile yer alamamaktadır. Bu son derece üzücü bir durumdur” dedi.     
AKP hükümetini de eleştiren Dilber, “ Bu
hükümet kamu çalışanlarının istek ve taleplerinin yerine Brüksel’in isteklerini dikkate
almaktadır. Ancak bunu elbette değerlendireceğiz” diye konuştu.
Türk Eğitim-Sen 2 No’lu Şube Başkanı Turgay Çakır da, sendikal hareketin çileli bir yol
olduğunun altını çizerek, bu hareketin içinde özveriyle, yılmadan çalışanların haklarının her zaman aranacağını vurguladı.
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OKULLARDA ŞİDDETE KARŞI
BİLDİRİ DAĞITILDI

BANKA PROMOSYONLARI ÇALIŞANLARIN HAKKIDIR
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 28.11.2005 gün ve 22055 sayılı yazılarından
sonra tahakkuk işlemleri İl ve İlçe milli Eğitim
Müdürlüklerine verilmiş, dolayısıyla bankalarla
yapılan sözleşmeleri imza yetkisi de bu müdürlüklere verilmiştir.

Okullarda yaşanan şiddet olaylarına karşı harekete geçen Türk Eğitim-Sen Türkiye genelinde imza
kampanyası başlattı. Bu çerçevede Türk EğitimSen Van Şubesi tarafından 08.04.2006 tarihinde
Van Şehir Merkezi’nde “Geleceğimize sahip çıkalım, okullardaki her türlü şiddete hayır” bildirileri
dağıtıldı.
Okullarda şiddetin sona ermesi için vatandaştan
destek isteyen Türk Eğitim-Sen Van Şubesi; basın
açıklaması yaparak, şiddete karşı çözüm önerilerini
açıkladı.
Van Şubesi ayrıca Kutlu Doğum Haftası nedeniyle
kitap dağıttı.

MİLLİ EGEMENLİK VE
BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ

Türk Eğitim-Sen Tekirdağ Şubesi öncülüğünde 22
Nisan 2006 tarihinde Milli Egemenlik ve Bayrak
yürüyüşü yapıldı. Konu ile ilgili olarak Türk EğitimSen Tekirdağ Şube Başkanı Muzaffer DOĞAN yaptığı açıklamada “Soğuk savaşın sona ermesinden
sonra batı, Ortadoğu’daki sınırların tekrar çizilmesini de kapsayan yeniden yapılanma sürecini başlatmıştır. Bu sebeple Lozan anlaşmasını imzalamak
zorunda kalan ülkeler, milletimizden bunun intikamını almaya çalışmaktadırlar. Öncelikle Türkiye
Cumhuriyeti’nin tek millet esasına göre kurulmuş
olan yapısına son vermek ve alt kültür aidiyetlerini
siyasal bir kimliğe dönüştürerek, devletimizin Türk
Kimliği silinmek istenmektedir. Bu aşamaya paralel olarak yürütülen bir süreç ile de Türkiye’nin
Federal bir devlete dönüştürülmesi veya Güneydoğuda özerk bir yapı oluşturması amaçlanmaktadır.
Türkiye’nin yüksek menfaatleri ve toprak bütünlüğü ağır bir tehdit altındadır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uzun on yılına girmiştir. Bu ağır
dönem, köklü çözümleri ve kurumlar arasında sıkı
dayanışmayı gerektirmektedir.
Bu bilinçle, Tekirdağ’daki sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunduk. Çağrımıza yirmi bir sivil toplum kuruluşundan olumlu cevap aldık. Bu sivil toplum kuruluşlarıyla Tekirdağ Ulusal Güç Birliğini
oluşturduk ve ilk faaliyet olarak 22 Nisan’da Milli
Egemenlik ve Bayrak yürüyüşünü gerçekleştirdik.
Yürüyüşümüze 5 bini aşkın vatandaş katıldı. Yürüyüşümüze katılan, destek veren vatandaşlarımıza
ve kuruşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.



Bir çok İl ve İlçe Milli eğitim Müdürleri söz konusu
banka promosyonlarını çalışanlara dağıtmak yerine kurum adına – örtülü ödenek gibi- harcamayı
tercih etmektedir. Promosyonlar anlaşma süresine göre değişiklik göstermektedir. Üç-beş yıllık
anlaşmalarda kişi başına 300-600 YTL promosyon
verilmektedir.
Bir kısım İl ve ilçe milli eğitim müdürü, bakan
ve milletvekillerini de arkalarına alarak bu promosyonlarla kendilerine makam arabası almakta
yada okul yaptırma çabasına girişmekte, bu şekilde adeta “kamu çalışanlarının cebinden agalık
yapılmaktadır.” Kamu çalışanlarının kesesinden,
onların hakkı olan bu parayı kullanarak araba
alacak, örtülü ödenek yapacak yada okul yaptıracak olan il ve ilçe milli eğitim müdürleri, güya bu
şekilde davranarak başarılı müdür olarak anılma hevesi peşindedirler. Bu müdürlerimiz şunu
bilmelidir ; okul yaptırmak eğitim çalışanlarının
sorumluluğunda değildir. Veya banka promosyonlarıylaa okul yaptırılacaksa bunun kararını da
onlar yada bağlı oldukları sendikalar vermelidir.
KRALDAN FAZLA KRALCI DAVRANARAK MİLLİ
EĞİTİMİN HİÇBİR PROBLEMİNİ ÇÖZEMEZSİNİZ.
Kapalı kapılar ardında konunun muhatabı olmayan kişilerle sözde komisyonlar kurup bankalarla
gizli anlaşmalar yapılmıştır. Böylesine tavırların
devam etmesi, birçok il ve ilçede eğitim çalışanlarıyla il, ilçe milli eğitim müdürlerini kavga ettirmekten başka bir işe yaramayacaktır.
Bugüne kadar yaptığımız tespitlerde, TBMM
Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı,
Amasya Defterdarlığı, Çankırı Defterdarlığı, Bingöl Defterdarlığı, Kayseri Adliyesi, Beyşehir vergi
dairesi, Kulu Cumhuriyet savcılığı, Hatay Gençlik
Spor il Müdürlüğü, Ankara Altındağ İlçe Nüfus
Müdürlüğü, Kütahya Tavşanlı Belediyesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, ve bazı Milli Eğitim
Müdürlükleri ile Akhisar Anadolu Lisesi, Adnan
Menderes Lisesi, Akhisar Endüstri Meslek Lisesi,
Süleymanlı İlköğretim Okulu, Kayalıoğlu İsmail
Keskinoğlu İlköğretim okulu ile yüzlerce okulda
promosyonlar çalışanlara dağıtılmıştır. Maliye Bakanlığı Muhasebat genel Müdürlüğünün

05.12.2005 gün ve 22580 sayılı yazıları da promosyonların çalışanlara dağıtılabileceği doğrultusundadır.
Bir hukuk devletinde, aynı konuda, kurumların
farklı uygulamalar ortaya koyması ÇİFTE STANDARTTIR. Çifte standart uygulamaların bir hukuk
devletinde yeri olmamalıdır. Milyonlarca çalışanı
ilgilendiren ve rahatsız eden bu tür uygulamalara karşı hükümetin ciddi bir düzenleme yapmaması da anlaşılır gibi değildir. Bu gidişle promosyonlar konusunda daha önce okul müdürleriyleçalışanlar arasında meydana gelen tartışmaların
bundan sonra Milli Eğitim Müdürleriyle- çalışanlar arasında yaşanacağı anlaşılmaktadır
Böyle bir durumda milli eğitim müdürleri çok
dikkatli olmalı ve çalışanların görüşünü alarak
hareket etmelidir. Banka promosyonlarıyla ilgili
ben bilirim, ben yaptım oldu anlayışıyla bir tavır
ortaya koymak, o milli eğitim müdürlerini tartışmalı ve şaibeli hale getirecektir.
TÜRK EĞİTİM-SEN olarak banka promosyonlarının çalışanların görüşü doğrultusunda değerlendirilmesini istiyoruz. Şunu ilan ediyoruz ki ;
bundan sonra bu konuda ortaya çıkacak olan
bütün olumsuzlukların müsebbibi milli eğitim
müdürleri olacaktır.
İlçe Milli Eğitim müdürü ve yöneticileri , Eğitim
çalışanlarının ceplerinden ellerini çekerek biraz
da asli görevlerine dönmelerini istiyoruz. Yıllardan beri ÖSYM nin yaptığı Üniversite giriş
sınavı, 85 bin nüfuslu İl olmaya aday Akhisar da
hala OKS “ orta öğrenim kurumlar sınavı “ ve
DPY “Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı”
Yapılmamaktadır. Her yıl iki kez ilköğretim öğrencileri Manisa’ya gitmekte, yorgun argın sınava girip başarısız olmaktadırlar.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün bu konuda ne
gibi bir girişimi olmuştur? Her imkana sahip
olan ve Soma, Kırkağaç, Demirci, Gördes, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçelerinin tam merkezinde
yer alan Akhisar’da bu sınavlar yapılamaz mı?
Akhisar’ı yönetenler ne zaman Akhisar’a sahip
çıkacaklar?
Milli Eğitim Müdürlerini Asli görevleri olan konularla ilgilenmelerini, Okul başarılarını artırıcı
önlemlere çaba harcamalarını istiyoruz.
TÜRK EĞİTİM-SEN
AKHİSAR TEMSİLCİLİĞİ

Türk Eğitim-Sen Akhisar Temsilciliği 14.04.2006 Cuma günü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Banka promosyonlarına el koymasını Akhisar Öğretmen evi önünde çok sayıda eğitimcinin katıldığı bir toplantıyla protesto etti.
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NE
2006/1 DÖNEMİ KURUM İDARİ KURULU GÜNDEM MADDELERİ
• Madde 1. Yardımcı Doçent kadrosunda bulunan öğretim elemanlarının
atamalarının 12 yıl olarak sınırlandırılamayacağı; 4584 sayılı kanunun 47.
maddesinin 2. fıkrasına göre bir zorunluluktur. Bu nedenle yardımcı doçentlerin mağdur edilmemesi ve üniversitemizin lüzumsuz yere tazminata mahkum
olmaması için böyle bir sürenin olmadığı bütün öğretim elemanlarına, fakülte,
yüksek okul, enstitü ve araştırma merkezi yöneticileri ile bölüm ve ana bilim dalı
başkanlarına Üniversite Yönetim Kurulumuzun 11 Nisan 2006 tarihinde almış
olduğu 2006-500-8 nolu kararın imza karşılığında tebliğ edilmesini,
• Madde 2. Üniversitemizde, ikinci öğretimden ve döner sermayeden pay
alamayan idari personelin, pay alabilmesi için gerekli havuzun oluşturulmasını,
• Madde 3. Üniversitemiz personelini taşıyan servisler trafiğe çıkamayacak
kadar kötü durumda bulunmaktadır. Ayrıca araçlarda kapasitenin üzerinde personel taşınmaktadır. Servis güzergâhları personele uygun düzenlenmediğinden
personelimiz maddi manevi sıkıntı içinde işe gidip gelmektedir. Servislerin bakım
ve onarımının yaptırılması veya ihale yolu ile personel taşımacılığının düzenli
bir hale getirilmesini
• Madde 4. Sendika temsilcilerinin 4688 sayılı yasadan kaynaklanan temsilci
haklarından yararlandırılması, bu hakların birim amirlerine bir yazı ile bildirilmesi ve işyeri sendika temsilcileri bu görevlerini işyerinde haftada dört saat olmak
üzere yerine getirmeleri ve bu sürede izinli sayılmalarını,
• Madde 5. Yetkili sendikaya iş yerlerinde (her fakülte, yüksek okul ve rektörlükte- Sultanahmet ve Göztepe kampusündeki rektörlük binalarında) temsilci
odası tahsisi ve bu temsilci odalarının gerekli tefrişinin yapılması, ayrıca her
birim için birer ilan panosunun sağlanmasını,
• Madde 6. Üniversitede bulunan idari personel ve araştırma görevlilerine
ücretsiz olarak yemek verilmesi hususunda gerekli girişimlerin yapılmasını,
• Madde 7. Disiplin Kurulları Yasası gereği; yetkili sendikanın belirleyeceği
temsilcinin Rektörlük-Fakülte-Yüksek Okul ve Enstitülerin disiplin kurullarına
katılımının sağlanmasını,
• Madde 8. Öğretim elemanlarına verilen indirimli taşıma kartının (paso)
üniversite bünyesindeki idari personele de verilmesi için gerekli girişimlerin
yapılmasını,
• Madde 9. Üniversitemiz personeline Üniversite Hastanesi ve Diş Hekimliği
Fakültesi polikliniklerinde diğer üniversite hastanelerinde olduğu gibi, personelimize ve 1.derece yakınlarına öncelik tanıyarak randevusuz tedavilerinin
sağlanmasını,
• Madde 10. Mediko - Sosyal merkezlerinin uzman doktor ve sağlık personeli
yönünden takviye edilmesi ve laboratuar imkanları geliştirilmelidir. Bu merkezleri her kampusa yayarak üniversite personelinin hastaneye gitmeden tedavi
imkanlarının temin edilmesini,
• Madde 11. Personelimizin Diş Hekimliği Fakültesinde tedavisini gerektiren
durumlarda büyük zorluklar çekildiğinden ve büyük zaman kaybına sebep
olduğundan, önceki yıllarda olduğu gibi Göztepe Kampusunda Diş Tedavi Merkezi açılarak personelimizin bir bölümünün tedavisinin burada yapılmasını,
• Madde 12. Üniversitemizde 4 yıldan beri görevde yükselme sınavı
yapılmamaktadır. Bu nedenle idari personelimizin büyük bir çoğunluğu mağdur
durumdadır. Kadro yükselmelerinde kamu görevlilerine eşit uygulama yapılarak,
görevde yükselme yönetmeliğinin tam olarak uygulanması ve uygulamada;
a) Sınav açıldığının ilan edilmesi,
b) Başvuru kriterlerinin açık ve şeffaf şekilde duyurulması,
c) Kriterleri taşıyan adayların isimlerinin ilan edilmesi,
d) Sınavda başarılı olanların atamalarının yapılmasını,
• Madde 13. Üniversitemiz bünyesindeki her kampusta personelin talebini
karşılayacak şekilde kreşlerin (çocuk yuvalarının ) açılması ve mümkünse bunların
idari ve akademik personele ücretsiz olarak hizmet vermesinin sağlanmasını,
• Madde 14. MÜSEM’e bağlı olarak açılan yabancı dil ve bilgisayar kurslarından
üniversite personelinin ücretsiz ve birinci derecedeki yakınlarının da cüzi ücretle faydalandırılmasını,
• Madde 15. Personelin iş verimliliğini artıracak, moral gücünü yükseltecek ve
grup dinamizmini oluşturacak sosyal tesislerin oluşturulmasını,
• Madde 16. Üniversite Hastanesinde DÖNER SERMAYEYİ HAK ETMİŞ
PERSONELİN BEŞ AY BİRİKMİŞ PAYLARININ NE ZAMAN ÖDENECEĞİNİN
BELİRLENMESİNİ, Ek-ders ücretlerinin ve döner sermaye paylarının öğretim
elemanlarının ve idari personelin hesabına zamanında yatırılmasını,
• Madde 17. Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri’nde ödenen yüksek lisans
ve doktora alan dersi ücretlerinin ÜNİVERSİTEMİZİN DİĞER ENSTİTÜLERİ’nde
de ödenmesi ve hak kayıplarının geriye dönük olarak telafi edilmesini
Yetkili sendika olarak arz ve talep ederiz.
Yrd.Doç.Dr.M.Hanefi BOSTAN
Şube Başkanı

İnci CEM
M.Ü Eczacılık Fakültesi Temsilcisi

YETKİLİ SENDİKA OLARAK YÜKSEKÖĞRENİM
KREDİ VE YURTLAR KURUMU İLE KURUM İDARİ
KURULLARINDA GÖRÜŞÜLEN KONULARLA İLGİLİ
KARARLAR İMZA ALTINA ALINDI.
Yetkili Sendika olarak katıldığımız Kurum İdari Kurullarında şimdiye kadar çözülmemiş birçok konu görüşülerek çözüm bulunma yolları aranmış ve bazı konularda bulunan çözümler imza altına alınmıştır.
Kurum İdari Kurulunda alınan karar metni sitemizde haberler bölümünde mevcuttur.

GÖREVLENDİRMELERE SON VERİN!
İktidarın kadrolaşmaları vekalet ve görevlendirmelerle devam ederken birçok ilimizde dört şube müdürü kadrosuna 6-7 kişi görevlendirilerek devlet zarara uğratılmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı’na “Iğdır ve Kahramanmaraş” gibi birçok ilimizdeki fazladan
görevlendirmelere son verilmesi için yazı yazdık.
Yazıyı görmek için sitemize müracaat ediniz.

WEB SİTEMİZDEKİ YAYIN MAHKEMECE ONAYLANDI.
ROJ TV’ye çıkarak bölücü TV’de programa katılan “Eğitim-Sen Genel Sekreteri ROJ
TV’de” haberimize durdurma davası açan Eğitim-Sen’e Türk Adaletinden tokat gibi
cevap
Mahkemenin kararı sitemizde bulunmaktadır.

SAĞLIK MESLEK VE DEVREDİLEN DİĞER MESLEK
LİSELERİ İDARECİLERİ KENDİ KURUMLARINA
İDARECİ OLARAK ATANABİLECEKLER.
Devredilen Meslek Lisesi idarecilerinin asaleten atanmaları için Milli Eğitim
Bakanlığı’na 28.03.2006 tarihinde yazdığımız yazıya Milli Eğitim Bakanlığı 18.04.2006
tarihinde cevap verdi. Yazıda: “Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca bir çalışma sürdürülmektedir. Bu çalışmaların tamamlanmasına müteakip söz konusu eğitim kurumu
yöneticilikleri, eski yöneticilerin istekleri de dikkate alınarak değerlendirilecektir.” denilmektedir.
İlgili yazı sitemizde mevcuttur.

ANASINIFI ÖĞRETMENLERİNİ MAĞDUR EDEN
YÖNETMELİĞE İPTAL DAVASI AÇTIK.
20.02.2006 tarih ve 26086 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Okul Öncesi Eğitim
Kurumları Yönetmeliğinin” 8. maddesi 2. fıkrasında “……. Öğle yemeği için 60-90 dakikalık süre verilir. Bu sürede öğretmenler çocukların düzenli olarak yemek yemelerini
sağlamak için çocuklarla birlikte yemeğe katılırlar. Bu süre öğretmenlerin günlük çalışma saatlerini hesaplanmasında dikkate alınmaz.” denilerek anasınıfı öğretmenlerinin
vakitlerinden günlük 60-90 dakika çalınmaktadır.
Konuyla ilgili dava dilekçemiz sitemizde mevcuttur.

SALİHLİ İLÇE TEMSİLCİMİZİ “SENDİKACIYA
YAKIŞMAYACAK BİR ŞEKİLDE” ŞİKAYET EDEN
MEMUR-SEN İLÇE TEMSİLCİSİ VE İLÇE MİLLİ
EĞİTİM MÜDÜRÜ HAKKINDA ÜÇ YILA KADAR
HEPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMALARI İÇİN SUÇ
DUYURUSUNDA BULUNDUK.
4688 ve 5198 Sayılı Sendika Yasasına ve Başbakanlık Genelgelerine rağmen şikayet ederek ilçe temsilcilerimiz haklarında soruşturma açılmasına sebep olarak sendikacılığı engelleyen “muhbir sendikacı” ve kanun ve yönetmeliklere rağmen soruşturmaya
izin veren İlçe Milli Eğitim Müdürü hakkında Yeni Türk Ceza Kanunun 118/2. maddesi
gereğince 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları için suç duyurusunda
bulunduk.
Dilekçe sitemizde mevcuttur.
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ŞAPKAYI ÖNÜMÜZE KOYALIM
D

ünya bankası raporunda
bile, eğitim kurumlarımızın hali konuşulmakta. Biz
eğitimde reform yapmak yerine, eğitimi deforme ediyoruz.
Genel öğrenci kitlesi nasıl
olması gerekirken ne halde?
Diplomalı insan sayısının artması amacı ile yapılanlar Türkiye Cumhuriyet’i vatandaşları
için avantaj mı sağlayacak yoksa dezavantaj mı olacak.

ticede disiplini, düzeni alt üst
etmez mi?

Eğitimin önündeki engellerden
dolayı ortaya çıkan eğitimsizlik, Türkiye Cumhuriyet’i Devletini ileride hangi handikaplara sürükler?

Avrupa birliği, demokrasi, insan
hakları gibi olguları gündemde
tutarak sorumsuzlardan sorulması gereken sorgularını bunun için mi sormuyoruz. Mağdur öğrencilerin hakları adına
neler yapabildik. Eğitimciler,
idareciler, güvenlikçiler bunun
için mi yetkisiz haldeler?

Eğitilememiş kitlelerin sorumluluk alma zamanı geldiğinde
başarılı olabilecekleri düşünülebilir mi ?
Kalifiye
elemanın olmadığı
yerde; kalifiye eleman çalıştırma ihtiyacında olan kurumlar
ne şekilde ayakta kalabilirler?
Çöküş bu değil midir?
Eğitim ve Öğretim okuma yazmadan başlayarak en yüksek
düzeyde bilim ve sanat bilgisi
vermeye kadar çeşitli derecede meşru öğretimin yapıldığı
okullarda gerçekleştirilir.
Böyle bir yapılanma amacı
güden bir kurumda şiddet nasıl yer tutar?
Yani; duygu ve davranışta aşırılık, sertlik anlamına gelen
şiddet, kaba ve sert davranmak
şekliyle şiddet gösterme haline
hangi sebeple dönüşebilir?
Okullarda bireylerin başarısızlıklarını düşünmeden, topluma
kazandıralım diye okulda tutma anlayışımız yanlış. Bu tür
bireylere mutlak surette başka
alternatifler noktasında rehberlik edilmeli.
Akıl ve irade sahibi herkesin
kabiliyetli olduğu gerçekken;
bu kabiliyetler çerçevesinde
meşru olarak insanları meşgul
edebilmeliyiz. Böylece herkesi topluma kazandırmak gibi
bir amaç hedeflemiş oluruz.
Bilinmesi gereken; insanların
topluma
kazandırılması yönünde uygulanması gereken
yöntemin, her birey için aynı
olamayacağı anlayışıdır.
Huyu, suyu, anlayışı, kabiliyeti
farklı olan bireyler nasıl olur
da aynı yöntemle topluma kazandırılmak istenir? Geleceğin
temellerinin okul da şekillendiğini anlamayanların okul
içerisindeki aymazlıkları; ne-

Her türlü olumsuzluğu yok
sayarak, okulda zaman geçiren
herkesin eğitilmiş olduğunu
mu düşünüyoruz? Onun için
mi devamlı ile devamsızın,
başarılı ile başarısızın arasında
fark yok?Onun için mi öğrenciler on dersten sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebiliyor.

Öğrencisi adına düzgün bir
yapılanma temini için uğraşan
öğretmenlerine ne için mahkemeler kurulur? Bütün yetkileri elinden alınmış idareciler, öğretmenler, güvenlikçiler
problemli öğrencilerin hakları
adına sorumlu tutulurken; nasıl
olur da gerçek öğrenci kitlesinin uğradığı mağduriyetlerin
hesabını da vermek zorunda
bırakılırlar?
Okumayı değil de şiddeti,
sevgiyi değil de nefreti, ahlakı değil de illeti kendisi için
hobi edinmiş iradeleri, normal
standartların içerisinden ayırıp
kontrol altına alma sorumluluğu yok mu? Onların bir zarar
topu haline gelmesinin sebepleri nelerdir?
Ekonomik adaletsizliğin terörü
desteklediğini kabul ederken,
bu
ekonomik dengesizliğin
okul içinde ki şiddetle alakalı
olduğunu düşünmemiz gerekmiyor mu?
Kendi evladına sahip çıkamayan ebeveynler hangi şartlar
altında böyle çaresizleştiler?
Belli hülyalara dalmak adına
uyuşturucu batağına saplanan
gençler nasıl bu kadar hayalperest oldular?
Kendi okul arkadaşının cebindeki parayı kendisi için hak
sayarak haraç şeklinde zorla
alanlar nasıl oldu da bu kadar
sorumsuzlaştılar.
Arkadaşını acımasızca darp
eden , öldüren kimseler kendi
beyinlerinde hangi çatışmaları
yaşayarak bu kadar zalimleştiler?
Geleceğin

anneleri

olacak

olan kızlarımız kendilerini nasıl olur da bu kadar değersiz
sayabilirler? Hangi çelişkiler
gelecek nesilleri yetiştirecek
olan genç kızlarımızı ailelerinden bu derece uzaklaştırabildi?
Ümitsiz ve korkulu yaşayan
insanların psikolojik dengesizlik içerisinde olacağı gerçeği
neden göz ardı ediliyor?
Kendi anne ve babasının güvenini hissedemeyen kızlarımızın davranış bozukluğu
cenderesinde sıkışıp kalacağı
hesaba katılarak, aile kurumu
ve kutsal aile yapısı adına ortaya konulması gereken projeler yok mu?
Türlü fedakarlıklar içerisinde
gözünün içine bakarak yetiştirmeye çalıştığı kızlarına,
oğullarına sorumsuzca ve sebepsizce yapılan saldırılar karşısında ailelerin nasıl tepkiler
vereceği hesaplanıyor mu?
Toplum barışı adına sorumluluk taşıyan insanların bu tür
mağduriyetler yaşaması sebebiyle farklı anlayış geliştirebileceğinden endişe edilmesi
gerekmiyor mu?
Toplumda
güvenin
temini
için birle, üçle, beşle başlayan
olayların genele yayılmaması
adına neler yapılıyor?
Her geçen zamanın belli ihmaller ortaya çıkardığını, bu
ihmallerin belli bedeller ödettiğini ne zaman kabulleneceğiz?
Şapkayı önüne koyması gereken kim?
Aman gençler akıllı olun. Bir
ömür boyu pişmanlığını yaşamak zorunda kalacağınız davranış bozukluklarından uzak
durun.
Nefsinize mağlup olmayın.
Aklınızı sağlam ve düzgün bir
irade ile kullanma çabası içerisinde olun.
Kulağımda
sözü var!

bir

düşünürün

“ÖLDÜRMEKTEN
DAHA
COŞKULU BİR ŞEY VARSA,
O DA YAŞAMAYA İZİN VERMEKTİR” der.
Şiddetten uzak durun…..
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Harman
Kırdığım kadar kırıldığıma üzülmem
Görevimde gelin gibi süzülmem
Açlıktan nefesim koksa da bir gün
Namertlerin saflarında dizilmem
Dalaverelerle işim olmaz benim
Ekmeğimi helalinden yerim
Aç kalacağımı bilsem de bir gün
Haram lokma boğazımdan geçirmem
Lafa bakılmaz aynası iştir kişinin
Yalakalıkla işi olmaz mert birinin
Ekmek param olmasa da bir gün
Babamın verdiği öğüdü iyi bilirim
Mevlana, Yunus Emre bir harman
Dar günümde yanımdalar her an
Meteliğe kurşun atsam da bir gün
Bir liraya beş kuruşu sıkmam
Hamurumuz sıkı yoğrulmuştur bizim
Dermansız çökse de yere şu dizim
Deseler ki; artık yürüyemezsin!
Yönelmem hainliğe yolumuz UZUN bizim.
Öcal UZUN
Şırnak

Hesap Döner
Bu mu ya Rabbi ihanetin cezası
Pişman oldum diyeni dağa geri mi salmalı
Çoluk – çocuk demeden cana kıyanı
Pişman oldum demek kurtarmamalı.
Ülkemin ismine T.C diyeni
Demokrasi zırhıyla şerefsizlik edeni
Hainliği ahlak edinip devletime söveni
Pişman oldum demek kurtarmamalı.
Zalime merhametten maraz değer elbette
Vatansever ağlar çünkü hain gezmekte
Gözyaşlarının sonu bir gün gelir elbette
Akşamdan sabaha güneş yer değiştirmekte
Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner
Korkun ulan köpekler Türk genci dimdik
bekler
Tereddüdü olmasın yaşayan hiçbir Türk`ün
Türk genci tetiktedir her an hesabı bekler.
Köpeğe yemek veren onun efendisi olur!
Kurt kendi yemeğini gider kendisi bulur!

SELAMİ ÖZTÜRK

Gürkan KARAÇAM
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MART 2006 TEK KİŞİNİN AÇLIK SINIRI 736 YTL 35 YENİ KURUŞ
Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu 2006
Mart ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklanmıştır. Türkiye İstatistik
Kurumu’ndan alınan MART 2006 fiyatlarına göre yapılan araştırmada çalışan
tek kişinin yoksulluk sınırı 959,37 YTL’ye yükselmiştir. Dört kişilik bir ailenin
asgari geçim haddi ise 1.937,73 Yeni Lira olarak belirlenmiştir. Sonuçlar dört
kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre % 0,45 oranında
arttığını göstermektedir. Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya göre %
0,44 oranında artarak, 736 Yeni Lira 35 Kuruş’a ulaşmıştır. Türkiye’de 4 kişilik
bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı 2006 yılı Mart ayında 736,65 Yeni Lira olarak tahmin edilmiştir. Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir
ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi
için gerekli harcamanın Mart 2006 verilerine göre günlük 14,62 YTL olduğu
belirlenmiştir. Toplam tüketim harcamaları içinde gıda harcamalarının payı %
22,63 ve ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 438,57 YTL olmuştur. Mart
2006 itibarı ile ortalama 803,58 YTL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı
gıda harcaması, maaşının % 54,58’ini oluşturmuştur. Konut gideri ise Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mart 2006 ortalama maaşının % 37,09’una denk
gelmiştir. Buna göre bir memur, ortalama maaşının % 91,67’sini yalnızca gıda
ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kalmıştır. Diğer ihtiyaçları için ise
maaşının % 8,33’ü ile yetinmiştir. Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin
ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Şubat 2006 maaşından geriye yalnızca 66,94 YTL kalmıştır. Kasım
2002=100 olarak kabul edildiğinde açlık sınırı endeksi 146,66 olurken; yine Kasım 2002=100 olarak hesaplanan TÜFE endeksi 143,39 olarak hesaplanmıştır.
Buna göre açlık sınırındaki artış TÜFE’den % 3,27 daha fazla olmuştur.

4 KİŞİLİK BİR AİLENİN ASGARİ GEÇİM HADDİ
(YOKSULLUK SINIRI)
(Mart 2006)

TÜRKİYE KAMU-SEN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ TARAFINDAN
HAZIRLANAN ASGARİ GEÇİM ENDEKSİ
(Mart 2006)
Gider Kalemleri

Çalışan Çalışmayan 0-6 Yaş
Tek Kişi
Eş
Çocuk

GIDA
3,790
ISINMA
5,427
AYDINLANMA
1,067
BARINMA
9,936
SAĞLIK
0,599
ULAŞIM
4,131
HABERLEŞME
0,800
GİYİM
958
TEMİZLİK
2,031
EĞİTİM KÜLTÜR
0,465
SPOR
0,783
TATİL
0
ÇEVRE VE SU
0,724
EV EŞYASI
1,268
1 GÜNLÜK
31,979
TOPLAM
1 AYLIK TOPLAM 959,37

3,790

0,599
4,131
0,800
958
2,031

12,309

3,249

0,599

958
2,031

6,837

369,27 205,11

6-15 Yaş
Çocuk
(Okula
Giden)
3,790

4 Kişilik
Aile
Toplam

0,724
1,268

22,63
8,40
1,65
15,38
3,72
17,27
3,72
5,93
12,58
4,43
1,21
0
1,12
1,96

64,591

100

403,98 1.937,73

100

0,599
2,892
0,800
958
2,031
2,396

13,466

14,619
5,427
1,067
9,936
2,396
11,154
2,400
3,832
8,124
2,861
0,783

Pay
%

ŞUBAT
2006

MART
2006

FARK

DEĞİŞİM
%

TEK KİŞİ (ÇALIŞAN)

954,09

959,37

5,28

0,55

ÇALIŞMAYAN EŞ

368,34

369,27

0,93

0,25

ÇOCUK (OKULA GİTMEYEN)

203,91

205,11

1,20

0,59

ÇOCUK
(İLKÖĞRETİME GİDEN)

402,72

403,98

1,26

0,31

ASGARİ GEÇİM HADDİ

1929,06

1937,73

8,67

0,45

ÇALIŞAN TEK KİŞİNİN AÇLIK SINIRI
(Mart 2006)
TEK KİŞİ
(ÇALIŞAN)

GIDA HARCAMASI
(1800 Kalori)

ŞUBAT
MART
DEĞİŞİM
2006
2006
FARK
%
GÜNLÜK/YTL GÜNLÜK/YTL
2,402

2,437

0,035

1,46

ISINMA
AYDINLANMA
BARINMA ½
SAĞLIK (sağlık
giderleri kamu
tarafından
sağlandığından
dahil edilmedi)
ULAŞIM
HABERLEŞME
GİYİM ½
TEMİZLİK
EĞİTİM-KÜLTÜR
SPOR
TATİL
ÇEVRE VE SU
EV EŞYASI ½

5,351
1,067
4,920

5,427
1,067
4,968

0,076
0
0,048

1,42
0
0,98

0,599

0,599

0

0

4,147
0,800
479
2,037
0,470
0,814
0
0,718
0,633

4,131
0,800
479
2,031
0,465
0,783
0
0,724
0,634

-0,016
0
0
-0,006
-0,005
-0,031
0
0,006
0,001

-0,39
0
0
-0,29
-1,06
-3,81
0
0,84
0,16

1 GÜNLÜK
HARCAMA

TOPLAM

24,437

24,545

0,108

0,44

1 AYLIK
HARCAMA

TOPLAM

733,11

736,35

3,24

0,44

KESK’E BAĞLI
TÜM-BEL-SEN ŞUBE BAŞKANI
TUTUKLANDI.

DTP’liler tutuklandı.
Diyarbakır’da geçen hafta izinsiz gösteriler sırasında çıkan olaylardan
sonra önceki gün gözaltına alınan DTP İl Başkan Yardımcısı Musa
Farisoğlu, yönetici Necdet Atalay, Muhlis Altun ve Nusret Akın ile Tes-İş
1 Nolu Şube Başkanı Ali Öncü ve Tüm-Bel-Sen Şube Başkanı Edip Yaşar,
Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgulaması tamamlandıktan sonra dün gece
adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi savcılıkça ifadeleri alınan 4 DTP yöneticisi ile 2 sendika temsilcisi, Terörle Mücadele Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, terörörgütü
adına eylem düzenlemek suçundan tutuklandı. Sanıklar hakkında 5 ile
10 yıl arası hapis cezası isteniyor.
Kaynak : Memurlar.Net

GİDERLER
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BAYRAK
NEDİR?
Vedat GENÇ,
İstanbul 1 No’lu Şube Sekreteri
‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak
eğer uğrunda ölen varsa vatandır’. Mithat Cemal
Kuntay
*Bayrak, bir millete ait değerleri içinde barındıran ve
dünle bugünü birbirine bağlayan manevi köprüdür.
*Bayrak; bir milletin, milli kimliğinin simgesi,coğrafyaya damgasını vuran en önemli
semboldür.
*Bayrak, bir milletin en dinamik unsuru ve milli kültürün vazgeçilmez temel varlığıdır.
*Bayrak; ortak değer ve yargılardan oluşan, birlik ve
beraberliğimizin tezahürüdür.
*Bayrak; maddi ve manevi motifleri simgeleyen, hayatı ve dünyayı daha güzel algılamamızı
sağlayan en önemli unsurdur.
*Bayrak; siyasi birliğimizin, milli kimliğimizin, ortak
coğrafyamızın, ortak tarihi kaderimizin
ve ortak manevi kültürümüzün burcundaki sembolüdür.
*Bayrak; acı ve tatlı anılarımızı, zengin tarihi mirasımızı şekillendiren ve bizi yarına taşıyacak
mirasımızdır.
*Bayrak; toplumun ortak bilinci kültürel değerlerimizi geleceğe taşıyan asil bir unsurdur.

Mesut RAMAZAN
Türk Eğitim-Sen Şırnak Temsilciliği

İYİ Kİ DOĞDUN YA MUHAMMED!
Yaradılış gayesi ALLAH’ı tanımak ve O’na
lâyıkıyla kul olmak olan insan oğlu bazen
zulüm ve haksızlığa dalarak dalalete düşmüştür.
Peygamberimizden
önceki
dönemde
de
dünyanın her tarafı zulümler, karanlıklar ve
sapıklıklar içindeydi. Hz.Musa ve Hz.İsa’nın
yaktığı çıra sönmüş, fazilet ve erdemler çoktan
ölmüştü. Çaresizlik içinde çırpınanlar bir kurtarıcı
bekliyordu. Nihayet beklenen nur, nebilerin son
halkası, alemlere rahmet Hz. Muhammed, 571
senesinin Rebiülevvel ayının 12. Pazartesi gecesi
sabaha karşı dünyaya geldi.
İşte bu muhteşem doğumun bu yıl 1435.
yıldönümüydü. Bu vesileyle O’nun doğumuna
isim olan Mevlid Kandili’ni kutladık. Dünya sayısız
doğumlara, doğum sancılarına şahit olmuştur.
Ama bir doğum var ki, bütün doğumlar ve
doğacaklar O’nun yüzü suyu hürmetinedir, 0’nun
sayesindedir, 0’nun hatırınadır. Eğer O olmasaydı
dünya bugün yoktu, insanlık bugün mevcut
değildi. İnsanlık insanlığını, evren medeniyetini,
canlar nefesini O’na borçludur. Çünkü insanlığı
kin, köle, küfür, zorba ve zulüm ipoteğinden O
kurtarmış ve yine O’nun soluğu kurtaracaktır. O,
özel ve güzeldir. O, kainatın efendisi, nebilerin
son incisi ALLAH ‘ın sevgilisidir. O, gönüllerin
sultanı, başların tacı ve dertlerin ilacıdır.

*Bayrak; bir topluluğu millet yapan, toprağı vatanlaştıran ve koruyan en büyük zırhtır.

Hz. Peygamber tebliğ için gittiği Taif te taşlanmış
ve kan revan içinde kalmıştı. O sıra Hz. Cebrail
geldi ve istersen dağları başlarına geçireyim
teklifinde bulundu. Hz. Peygamber birden
ürperdi ve ellerini semaya kaldırarak; “Yarabbi
onlar beni bilmiyorlar, eğer yüz sene sonra bile
olsa içlerinden bir tane hayırlı insan çıkacaksa ne
olur onları helak etme.” diye dua etti.

*Bayrak; güç, kuvvet, kudret, iktidar, güven ve egemenlik demektir.

Burada belirtmek istediğim bir konu var.
Bundan bir iki ay önce Danimarka’da bir

*Bayrak; kişisel kimliği milli kimlik potasında eriten
ortak varlığımızdır.
*Bayrak; bir devletin egemenlik simgesi, siyasi ve hukuki temel unsurudur.
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gazetede Peygamberimizi kötüleyen karikatürler
yayınlandı. Her fırsatta insan hakları diye
tutturanlar insanlıktan zerre kadar nasip
almadıklarını gösterdiler. Onların rezilliklerini,
kepazeliklerini ve İslam dinine, Müslümanlara
nasıl baktıklarını biliyorduk, bir kez daha şahit
olduk. Bu Haçlı zihniyetine karşı dünyanın dört
bir yanında kalplerimiz bütün “Müslümanlarla
birlikle attı, birlikte tepki gösterdi. Bu haçlı
zihniyetinin Peygamberimizin hoşgörüsünü
anlayamadıkları bir kez daha görüldü.
Bakınız kitabımız Kur’an Peygamberimizi nasıl
anlatıyor: ‘Senin nurun, hep secde edenlerden
dolaştırılıp ,sana ulaşmıştır.’ Hz. Aişe O’nu şöyle
vasfeder ‘ Züleyha’yı kınayıp da, Hz. Yusuf’u
görünce ellerini kesen kadınlar, eğer Muhammed
Mustafa’yı ve O’nun nur cemalini görselerdi,
ellerinin yerine kalplerini keserlerdi.’ Gazali: ‘Her
Peygamber, insanı hakikate götüren yolu gösterir,
Hz. Muhammed ise insana kendi hakikatini
gösterir’ demişlerdi.
Peygamberimizin son sözleri olarak : namaza
dikkat edilmesini, kadın haklarının korunmasını,
idare altındakilere iyi muamele edilmesini,
emanetlerin yerlerine ulaştırılmasını istedi.
İnsanlık sırf bu öğütlere kulak verse, daha
yaşanabilir bir dünya oluşturmak işten bile
değildir.
O’nu anlatmak zor olsa da, Kutlu Doğum
Haftası’nda hep O anlatıldı, O konuşuldu.
Mevlana’nın dediği gibi : ‘Ey Muhammed! Seni
anlatmak ve seni övebilmek için yerle gök arası
genişliğinde ağız isterim ağız’
Ne mutlu O’nu anlayanlara, anlatanlara, 0’na
layıkıyla ümmet olanlara ve iyi ki doğdun YA
MUHAMMED diyebilenlere...

*Bayrak; insanların bir ülkeye hakim oluşlarını simgeleyen bağımsızlık göstergesidir.
*Bayrak; coğrafyayı vatan, halkı millet, siyasi gücü
iktidar, askeri şehit, kahramanlığı
destan,sömürgeyi bağımsız yapan en temel unsurdur.
*Bayrak; devletin otoritesini simgeleyen birleştirici
meşru ve hukuki bir varlıktır.
*Bayrak; kaynağını, tarihi olay ve olgulardan alan,
efsanesi hafızalara kazınan ve bir sonraki
nesle emanet edilen yüce bir varlıktır.
*Bayrak; bir milletin şeref ve haysiyeti, can ve mal
güvenliğinin simgesi, inanç ve namusunun göz bebeğidir.
*Bayrak; ordu, devlet, şehit, gazi, vatan, egemenlik,
milli irade, vatan ve millet demektir.
*Bayrak; Teoman’dır, Mete’dir, Attila’dır, Alparslan’dır, Fatih’tir, Kanuni’dir, Atatürk’tür.
*Bayrak; şehidimin son örtüsü, kalelerimizin burcunda nazlı nazlı sallanan sevgili, ordumuzun varlık
sebebi,milletimizin kıyamete kadar bağrında saklayacağı en kutsal emanettir.
*Bayrak sonsuza dek gökyüzünde dalgalanacak şanlı ay yıldızdır.

FERDİ KAZA SİGORTASI
Torul YİBO Müdür yardımcısı iken trafik kazasında hayatını kaybeden merhum Mehmet ATASU’nun varislerine 12 Nisan 2006
tarihinde sendikamızın yaptırdığı ferdi kaza
sigortası kapsamsında 5000 YTL lik sigorta
tazminatı ödemesi evinde yapıldı.
Çek teslimi Türk Eğitim – Sen Gümüşhane Şube başkanı Şevki AŞKIN ve şube Yönetim kurulundan
Nabi PERKTAŞ, Hüseyin TÜRKFİLİZ, Türk Eğitim- Sen Torul ilçe
temsilcisi Birol KÜÇÜKÖNER ile
Torul YİBO müdürü Coşkun BOSTAN, Torul İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayri BOSTAN, Torul
Namık Kemal İ:Ö.O Md. Yrd. Eşref KELEŞ’in hazır bulundu. Çekler
merhum Mehmet ATASU’nun eşi

Aynur, oğulları Fatih ve Fahrettin ATASU’ya
verildi. Mehmet ATASU’nun büyük oğlu Fatih ATASU Türk eğitim-Sen’in gösterdiği sıcak
ilgiye teşekkür ederek “bizi unutmadığınız
için minnettarız” dedi.
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NEDEN SENDİKA ve NEDEN TÜRK EĞİTİM-SEN?

I: NEDEN SENDİKA?
Neden Sendika?
Çünkü; modern toplum demek, birçok niteliklerinin
yanında, insan’ın, ancak haklarıyla birlikte bir anlam
kazandığı, yâni “hak bilinci”nin her zamankinden
daha fazla yaygınlaşmış bulunduğu bir toplum demektir.
Beri yandan, bugüne kadar yaşanmış olan sayısız deneyim, böyle bir toplum yapısı içerisinde çalışanların haklarını aramasının en etkili yolunun güçlerini
birleştirmekten geçtiğini; buna karşılık, güçlerini birleştirmeksizin bireysel olarak hak aramaya kalkışanların çoğunlukla hüsrana uğradığını, bilgi, beceri ve
emeklerinin karşılığını hemen-hemen hiçbir zaman
alamadıklarını; her zaman için, kendi elleriyle ortaya
koymuş oldukları maddî ve mânevî değerlerinin ve
zenginliklerinin gasbedilmesine engel olamadıklarını; ister Kamu Sektörü ve ister Özel Sektör olsun,
işverenler tarafından aldatılmaya, kullanılmaya, istismar edilmeye, sömürülmeye ve bütün bunların yanında, emeklilik dönemlerinde de adetâ çöpe atılırcasına kaldırılıp atılmaya açık hedef teşkil ettiklerini
ve çok kere de mahkûm olduklarını çok açık ve seçik
olarak binlerce defa ispat etmiş bulunmaktadır.
İnsan, ancak haklarıyla birlikte bir anlam kazandığına göre, haklarının alınabilmesi için ne yapılmalıdır?
Yine bugüne kadar yaşanmış olan sayısız deneyim
açık ve seçik olarak göstermiştir ki, bu sorunun tek
doğru cevabı ve bu problemin tek ve zorunlu çözüm
yolu, güç birleştirmenin en etkin yöntemi olan “Sendikacılık”tır. Geçimlerini “para sermayesi” ile değil
de “bilgi, beceri ve emek sermayesi” ile sağlayan
büyük kitleler için bunun dışındaki diğer her yoldan
elde edilecek başarılar hem verimsiz, kısır, sistemsiz, tesadüflere bağlı ve hem de gelip-geçici olmaya
mahkûmdur.
Şu hâlde yapılacak olan şey, bilgisi, becerisi ve emeği ile geçindiği hâlde, hâlâ “Sendika”yı korkulacak
bir şey gibi gören ve hâlâ sendika üyesi olmayı risk
almak zanneden çalışanların, bu yaptıklarının aslında mesleklerine saygı duymamak, kendi haklarına
saygı duymamak ve zihninde hak arama bilinci yeterince uyanmış olmamak olduğunu farkederek en kısa

zamanda sendikalı olmaları ve sendikalı olanların da
sendikalarıyla organik bağlarını sıkılaştırmalarıdır.
Çünkü, sendikasız çalışan, hakları işverenin insafına
kalmış yetim ve öksüz çocuk demektir.
Evet: Sendika; ama hangi sendika?
II. NEDEN TÜRK EĞİTİM-SEN?
Çünkü:
1: İlkin: Türk Eğitim-Sen, on üç yılı aşkın mücâdele
dolu şerefli geçmişinde, çok zorlu ortamlara ve çok
büyük engellere rağmen, kendisini, genel olarak hayatını bilgisi, becerisi ve emeği ile kazanan büyük
kitlelerde hak arama bilincini yaygınlaştırmada ve
haklarını aramada elde etmiş olduğu olağanüstü
başarısı ile isbat etmiş olduğu gibi; özel olarak da,
temsilcisi olduğu Eğitim İşkolu’nda ilkokuldan üniversiteye varıncaya dek, öğretmeni, akademisyeni,
memuru, hizmetlisi ile tüm eğitim, öğretim ve bilim
câmiası mensuplarının haklarını aramada da en ön
safta, en yüksek azim ve en büyük fedâkârlıklarla en
etkili mücâdeleyi yürütmüştür ve yürütmeye devam
etmektedir.
2: İkinci olarak: Türk Eğitim-Sen, bütün bu müddet
zarfında, her türlü samimî eleştiriye açık olmuş, sürekli olarak kendisini de yenilemiş, yeniden üretmiş
ve Türk sendikacılık anlayışında bir zihniyet devrimi
yapmaya çalışmıştır ki çok önemli mesafelerin alındığı bu devrim de “ilkeli sendikacılık” olarak özetlenebilir.
3: Türk Eğitim-Sen, “İlkeli Sendikacılık” ile şunları
savunmakta ve uygulamaktadır:
• Her şeyden önce, Sendikacılık, bir “meslek kuruluşu”dur; bir ideolojik kamplaşma, bir ideolojik kabilecilik değildir; olamaz, olmamalıdır. İşte öncelikle bir
“meslek kuruluşu” olmayı 1 numaralı temel ilke olarak kabul eden Türk Eğitim-Sen, belirli bir ideolojiye,
belirli bir siyâsî tercîhe duruşa sahip kişilerin değil,
Eğitim İşkolu’nda bilgisi, becerisi ve emeği ile çalışan
herkesin sendikasıdır; hep böyle olmuştur, bundan
böyle de bu çizgisinden sapma göstermeyecektir.
• Türk Eğitim-Sen, bunun içindir ki, hiçbir siyâsî parti
ve/ya hizip ile en ufak bir özel teması bulunmamayı;

bütün siyâsî kuruluşlara aynı mesafede durmayı en
temel bir ilke olarak kabul etmiştir ve bugüne kadar
da bu ilkesinden taviz vermemiştir.
• Türk Eğitim-Sen’i diğerlerinden temelde ayıran bir
diğer önemli ilke de, “hak” kavramı yanında “görev”
kavramını da ihmal etmeyen; daha doğru bir anlatımla, hakların ve görevlerin bir bütünlük oluşturduğunu temel prensip olarak kabul eden bir “haklar
ve görevler bütünlüğü ahlâkı” felsefesi geliştirmiş
olmaktır. Ne yazık ki, genelde hep gözardı edilen bu
çok mühim hususu son derece önemsediğimizi bir
kere daha vurgulamak isteriz: Hep haklarından söz
eden ama görevlerinden söz etmeyen bir düşünce ve
bu düşünceye dayalı sendikacılık, ancak, hep “almaya” yönelmiş, ama “vermeyi” düşünmeyen oportünist bir sendikacılık olabilir; başka birşey değil! Türk
Eğitim-Sen’in “haklar ve görevler bütünlüğü ahlâkı”
felsefesine göre: Bizlerin çok yüce ve dokunulamaz,
herkesin saygı göstermesi gereken haklarımız vardır;
ama, aynı zamanda ailemize, akrabalarımıza, komşularımıza olduğu gibi, toplumumuzun bütününe
karşı da çok yüce ve dokunulamaz, mutlaka saygı
göstermemiz gereken görevlerimiz de vardır: Her
çalışanın “hakkını” tam olarak talep edebilmesi için
“görevini” tam olarak yerine getirmesi bu ilkenin kaçınılamaz ve zorunlu bir sonucudur.
• Türk Eğitim-Sen, yine bu ahlâk anlayışının kaçınılmaz ve zorunlu bir sonucu olarak, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünü, bağımsızlık ve özgürlüğünü
korumayı ve her türlü bölücü ve yıkıcı faaliyetlerin
karşısında kaya gibi dimdik durmayı da bütün görevlerin üstünde en kutsal görev olarak kabul etmektedir.
• Ve son olarak da, Türk Eğitim-Sen, bütün bu yüksek insanlık ideallerinin , bağımsız ve özgür ülkemizde gerçekleştirilmesinin ancak ve yalnız demokratik
sistemde mümkün olabileceğinin bilincinde olarak
“demokrasi”yi sonuna kadar savunmayı; hak ararken haksızlık yapmamak ve haksız konumuna düşmemek için meşrûiyet çizgisinden sapmamayı da
çok önemli ve kesnilikle vazgeçilemez bir başka ilke
olarak savunmuş ve uygulamıştır ve bundan böyle de
savunmaya ve uygulamaya devam edecektir.

TÜRK EĞİTİM-SEN LÜLEBURGAZ TEMSİLCİLİĞİ TÜRKÜ VE ŞİİR GECESİ DÜZENLEDİ
Yaklaşık yüz elli kişinin katıldığı gecede, Türk EğitimSen üyesi ve İstiklâl İlköğretim Okulu Müdürü Murat
KAYA hem bağlamasıyla hem de söylediği güzel türkülerle dinleyenleri coşturdu. Bu arada Lüleburgaz
Anadolu Lisesi öğrencisi Ayça KAYA da türkülerle
eşlik etti. İlköğretim öğrencisi Aytuğ KAYA ise İstiklâl
Marşımızın tamamını ezbere okuyarak dinleyenleri
duygulandırdı. Lüleburgaz Lisesi Edebiyat Öğretmeni

Mürvet CENİK de kendi şiirlerini seslendirerek geceye renk kattı.
Türk Eğitim-Sen Lüleburgaz Temsilcisi Recep GÜDER, slayt gösterisi desteğinde yaptığı konuşmada;
Lüleburgaz Temsilciliği olarak altı yıllık bir geçmişe
sahip olduklarını, otuz kişiyle yola çıktıklarını, Eylül 2005’te yüz yetmiş civarında olan üye sayısının
Nisan 2006 itibariyla iki yüz on’a ulaştığını, üye kayıtlarının devam ettiğini, her geçen gün Türk
Eğitim-Sen ailesine yeni üyelerin dahil olduğunu, Mart 2006’da Kadınlar Komisyonu’nu
kurduklarını ve Lüleburgaz Türk Eğitim-Sen
üyesi bayan üyelerin sayısının yetmişe ulaştığını, bu arada Türk Eğitim-Sen Lüleburgaz
Temsilciliği olarak 6 Mayıs 2006 Cumartesi
günü Çanakkale Gezisi, 20 Mayıs 2006 Cumartesi günü de üniversitede okuyan yoksul
öğrencilere maddi yardımda bulunmak ama-

cıyla Kadınlar Komisyonu’nun öncülüğünde kermes
düzenleyeceklerini söyledi. Bu gecenin, üyeler arasındaki kaynaşmayı ve dayanışmayı artıracağını, faaliyetlerinin bundan sonra da artarak devam edeceğini ifade ederek sözlerini bitirdi.
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DOĞUMLAR
1- Adana 1 nolu şube üyelerinden Bekir
KORKUTAN’ın oğlu olmuştur.
2- Adana 1 nolu şube üyelerinden Orhan
DEMİR’in kızı olmuştur.
3- Adana 1 nolu şube üyelerinden Yunus
KUZUDİŞLİ’nin oğlu olmuştur.
4- Adana 1 nolu şube üyelerinden Mehmet
Ali BOZ’un kızı olmuştur.
5- Adana 1 nolu şube üyelerinden Azime
ŞAHİN’in kızı olmuştur.
6- Adana 1 nolu şube üyelerinden Çetin
KARAKUŞ’un oğlu olmuştur.
7- Adana 1 nolu şube üyelerinden DavutSerap ÖZKAN’ın kızı olmuştur.
8- Adana 1 nolu şube üyelerinden Sema
GEÇMİŞ’in kızı olmuştur.
9- Amasya Şubesi Suluova Temsilciliği üyelerinden Mehmet ALTINTAŞ’ın kızı olmuştur.
10- Amasya Şubesi Suluova Temsilciliği üyelerinden Kemal KAPLAN’ın çocuğu olmuştur.
11- Amasya Şubesi Suluova Temsilciliği üyelerinden Turan GÜL’ün çocuğu olmuştur.
12- Aksaray şubesi eski Mali Sekreteri Mustafa ALTINSOY’un oğlu olmuştur.
13- Aksaray şubesi üyelerinden Vedat
BAŞER’in kızı olmuştur.
14- Aksaray şubesi üyelerinden Oktay
GÜMÜŞSOY’un oğlu olmuştur.
15- Balıkesir 2 nolu şube üyelerinden Remzi
ORHANLI’nın oğlu olmuştur.
16- Bitlis şubesi üyelerinden Seyhan
ALADAĞ’ın oğlu olmuştur.
17- Bitlis
şubesi
üyelerinden
Zeynel
DOĞANAY’ın oğlu olmuştur.
18- Çanakkale şubesi Çan Temsilciliği üyesi
Hakan HANGÜL’ün kızı olmuştur.
19- Çanakkale şubesi Çan Temsilciliği üyelerinden Kadir ÖZGÜL’ün kızı olmuştur.
20- Erzincan şubesi üyelerinden Muammer
AKSUN’un oğlu olmuştur.
21- Erzincan şubesi üyelerinden Erdal
AYDIN’ın oğlu olmuştur.
22- Hatay 1 nolu şube üyelerinden Kürşat
ERGEN’in oğlu olmuştur.
23- Hatay 1 nolu şube üyelerinden Bayram
DENK’in kızı olmuştur.
24- Hatay 2 nolu şube Dörtyol Temsilciliği
üyelerinden Bilge-Servet AKA’nın oğlu olmuştur.
25- Hatay 2 nolu şube Dörtyol Temsilciliği
üyelerinden Ragıp GÜNEŞ’in çocuğu olmuştur.
26- Hatay 2 nolu şube Dörtyol Temsilciliği
üyelerinden Fatih SAYGILI’nın çocuğu olmuştur.
27- Hatay 2 nolu şube Dörtyol Temsilciliği
üyelerinden Ahmet Hulusi BOR’un çocukları olmuştur.
28- Samsun 1 nolu şube Tekkeköy İlçe Temsilciliği yönetim kurulu üyesi Bülent
TUNCER’in oğlu olmuştur.
29- Siirt il temsilciliği üyelerinden Rıfat
CAN’ın oğlu olmuştur.
30- Siirt il temsilciliği üyelerinden Mali Sekreteri Hasan KISACIKOĞLU’nun kızı olmuştur.
31- Siirt il temsilciliği üyelerinden Doğan
KAYIKLIK’ın kızı olmuştur.
32- Siirt il temsilciliği üyelerinden Nihat
TOĞRULCAN’ın oğlu olmuştur.
33- Sinop
şubesi
üyelerinden
Pelin
POYRAZ’ın çocuğu olmuştur.
34- Sinop
şubesi
üyelerinden
Aydın
YÜKSEL’in çocuğu olmuştur.
35- Sinop şubesi üyelerinden Murat USTA’nın
çocukları olmuştur.
36- Karabük şubesi üyelerinden Cemil
YAZICI’nın çocuğu olmuştur.
37- Kayseri 2 nolu şube üyelerinden Bekir

EVLENENLER

AY’ın çocuğu olmuştur.
38- Kayseri 2 nolu şube üyelerinden Osman
YÜCEL’in çocuğu olmuştur.
39- Kayseri 2 nolu şube Öğretim Görevlisi
Şevki KILIÇ’ın çocuğu olmuştur.
40- Kayseri 2 nolu şube üyelerinden Eray
VURAL’ın çocuğu olmuştur.
41- Konya 1 nolu şube üyelerinden Şengül
KUMAŞ’ın kızı olmuştur.
42- Konya 1 nolu şube üyelerinden Bürol
KUMAŞ’ın kızı olmuştur.
43- Konya 1 nolu şube üyelerinden Ali
TOPAK’ın kızı olmuştur.
44- Konya 1 nolu şube üyelerinden Abdullah
EBRET’in oğlu olmuştur.
45- Konya 1 nolu şube üyelerinden
M.Gökhan KAYA’nın kızı olmuştur.
46- Konya 1 nolu şube üyelerinden Süleyman KIZILALTIN’ın kızı olmuştur.
47- Konya 1 nolu şube üyelerinden Mustafa
TOKER’in kızı olmuştur.
48- Kütahya şubesi Gediz Temsilciliği üyelerinden Metin-Rukiye AYDIN’ın kızı olmuştur.
49- Kütahya şubesi Gediz Temsilciliği üyelerinden Mustafa-Hülya SERT’in kızı olmuştur.
50- Kütahya şubesi Gediz Temsilciliği üyelerinden Feczi-Sevinç YILDIZ’IN oğlu
olmuştur.
51- Kütahya şubesi Gediz Temsilciliği üyelerinden
Mehmet-Reyhan KALE’nin oğlu olmuştur.
52- Kütahya şubesi Gediz Temsilciliği üyelerinden Kamile-Kenan AÇIKGÖZ’ün kızı
olmuştur.
53- Kütahya şubesi Gediz Temsilciliği üyelerinden Ayşe-Cihan KÜÇÜKAYDIN’ın
oğlu olmuştur.
54- Kütahya şubesi Gediz Temsilciliği üyelerinden İbrahim-Fevziye ASLAN’ın kızı olmuştur.
55- Kırklareli şubesi üyelerinden Ergin AKA’
nın kızı olmuştur.
56- Kırklareli şubesi Lüleburgaz Temsilciliği
üyelerinden Kasım-Fadime KONAK’ın
kızları olmuştur.
57- Kırklareli şubesi Lüleburgaz Temsilciliği üyelerinden Ayşe-Salim DALGIÇ’ın
oğulları olmuştur.
58- İzmir 2 nolu şube üyelerinden Ayten-Yunus SARIIŞIK’ın oğlu olmuştur.
59- İzmir 2 nolu şube üyelerinden Pınar-Deniz YABAN’ın kızı olmuştur.
60- İzmir 2 nolu şube üyelerinden Oya-Mehmet ATAK’ın oğlu olmuştur.
61- İzmir 2 nolu şube üyelerinden Kübra-Nezir DÖLEK’in kızı olmuştur.
62- Manisa şubesi üyelerinden Sibel-Levent
ŞENOL’un kızları olmuştur.
63- Manisa şubesi üyelerinden
USLU’nun kızı olmuştur.

Erdoğan

64- Nevşehir şubesi üyelerinden Ömer Osman TAŞTEPER’in kızı olmuştur.
65- Tekirdağ şubesi üyelerinden
ÖZEN’in çocuğu olmuştur.
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Hasan

66- Tekirdağ şubesi üyelerinden   İsmail
URLU’nun kızı olmuştur.
67- Trabzon 1 Nolu Şube Başkanı Coşkun
DİLBER’in kızı olmuştur.
68- Kayseri 2 nolu şube üyelerinden Emine
BERBER’in çocukları oldu.
69- Nevşehir şubesi üyelerinden TOPUZ’un
oğlu olmuştur.
70- Nevşehir şubesi üyelerinden Necdet
KOPARTAN’ın oğlu olmuştur.

1- Adana 1 nolu şube üyelerinden Zuhal
İZGİ evlenmiştir.
2- Adana 1 nolu şube üyelerinden Fatma
BESEN evlenmiştir.
3- Adana 1 nolu şube üyelerinden Handan
AVCILAR evlenmiştir.
4- Adana 1 nolu şube üyelerinden Murat
İNCE evlenmiştir.
5- Adana 1 nolu şube üyelerinden Mehmet
BÜYÜMEZ evlenmiştir.
6- Amasya şubesi Suluova Temsilciliği üyelerinden Sabri KOÇER’in kızı evlenmiştir.
7- Bitlis şubesi üyelerinden Volkan ENGİN
evlenmiştir.
8- Bursa 1 nolu şube üyelerinden Ferhat ER-

DOĞAN evlenmiştir.
9- İzmir 2 nolu şube üyelerinden Tuğba Sevil TANSEL evlenmiştir.
10- İzmir 2 nolu şube üyelerinden Murat ÇELİMLİ evlenmiştir.
11- Konya 1 nolu şube üyelerinden Süleyman KARABULUT evlenmiştir.
12- Konya 1 nolu şube üyelerinden Yunus
ERGİN evlenmiştir.
13- Siirt şubesi üyelerinden Abdullah KAYA
evlenmiştir.
14- Aydın-Germencik Temsil üyelerinden
Neşe AYDIN evlenmiştir.

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI
1- Adana 1 nolu şube üyelerinden Hacer
ÖZCAN’ın annesi vefat etmiştir.
2- Adana 1 nolu şube üyelerinden Mehmet
Uğur ONUR’un babası vefat etmiştir.
3- Adana 1 nolu şube üyelerinden Hatice
KIVANÇ’ın kayınpederi vefat etmiştir.

rinden Muhammet KAHRAMAN’ın annesi vefat etmiştir.
29- Hatay 1 nolu şube üyelerinden Uğur
YURTTAGÜL’ün annesi vefat etmiştir.
30- Hatay 2 nolu şube Dörtyol Temsilciliği

4- Adana 1 nolu şube üyelerinden Seda
UĞURLU’nun amcası vefat etmiştir.

üyelerinden Mesut CENGİZ’in babası

5- Adana 1 nolu şube üyelerinden Aysun
ALBAYRAK’ın babası vefat etmiştir.

31- Hatay 2 nolu şube Dörtyol Temsilciliği

6- Adana 1 nolu şube üyelerinden Üzeyir
YAĞCI’nın kayınpederi vefat etmiştir.
7- Adana 1 nolu şube üyelerinden Tülay
YILMAZGİL’in annesi vefat etmiştir.
8- Adana 1 nolu şube üyelerinden Mustafa
DOĞDU’nun annesi vefat etmiştir.
9- Adana 1 nolu şube üyelerinden Adnan
ÖTER’in babası vefat etmiştir.
10- Ankara 2 nolu şube üyelerinden Macit
GÜNGÖR’ün annesi vefat etmiştir.
11- Ankara 2 nolu şube üyelerinden Yüksel
POLAT’ın ablası vefat etmiştir.
12- Amasya Şubesi Suluova Temsilciliği üyelerinden Hüseyin ÜÇOK’un oğlu vefat
etmiştir.
13- Amasya Şubesi Suluova Temsilciliği üyelerinden Kemal KAPLAN’ın babası vefat
etmiştir.
14- Aksaray şubesi üyelerinden İlhan
GÖRKEM’in babası vefat etmiştir.
15- Aksaray şubesi üyelerinden Yakup
SANDAL’ın babası vefat etmiştir.
16- Bursa 1 nolu şube üyelerinden İbrahim
DEMİRÖZ vefat etmiştir.
17- Bursa 1 nolu şube üyelerinden İsmail
AKBABA’nın vefat etmiştir.
18- Bursa 1 nolu şube üyelerinden Mehtap
GÜLDÜREN’in annesi vefat etmiştir.
19- İzmir 2 nolu şube üyelerinden Hüseyin
CANDEMİR’in amcası vefat etmiştir.
20- İzmir 2 nolu şube üyelerinden Sabriye
UNCU’nun annesi vefat etmiştir.

vefat etmiştir.
üyelerinden Mehmet YILDIRIM’ın kayınbabası vefat etmiştir.
32- Eskişehir

şubesi

üyelerinden

Ali

GÜNEŞ’in babası vefat etmiştir.
33- Eskişehir

şubesi

üyelerinden

Suna

SOFUOĞLU’nun abisi vefat etmiştir.
34- Erzincan

şubesi

üyelerinden

Bedir

ATICI’nın babası vefat etmiştir.
35- Samsun 1 nolu şube üyelerinden Önder
YALDIZLI’nın eşi vefat etmiştir.
36- İzmir 3 nolu şube üyelerinden Zafer
YILMAZ’ın babaannesi ve halası vefat etmiştir.
37- Konya 1 nolu şube üyelerinden Rüstem
ERTUĞRUL’un kayınbabası vefat etmiştir.
38- Kayseri 2 nolu şube üyelerinden Osman
UMAÇ vefat etmiştir.
39- Kayseri 2 nolu şube üyelerinden EmineYavuz BERBER’in babaları vefat etmiştir.
40- Kütahya şubesi Gediz Temsilciliği üyelerinden Fazlı-İsmihan AYHAN’ın dedesi
vefat etmiştir.
41- Manisa şubesi üyelerinden Asım AKSOY
vefat etmiştir.
42- Nevşehir

şubesi

üyelerinden

Metin

BEDEL’in babası vefat etmiştir.

21- İzmir 2 nolu şube üyelerinden Hasan
KOÇ’un kayınvalidesi vefat etmiştir.

43- Nevşehir şubesi üyelerinden Mustafa

22- İzmir 2 nolu şube üyelerinden Ali
ÇAMUR’un babası vefat etmiştir.

44- Nevşehir

23- İzmir 2 nolu şube üyelerinden Hüseyin
YURDAKUL’un abisi vefat etmiştir.
24- İzmir 2 nolu şube üyelerinden Hasbi
TEZ’in babası vefat etmiştir.
25- İzmir 2 nolu şube üyelerinden Salih Zeki
DEMİRAY’ın kayınvalidesi vefat etmiştir.
26- İzmir 2 nolu şube üyelerinden Cumaali
SEHER’in kardeşi vefat etmiştir.
27- Çankırı şubesi üyelerinden Çetin UYAR’ın
babası vefat etmiştir.
28- Denizli şubesi Tavas Temsilciliği üyele-

ERTÜRK’anneanesi vefat etmiştir.
şubesi

üyelerinden

Tevfik

KARAASLAN’ın kayınvalidesi vefat etmiştir.
45- Aydın-Germencik

Temsil

üyelerinden

Mustafa UYSAL’ın annesi vefat etmiştir.
46- Ankara 2 nolu şubesi üyelerinden Sadiye
İSKENDER’in babası vefat etmiştir.
47- Adana 3 nolu şube yönetim kurulu üyesi
Rafet DIVARCI’nın kardeşi, nişanlısı ve
annesi vefat etmişlerdir.

