25 KASIM’A VATANDAŞTAN
TAM DESTEK GELDİ
Türkiye Kamu-Sen 25 Kasım’da çalışmama hakkını kullanarak ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemi yapmıştı.
Kamuoyu araştırma Şirketi Konsensüs Araştırma ve
Danışmanlık’ın yaptığı ankette Türkiye Kamu-Sen’in grevli
ve toplu sözleşmeli sendika hakkı için Kasım ayında başlattığı eylemlere vatandaşın yüzde 82’sinin destek verdiği ortaya
çıktı. “Türkiye Gündemi-Aralık 2009” başlıklı anket için 23-30
Aralık arasında 81 ilde, 16 yaş üstü 750”si erkek, 803ü kadın
toplam 1553 kişiyle ‘Telefon anketi yöntemi”yle görüşüldü.
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Genel Başkan İsmail KONCUK :

“EĞİTİM ÇALIŞANLARI ADINA SAYIN BAKAN’A
VERDİĞİMİZ KARNE İÇ AÇICI DEĞİL”
Öğretim yılının birinci kanaat döneminin
sona ermesi vesilesiyle bir değerlendirme yapan Genel Başkan İsmail KONCUK, MEB’in
uygulamalarının, beklentileri karşılamadığını
belirterek “ Sayın Çubukçu’ya verdiğimiz karne
göstermektedir ki, sayın Çubukçu, MEB’deki
olumsuzluklara müdahale edememiş; Hüseyin ÇELİK’in otomatik pilotunu devreden
çıkaramamış, insiyatif kullanamamıştır. Bu
karneyle Sayın Çubukçu’a ikaz veriyor ve
önümüzdeki dönemde çalışanlara karşı daha
duyarlı olmasını diliyoruz.” dedi.
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BANKA PROMOSYONLARININ
TAMAMININ DAĞITILMASI İÇİN
YAZI HAZIRLANIYOR
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HÜSEYİN ÇELİK, NİMET ÇUBUKÇU’YA
ACEMİ Mİ DEMEK İSTEDİ?
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BAKAN ÇUBUKÇU’NUN KARNE NOTLARI
KIRIKLARLA DOLU
2009-2010 eğitim-öğretim yılının ilk yarı yılı sorunlarla sona
eriyor. Bilindiği gibi eğitim camiası 2009-2010 eğitim-öğretim
yılına Milli Eğitim Bakanı Nimet
ÇUBUKÇU ile başladı. Görevini
ÇUBUKÇU’ya devreden Hüseyin ÇELİK ardında usulsüz atamalar, kadrolaşmalar, vekâleten
yönetilen kurumlar, kölelik sistemini andıran öğretmen istihdamı, eğitim çalışanları ile kötü
ilişkiler ve daha sayamadığımız
birçok olumsuzluk bıraktı. Bu
nedenle Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun işi gerçekten çok zordu. Üstelik Hüseyin
ÇELİK, milli eğitimin otomatik
pilota bağlandığını söyleyerek,
eğitimde işlerin yine aynı şekilde
yürüyeceğinin sinyalini vermişti.
Türk Eğitim-Sen olarak
her şeye rağmen, Sayın Nimet
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK, sendikamızın Milli Eğitim Bakanı
ÇUBUKÇU’dan
umutluyduk.
Nimet ÇUBUKÇU için hazırladığı karneyi basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı.     
ÇUBUKÇU’nun eğitimde yaşanan yanlışlıklara karşı gerekealımında binlerce sözleşmeli öğretmen kadroya geçmiştir.
ni yapacağını düşünüyorduk. Ancak yanıldığımızı bugün çok Dolayısıyla sözleşmeli öğretmenlerin eğitim verdiği okullardaha iyi anlıyoruz.
da bugün öğretmen sıkıntısı yaşanmaktadır. Bu da öğrenYILDA BİR KEZ SADECE 40 BİN ÖĞRETMEN ATA- cilerin eğitiminin aksamasına yol açmaktadır. İşte tüm bu
MASININ YAPILMASI İYİ NİYETLİ BİR YAKLAŞIM nedenlerden dolayı Şubat’ta öğretmen ataması mutlaka yaDEĞİLDİR
pılmalıdır. Şubat ayında öğretmen ataması yapılmaması öğretTürkiye’de milli eğitim sistemi ne yazık ki dünya yarışın- men adaylarını mağdur etmekten ve öğretmen açığı sorununu
da çok geridedir. Okullarımız gerek fiziki mekân, gerekse ders çözümsüzlük olarak bırakmaktan başka bir işe yaramayacaktır.
araç-gereçleri açısından yeterli donanıma sahip değildir. OkulSÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERE KADRO SÖZÜ
lar, domuz gribinde de görüldüğü üzere salgın hastalıklara karşı BAKAN ÇUBUKÇU’YA HATIRLATILACAKTIR
hazırlıksızdır; öğrenciler, öğretmenler ve eğitim çalışanları sağMilli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU, sözleşmeli öğretlıksız ortamlarda eğitim-öğretim yapmaktadır. Derslik sayısı ih- menlere kadro sözü vermiş, ancak aylar geçmesine rağmen bu
tiyacı karşılamazken, öğretmen açığı OECD ülkeleri baz alın- söz yerine getirilmemiştir. Üstelik ÇUBUKÇU, her soru yödığında ilköğretim ve ortaöğretimde toplam 314 bin 505’tir. neltildiğinde sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesiyle
Bugün atama bekleyen öğretmen sayısı 310 bin iken, yeni ilgili Maliye Bakanlığı ile çalışmaların sürdüğünü söylemiştir.
mezunlarla birlikte bu rakam 360 bin’e çıkacaktır.
Öte yandan Maliye Bakanlığı, Bakan ÇUBUKÇU’yu yalanTüm bu gerçeklere karşın, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇU- larcasına bu yönde bir çalışma olmadığını açıklamıştır. Kime
BUKÇU, Şubat ayında öğretmen ataması yapılmayacağını, inanacağını şaşıran sözleşmeli öğretmenlerin umutları giderek
2010 yılında Ağustos ayında sadece 40 bin öğretmen alınaca- tükenmektedir.
ğını açıklamıştır. Bu, iyi niyetli bir yaklaşım değildir. Yılda
Eğitim camiası Milli Eğitim Bakanı’ndan artık konuyla
bir kez ve sadece 40 bin düzeyinde yapılacak öğretmen ata- ilgili net bir açıklama beklemektedir. Şayet sözleşmeli öğması hangi ihtiyacı karşılayacak, hangi beklentilere cevap retmenlerin kadroya alınması yönünde çalışma yoksa, Baverecektir? Şubat ayında atama yapılmadığı takdirde, Aralık kan ÇUBUKÇU, “görevimi yerine getiremedim” diyerek,
döneminde atama başvurusunda bulunmayan öğretmen istifa etmelidir.
adayları için süreç sıkıntılı olacaktır. Çünkü KPSS puanıKonunun en başından beri takipçisi olan Türk Eğitimnın geçerlilik süresi dolacak birçok öğretmen adayı bulunSen, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınması ve eğitim
maktadır. Bu öğretmen adayları, Şubat’ta da atama yapıçalışanlarının sorunlarını haykırmak için 13 Mart tarihinde
lacağı düşüncesiyle hareket ederek, Aralık ayında yapılan
büyük bir miting yapacaktır. Sözleşmeli öğretmenlerle biratamalara başvurmamıştır. Ayrıca 10 bin kadrolu öğretmen
likte Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı’nın kapısında hak
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arayacak olan sendikamız, Bakan ÇUBUKÇU’ya, verdiği
sözü hatırlatacaktır. 800 bin civarında eğitim çalışanının
liderliğine soyunan ÇUBUKÇU’nun bulunduğu makamın
hakkını vermesi ve sözleşmeli öğretmenlerin kadro sorununu çözmesi gerekmektedir.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERE DE İL EMRİNE
ATANMA HAKKI GETİRİLMELİDİR
Öğretmenlerin eş durumundan tayin hakkı yani il emri uygulaması, ne yazık ki sadece kadrolu öğretmenler için getirilmiş, sözleşmeli öğretmenlere üvey evlat muamelesi yapılmıştır.
Ailelerin parçalanmasına, eşlerin boşanmasına neden olan bu
durum, binlerce sözleşmeli öğretmeni olumsuz etkilemektedir.
Sendikamız, sözleşmeli öğretmenlere de il emrine atanma
hakkı getirilmesi için dilekçe kampanyası başlatmıştır. Sözleşmeli öğretmenler, il emri uygulamasının kendileri için
de getirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na iletilmek
üzere İl Milli Eğitim Müdürlüklerine dilekçe yazmıştır.
Umuyoruz ki, Bakanlık daha fazla zaman kaybetmeden sözleşmeli öğretmenleri eşleriyle, aileleriyle birleştirir. Çünkü
eşinden, çocuklarından ayrı görev yapmak zorunda kalan
öğretmenlerle başarının yakalanması, sağlıklı bir eğitimöğretim yapılması mümkün değildir.
ÇUBUKÇU, USULSÜZ ATAMALARLA MÜCADELEDE SINIFTA KALDI
Türk Milli Eğitimi Hüseyin ÇELİK döneminde usulsüz atamalarla tanıştı. Adam kayırma, kadrolaşma en çok Hüseyin ÇELİK döneminde yaşandı. Hatta ÇELİK, giderayak 1000 kişiyi
usulsüz olarak atadı. Bu atamalar sendikamız tarafından birer
birer yargıya taşındı. Yargı bu atamaları iptal ederken, Türk
Eğitim-Sen olarak Nimet ÇUBUKÇU’dan usulsüz atamaların
tamamını iptal etmesini istemiştik. Ancak Bakanlık, sadece yargının onay vermediği atamaları iptal edeceğini açıkladı. Durum
böyle olunca, eğitim çalışanlarının Bakan ÇUBUKÇU’ya
olan güveni zedelendi. Son olarak sendikamız, Milli Eğitim
Bakanı Nimet ÇUBUKÇU döneminde de usulsüz atama yapıldığını belgeledi. Türk Eğitim-Sen, bazı sözleşmeli öğretmenlerin atama takvimi dışında eş durumundan atamasının yapıldığını ortaya çıkardı. İşte tüm bu gelişmeler, Bakan
değişse dahi, AKP’nin eğitim politikalarının değişmediğini,
eğitimde ciddi bir kadrolaşmanın yaşandığını, yozlaşmanın
olduğunu ve usulsüz atamalar nedeniyle eğitim çalışanları
arasında çalışma barışının bozulduğunu ortaya koymaktadır.
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BAKAN ÇUBUKÇU EĞİTİMİ OTOMATİK PİLOTTAN ÇIKARAMADI
Göreve gelmesinin üzerinden yaklaşık 9 ay geçmesine
karşın, Bakan ÇUBUKÇU, eğitimi otomatik pilottan çıkaramamıştır. Hüseyin ÇELİK döneminde süren yanlış düzen
bugün de aynen devam etmektedir. Bu durum eğitimcileri kaygılandırmaktadır. ÇUBUKÇU verdiği sözleri yerine
getirmemiş, eğitimin sorunlarını çözmede kararlı davranamamıştır. Bu dönemde eğitim çalışanlarının gerek özlük, gerekse maddi haklarında herhangi bir iyileştirme yapılamamıştır.
Öğretmen, memur, hizmetli, daktilograf, teknisyen v.b. eğitim
çalışanları bugün hak ettikleri konumda değildir. OECD 2009
eğitim raporuna göre; OECD ülkelerinde ilköğretimde göreve
yeni başlayan bir öğretmen yılda 28 bin 687 dolar, en üst derecedeki bir öğretmen ise 47 bin 747 dolar kazanmaktadır.
Lüksemburg’da göreve yeni başlayan bir öğretmen yılda 49
bin 902 dolar, en üst derecede görev yapan bir öğretmen 101 bin
707 dolar; Almanya’da göreve yeni başlayan bir öğretmen yılda
43 bin 387 dolar, en üst derecedeki öğretmen 57 bin 630 dolar;
Kore’de göreve yeni başlayan bir öğretmen yılda 31 bin 717
dolar, en üst derecedeki öğretmen 87 bin 745 dolar; İngiltere’de
göreve yeni başlayan bir öğretmen yılda 30 bin 172 dolar; en üst
derecedeki öğretmen 44 bin 507 dolar kazanmaktadır. OECD
2009 yılı eğitim raporuna göre Türkiye’de en düşük derecede
görev yapan öğretmen yılda 14 bin 63 dolar, en yüksek derecedeki öğretmen ise 17 bin 515 dolar kazanmaktadır.
Yönetici atamaları konusunda Milli Eğitim Bakanlığı geç
de olsa kılavuz yayımlamış ve atama takvimi belirlemiştir. Bu,
Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun ilk ve tek başarılı
icraatıdır. Yönetici atama kılavuzuna göre, müdürlük, müdür
başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı ile ilgili tüm iş ve işlemler, 17 Mart 2010 tarihine kadar tamamlanmış olacaktır. Ancak
Bakanlık, yönetici atamaları konusunda çok yavaş davranmıştır. Bakanlık, kendi yandaşlarını görevde tutma uğruna, kariyer
ve liyakat ilkelerini göz ardı etmiştir. Bugün Türkiye’de 25
bin eğitim kurumunun vekâleten yönetilmesi çok acı bir durumdur. Eğitim kurumlarının bunca zaman ehil olmayan
kişilerin eline bırakılmış olması Milli Eğitim Bakanlığı’nın
ayıbıdır. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı’nın il ve ilçe
şube müdürleri atamalarına da harekete geçmesi gerekmektedir. Çünkü il ve ilçe şube müdürleri atamalarında
Bakanlık, çözüm merci gibi değil, sorun merci gibi davranmaktadır. Danıştay 2. Dairesinin 12.05.2009 tarihli ve Esas
2009/602 sayılı kararı ile görevler arası geçişi düzenleyen Milli
Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan De-

Şubat 2010

TÜRKİYE KAMU-SEN

TÜRK EĞİTİM-SEN

4
ğişikliği Yönetmeliğinin 25’inci Maddesinin 1/c bendinde yer
alan “şube müdürlüğü” ibaresinin yürütmesi durdurulduğundan, 2006 yılından sonra söz konusu maddeye göre ataması yapılan tüm şube müdürlerinin ataması iptal edilmeli,
görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile ilgili takvim bir an
önce başlatılmalıdır. Artık Bakanlık keyfi uygulamaları bir
kenara bırakarak, vekâleten yönetici dönemini tamamen
kapatmalıdır.
Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı’nın 5 yıllık hedefleri
arasında dershaneleri özel okullara dönüştürmek bulunmaktadır. Bu, eğitim-öğretimi ticarileştirmek anlamına gelecektir.
Dershanelerin özel okullara dönüştürülmesi konusunda
atılacak en küçük bir adım, milli eğitimde özelleştirmenin
önünü açacaktır. Türk Eğitim-Sen olarak eğitimin ticaretleştirilmesine ve bu yönde yapılacak çalışmalara tamamen
karşıyız. Milli Eğitim Bakanlığı, mevcut kaynaklarını özel
okullar ya da dershaneler yerine, devlet okullarına aktarmalı ve eğitimin asli sorunlarını çözmek için kullanmalıdır.
Milli Eğitim Bakanlığını, amacı belli olmayan bu uygulamadan bir an önce vazgeçmeye çağırıyoruz.
BAKAN ÇUBUKÇU’NUN KARNE NOTLARI KIRIKLARLA DOLU
Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun ilk karnesi,
eğitimde yaşanan ve çözümsüz kalan birçok sorun nedeniyle kırıklarla doludur. ÇUBUKÇU’nun dersleri 100 üzerinden
değerlendirilmiştir. Bakan ÇUBUKÇU; öğretmen açığının
giderilmesi, öğretmen atamaları, okullarda hijyeni sağlayarak, öğrencileri ve eğitim çalışanlarını salgın hastalıklardan
korumak, verilen sözleri yerine getirme, eğitimin sorunları-

nı çözmede kararlılık ve beceri, hukuka uygun davranma,
eğitimi otomatik pilottan çıkarma, eğitimin çalışanlarının
maddi ve özlük haklarının iyileştirilmesi, Resim, Müzik ve
Beden Eğitimi derslerine gereken önemin verilmesi, eğitim
çalışanları ile ilişkiler, ders kitaplarının denetimi derslerinden “ 0” puan almıştır. Bakan ÇUBUKÇU; derslik açığının
giderilmesinden “ 15” puan, okullaşma oranlarının artırılmasından “ 10” puan, yönetici atamaları dersinden de “ 60”
puan almıştır.
Bakan ÇUBUKÇU’nun 100 üzerinden 100 aldığı dersler ise şunlardır: Güvencesiz öğretmen çalıştırma ( Kadrolu
öğretmenlik dışında öğretmen istihdam etme), Eşleri birbirinden ayırma, usulsüz atamalar, yandaş kayırmacılık ve
kadrolaşma, sendikalarla ilişkilerde taraf tutma.
Umuyoruz ki; Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU,
kendisi için hazırladığımız karneyi dikkate alarak, ikinci
dönem derslerine daha çok çalışır. Aksi takdirde, Bakan
ÇUBUKÇU da, Hüseyin ÇELİK ile aynı kaderi paylaşacaktır.
Bizler eğitimci olarak; eğitimin sorunlarını çözmekten aciz,
eğitim çalışanlarıyla sorunlu, kavgalı bir Bakan görmek istemiyoruz. Bizler, eğitimin yıllarca kanayan yaralarını tedavi eden,
eğitimcilere kucak açan, kendini onlardan biri olarak görüp,
onların sorunlarına kendi sorunuymuş gibi yaklaşan bir Bakan
görmek istiyoruz. Nimet ÇUBUKÇU’nun tüm bu söz ettiğimiz
olumsuzluklardan bir ders çıkaracağını ve eğitimin asıl meselelerine eğileceğine inanmak istiyoruz. Bilinmelidir ki; eğitim
camiası artık laf değil, icraat beklemektedir.

MEB GERİ ADIM ATTI, HAZİRANDA 10 BİN
ÖĞRETMEN ATAMASI VAR
Milli Eğitim Bakanlığı 2010 yaz dönemi öğretmen atamalarına ilişkin bir basın açıklaması yaparak, Haziran ayında 10 bin
öğretmen alınacağını açıklamıştır.
Bilindiği gibi, Türk Eğitim-Sen, Şubat’ta öğretmen ataması
yapılması konusunda ciddi bir tavır ortaya koymuştur. Konuyla
ilgili Milli Eğitim Bakanlığına yazı yazarak, Şubat’ta öğretmen
atamasının yapılmasının gerekliliğine dikkat çeken Genel Başkan İsmail KONCUK, son olarak Kanal B’de yaptığı konuşmada ataması yapılmayan öğretmenlerin büyük hüsran yaşadığını
ve recm edildiğini söylemiştir.
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Platformu da Şubat ayında öğretmen ataması yapılması konusunda büyük gayret sarfetmiştir. Şubat’ta 10 bin öğretmen alımı konusunda kamuoyunda
baskılar artınca, Milli Eğitim Bakanlığı geri adım atmak zorunda kalmıştır. Bakanlık, Haziran ayındaki atamalarda KPSS
sınavına giren öğretmen adaylarının herhangi bir hak kaybı
olmayacağını, aldıkları puanların Haziran ayındaki atamalarda
da geçerli olacağını açıklamıştır. Bu gelişmeyi önemsiyor ve
emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.
MEB’İN BASIN AÇIKLAMASI
2010 yılı öğretmen atamalarıyla ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.
Bakanlığımız, eğitim öğretim yılının kendi takvimine uy-

gun, sağlıklı bir şekilde işletilmesi adına bu yıl itibariyle yeni
bir uygulamaya geçeceğini ve öğretmen atama/görevlendirmelerinin 2010 yılı yaz döneminde gerçekleştirileceğini daha önce
duyurmuştu.
Bu çerçevede 2008-2009 yıllarında KPSS sınavına giren
ancak herhangi bir eğitim kurumuna yerleşemeyen öğretmen
adaylarımızın durumu göz önüne alınarak, 2010 yılındaki
10.000 öğretmen atamasının ilkinin Haziran ayı içerisinde yapılması Sayın Bakanımızın Maliye Bakanımız ile yaptığı görüşmeler sonucunda netleşmiştir. Böylece 2008-2009 yıllarında KPSS sınavına giren öğretmen adaylarımızın Şubat ayında
gerçekleştirilmeyecek atamadan ötürü her hangi bir hak kaybı
olmayacak, aldıkları puanlar Haziran ayındaki atama için de
geçerli olacaktır.
Buna ek olarak, geriye kalan kontenjanlar için ikinci öğretmen atamalarımız Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilecektir.
Söz konusu Ağustos atamasında öğretmen adaylarımız 2009
KPSS sonuçları ile ÖSYM tarafından Temmuz ayında yapılacak 2010 KPSS sonuçlarına göre başvuruda bulunabileceklerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
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AÇILIM VE DİL
Ulu Önder Atatürk’ün Türkçe için söylediği “ “Türk“demek
“dil“ demektir. Milliyetin çok belirgin niteliklerinden biri dildir.Türk Milletindenim diyen insan, her şeyden önce ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır.” sözü bugün içerisinde bulunduğumuz zamanlarda, birileri tarafından dilimiz üzerinde oynanan
oyunların ne anlama geldiğini ve bu ülke insanlarını bölme gayretlerinin hangi noktalarda olduğunun anlaşılması için doğru
okunması gereken bir sözdür. Bir milletin millet olabilmesinin
temel öğesi “dil”dir. Aynı coğrafyada yaşayan,aynı inançlara
bağlı,töresi,ananesi,geleneği bir olan bir milletin dili üzerinde
oynanan oyunların, bin yıllık kardeşliği bozmak isteyenlerin
amaçlarının nereler olduğunu; bu ülkenin gerçek sevdalıları ve
gerçek sahipleri tarafından çok iyi analiz edilmiş olup;bu yolun
sonunun uçurum olduğunun farkındadırlar. Bu ülkeyi bu uçuruma sürüklemek isteyenlerin oyunlarını bozacaklardır.
Soralım, bu oyunu oynayan büyük ağabeyler Amerika ve
AB’ye; Siz dilinizin bütün dünyada konuşulması için mücadele
verirken, başkalarının diline müdahale etme hakkını kendinizde
nasıl bulabiliyorsunuz?
Aslında cevabı çok basittir: Güçlü bir Türkiye, ne Amerika
ne de AB’nin işine gelmemektedir. Kaldı ki, AB ve İsrail dahi
büyük ağabeylerinin direktifleri doğrultusunda hareket etmekte
ve bölgelerinde ağabeyleri tarafından kendilerine verilen rolü
oynamaktadırlar. Bugün Afganistan’da ya da Irak’ta kimler vardır? Perde arkasında piyon olarak kimler kullanılmaktadır?
Oyun çok büyüktür. Ancak oyun sahnesi oyuncular için dardır. Aynı oyuncular bu oyunlarını tarihte bir çok defalar oynamaya kalkışmışlar,ancak oyunu bitirmeye nefesleri yetmemiştir, bugün ve sonsuza kadar da bu oyunun sonunu göremeyeceklerdir.
Oyunun yeni versiyonu “ dil “ üzerinedir. Bu ülkede etnik
kimlik tartışmalarının başlatıldığı günden bu güne bu tartışma
ülkenin en yetkili ağzı tarafından başlatılmıştır. İlk olarak Güneydoğu bölgemizde yaşayan yurttaşlarımızın “azınlık” statüsüne alınması konusu gündeme getirilmiştir. Azınlık statüsü
bu ülkede kimlere verilmiştir? Güneydoğu Anadolu Bölgesi
ve burada yaşayan insanlarımız neden azınlık olsunlar? Bizim
birbirimizden bir farkımız yoktur. Azınlıkların durumu ise çok
farklıdır.
Avrupa Birliği tarafından büyük ağabeylerden alınan direktifler doğrultusunda ikinci perde dil başlığıyla açıldı. Önce
Kürtçe kurslar düzenleyiniz denildi. Hükümet tarafından kabul
edilerek gerekli düzenlemeler tamamlandı ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Kürtçe kurslar açıldı.Bir süre sonra kursiyer
bulamayan dershaneler birer birer kapanmak zorunda kaldı. Aslında Avrupa Birliği sadece bunu istemedi bizden.Asıl istediği
de bu değildi. Okullarımızda okutulması temel istekti. Ancak
bu ülkenin gerçeklerinin farkında olanlar vardı. Onları yok sayarak yapılamazdı. O zaman gelin bir konsensüs sağlayalım.
Ne için? Kürtçe diye olmayan bir dilin neyini konuşalım? Neyini tartışalım? Ne yani şimdi devletin okullarında Kürtçe bilen
öğretmenler, devletin mahkemelerinde Kürtçe bilen hakimler,
savcılar; devletin hastanelerinde Kürtçe bilen doktorlar, hemşireler mi istiyorsunuz? Nasıl olacak bu iş? O zaman bu ülkenin
adını değiştirelim olsun bitsin.

Haçlı seferlerinden bugüne kadar bu topraklar hayallerini süslemiştir birilerinin. Orta Asya’dan
ve Avrupa’dan akınlara uğramış;
gerçek sahipleri gelince düğün
bayram olmuştur bu topraklarda.
Bu topraklarda o zamanlardan bu
günlere bu düğün havası
Sami ÖZDEMİR
sürmektedir. Sonsuza kadar
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri
da bu düğün devam edecektir. Kız alacak kız vereceğiz.
Düğünlerde kol kola halay çekeceğiz. Cenazelerde birlikte ağıtlar yakacağız.
Daha düne kadar birinci önceliğimiz türban değil miydi?
Büyük ağabeylerin, ülkenin içişlerine girmek, ülke bütünlüğünü ve ülkenin genel gidişatını değiştirmek, gündemi kendi
ayak oyunlarının fark edilmemesi için farklı yönlere çekmek
amacıyla oynadıkları bir oyundu. Oyun; üniversiteler, kamusal alan derken TBMM çatısı altında dahi oynandı. Ama hiçbir oyun tutmadı ve tutmayacakta. Bugün artık oynanmayan
bir oyun haline geldi türban oyunu. Çünkü biz 1000 yıldır bu
topraklarda aynı dili konuşmuşuz;onların konuştuklarını anlayamıyoruz, anlayamayacağız da. Onun için, ne dilimizle ne de
dinimizle uğraşmayınız. Gücünüz yetmez. Biliyorsunuz. Siz bu
dersi daha önce okudunuz.1915’de okuduğunuz dersin bilgilerini unutmuşsunuz anlaşılan. Unutmayınız ki, biz tarihten gelen
gücümüzle kendimiz olarak kaldık ve kendimiz olarak kalacağız; unuttuğunuz dersin işlenmemiş konuları varmış; onları da
istediğiniz zaman anlatırız. Yüce Türk Milleti, ne dilinden nede
birliğinden asla taviz vermeyecektir.Herkes tarafından böyle
bilinmelidir. Saygılarımla.
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TÜRKİYE KAMU-SEN TEKEL İŞÇİLERİNE
DESTEK ZİYARETİNDE BULUNDU
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, Türkiye KamuSen Genel Sekreteri ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK ve Genel Merkez Yönetim Kurulu, Ankara Şubeleri, Türkiye
Kamu-Sen’e bağlı sendikaların genel başkanları ile sendika yöneticileri ve Türkiye Kamu-Sen üyeleri Tekel işçilerini ziyaret etti.
Tekel işçilerinin verdiği mücadeleye destek vermek amacıyla yapılan ziyarette, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız
konuşma yaptı. Akyıldız konuşmasında, merhamet değil haklarını isteyen Tekel işçilerinin yanında olduklarını belirterek, bu mücadelenin
kazanana kadar devam edeceğini söyledi.
Sloganlar eşliğinde konuşan Akyıldız, hükümetin işçilere tavrını
sert bir dille eleştirerek bugünkü başkanlar toplantısından önemli kararların çıkacağını belirtti. İşçi ve memurun ortak hareket etmesi gerektiği üzerinde duran Akyıldız, Tekel işçilerinin haklı davalarında her
zaman yanlarında olacaklarını söyledi.
Yaklaşık 300 kişilik grupla verilen destek ziyaretinde Türkiye
kamu-Sen alkışlarla karşılandı. Daha sonra Türkiye Kamu-Sen Yönetim Kurulu ve Genel Başkanlar, başta Türk-İş Genel Başkanı Mustafa
Kumlu, Tek Gıda-İş Genel Başkanı Mustafa Türker olmak üzere Türkİş heyetiyle görüştü.

YÖNETİCİ ATAMADA ONURSUZCA TAVIRLAR
Bilindiği üzere son yıllarda 25 binden fazla vekil/geçici yönetici iş başındadır ve bir kısmı yedi yıldır bu görevleri yürütmektedir.
Bir sözde sendikanın büyütülmesi adına yıllardır yaşanmayan, yaşatılmayan ahlaksızlık kalmamıştır. Öylesine ahlaksızca
teklifler yaşanmıştır ki, kişiler “ya makam ya değerlerin” teklifi
ile karşı karşıya bırakılmıştır.
Türk Eğitim Sen olarak, bu yaşananlara hiçbir zaman sessiz
kalmadık, menfaat odaklarının peşini bırakmadık, ahlaksızlığı
ilke edinmiş olanları hangi mevki ve makamda olursa olsun deşifre ettik. Gerektiğinde idari soruşturma istedik, gerektiğinde
suç duyurusunda bulunduk ve yaptıklarımızı basın açıklamaları
ile kamuoyuna bildirdik.
Geldiğimiz noktada, sınava dayalı atama yönetmeliği doğrultusunda asil müdür atamaları 28 Ocak 2010 tarihinde yapılacaktır. Bu kadar yıl sonra asil yöneticilerin atanması sevindirici
olmakla beraber, son günlerde yaşadığımız rezaleti ve onursuz
tavırları da görmezden gelemeyiz.
21 Ocak’ta başlayan başvurular sonrasında birçok il ve ilçede hala takdir, teşekkür belgeleri verilmeye devam edilmektedir. Sendikamız bu durumla ilgili MEB’ i uyarmış ancak değişen bir şey olmamıştır. Hangi makam veriyor olursa olsun,
başvuruların devam ettiği bugünlerde takdir teşekkür belgesi
vermeye devam etmek, tüm tepkilere kulak tıkamak ONURSUZLUKTUR. Bu onursuz tavır maalesef, valiler, il müdürleri,
kaymakamlar, ilçe müdürleri tarafından ortaya konmaktadır.
Bu konuda adam gibi duruş gösteren valiler, kaymakamlar ve
yöneticiler elbette vardır, onları tenzih ederiz.

Türk Eğitim Sen olarak,
bu onursuzluğa sebep olan ve
adına sendika demeye devam
edenleri tüm yönetici adayları
adına şiddetle kınıyoruz. İnsanların haklarını gasp etmek
olan bu anlayış sendikacılık filan değildir. Olsa olsa ONURSUZLUKTUR. Elbette, onursuzluktur, çünkü hak yiyenlere
verilecek başkaca bir sıfat da
bulunmamaktadır. Bu onursuzluğa zemin hazırlayan ve
alet olan, hangi makamda
olursa olsun tüm yöneticileri de ONURSUZ ilan ediyoruz.
Türk Eğitim Sen, hakları gasp edilen, üyemiz olsun olmasın,
bütün yönetici adayları adına bu ONURSUZLAR LİSTESİNE
girenleri asla unutmayacaktır. Sadece bir takdir bir teşekkür almak ve yönetici olabilmek için her türlü zillete boyun eğenleri
de Allaha havale ediyoruz. Karakterini ayaklar altına alan, başkalarının hakkını hırsızlamayı kendi nefsi için mübah gören, bu
anlayışa sahip insanlar il müdürü, ilçe müdürü, okul yöneticisi
olsa ne olur olmasa ne olur.
Türk Eğitim Sen, insanların makamları hak etmesine, şahsiyetli bir hayat yaşamasına, şeref ve haysiyetin her şeyin önünde
olduğuna inanmaktadır. Ne yaşarsak yaşayalım, bu inancımız
sarsılmadan devam edecektir. Tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.
TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ
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MEB’E YURT DIŞI SINAV BAŞVURU
ŞARTLARINI DÜZELTTİRDİK
Milli Eğitim Bakanlığı yasalara ve hakkaniyete aykırı uygulamasını Türk Eğitim Sen’in başvurusu üzerine düzeltti. Mesleki Yeterlik Sınavı ile Temsil Yeteneği Mülakatı Kılavuzu’nda
yer alan “ En az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak” maddesi “En az ön lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak” şek-

linde değiştirilmiş,“Sınav başvurusunun son günü itibariyle 45
(kırk beş) yaşından gün almamış olmak” maddesi de tamamen
kaldırılmıştır.
Türk Eğitim Sen olarak mağdur eğitimcilerin yanında olmaya ve hukuksuz işlemlere karşı durmaya devam edeceğiz.

ARTVİN’DE CEZACI SÜPER MÜDÜR
Artvin ili Borçka İlçesi Cumhuriyet İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Türk Eğitim Sen üyesi Hilmi
YILDIRIM’a 25 Kasım eylemine katılması gerekçe gösterilerek uyarı cezası verildi.
Üyemize ceza veren yöneticinin özellikleri nelerdir? Bir inceleyelim.
- Sabah Okul Müdürü, Öğleden Sonra Şube Müdürü
- Türk Eğitim Sen üyesine ceza veren okul müdürü Eğitim
Bir Sen’li Hayrettin KAHYA’nın on parmağında on marifet.
Kadrosu Anadolu Lisesinde öğretmen, Branşı meslek dersi öğretmeni ancak yine de İlköğretim okuluna Müdür Vekili olarak
görevlendiriliyor. Hem de Cumhuriyet İlköğretim okulunun
Türk Eğitim Sen üyesi kadrolu iki müdür yardımcısı varken.
Olay bununla da bitmiyor. Kadrosu öğretmen olan bu muhterem zat Okul Müdürlüğüne vekâlet ederken, aynı zamanda
Borçka İlçesinde Şube Müdürlüğü de yapıyor. Sabahları öğleye
kadar Cumhuriyet İlköğretim okulunun müdürlüğünü yapıyor.
Öğleden sonra ise İlçe de Şube müdürlüğü yapıyor.
- Bu ilçede yönetici olarak görev yapacak öğretmen mi kalmadı da, bu müdüre bir koltukta iki karpuz taşıtılıyor. Üyemize
ceza veren Sayın Hayrettin KAHYA’nın hangi üstün meziyetleri ve özellikleri göz önüne alınmış ta iki müdürlükle birden
ödüllendirilmiş. Ayrıca bir öğretmenin iki müdürlüğe birden
vekaleten görevlendirilmesi hangi yasal çerçeve içerisinde yapılmıştır.
- Son olarak Müdürümüze şu soruyu soralım. Türk Eğitim
Sen üyesine verdiğin cezayı hangi müdürlük makamının yetkisi
ile verdin? Okul Müdürü olarak mı?

- Yoksa Şube Müdür Olarak mı? Yada bu cezayı vermen için
seni bu görevlere getirenlerin telkinleriyle mi ceza verdin.
- Söz konusu, bulunmaz hint kumaşı, süper müdürle ilgili Genel Merkezimiz tarafından Cumhuriyet Savcılığına suç
duyurunda bulunulmuştur.TCK’nın 118 inci Maddesine göre
cezalandırılması için dava açılması istenmiştir. Bu olayın çok
yakından takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Ayrıca
Hayrettin KAHYA’nın görevlendirmesi ile ilgili olarak, hangi
usul ve esasların göz önüne alındığını araştıracağız.

MÜDÜR HAKKINDA
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK.
25 Kasım 2009 tarihinde bir günlük iş bırakma eylemine katılarak göreve gitmeyen üyelerimizden
Artvin İli Borçka İlçesi Cumhuriyet İ.Ö.O. sınıf
öğretmeni Hilmi YILDIRIM hakkında okul müdürü
Hayrettin KAHYA tarafından uyarı cezası verilmiştir.
Şahsın bu eylemi sendikal faaliyetlerin engellenmesi
anlamına gelmektedir. Sendikal faaliyetlere katılma
hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İLO
sözleşmeleri gibi uluslar arası sözleşmelerle, T.C.
Anayasası ve Kanunlarla güvence altına alınmıştır.
Bu sebeple, üyemizin bir günlük iş bırakma eylemine
katılmasından dolayı hakkında uyarı cezası veren
okul müdürü hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına
suç duyurusunda bulunduk.

76 İLE YAPILAN ATAMALARDA
BİR KARAR DAHA (İstanbul 97)
İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin vermiş olduğu karar ile
Bakırköy Hamdi Akverdi İlköğretim Okuluna Ahmet Elmas’ın
atanmasına dair tesis edilen atama
kararnamesinin yürütmesi durdurulmuştur.
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DÜŞÜK SİCİL NOTU VEREN
ŞUBE MÜDÜRÜNE SUÇ DUYURUSU
Sivas Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa MÜCAHİT hakkında
okul müdürü olan üyelerimize düşük sicil notu verdiği gerekçesi ile
Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi ve Görevi Kötüye
Kullanmak fiilinden dolayı suç duyurusunda bulunulmuştur. Sendikamız üyesi okul müdürleri verilen sicil notlarının iptali için idari dava
açmış ve tümünden iptal kararları alınmıştır. İdari Yargıdan gelen iptal
kararları emsal gösterilerek adı geçen şube müdürünün adli anlamda
da ceza alacağı kanaati ile suç duyurusunda bulunulmuştur.

MEB’E 4/C’LİLERLE İLGİLİ 2.YAZIYI YAZDIRDIK
Türk Eğitim Sen olarak Ankara 7. İdare Mahkemesinde açarak
kazandığımız 2009/1023 ESAS
2009/1780 Sayılı kararla 4/C’li
personelin sendika üyesi olabileceği ile ilgili karar üzerine yazdığı 31/12/2009 tarih ve B.08.0.P
GM.0.23.01.05.94/3310/104305 sayılı yazı ile ilgili mahkeme
kararını tüm birimlere göndermiş ancak yazıda sendika üyesi
olabilecekleri ibaresi olmaması nedeniyle 4/C’lilerin sendika
üyeliğinde sıkıntılar yaşanmaktaydı. Bazı idarecilerin bu gerekçe ile 4/C’lilerin üyeliğini kabul etmedikleri şikayeti üzerine Genel Başkanımız Sn. İsmail KONCUK, M.E.B. Personel
Genel Müdürü Sn. Necmettin YALÇIN’ı arayarak, ilk yazının
yetersiz olduğunu, M.E.B. ‘in mahkeme kararı doğrultusun-

da yeni bir görüş yazısı yazarak
ilgili birimlere göndermesini istemişti.
M.E.B 20.01.2010 tarih ve
B.08.0.PGM.
0.23.01.05.94/
206/3747 sayılı yazısı ile gayet
açık bir şekilde 4/C’li personelin
Eğitim, Öğretim, ve Bilim Hizmetleri Kolunda faaliyet gösteren sendikalara üye olabileceklerini bildirmiştir.
Türk eğitim-Sen olarak bu olumlu ve yapıcı davranışından dolayı M.E.B. Personel Genel Müdürü Sn.Necmettin
YALÇIN’a teşekkür eder, sendikalı olma hakkının tüm 4/C’li
MEB personeline hayırlı olmasını dileriz.

HÜSEYİN ÇELİK, NİMET ÇUBUKÇU’YA
ACEMİ Mİ DEMEK İSTEDİ?
Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, katıldığı bir televizyon programında sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınması ile ilgili ilginç açıklamalar yaptı. Hüseyin Çelik, Nimet
Çubukçu’nun sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınması konusunda acemice davrandığını ima etti. Çelik şunları söyledi:
“ Devlet Personel Başkanlığı’na yazı yazmışlar. Aslında benim dönemimde bunun çalışmaları yapıldı, buna gerek yoktu.
Bana göre bürokrasinin lüzumsuzluğu. Burada gereksiz bir
kırtasiyecilik yapılıyor. Devlet bana atamam için 15 bin kadro
mu veriyor, ben bunun 5 binine sözleşmelileri atarım. Kimse
bana niye atadın demez. Devlet Personel Başkanlığı’na yazmışlar. Devlet Personel Başkanlığı ‘bu uygundur’ demiş. Bir
de Maliye Bakanlığı’ndan onay almışlar. Süreyi uzatan budur
aslında. MEB bürokrasisi, Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı buna gerek duymamalıydı. Diyelim ki, Maliye
Bakanlığı’ndan olumlu görüş geldi. Başbakanlığı da yazarsınız.

O da süreyi 3 ay daha uzatır. Milli Eğitim Bakanlığı, bu işin
sonuna geldik, çözüyoruz dediler.”
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MERKEZİ SİSTEM SINAV ÜCRETLERİ
Merkezî sistem sınavlarından ÖSYM sınavlarında öğretmene 91 TL, MEB sınavlarında 43 TL, AÖF sınavlarında ise 143
TL ödenecek.
Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM tarafından yapılan merkezi sistem sınavlarında görev alan öğretmen ve diğer görevlilere ödenecek ücretler belirlendi. 2010 Yılı Bütçe Kanunu’nun
K Cetvelinde yayımlanan katsayılara göre 2010 yılı içerisinde
MEB tarafından yapılan MTSS (Motorlu Taşıt Sürücü Kursu
Sınavı), Açık Öğretim, Seviye Belirleme Sınavı (SBS) ve benzeri ile ÖSYM tarafından yapılan LYS, KPSS, ÜDS ve benzeri
sınavlarda görev alan personellere ödenecek ücretler belirlendi.
Yeni düzenlemeye göre belirlenen katsayılar, memurlar için
belirlenen maaş katsayısı ile çarpılarak sınav ücretleri hesaplanacak.
Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan merkezi sistem sınavlarında (Bakanlığın kendi personeline yönelik sadece bir il
merkezinde yaptığı sınav hizmetleri hariç) 24 saat esasına göre
kapalı devre çalışmasında fiilen görev alanlara 43 TL, belirtilen
sınav hizmetlerinde sadece sınav günü görev alanlardan bina
sınav sorumluları ile bina yöneticilerine 120 TL, diğer görevlilere ise 91 TL ödenecek.
ÖSYM’ce yapılan sınavlarda sadece sınav günü görev alanlara sınav gününe mahsus olmak üzere 91 TL, bina sınav sorumluları ile bina yöneticilerine ise sınav gününe mahsus olmak üzere 120 TL, fiilen soru yazımı, değerlendirilmesi ve denetiminde görev alan öğretim elemanlarına saat başına çalışma
için 22 TL ödenecek.
Açıköğretim sınav hizmetlerinde, sadece sınav günü görev

alanlardan bina sınav
sorumluları ile bina
yöneticilerine 200 TL,
diğer görevlilere ise
günlük 143 TL, sınavın
hazırlanması ve değerlendirilmesi ile denetimine doğrudan katkı
sağlayan her bir öğretim
elamanına her gün için
286 TL, sınavın hazırlanması ve değerlendirilmesi ile denetimine doğrudan katkı sağlayan diğer her bir personele her gün
için 143 TL ödenecek.
KAMU KURUM SINAVLARINDA
PROFESÖRÜN SAATİ 43 TL
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin
talepleri üzerine yükseköğretim kurumlarınca soru hazırlanması veya sınav yapılması halinde fiilen sınavın hazırlanması,
değerlendirilmesi veya denetiminde görev alan Profesöre saat
başına çalışma için 43 TL, Doçente 35 TL, Yardımcı Doçente
28 TL, Öğretim Görevlisi ve Okutmana 22 TL ödenecek.
Sınav hizmetlerine doğrudan katkı sağlayan diğer her bir
personel her gün için 43 TL, sadece sınav günü görev alanlara
sınav gününe mahsus olmak üzere 91 TL, bina sınav sorumluları ile bina yöneticilerine ise sınav gününe mahsus olmak üzere
120 TL ödenecek.
Ödemeler, Rektörün onayı ile belirlenecek miktarda döner
sermaye bütçesinden yapılacak. KAYNAK:İHA

SÖZLEŞMELİLERE KADRO VERİLMESİNDE
KİMLER ENGEL?
4 B li öğretmenlerin kadrolu olmasını istemeyenler mi var?
Bu soru bugünlerde pek çok sözleşmeli öğretmenin aklına takılmaktadır. Öyle ya, Milli Eğitim Bakanı ilan etmiş, Maliye
Bakanlığı çalışmalara devam ediyor demiş, ancak bugüne kadar
bir arpa boyu yol kat edilememiş.
Tam burada, acaba birileri sözleşmeli öğretmenlerin kadrolu yapılmasından bir rahatsızlık mı duyuyor diye, düşünmeye
başladık. Sözleşmeli öğretmenlerin kadrolu yapılması halinde,
bu gelişme diğer bakanlıklar bünyesinde bulunan sözleşmeli
personelin de, kadrolu olarak atanmasını sağlayacaktır. Tabiî
ki, kadrolu olan öğretmen ve personeli korkutmak, ürkütmek,
sözleşmelileri ürkütmek ve kandırmak kadar kolay değildir.
Tabiî ki, korkutamadığınız, sözleşmeni fesh ettiririz diyemediğiniz sözleşmeli öğretmen ve personeli korkutarak her hangi
bir sendikaya üye yapmanız da kolay olmayacak ve artık, kadrolu olmuş sözleşmeliler, elde ettikleri yeni güven duygusu ile
adam gibi sendikal yapılar arayacaktır.
Bu durumda aklımıza bunlar gelmektedir. Acaba, üye yapmak için her zaman kolaycılığa kaçmış, adı sendika olan biri-

leri sözleşmeli öğretmenlik ve sözleşmeli
personel uygulamasının devamını mı istemektedir. Bir yandan, sözleşmelilere kadro
verilsin diye açıklamalar yaparken, diğer
yandan da, aman sözleşmelileri kadroya
almayın, bunlar bizim can simidimiz diye,
bir strateji mi izlenmektedir?
Adına sendika diyen bu yapıların, kadro konusunda çok da seslerinin çıktığını
görmedik, duymadık, bir iki göstermelik
açıklama ve teklif dışında. Ancak, sözleşmeli öğretmenlerin
bizzat Milli Eğitim Bakanı tarafından, kadrolu yapılacağı açıklanmasına rağmen, görünmez bazı eller, bu sözün gerçekleşmesini engellemeye çalışmaktadır.
Türk Eğitim Sen, bu işin peşini bırakmayacak ve sonuç alınana kadar mücadele edecektir. Kimlerin sorumlu olduğu da er
geç ortaya çıkacaktır. Bu işte dahli olanları kamuoyuna açıklayacak ve memur düşmanı ilan edeceğiz.
Sizce, kimler bu işin önünde engel? Bir tahmininiz var mı?
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NE OLDU BİZE BÖYLE ?
Son yıllarda Türk Milletine bir şeyler oldu.Değer yargıları
değişti,adalet haklının değil güçlünün ve yandaşın hakkı haline
geldi.
YÜCE ALLAH’ın,Yüce Resulün sözleri değil liderlerin
sözleri ön plana çıkar oldu.
Vatan sevgisi suç,vatan hainliği prim yaptı.
İstiklal Marşımız,Türkçe’miz, millet kavramlarımız tartışılır oldu.
Dün tepki gösterdiğimiz kutsallarımıza yapılan hakaretler
bugün normal karşılanmaya başlandı.
Tek millet kavramı, 35 etnik kökene dayandırılmaya çalışıldı.
Bu vatan uğruna şehadet şerbetini içenlerin kanları kurumadan vatan hainleri, katiller törenlerle karşılandı.
Kendi kendimize yabancılaştık, kökümüzden koptuk.
Vefayı semt adı sandık.
Dün postallarımızı yalayanları, kırmızı halılarla karşıladık.
Dava adamlığını bıraktık küçük menfaatler peşinde koşar
olduk.
Yanlış davranışlarımızı haklı çıkarmak için ya geçmişi inkar
ettik ya da eskiyle övünür hale geldik.
Dün bu ülke için canımızı verecek kadar cömert iken,bugün
küçük menfaatler için davamızı, geleceğimizi değişir olduk.
Kul hakkı en zor affedilen hak olmasına rağmen, hak etmediği yerleri dolduran olan pişkin adamlar çoğaldı.
Hz.Ömer’in ganimet dağıtırken herkese birer parça kumaş
verdiğini bilen sahabenin ertesi gün iki parçadan ibaret elbise
görmesi üzerine “neden iki parça elbiselik aldın ya Ömer” dediklerinde “bir parçası oğlum Abdullah bin Ömer’indir” açıklamasının bizim için de geçerli olduğunu unutup; oğullarına,
damatlarına, kızlarına gemicikler alan, zengin olma becerileri
hızlı bir şekilde yükselen idarecilerle yönetilir olduk.
Yüce Resul’ün, Veda Hutbesinde “Faizi kaldırdım. Kaldırdığım ilk faiz amcam Abbas’ın faizidir. Kan davasını kaldırdım. Kaldırdığım ilk kan davası, Abdülmuttalib’in torunu I’yas
bin Rabia’nın kan davasıdır” diyerek, adalet uygulamasının
önce akrabadan başlaması gerektiğini belirten öğüdünü unutup
veya ters anlayarak torpile akrabadan başlayan,takdir ve teşekkürleri hak edene değil sendika değiştirenlere veren yöneticiler
çoğaldı.
Halbuki ne koçyiğitler verdik bu uğurda...
Bayrağı, namusları sayarak kanları canları pahasına soldurmadılar.
Bütün bunlar olurken düşünüyor muyuz acaba? Tarihin derin sayfalarını karıştırdığımızda bu gidişle ‘acaba nelerle karşılaşacağız’ diye.

NE OLDU BİZE BÖYLE !
Asırlar önce Viyana seferine çıkarken yol kenarındaki üzüm bağlarından göz
hakkı diye yedikleri üzüm
bedellerini “kul hakkı” diyerek dallarına asan ataların
Seyit Ali KAPLAN
Genel Mali Sekreter
torunlarına.
Helal kazanç niyetiyle sabah namazından çıkıp açtığı dükkanında siftah yaptım diyerek müşteriyi komşusuna yönlendiren esnafımıza,tüccarımıza.
Yaptığı yanlış nedeniyle mağdurla aynı mahkemede yargılanmayı onur sayan Sultan Fatih’in torunlarına...
Evet dostlar, bize ne oldu?
Avrupalılar, Türkler için “Türk’ler iyi niyetli insanlardır.Birbirlerine bağlıdırlar, birbirlerine iyilik yapmayı severler.Türkler
sözlerinin esiridir. Ancak, ölü bir Türk sözünü tutmayabilir. Samimi ve sadık insanlardır” derken; bugün sadakat unutulmuş,
iyilikler rafa kalkmış, ülkeyi yönetenler verdikleri sözlerin arkasında durmaz olmuş, haklarında açılan dosyalardan korkarak
dokunulmazlık zırhının arkasına saklanır olmuş.
Sokakta yürüyenlere baktığınızda herkes mutsuz ,herkes huzursuz.
Ana baba sevgisi, insan sevgisi, büyüğe saygı, küçüğe sevgi
yok olmaya yüz tutmuş,
Para pul için,küçük olaylar için canice cana kıyan insanlar
çoğalmış,
Dostlukların arkadaşlıkların yerini maddi menfaatler almış,
İnsanlar makamları değil, makamlar insanları şereflendirir
olmuş.
Sahibinin sesi idareciler çoğalmış,
En kötüsü insanlarda Allah korkusu azalmıştır.
Şeyh Edebali’nin öğütlerine kulak asmayan siyasetcilere,hak
etmedikleri halde idareci atanmayı kabul eden ve hala idarecilik yapanlara,siyasilerin gölgesinde sendikacılık yaptığını zanneden zavallılara sesleniyorum:
5 sene de 10 sene de iktidarda kalsanız bu saltanat bir gün
bitecektir.Kimlere nasıl davrandıysanız, ne yaptıysanız aynısı
katlanarak size uygulanacak, vaktiyle haksızlık yaptıklarınız,
hukuksuzluk yaparak haklarını yedikleriniz, kötü davravrandıklarınıza gün gelecek muhtaç olacaksınız. Bugün çiğnediğiniz,
hiçe saydığınız hukuku siz de arayacak ama bulamayacaksınız.
Bir daha düşününüz ve bize ne oldu, yarın ne olacağız de.
Kendinize gelmeniz için ne bekliyorsunuz hala!
Kendi kendinize bir sorun, ben ne idim,ne oldum,nereye
geldim,neler yapıyorum ve neticede ne olacağım?

www.turkegitimsen.org.tr
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NDAN
AÇIKLAMAMIZA CEVAP GELDİ
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK, sendikamızın Milli
Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU için
hazırladığı karneyi basın toplantısıyla
kamuoyuna duyurması sırasında, öğretmenlere indirimli tatil kampanyasıyla
ilgili yöneltilen sorulara cevap verdi.
KONCUK, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın öğretmenlere 5
yıldızlı otelde tatil imkanı başlatmasına
yönelik soruyu, “Öğretmenlerin yüzde
70’i kredi kartı ile yaşıyor, yüzde 24’ü
kendini geliştirici faaliyetlere bütçe ayıramadığını söylüyor. Bir öğretmenin ortalama maaşı bin 450 TL. Öğretmenlerin
tatilden faydalanmaları çok zor. Yine de
Bakan’a teşekkür ederiz. Öğretmenleri
düşünerek mi yaptı, ölü sezondaki otel sahiplerini düşünerek
mi yaptı? Öğretmenlerin önce tarihi yerleri ücretsiz ziyaret
etme hakkı vardı. Bakan, öğretmenlere ören yerlerini, tarihi
yerleri ücretsiz ziyaret etme hakkı versin” şeklinde cevapladı.
KONCUK, Bakan GÜNAY’ın öğretmenevlerinin daha pahalı olduğu yönündeki sözlerinin sorulması üzerine de, “Bu da
ülkeyi yönetenlerin ayıbıdır. Milli Eğitim Bakanlığı geri adım
attı. Aidatları yıllık 60 TL’den 25 TL’ye düşürdü. Ancak MEB
sürümden kazanmak için indirim yaptı. Öğretmenleri parayla
üye yapmak ayıptır” dedi.
Genel Başkanımızın bu sözlerinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Genel Başkanımız İsmail KONCUK’a bir
açıklama gönderdi. Açıklamada şöyle denildi: “01.08.2008 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanan ‘Müze ve Örenyerlerine

Girişlerde Uygulanacak Esas ve Usuller’ kapsamında 17 yaş ve altındaki
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar ile bu yaş grubundaki
öğrenci gruplarına refakat eden öğretmenler müze örenyerlerini ücretsiz
ziyaret edebilmektedir. Diğer taraftan,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının
faydalanabileceği Müzekart hizmeti
18 Haziran 2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, 20 TL ödenerek
satın alınabilen Müzekart hizmetinden
öğretmenler ile 18 yaş ve üzerindeki öğrenciler yüzde 50 indirimli olarak faydalanabilmektedir. Ziyaretçiler müze ve örenyeri gişelerinden ve
www.muzekart.com adresinden temin
edebildikleri Müzekart ile Bakanlığımıza bağlı Müze ve Örenyerlerini ( Topkapı Sarayı-Harem Bölümü, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi-Kayralı Prenses ve Cam batığı Sayonları, Efes
yamaçevler, göreme Açık Hava Müzesi-Karanlık Kilise Bölümü hariç olmak üzere) bir yıl boyunca ücretsiz olarak gezebilmektedir.”
Sayın Bakana talebimize hızla cevap verdiği için Türk Eğitim Sen olarak teşekkür ediyoruz. Ancak, bu yazıda ifade edilenler taleplerimizi karşılamamaktadır. Öğretmenlerin müze
ve ören yerlerini ziyaretlerinde diğer vatandaşlarımızdan daha
farklı bir muameleye tabi tutulmasını istiyoruz. Öğretmenin bu
anlamda kendini geliştirmesi toplum için gereklidir.Bu işlemleri yapabilmek için öğretmenin kart çıkarma zorunluluğu olmamalı, öğretmen kimlik kartı ile bu işleri yapabilmelidir.

MEB, YÖNETİCİ ATAMA KILAVUZUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPTI
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer
Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin
Uygulama Kılavuzu bugün itibari ile
bir takım değişiklikler ve eklemeler ile
yeniden yayımlanmıştır. Bir takım tereddütlerin giderilmesi amacı ile çıkarılan
kılavuzda sıkça sorulan sorulara açıklık
getirilmiştir. Yeni Kılavuzda “Eğitim
kurumlarında yönetici olarak görev yapmakta iken Fen ve Anadolu Liseleri Öğretmenlik sınavı sonucuna göre bu eğitim
kurumlarına öğretmen olarak atananlar
bir yıllık süreyi beklemeden yöneticiliğe
tekrar başvuruda bulunabilecekleri” ve
“Yönetmeliğin 7’nci maddesinin ikinci

fıkrasında sayılan eğitim kurumları bakımından aday bulunmaması haline bağlı olarak ikinci duyuru yapılması öngörülmediğinden, başvuran adaylar arasından belirleme yapılacak, bu şartı taşıyan
aday olmaması halinde diğer adaylar değerlendirmeye alınacaktır. Bu bakımdan
ilgilerin mağdur olmamaları ve tercihlerinin boşa gitmemesi bakımından bu
hususa dikkat etmeleri gerekmektedir”
denilerek yeni bir açıklamada bulunulmuştur. Ayrıca hangi mantıkla kılavuzda
yer aldığı anlaşılmayan başvuru ekranının 24:00’e kadar açık tutulması ile ilgili
hüküm değiştirilerek 17:00’de kapatılacağı yeni kılavuzda yer almıştır.
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HESAP ORTADA
2006 Yılındaki Toplu Görüşme Toplantısı’nda 5 YTL olarak
belirlenen ve 2007 yılı görüşmelerinde 10 TL’ye yükseltilerek
devam eden “Toplu Görüşme Primi” uygulaması memur sendikacılığı açısından önemli bir kazanım idi.
Kamu çalışanlarının aylık ücret ve ödemeleri genel bütçeyle belirlendiği için; yalnızca sendikalı çalışanlara özgü ekonomik imkanlar sağlanması mümkün değildi. Yani işçi sendikacılığında olduğu gibi sadece sendika üyesi çalışanların alacağı
ilave mali kazanımların elde edilmesi memur sendikaları için
hayata geçirilemiyordu. Ki, bu durum sendikalı olmanın tabiatına aykırı bir sonucu da doğuruyordu. Dünyanın her yerinde
sendikalı çalışanlar, sendika üyesi olmayan çalışanlardan
daha fazla ekonomik ve idari haklara sahiptir. Ülkemizde
de bunun örnekleri mevcuttur. Örneğin bir işçi sendikasının,
işverenle yaptığı sözleşmeyle elde ettiği haklardan yalnızca
üyeleri faydalanabilmektedir. Üye olmayanlar bu kazanımlardan faydalanamazlar; şayet yararlanmak istiyorlarsa sendikaya
“Dayanışma Aidatı” ödemek zorundadırlar. İşte böylesi doğal
bir uygulamadan, ülkemizdeki kamu çalışanları sendikaları
mahrumdurlar.
Bu açıdan bakıldığında “Toplu Görüşme Primi” memur sendikacılığı için önemli bir dönüm noktası ve kamu çalışanları
için çok önemli bir kazanım idi. Bu uygulama sayesinde, yalnız
sendikalı çalışanlar için ekonomik kazanımların talep edilebileceği hukuki bir zemin oluşturulmuştu. Bu zemin vesilesiyle, önce 5 TL olarak başlayan, sonraki yıl 10 TL’ye yükseltilen
prim; yıllar içerisinde önemli oranda artarak sürecek ve sendikalı kamu çalışanlarının en önemli ekonomik ayrıcalıklarının
başında gelen bir husus olacaktı. İyi niyetli olmayan çevrelerin
iddia ettiği gibi bir sendika geliri olmayan; doğrudan çalışanın
kendisine verilen bu ödeme, çok önemli bir kapı aralamıştı.
Ta ki, öngörü fukarası bir sendikamızın yanlış yönlendirmesiyle, ana muhalefet partisinin başvurusu neticesinde Anayasa
Mahkemesi tarafından iptal edilinceye kadar.
Gerçek olmayan gerekçelerle mahkemeye taşınan ve sonuçta iptal edilen Toplu Görüşme Primi uygulaması –şimdilikönemli bir mevzii kaybıdır. Ancak inanıyorum ki, bu konuda
yeni bir düzenleme yapılarak, kazanılmış bir hak olan uygulama devam ettirilecektir. Nitekim Hükümet temsilcileriyle yapılan görüşmelerde de bu yönde olumlu bir kanaatin var olduğu
anlaşılmaktadır. Ayrıca, Hükümetin, mutabakata vardığı, altına
imza attığı kararlara sahip çıkması ve arkasında durması da asgari bir ahlaki gerekliliktir diye düşünüyor ve bu konuda muhataplarımızın “çark” etmeyeceğine inanıyorum.
Gelinen noktada üzerinde durulması gereken bir konu da
-Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararından sonra- bu gerekçeyle
sendikalardan bir kısım istifaların görülmesidir. Yani 10 TL’lik
ödemelerin kesilmesinden sonra –yürütülen aleyhte propagandaların da etkisiyle- bazı sendika üyeleri istifa etme tercihini
ortaya koymuşlardır. Bu arkadaşlarımızın, arkalarına dönüp,
geçmiş sekiz yılda yani Toplu Görüşmelere başlanıldığından
bu güne kadar geçen süreçte elde ettikleri kazanımları bir kez
daha değerlendirmeleri gerekmektedir. Bu mücadele sayesinde sahip oldukları yüzlerce kazanımı göz önüne alarak, bugün
sergiledikleri davranışı yeniden değerlendirmelerinin uygun

olacağını düşünüyorum. Ortaya konulan
sendikal çalışmalar
neticesinde elde edilen yalnız ekonomik
kazanımları önümüze
sermiş olsak, her bir
Talip GEYLAN
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri
çalışanın sendikaya
verdiği onlarca yıllık
aidattan fazla olduğu görülecektir.
Şu terimlere bir bakalım; enflasyon farkı, denge tazminatı,
iyileştirme zammı, seyyanen artış, eşit işe eşit ücret, banka promosyonları… vb.
Bu kavramları ülkemizin bütçe literatürüne kim sokmuştur?
Herhalde, ülkeyi yönetenlerin rüyasına giren aksakallı dedeler;
“Ey Başbakan;
Memurların maaş artışları enflasyon artışı altında ezilmesin; enflasyon yüksek gerçekleşirse refah payı verin de hakları
zayi olmasın..
Aynı işi yapanlar farkı kurumlarda farklı maaş almaktalar. Bu adil değildir. Eşit işe eşit ücret uygulamasını getirin.
Çalışanlara 103 ile 264 TL arasında iyileştirme zammı yapın.
Denge Tazminatlarıyla da 2006 yılında 40+40 TL 2007 yılında
60+60 TL ücret artışı gerçekleştirin.
Çalışanlara % bilmem kaç artış kararı aldınız ama ekonomik dengeleri ve İMF taahhütlerini bir yana bırakın da memurların artışlarını üç-beş puan daha artırın..
Yıllardır bu banka promosyonları, akıbeti meçhul yerlerde
iç edilmekte. Bu ödeneklerin asıl sahibi çalışanlardır. Bundan
sonra promosyonlar kamu çalışanlarına dağıtılsın..”
Diyerek ikaz etmemişlerdir!
Eğer böyle olsaydı, yukarıda birkaç tanesini sıraladığımız
uygulamalar, Toplu Görüşmeler başlamadan önce de hayata
geçirilirdi. Tüm bu uygulamaların sahibi ve bu ekonomik kavramların mucidi sendikalardır, hatta adres göstermek gerekirse
Türkiye Kamu-Sen’dir. Yani, bugün kamu çalışanlarının elde
ettiği ve kullandığı ekonomik kazanımların sağlayıcısı ve
gerçekleştiricisi sendikalardır, ortaya konulan takdire şayan
sendikal mücadeledir.
DENGE TAZMİNATI (40+40) 80 TL X 24 = 1.920 TL
DENGE TAZMİNATI (60+60) 120 TL X 25 = 3.000 TL
TOPLAM 4.920 TL
4.920 TL : 8,5 (Ortalama aylık aidat) = 579 Ay
579 Ay : 12 = 48 Yıl
Sendikal mücadele neticesinde elde edilen onlarca ekonomik kazanımdan bir tanesi olan Toplu Görüşme Primi’nin iptal edilmesini gerekçe göstererek, sendikalardan istifa etme
davranışını gösteren arkadaşlarımıza basit bir örnek vermek istiyorum: Ağustos 2005 Toplu Görüşme toplantısında
alınan karar gereğince, 2006 Ocak ayında ödenmesine başlanan
40+40 TL (Bu rakam 2008 yılında 60+60 TL’ye yükseltilmiştir.) Denge Tazminatı sayesinde her bir kamu çalışanının ce-
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bine bugüne kadar (Ocak 2010 itibariyle) 4.920 TL girmiş
bulunmaktadır. Sendikamıza ödenen aidat miktarının ortalama 8,5 TL olduğu düşünülürse; bugünün rakamlarından hareket edildiğinde, sadece Denge Tazminatı’ndan elde edilen
kazanım, her bir üyenin 48 yıllık aidatının ancak karşılığı
olmaktadır. Bu hesaba diğer ekonomik kazanım kalemlerini
de eklediğimizde iptal edilen 10 TL’lik primden dolayı istifa
etmenin, sendikalara karşı ne derece büyük bir haksızlık olduğu
daha açık görülecektir.
Bir başka örneği de banka promosyonları için vermek istiyorum. Mesela, geçen ay Hatay’da banka promosyonları
anlaşması yapıldı. Türk Eğitim-Sen Hatay 1 No’lu Şubemizin
gayretleriyle, ekonomik krize rağmen, bir defada ödenmek
kaydıyla her bir çalışana 570 TL ödenek sağlandı. Yani
Hatay’da çalışanların sendikaya ödeyeceği 5 yıllık aidattan
daha fazla bir miktar kendilerine sağlanmış oldu.
İşte tüm bunları kamu çalışanlarının samimiyetle gözden geçirmeleri gerekmektedir. Özellikle sendikasız kamu çalışanları,

sendika üyesi arkadaşlarının yıllardır büyük fedakarlıkla yürüttüğü mücadeleler neticesinde elde ettikleri kazanımlardan faydalanırken; bu onurlu sürece verecekleri destekle, kazanımların
daha da artarak sürdürüleceği gerçeğini gözden kaçırmamalıdırlar. Sendikaların üye sayısı ne kadar fazla olursa elde edilecek kazanımlar da o oranda artacaktır. Bundan dolayı sendika
üyesi olmayan kamu çalışanlarının şunu iyi bilmesi gerekir ki,
üye olmakla hem sendikal mücadeleye güç verecekler hem de
kişisel haklarını ve kazanımlarını geliştireceklerdir.
Sendikal mücadele, bugüne kadar çalışanların makus talihinin dönüştürülmesi anlamında önemli ivmeler sağlamış, kamu
çalışanlarına daha önce hayal dahi edemeyecekleri yeni bir zemin oluşturmuştur.
Bu imkanın kıymetinin, öncelikle bu mücadeleyi her türlü
zorluğa rağmen verenler tarafından bilinmesi ve çalışanlara iyi
anlatılması gerekmektedir.
Saygılarımla.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERE DE İL EMRİNE
ATANMA HAKKI VERİLSİN
Türk Eğitim-Sen olarak sözleşmeli öğretmenlerin il dışı eş durumu tayinlerinde il emrine atanma hakkı verilmesi amacıyla
bir dilekçe kampanyası başlattık.
İşte örnek dilekçe metni:
GÖREVİ :
ÜNVANI :
ADI SOYADI :
BABA ADI :
DOĞUM YERİ :
DOĞUM TARİHİ :
MEMURİYETE BAŞLAMA TARİHİ :
SİCİL NO :
KONU :
…………………………………MÜDÜRLÜĞÜNE
(Milli Eğitim Bakanlığına İletilmek Üzere)
………………………..İli………………...…İlçesi …………………………..okulunda 657 Sayılı DMK’nun 4/B
Maddesine göre atanmış sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmaktayım. Sözleşmeli personelin eş durumu tayinleri ancak
atanmak istediği ilde boş sözleşmeli öğretmen pozisyonu olması halinde ve atama takvimine göre mümkün olabileceği halde
Milli Eğitim Bakanlığınca Kırşehir ili’ne atama takvimi dışında ve kapatılmış bir okula eş durumu nedeniyle sözleşmeli öğretmen
atamasının yapıldığı kamuoyuna yansıyan haberlerden anlaşılmaktadır.
4/B statüsünde çalışan öğretmenler olarak kadrolulara tanınan il emrine atanabilme hakkı il’de boş pozisyon yok denilerek
verilmediğinden dolayı mağdur olmaktayız.
Bizlere de
il emrine atanma hakkı verilerek atamamın …………………………….ili’ne yapılması hususunda;
Gereğini bilgilerinize arz ederim
ADRES:									
EKLER:

…../……/…….
İmza
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BANKA PROMOSYONLARININ TAMAMININ
DAĞITILMASI İÇİN YAZI HAZIRLANIYOR
Banka promosyonlarının kamu çalışanlarına dağıtılması için
yıllarca mücadele ettik ve sonunda Milli Eğitim Bakanlığına
bir yazı yayınlatarak banka promosyonlarının eğitim çalışanlarına dağıtılması için zamanın Milli Eğitim Bakanı Hüseyin
ÇELİK’e bir yazı yayınlatarak tüm valiliklere gönderdik.
MEB’in bu yazısı üzerine Başbakanlık konuyla ilgili
2007/21 nolu Genelgeyi yayınlayarak promosyonların kamu
çalışanlarına dağıtılmasını kararlaştırdı. Bu genelge sonrasında, kurulan komisyonun kararı ile bazı iş yerleri ve ilçelerde
promosyonların yüzde 100’ü, bazı ilçelerde ise %70 veya daha
fazlası kamu çalışanlarına dağıtıldı.
Türk Eğitim Sen olarak, Başbakanlık Genelgesinin %70,
%30 oranına karşı dava açarak, promosyonların %100’ünün
kamu çalışanlarına dağıtılmasını istedik. Açtığımız dava halen
devam etmektedir. Bu süreçte gerek Toplu Görüşmelerde gerekse MEB nezdinde yaptığımız görüşmelerde promosyonların
tamamının çalışanlara dağıtılması gerektiğini belirttik.
Bizim bütün gayretimize rağmen promosyon konusunda
tek kelam etmemiş, tek bir mücadele ortaya koymamış, hatta
2007/21 nolu Genelgenin bu hükmünü dava etmeye bile gerek
görmemiş bazı sözde sendikalar Türk Eğitim Sen’in bu kazanımını hırsızlamaya çalışmaktadır. Bizim gayretimizle bir sonuç alınmış ve promosyonlar kamu çalışanlarına dağıtılmaya
başlanmıştır, bu kazanımımızı kimsenin çalmasına, insanları
aldatmasına fırsat vermeyeceğiz.
Milli Eğitim Bakanlığı üst düzey yetkilileri ile yaptığımız

görüşmelerde, bu konuda bir yazı yayınlanmasını istedik. Söz
konusu yetkililer banka promosyonlarının %100’ünün eğitim
çalışanlarına dağıtılması ile ilgili yeni bir MEB yazısı hazırladıklarını, imza aşamasında olduğunu, çok yakında tüm valiliklere gönderileceğini bildirdiler. Bu konuda talebimizi yerine
getiren yetkililere teşekkür ediyoruz. MEB’in bu yazısının yayınlanmasından sonra konuyla ilgili Başbakanlık Genelgesinin
de değiştirilmesi için girişimde bulunarak genelge engelinin de
ortadan kaldırılmasını sağlayacağız.
TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ

GENEL BAŞKAN ANKARA 4 NO’LU
ŞUBEYİ ZİYARET ETTİ
Genel Başkan İsmail KONCUK ve Genel Merkez Yönetim
Kurulu üyeleri, Ankara 4 No’lu şubeyi ziyaret etti.
Ankara 4 No’lu Şube Başkanı Ahmet AKKOCA ve şube
yönetimi ile biraraya gelen Genel Başkan KONCUK ve Genel
Merkez Yönetim Kurulu, eğitim çalışanlarının sorunlarını dile
getirmek ve sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi için
sendikamızın 13 Mart tarihinde yapacağı mitinge destek istedi.
Ziyarette Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulamaları, yönetici
atamaları, eğitim çalışanlarının sorunları gündeme geldi ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

BAZI İLLER 4/C’LİLERİ
NEDEN GÖREVE BAŞLATMADI
4/C maddesi kapsamında görev yapan personelin iki aylık
aranın ardından her yıl 15 Ocak tarihi itibari ile göreve başlatılması gerekmektedir. Ancak bazı illerimizde bu tarih geçtiği
halde halen göreve başlatılmayan 4/C statüsünde görev yapan-

ların olduğu hakkında aldığımız duyumlar üzerine çalışanların
mağdur edilmemesi için Bakanlığın tüm Valiliklere yazı göndererek uyarmasını talep ettik.

Şubat 2010

TÜRKİYE KAMU-SEN

15

TÜRK EĞİTİM-SEN

MEB’E NORM KADRO DIŞI ŞUBE MÜDÜRÜ
GÖREVLENDİRMELERİNİ SORDUK
Kadro olmamasına rağmen muhtelif yerlerde Milli Eğitim
Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürü görevlendirilmesi yapılmaktadır. Bu yönde sendikamız genel merkezine gelen şikayetler üzerine boş olmayan kadrolara 01.01.2003 tarihinden
bu güne kadar Bakanlık veya Valilikler/Kaymakamlıklarca görevlendirilen Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürü
sayıları, görevlendirildikleri yerler, atanma tarihleri ve isimlerinin, ayrıca 01.01.2003 tarihinden bu güne kadar boş bulunan

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürü kadrolarına
76.madde kapsamında yapılan atamalar bulunup bulunmadığı,
varsa bu atamaların sayıları, atandıkları yerler, atanma tarihleri
ve isimlerinin, Bilgi Edinme Kanunu gereğince Sendikamıza
bildirilmesi hususunda Milli Eğitim Bakanlığına başvuruda bulunduk.
İlgili yazımız için www.turkegitimsen.org.tr adresini tıklayınız.

SAĞLIKTA KATKI PAYLARINI PROTESTO ETTİK
tırıldığını, katkı payı uygulamasıyla, parası olmayana hizmetin
de olmadığını belirtmiştir.
Son bir yıl içinde reform denilen aldatmacanın sağlığımızı
para babalarına ve özel sağlık kuruluşlarına teslim ettiğini ifade
eden Akyıldız, şöyle devam etti: “ Bugün Türkiye yangın yerine dönmüştür. Çalışanlar büyük bir saldırı altındadır. Bir grup
harami misali kazançlarımıza göz dikmiş durumdadır. Devletin vatandaşına verdiği hizmet, gereksiz masraf olarak görülmekte, millete yolunacak kaz muamelesi yapılmaktadır. Kamu
hizmetleri özelleştirilmekte, paralı hale getirilmekte, 80 yıllık
birikimlerimiz talan edilmektedir. Her alanda adaletsizlik kol
gezerken, bu gidişe dur demek için toplanan sizler; karanlığı
aydınlığa çevirecek olan güçsünüz.
Türkiye Kamu-Sen, sağlıkta katkı paylarını protesto etmek
amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’nun önünde protesto eylemi yaptı. Kamu çalışanlarının yoğun ilgili gösterdiği eylemde;
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, Türkiye
Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
İsmail KONCUK, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Ankara Şubeleri ve Türkiye Kamu-Sen’e bağlı diğer sendikaların
Genel Başkanları ve Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.
Burada bir açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız; bir yıl önce yürürlüğe giren sosyal güvenlik uygulamasının şimdiden hayatımızı kararttığını söyleyerek, vatandaşın sağlık hizmetlerinden faydalanmasının zorlaş-

Bizler burada haksızlığa, bu alanda, kötü gidişe, talana dur
diyoruz. Birler burada bütün gücümüzle, bütün samimiyetimizle ve hakları gasp edilmiş, gelirine el konulmuş ve aldatılmış
olmanın verdiği hayal kırıklığı ile siyasi iktidara sesleniyoruz:
“Parası olmayan ölsün demekten vazgeçin. Sosyal devleti katletmeyin! Sağlığı paralı hale getirmeyin! Hükümetin öncelikli
görevi kamu hizmetini herkese eşit sunmaktır. Sağlık hizmetinde parası olanla olmayan arasında ayrım yapmayın! Hakların azaltılması, yükümlülüklerin artırılması gibi yöntemlerle
vatandaşın boğazını sıkmayın! Katkı payı, sigorta pirimi gibi
yollarla cebimize el atmayın, hakkımızı yemeyin! Milletimizi
aldatmayın! Yeter artık, yakamızdan düşün; bıçak kemiğe dayandı, ötesini siz düşünün!”

Şubat 2010

TÜRKİYE KAMU-SEN

TÜRK EĞİTİM-SEN

16

MÜDÜR YETKİLİLİK YAPANLAR
MAĞDUR EDİLMESİN
Yöneticilik ataması için başvuruda bulunmak isteyen müdür yetkili öğretmenlerimizden, görevlendirmeleri Kaymakam
ya da İlçe Milli Eğitim Müdürü oluruyla gerçekleştirilenlerin,
Valilik oluruyla görevlendirmeleri gerekçesiyle, İLSİS başvuru
sayfasında başvuruları kabul edilmemektedir. Türk Eğitim Sen

olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıyla, hiçbir yasal dayanağı
bulunmayan bu duruma son verilerek, müdür yetkili öğretmenlerimizin mağduriyetlerinin önlenmesini talep ettik. İlgili yazımız için www.turkegitimsen.org.tr adresini tıklayınız.

ULA TEMSİLCİLİĞİ TARAFINDAN TANIŞMA VE
DAYANIŞMA YEMEĞİ YAPILDI

Türk Eğitim-Sen Muğla şubesi Ula İlçe temsilciliği tarafından 15.01.2010 Cuma günü saat 19.00’da Kızılyaka Köfteci
Paşa Restoran’ta tanışma, kaynaşma ve dayanışma yemeği yapıldı. Ula temsilcimiz Selda ENİL ve eşi Mehmet Ali ENİL’in
gayretleri sonucu yapılan yemeğe Türk Eğitim-Sen Muğla Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, Muğla Türk Ocağı başkanı Ahmet DEMİRAK, Köyceğiz İlçe Temsilcilik heyetleri ile Ula’da
görev yapan ve emekli olan üyelerimiz katıldı.
Yemek öncesi Ula İlçe Temsilcisi Mehmet Ali ENİL ve Türk

Eğitim-Sen Muğla Şube Başkanı Mürsel Özata birer konuşma
yaptılar. Yemek sonrası Üyemiz Abidin TEMİZ tarafından çalınan ve söylenen türkülerle üyelerimiz dönemin yorgunluğunu
atmaya çalıştılar.
Ayrıca gecede Ula ilçesinden emekli olan eski üyelerimizden Nuri ÇAYLI, Cemile MACİT, Selami MACİT, Leman UYSAL, Ramazan UYSAL, Tülin BAKA, Mehmet BAKA’ya başta Türk Eğitim-Sen Muğla Şube Başkanı Mürsel Özata ve geceye gelen misafirler tarafından Teşekkür Belgeleri verilmiştir.

MUĞLADA “EĞİTİMDE İLETİŞİM” KONULU
SEMİNER DÜZENLENDİ
Muğla Türk Eğitim Şubesi, Muğla Valiliğince Yürütülmekte olan “Çocuktaki Değişimi Anlama, Sağlık Aile Toplum İlişkilerini Güçlendirme” projesine katkı olması amacı
ile 25/12/2009 tarihinde Muğla Özel idare Salonunda kişisel gelişim uzmanı Dr. Şaban
KIZILDAĞ’ın katıldığı “Eğitimde İletişim” konulu seminer düzenledi.
Muğla Valiliği ile ortak gerçekleştirilen seminere Muğla Vali Yardımcısı Mestan YAYMAN olmak üzere KAMU SEN Muğla il Temsilcisi Hasan GEZGİN, TÜRK OCAĞI İl
başkanı Ahmet DEMİRAK ve eğitim çalışanları katılmıştır.
Ayrıca seminer, aynı gün Yatağan ilçesinde de Türk Eğitim Sen Yatağan ilçe temsilciliğince organize edilerek düzenlenmiştir. Yatağan’daki seminere Muğla Türk Eğitim Sen
Şube Başkanı Mürsel ÖZATA ve Yatağan’da görev yapan üyelerimiz katılmıştır.
Muğla ve Yatağan’da ki seminer Dr. Şaban KIZILDAĞ’ın , eğitim üzerine yaptığı yerinde tespitler katılımcılar tarafından ilgiyle karşılanmıştır
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GRİDEN BAYRAK OLMAZ
Bir arkadaşımdan gri renkli bir kumaşın hikâyesini dinlemiştim. Aklımda kaldığı kadarıyla olay şöyleydi:
Gri bir kumaşın tüm hayali bayrak olmakmış. Bırakıldığı
tozlu rafta türlü türlü hayaller kurarmış. Bir gün gönderde dalgalanırken, bir gün minik bir öğrencinin elinde, başka bir gün
kalabalıkların önünden alkışlarla geçerken düşünürmüş kendini. Gri kumaşın günleri hep böyle hayallerle geçiyormuş. Bir
sabah kumaşı raftan almışlar, sımsıcak bir heyecan basmış kumaşı, nihayet bayrak olacağım gün geldi herhalde diye düşünmüş ister istemez. Terzi itina ile kumaşı ölçmüş, biçmiş ve kumaştan bir cekete astar yapmış. O gün anlamış ki griden bayrak
olmaz, olsa olsa astar olur.
Gri ile ilgili söylenebileceklerin bazıları ise şunlardır:
Kirli beyaz,
Beyaz katılmış siyah,
Siyah katılmış beyaz.
Peki, aramızda gri gibi insanlar, gri gibi kurumlar, sivil toplum örgütleri, sendikalar yok mu? Günümüzde bazı kurum ve
kuruluşlar ile şahıslarda gri gibidir. Sendikal mücadele içinde
de bayrak olmak isteyenler var ama kumaşının renginin farkında değil. Bizim gri kumaş gibi bir gün anlayacaklar ama…
Hak arama örgütü olup, hak gaspından beslenen, ‘Emir
Kulu’ olup, sahibinin sözünden çıkamayan, Demokratım diyen
ancak kendine demokrat olan, başkasına hayat hakkı tanımayan, mazlumun sırtına binip zalimin taşeronu olan sendikacılar.
Dün kendisinin de içinde bulunduğu camia zulüm altında
inim inim inlerken sessizce mezalimi kabullenen, bu gün, o
zulüm makinesinin direksiyonuna geçip zulmü arttırarak devam ettiren insanlar, en tehlikeli yalan içinde doğru bulunan

yalandır unutmayın. Beyaz katılmış siyahlar, kirli
beyazlar çevirmiş sağımızı
solumuzu. Griden bayrak
olmayacağı gibi gri sendikalardan da bağımsız,
ilkeli, insan onuruna yakışan hak mücadelesinin
bayraktarı olamayacaktır.

Cengiz KOCAKAPLAN

Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri

Bu gün sistem ve onun taşeronları gri insanlar istiyor. Her
şeye evet diyen, kendine ve çevresine yapılanları kuzu kuzu
seyreden, toplum içinde kaybolan, fark edilmeyen, itiraz etmeyen, sorgulamayan, “neme lazımcı” bireyler olmamız isteniyor. Bize yapılmak istenen kendimizi gri hissetmemiz. Gri bir
renktir ama insanda renksizlik algısı oluşturur. Belki bir renk
olarak griye haksızlık ederiz ama çoğu zaman renk yerine bile
koymayız. Renkleri saydığımızda gri aklımıza bile gelmez. Bu
gün siyasi iktidar; yandaş sendika, yandaş sivil toplum örgütü,
yandaş medya, yandaş kurum ve kuruluşları ile birlikte bizleri
grileştirmek istiyor. Unutulmamalıdır ki grileşmek aynı zamanda sürüleşmektir. İnsan şahsiyeti ve onuru bunu içine sindirmemelidir, sindirmeyecektir de.
Biz bütün bu oyunları bozmak zorundayız. Bize yapılmak
istenenin aksine daha mücadeleci ve hatta müdahaleci olmak
zorundayız. Çalışandan, üretenden yana, haksızlıklar karşısında her zaman haklıdan yana saf tutmalıyız. Çünkü biz zalimin
yanında Yavuz, mazlumun yanında Yunus olmaya talibiz.
Bence bu gün geldiğimiz noktada mesele gri olmak ya da
olmamak meselisidir.
Ya sizce…?

MOTOR BL. ÖĞRETMENLERİ MTSK’LARDA
DERSE GİREBİLMELİDİR
Bilindiği üzere, MEB’e Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 41/I. Maddesinde yer alan “..sadece okullarda..”
ibaresi nedeniyle, okullarda görev yapan teknik öğretmen (motor bölümü) öğretmenleri, motorlu taşıt sürücüleri kursunda
“motor ve araç tekniği” derslerine girememektedirler. Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin 33. maddesinde ise,
Milli Eğitim Müdürlüklerince düzenlenen 90 saatlik kursa katılıp sertifika alan herkese trafik ve çevre bilgisi dersine girerek
ders anlatma hakkı tanınmış olup, motor bölümünde uzmanlık
sahibi olan öğretmenlere bu hakkın tanınmaması hem eğitim

hayatının gereklerine aykırılık teşkil etmekte, hem de mağduriyetlere neden olunmaktadır. Ayrıca bu derslerin her grup için
toplam 20 saat ve akşam saatlerinde yapılması öngörüldüğünden, motor öğretmenlerinin derslere girmelerinde bir sakınca
bulunmamaktadır.
Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıyla,
Yönetmelik hükmünde gerekli değişikliklerin yapılarak, okullarda görev yapan motor bölümü öğretmenlerinin, motorlu taşıt
sürücüleri kursunda “motor ve araç tekniği” derslerine girebilmelerinin sağlanması hususunda talepte bulunduk.
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KARS ŞUBESİ’NDEN 24 KASIM ÖĞRETMENLER
GÜNÜ DOLAYISIYLA DÖRT DALDA YARIŞMA
- Türk Eğitim-Sen Kars Şubesi olarak 2009-2010 Eitim - Öğretim yılı 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla dört dalda düzenlenen yarışma sonuçlanmış ve yarışmada dereceye giren katlımcılar ekte bildirilmiştir.
MAKALE
KONU---- TÜRKÇEM BENİM SES BAYRAĞIM
BİRİNCİLİK
: UYGUN ESER BULUNAMAMIŞTIR.
İKİNCİLİK
: UYGUN ESER BULUNAMAMIŞTIR.
ÜÇÜNCÜLÜK
: İBRAHİM ÇAPAN
DENEME
KONU SERBEST
BİRİNCİLİK
: UYGUN ESER BULUNAMAMIŞTIR.
İKİNCİLİK
: UYGUN ESER BULUNAMAMIŞTIR.
ÜÇÜNCÜLÜK
: İBRAHİM ÖZKAYA
ÖYKÜ
KONU SERBEST
BİRİNCİLİK
: İBRAHİM ÇAPAN
İKİNCİLİK
: UYGUN ESER BULUNAMAMIŞTIR.
ÜÇÜNCÜLÜK
: UYGUN ESER BULUNAMAMIŞTIR.
ŞİİR
KONU SERBEST
BİRİNCİLİK
: İBRAHİM ÇAPAN
İKİNCİLİK
: UYGUN ESER BULUNAMAMIŞTIR.
ÜÇÜNCÜLÜK
: TARKAN BOY
Yarışmanın ödül töreni 22 Ocak 2010 Cuma günü Kars
Öğretmenevi’nde yapıldı. Çok sayıda davetli ve üyenin katıldığı törende Seçici Kurul Üyelerine Katılım Belgeleri ve plaketleri,dereceye
giren eser sahiplerine plaketleri ve belgeleri , diğer katılımcılara da
katılım belgeleri tören sırasında takdim edildi.
Toplantıya Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun YENİCE,Teftiş
Kurulu Başkanı Adil AKKAYA ; Fen Edb.Fakültesi Dekan Yardımcısı
Güventürk UĞURLU , Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.
Dr.Mehmet Ali KIRPIK, ,Kars Türk Eğitim-Sen Kadın Kolları Başkanı Nazmiye Döne MERT, Kafkas Üniversitesi’nde Daire Başkanı
olarak görev yapan Ayhan MERT
ve Özcan KARS,Türk Eğitim-Sen Kars Şubesi İlçe ve İşyeri
Temsilcileri,üyelerimiz ve misafirlerimiz katıldı.

ANADOLU LİSESİ İDARECİLERİNİN KAZANILMIŞ
HAKLARI KORUNMALIDIR
Anadolu türü okullara dönüştürülen okullarda görev yapan
yöneticilerin bu okullarda Anadolu kadrosuna sahip olmaları
gerekmediği için yöneticilikleri devam ettirilmişti. Ancak yöneticilerimize İLSİS’te Anadolu kadrosu verilmediği gibi Anadolu kadrolu sayıldıkları için sınava girme hakkı da tanınmamıştır. Zorunlu yer değiştirme döneminde eğer ki bir düzenleme

yapılmaz ise Anadolu ve Fen Liselerinde görev yapan idareciler
bu okulları tercih edemeyecektir. Bakanlığın bu yönde yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçmesi için acilen bir çalışma yapması gerekmektedir. Bu anlamda Bakanlığa bir yazı ile yaşanan
sıkıntıları ve çözüm yollarını iletmiş bulunmaktayız.
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TÜRK EĞİTİM-SEN
MART AYINDAKİ BÜYÜK MİTİNG
NEDEN ÇOK ÖNEMLİ
Türk Eğitim Sen Genel Merkez Yönetim Kurulunun aldığı
karar uyarınca Mart ayı ortalarında Ankara Sıhhiye meydanında tüm eğitim çalışanlarının katılacağı büyük bir miting
yapılacak.
Türkiye’nin her tarafından binlerce eğitim çalışanının katılmasının beklendiği bu miting hem sendikamız açısından hem
de eğitim çalışanları açısından büyük önem taşıyor.Bu mitingde
yıllardır çözülmeyen sorunlar bir kez daha “duymayan kulaklara’’ haykırılacak.. “görmeyen. gözlere” gösterilecek
Sözleşmeli öğretmenlere kadro sözü verdiği halde, sanki
sözü veren o değilmiş gibi hala koltuğunda pişkin pişkin oturan Nimet ÇUBUKÇU’ya bir kez daha sözü hatırlatılarak ya
gereğini yapması ya da o oturduğu koltuğu hemen boşaltması
istenecek.
Yaklaşık 300 bin öğretmen açığı varken ve yaklaşık 350 bin
öğretmen adayı atama beklerken ancak 10 bin öğretmen alarak
ve her yıl yapılagelen Şubat atamasını da yapmayacağını açıklamak suretiyle bırakınız sorun çözmeyi mevcut sorunları daha
da artıracağını böylece ortaya koymuş olan MEB’e eğitimciler
bu mitingle gereken cevabı verecekler.
Kadrolu öğretmenlerle aynı hakları verdik diye övünülen
fakat hala eşinin yanına tayin istemesi bile o ilde sözleşmeli
öğretmen açığı bulunmasına bağlı olan ve açık olmadığı için de
pek çoğunun ailelerinin parçalandığı sözleşmeli öğretmenlerimiz orada olacaklar.
İl emrine atanma hakkı verilmemesi, ekders ücretlerinde
yaşanan adaletsizlikler, sürekli olarak gerileyen reel ücret ve
özlük hakları ile ilgili pek çok sıkıntıları bulunan kadrolu öğretmenlerimiz bu mitingle aleyhlerinde oluşan tüm bu gelişmelere
“dur” diyecekler.
Eğitimin ayrılmaz bir parçası oldukları halde MEB tarafından kendilerine sürekli şaşı bakılan ve sendikamızca dile getirilen sorunlarını Bakanlığın sürekli göz ardı ettiği memur ve
hizmetlilerimiz duymayan kulaklara tepkilerini bizzat kendileri
dile getirecekler ve sorunlarına sonuna kadar sahip çıktıklarını

cümle aleme gösterecekler.
Ülkemizin geleceği oldukları her fırsat söylenen
ancak bir sürü sorunla iç içe
yaşamak zorunda bırakılan
Üniversitelerimizin akademik
ve idari personelinin başta
M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN
2547 sayılı YÖK kanunuGenel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
nun Üniversite Rektörlerine adeta krallık yetkisi veren 13/b maddesi (Gerekli gördüğü
hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli
öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek) olmak üzere
tüm antidemokratik uygulamalarla ilgili sorunlarını, bir türlü
standart bir takvime bağlanmayarak tamamen Üniversite yönetimlerinin keyfine bırakılan görevde yükselme sınavları konusunun, Özellikle araştırma görevlilerinin 50/d maddesine göre
yaşadıkları mağduriyetleri, Maaş promosyonları ile ilgili sıkıntıların, İdari personelin Kuruluş Geliştirme ödeneğinden yararlandırılmaması ve daha pek çok sorunları bu mitingle gündeme
bir kez daha getirilecek.
Yine Eğitim sistemimizin ve eğitim çalışanlarının ayrılmaz
bir parçası olan Yurt-Kur çalışanlarının başta görevde yükselme olmak üzere, nöbet ve mesai problemleri,çalışma şartlarının
iyileştirilmesi gibi pek çok talebinin gündeme getirileceği bu
toplantı aynı zaman da Türk Eğitim Sen tarafından tek başına
düzenlenmiş ilk eylem olma niteliği de taşıyor. Bu nedenle hem
mitingin başarısı hem de sonrasında sorunların çözümüne sunacağı katkı açısından çok önemlidir. Bu konuda, bu güne kadar
sendikamızın başarısı için hiçbir fedakarlıktan kaçmamış olan
şubelerimize ve üyelerimize büyük görev düşmektedir. Sendikamız hiçbir güç odağına yaslanmadan sadece eğitim çalışanlarından aldığı güçle sendikacılık yapmaktadır. Bunun bilinciyle
mitinge katılınmalı ve katılım sağlanmalıdır.
Gün birlik olma,dayanışma ve mücadele etme günüdür.
Unutmayalım ki “mücadele edenler her zaman kazanamazlar
ancak kazananlar hep mücadele edenlerdir’’
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RAPORLU OLDUĞU HALDE
GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILDI
Türk Eğitim-Sen üyesi Hatice
Nilay KAYHAN, Adıyaman İli
Gerger İlçesinde Gölyurt İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken,
13/06/2009-01/07/2009 tarihleri
arasında 19 gün kesintisiz olarak
devamsızlık yaptığı gerekçesi
ile 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu 94/1 maddesi gereğince
görevden çekilmiş sayıldı.
Oysa Hatice Nilay KAYHAN, 19 gün boyunca keyfi olarak devamsızlık yapmadı. Hatice
Nilay KAYHAN, hastalığı nedeniyle 15/05/2009 tarihinde 30 günlük rapor aldı. Rapor henüz
tamamlanmamışken, hastalığı nüksetti. Bu nedenle KAYHAN,
09/06/2009 tarihinde sevk alarak, 10/06/2009 tarihinde Kozan
Devlet Hastanesinde muayene oldu, yatış işlemleri başladı ve
2 gün sonra taburcu edilerek, kendisine 12/06/2009 tarihinden
itibaren bir 30 günlük rapor daha verildi.
Yani Hatice Nilay KAYHAN, 15/05/2009-12/07/2009 tarihleri arasında hastalığı sebebi ile raporluydu. Üstelik KAYHAN,
raporu, okuluna kayda işlenmesi amacı ile göndermişti.
Ancak KAYHAN’ın raporlu olduğu günler her nedense okul
müdürü Bayram ADIGÜZEL tarafından işleme alınmadı. Okul

müdürünün art niyetli yaklaşımı sonucunda savunması dahi alınmadan,
KAYHAN’ın görevden çekilmiş sayılma işlemi gerçekleştirildi. Alınan
raporların okul müdürlüğüne ulaştığı
ise elimizde bulunan posta alıntılarından anlaşılmaktadır.
Görevden çekilme işleminin ardından da KAYHAN’dan raporlu olduğu
sürede aldığı maaşlar ve tüm özlük
haklarından kaynaklanan kazançlar
faizi ile birlikte geri talep edildi.
Bunun üzerine sendikamız, raporlu
olduğu halde savunması dahi alınmadan görevden çekilmiş sayılan Hatice
Nilay KAYHAN’a, Gerger Kaymakamlığına Şanlıurfa Nöbetçi
İdare Mahkemesine gönderilmek üzere Ankara Nöbetçi İdare
Mahkemesinde dava açtırdı.
Hukuk devletinde az rastlanacak olan bu olayda, yargının
en doğru kararı vereceğine ve Hatice Nilay KAYHAN’ın görevden çekilmiş sayılma işleminin iptal edileceğine yürekten
inanıyoruz. Haksız, hukuksuz uygulamalara karşı her zaman
mücadele eden Türk Eğitim-Sen, bu davanın da peşini bırakmayacak ve sağlık raporu kendilerine ulaştığı halde işleme koymayan okul müdürü Bayram ADIGÜZEL ile ilgili olarak idari
ve adli şikâyetleri yapacaktır.

25 KASIM’A VATANDAŞTAN TAM DESTEK GELDİ
Türkiye Kamu-Sen 25 Kasım’da çalışmama hakkını kullanarak ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemi yapmıştı.
Kamuoyu araştırma Şirketi Konsensüs Araştırma ve
Danışmanlık’ın yaptığı ankette Türkiye Kamu-Sen’in grevli
ve toplu sözleşmeli sendika hakkı için Kasım ayında başlattığı eylemlere vatandaşın yüzde 82’sinin destek verdiği ortaya
çıktı. “Türkiye Gündemi-Aralık 2009” başlıklı anket için 23-30
Aralık arasında 81 ilde, 16 yaş üstü 750”si erkek, 803ü kadın
toplam 1553 kişiyle ‘Telefon anketi yöntemi”yle görüşüldü.
Katılımcıların yüzde 78’i eylemleri desteklerken, yüzde 22’lik
kesim ise desteklemediğini ifade etti.
Vatandaşların Türkiye Kamu-Sen’in haklı eylemine verdiği
büyük destek, umarız siyasi irade tarafından doğru okunur ve

kamu çalışanlarına bir an önce Grevli ve Toplu Sözleşmeli, Siyasete katılma hakkı içeren sendikal haklar verilir.

İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞİ LİSE ÖĞRETMENİNE
CEZA VEREMEZ
Afyonkarahisar İdare Mahkemesi bir üyemize tecziye edilen
bir günlük maaş kesim cezasını iptal etmiştir. Hafta sonu düzenlenen seminere katılmayacağını bildirdiği halde mazeretsiz olarak seminere katılmadığından dolayı 1702 sayılı Yasanın 22/3.

maddesi uyarınca üyemiz ceza almıştır. Ancak lisede görevli bulunan öğretmenimiz hakkında inceleme ve soruşturma ilköğretim müfettişleri tarafından gerçekleştirilmiş olduğundan dolayı
verilen cezada hukuka uyarlık bulunmadığına karar verilmiştir.
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PROF. DR. REHA OĞUZ TÜRKKAN’I KAYBETTİK

Türk 2020 Vakfı Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
üyesi, Prof. Dr. Reha Oğuz Türkkan hayatını kaybetti.
1920 yılında İstanbul’da doğan Türkkan, St. Joseph, Galatasaray ve Kabataş liselerinde okuduktan sonra, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul
Üniversitesi’nde master yaptı. Tarih ve Türkoloji dallarında
Sorbonne Üniversitesi’nde, Tecrübî psikoloji dalında ise Columbia Üniversitesi’nde ihtisas yaptı.
Uzmanlık dalları arasında psikoloji, futuroloji, hukuk, tarih, yazarlık ve yayıncılık (şeref ve sürekli basın kartı sahibi)
sosyo-etnografya yer almaktadır. 1947-1972 yılları arasında
25 yıl boyunca ABD’de Columbia ve CCNY üniversitelerinde
çalıştı. 1975-1976 yıllarında İstanbul Üniversitesi’nde ve daha
sonra da 1996 yılında Ahmet Yesevî Üniversitesi’nde öğretim
üyeliği yaptı.
“Sorularla Programlı Öğrenim” metodunun üç kurucusundan biri olarak ve ABD’deki katkılarından dolayı “WHO’S
WHO” ansiklopedisinde yer aldı. ABD hükümeti tarafından 4
eyaletin eğitim planlaması ve Sunrise Açık Üniversitesi’nin kuruluşunda eğitim teknolojisi danışmanı olarak görev aldı. 124
okul (4 tanesi hızlı okuma ve bilgisayar üzerine) açtı.

Türkiye’de Yay-Kur Açık Öğretim Üniversitesi’ni kurdu.
1976 yılında NASA’ya danışman olarak Hindistan’daki uydulu
eğitim çalışmalarını inceledi.
Reha Oğuz Türkkan’ın, yerli ve yabancı basında binlerce
makale, dizi ve araştırması yayınlandı. İstanbul Ticaret Odası
Gazetesinde “Amerika ve Türkiye’de İş Dünyası” konularında
2 yıl köşe yazarlığı yaptı.
ABD’de bulunduğu süre içinde, “Psikolojinin İş Dünyasında Başarıya Etkisi Ve Uygulanışı”, “İkna Psikolojisi Ve Satış
Teknikleri” konularında iş dünyasına yönelik eğitimler verdi.
Çeşitli şirket ve kuruluşlara danışmanlık ve yönetim kurulu
başkanlığı yaptı.
Reha Oğuz Türkkan, Türkçülük alanında çeşitli sosyal faaliyetlerde bulundu. Bu konuda yazarlık ve yayıncılık yaptı.
Gurbetçi çocuklar için ABD’de Atatürk Okulu adıyla bir okul
açtı. 1997 yılında Orta Asya ve Kafkas Türkleriyle ilgili olarak “Türk Dünyası Parkı” ve “Türkler” adlarıyla ABD’de ve
Türkiye’de daimi resim sergileri açtı.
Reha Oğuz Türkkan, Türkiye’de “Çevrecilik Eğitimi
Kampları”nın kurucusu oldu. ABD’de Human Value Vakfı başkanlığı yaptıktan sonra, NEA (Eğitim Sendikası), IPA (Konferansçılar Derneği), Gazeteciler Derneği, Aydınlar Ocağı’nda
üyelik ve Türk 2000 Vakfı’nda başkan olarak görev yaptı.
Reha Oğuz Türkkan’ın İngilizce, Fransızca ve Türkçe olarak
yayınlanmış 41 kitap, 9 film ve 6 tv senaryosu bulunmaktadır.
Türkçülüğe Giriş (İstanbul-1940), Milliyetçiliğe Doğru (İstanbul-1943), One America (New York-1954), Talking Turkey
(New York-1955), Turkish Literature (New York-1956), Turkish National Character (New York-1971), Tabutluktan Gurbete (İstanbul-1975), Yenilenmiş Türk Destanları ve Hikayeler (1977), Biz Kimiz (İstanbul-1987), Türk Milliyetçiliğinin
Kısa Tarihi (İstanbul-1992), Yükselen Milliyetçilik, 21. Yüzyıl
Milliyetçiliği (İstanbul-1995), Kızılderililer ve Türkler (İstanbul-1998) önemli eserleri içinde yer alır.
Türk Eğitim-Sen olarak; Prof. Dr. Reha Oğuz Türkkan’a
Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz.

İLSİSDEKİ STATÜNÜN “ANADOLU” OLARAK
DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN YARGI KARARI
Konya İli Beyşehir Ticaret Lisesi ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesinde müdür yardımcısı olarak görev yapan Bilal Bülent ALPEREN
tarafından açılan davada Konya 2. İdare Mahkemesinin 2009/368 E.,
2009/1199 K. Sayılı ve 18.11.2009 tarihli kararıyla; Konya İli Meram
Atatürk Kız Teknik Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Lisesinde coğrafya öğretmeni olarak görev yapan Ahmet ÖZÜMSÜYER tarafından
açılan davada ise Konya 1. İdare Mahkemesinin 2009/492 E., 2009/1323
K. Sayılı ve 20.11.2009 tarihli kararıyla, İLSİS kayıtlarındaki statünün
Anadolu statülü öğretmen olarak düzeltilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddi işlemleri iptal edilerek, davacıların İLSİS kayıtlarındaki statülerinin Anadolu statülü öğretmen olarak düzeltilmesine karar verilmiştir.
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İSTANBUL ŞUBELERİ EĞİTİM VE İSTİŞARE
TOPLANTISI YAPILDI

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi İstanbul Şubeleri Eğitim
ve İstişare Toplantısı 16.01.2010-17.01.2010 tarihleri arasında
yapıldı. 210 kişinin katıldığı toplantıda Türk Eğitim-Sen Genel
Başkanı İsmail KONCUK, Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN, Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami ÖZDEMİR, İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Hanefi
BOSTAN, İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Halil İbrahim ÇAKMAK, İstanbul 3 No’lu Şube Başkanı Ali İhsan HASANPAŞAOĞLU, İstanbul 4 No’lu Şube Başkanı Hacı Murat ÇELİK,
İstanbul 5 No’lu Şube Başkanı Enver DEMİR, İstanbul 6 No’lu
Şube Başkanı Sami ÇELİK ve İstanbul 7 No’lu Şube Başkanı
Mustafa KAVLU da hazır bulundu.
Toplantıda bir konuşma yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK, istişarenin önemini vurgulayarak, “Teşkilat bizim her şeyimizdir. Başaracaksak, sizlerle başaracağız”
dedi. Yöneticilerin gün geçtikçe sendikal konularda daha bilgili
olduğunu söyleyen KONCUK, “bu bilgi ve beceri tabana da
aynı şekilde yansıyor” diye konuştu.
Kamu çalışanları arasında sendikalaşma oranının düşüklüğüne de dikkat çeken KONCUK şöyle devam etti: “Kamu çalışanlarının yüzde 43’ü sendikalara üye değil. Kadın çalışanlarda oran, erkek çalışanlara göre daha düşük. Kadın çalışanların
teşkilatta daha çok görev almasını sağlamalıyız. Üniversiteler-

de ise sendikalaşma oranı yüzde 22 civarında. Bunun nedeni,
üniversitelerin anti demokratik bir anlayışla yönetilmesidir. Her
şeye rağmen daha çok kazanım elde etmek için teşkilatlara sahip çıkmamız ve destek vermemiz gerekmektedir. Başarılı, güçlü, yetkili ve etkili olmamız için daha çok çalışmalıyız. Bu hareket, büyümek ve güçlü olmak zorundadır. Çünkü Türkiye’nin
bu harekete ihtiyacı vardır. Sendikalı olmayanlar, neleri kaybettiklerinin farkında değil. Neleri kaybettiklerini onlara anlatmalıyız. Sizler bu sendikanın her şeyisiniz.”
Genel Başkan, sendikamızın 13 Mart 2010 tarihinde eğitim
çalışanlarının sorunlarını dile getirmek ve sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınması konusunda verilen sözü hatırlatmak için
miting yapacağını da hatırlattı.
Genel Başkan’ın konuşmasının ardından Genel Eğitim ve
Sosyal İşler Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN ve Genel Dış
İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami ÖZDEMİR sekretaryaları ile
ilgili bilgilendirmede bulundu.
İstanbul Şube Başkanlarının da birer konuşma yaptığı toplantıda; Prof. Dr. İsmail ÜSTEL, “Üye/Aday Üye Odaklı İlişki Yönetimi” ve “Üye/Aday Üye İlişkilerinde Mükemmellik
Atelyesi”, Dt. Nusret YERLİ ise “Zihinsel Farkındalık, İnsanıKendini Tanıma ve Kavrama” konularında seminer verdi.
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ESKİŞEHİR 2 NO’LU ŞUBE
YENİ YÖNETİMİNİ SEÇTİ

Türk Eğitim-Sen Eskişehir 2 No’lu Şube ( ÜNİVERSİTE
ŞUBESİ)16.01.2010 tarihinde 1. Olağan Genel Kurul yaptı.
Genel Kurul’a Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş
ile Genel Mali Sekreter Seyit Ali Kaplan da katıldı.
Genel Kurul’da bir konuşma yapan Genel Sekreter Musa
Akkaş, 13 Mart tarihinde sendika olarak eğitimin, eğitim ça-

lışanlarının sorunlarını dile getirmek ve sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınması için Ankara’da miting yapacağımızı
söyleyerek, destek istedi. Akkaş ayrıca, sözleşmeli öğretmenlere söz verip de, yerine getirmeyen Milli Eğitim Bakanı Nimet
Çubukçu’nun bu makamda daha fazla kalmaması gerektiğini
ifade etti. 76. madde atamalarına değinen Akkaş, “76. madde
atamalarında hangi kriterler esas alınmıştır? Herkesin malumudur ki; bu atamalar usulsüz ve hukuksuz atamalardır. Bu atamalarda kariyer ve liyakat dikkate alınmamıştır” dedi.
Eskişehir Öğretmen Evi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve
kentteki bazı okullardaki malzeme alımlarında, ihalelere fesat
karıştırıldığı, zimmet ve rüşvet olayları olduğu ihbarı üzerine
başlattığı çalışmada, Eskişehir Öğretmen Evi Müdürünün tutuklanmasına değindi ve şöyle konuştu: “ Eskişehir Öğretmen
Evi Müdürü’nün ataması 76. maddeye dayandırılarak yapılmıştı. Bu yolsuzluk olayından İl Milli Eğitim Müdürü ve Eskişehir Valisi’nin haberinin olmaması ise düşündürücüdür. Türk
Eğitim-Sen olarak Eskişehir Milli Eğitim Müdürü’nün istifa
etmesini istiyoruz.”
Türk Eğitim-Sen Genel Mali Sekreteri Seyit Ali Kaplan
da yaptığı konuşmada, sendikacılığın kazanımlarını anlatarak,
şunları söyledi: “ 2002 yılında kamu çalışanlarına brüt 100 TL,
2003 yılında bir defaya mahsus olmak üzere 160 TL, 2005 yılında denge tazminatı, 2008 yılında eşit işe eşit ücret adı aklında
ek ödeme kazandırdık. Böylece toplamda devlet memurunun
aylık 399 TL, yıllık 4 bin 800 TL kazancı oldu. Çalışanlarımızın
maddi menfaatlerini gözetirken, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve milli meselelerde gereken refleksi de gösteriyoruz. Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne zarar verecek her türlü girişimin
önünde durmak için gerek açıklamalar, gerekse eylemler yapıyoruz.”
Öte yandan Türk Eğitim-Sen Eskişehir 2 No’lu Şube yönetimi şu isimlerden oluştu: Şube Başkanı Timuçin Doğan, Şube
Sekreteri Nuri Kavak, Şube Mali Sekreteri Muharrem Uslu,
Şube Teşkilatlandırma Sekreteri Mecbur Bodur, Şube Mevzuat Sekreteri Mehmet Fatih Özmutlu, Şube Eğitim Sosyal İşler
Sekreteri Metin Bilici ve Şube Dış İlişkiler Basın Sekreteri Füsun Yumrukçal.

SÖZLEŞMELİKTE GEÇEN SÜRELER KAZANILMIŞ
HAK AYLIĞINDA DEĞERLENDİRİLMELİ
657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak
çalışanlar memur olduklarında, sözleşmeli statüdeki hizmet
süreleri kazanılmış hak aylığında değerlendirilecek midir? Bu
soru aynı zamanda yıllık izinler açısından da önemlidir. Zira
yıllık izindeki “hizmet” kavramı Danıştay kararları gereğince
kazanılmış hak aylığına ilişkindir. MEB bu konuyu DPB, SGK
ve Maliye olmak üzere 3 yere sormuştur.

Maliye Bakanlığı, 01/12/2009 tarihli ve 16611 sayılı yazısıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin
(B) bendi uyarınca sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken kadrolu olarak atamaları yapılan Öğretmenlerin (Diğer
personelde bu haktan faydalanacaktır), sözleşmeli olarak geçen
hizmet süresinin her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl
için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle kazanılmış hak
aylığında değerlendirilebileceğini görüş beyan etmiştir.
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KADIN KOMİSYONLARI
EĞİTİM VE İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

Türk Eğitim-Sen “Kadın Komisyonları Eğitim ve İstişare
Toplantısı” Antalya Manavgat’ta 8-10 Ocak 2010 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıda Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız,
İlksan Başkanı Tuncer Yılmaz ve Türk Eğitim-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri hazır bulundu. Toplantıya Türkiye
genelinden 96 şubeden yaklaşık 400 bayan temsilci katıldı.
Genel Başkan İsmail Koncuk toplantının açılışında yaptığı konuşmada, eğitim çalışanlarının sorunlarını dile getirdi.
Koncuk, “Son 7 yılda yaşadıklarımız gerçekten bizi üzüyor.
İbretle seyrediyoruz. Milli Eğitim Bakanları değişiyor zihniyet
değişmiyor. Hüseyin Çelik gitti Nimet Çubukçu geldi. Kadın
eli değer daha iyi olur dedik ama meselelere hakim olmadığı-
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nı gördük” dedi. Bakan Çubukçu’nun ağırlığını Milli Eğitim
Bakanlığı üzerinde çok fazla göremediklerini vurgulayan Koncuk, Bakan Çubukçu’nun sözleşmeli öğretmenlerin kadroya
geçirilmesinde verdiği sözü tutmaması ile bunun tescillenmiş
olduğunu söyledi. Koncuk, öğretmenlerin problemlerinin devam ettiğini belirterek, ekonomik ve sosyal haklarında iyileştirmelerin bir türlü gerçekleşmediğini savundu. Koncuk, Bakan
Çubukçu’nun göreve başladığında gerçekleştirdikleri ziyarette,
sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınacağı ve bundan sonra
sözleşmeli öğretmen alımı yapmayacakları konusunda bir söz
verdiğini hatırlattı. Koncuk, “Bir söz verdi “sözleşmeli öğretmenliği kaldıracağım ve bir daha da sözleşmeli öğretmen almayacağım” dedi. Haziran ayında vermişti bu sözü. Aradan 6 aya
yakın bir süre geçti hala sözünü yerine getirmedi. Bunu bize
söylediğinde samimiyetle ve sözleşmeli öğretmenliğin haksız
bir uygulama olduğunu söyledi ama Ekim, Kasım ve Aralık aylarında sözleşmeli öğretmen alımı yaptı. Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi ile ilgili hiçbir adım atılmadı. Kendisine sorulduğu zamanda konunun Maliye Bakanlığı’nda olduğunu söyledi. Ne Bakanlar Kurulu, ne de Sayın Başbakan bu
konuda kendisine sahip çıkmadı. Milli Eğitim Bakanı verdiği
bu söz sonrasında yalnız bırakılmıştır. Sayın Çubukçu madem
ki yanlışlığına çok inandığın bir konuyu yerine getiremedin o
halde o makamda oturmanızın bir anlamı kalmadı. Nimet Çubukçu, etkisiz, yetkisiz, söyledikleri gerçekleşmeyen zayıf bir
bakandır, özürlü bir bakandır. Bizim gözümüzde güvenilmez
bir bakandır. Ya bu söz tutulacak, yada Çubukçu o makamda
gönül rahatlığıyla oturmayacak” diye konuştu.
Koncuk, 13 Martta sözleşmeli öğretmenlerin durumu başta
olmak üzere yaşadıkları sorunları dile getirmek için Ankara’da
büyük bir miting yapacaklarını açıkladı. Koncuk, “Birilerinin
yüzünü kızartacağız. O söz veripte yerine getirmeyenlerin yüzünü kızartacağız” dedi. Koncuk, yönetici atama yönetmeliği
ile ilgili olarak da ; müdür, müdür yardımcısı sınavlarının yapıldığını hatırlatarak, “Atamalar başlayacak. Yönetici atama yönetmeliği genelin memnuniyeti yetisine sahiptir. Bunun altında
Türk Eğitim Sen’in imzası vardır, bu 10 yıldır ortaya koyduğu
mücadelenin sonucudur. Yönetmelik çıktı da haksızlıklar bitti
mi? Maalesef bitmedi, dar bir kafayla 3-5 bin kişiyi kucaklamaya çalışmanın bu iktidara ne fayda sağlayacağını merak ediyorum” şeklinde konuştu.
Genel Başkan İsmail KONCUK, YÖK Eğitim Komisyonu
Başkanı Prof. Dr. Yekta SARAÇ’ın kendisini arayarak başta
katsayı konusu olmak üzere üniversitelerin çalışmalarıyla ilgili
bilgi vereceklerini söyledi. Koncuk, Nisan ayında Türk EğitimSen’in üniversite sempozyumu yapacağını da belirtti.
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Koncuk, memur, hizmetli,
teknisyen v.b. eğitim çalışanlarının ekonomik ve sosyal yönden hak ettikleri konumda olmadığını söyleyerek, Bakanlığın
bu çalışanlarımıza gereken önemi vermesi gerektiğini belirtti.
Toplantıda, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız
da bir konuşma yaptı. Akyıldız, grevli ve toplu sözleşme hakkı
elde edilinceye kadar eylemlerine devam edeceklerini söyleyerek, “Sonuna kadar mücadelede kararlıyız” dedi. Toplantının
ardından Dt. Nusret Yerli ‘Zihinsel Farkındalık, İnsanı-Kendini
Tanıma ve Kavrama’ konulu bir seminer verdi. Prof. Dr. İsmail
Üstel de, Stres Yönetimi-Yaşamla Kucaklaşmak ve Duygusal
Zeka-Üye İlişkilerini Geliştirme konularında Türk Eğitim-Sen
üyelerine eğitim verdi.
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BATMAN TÜRK EĞİTİM-SEN ÜYELERİYLE
YEMEKTE BULUŞTU
Türk Eğitim-Sen Batman İl Temsilciliği üyeleri Kaynaşma ve Tanışma yemeğinde bir arya geldiler. Konuşmasına
üyelerine teşriflerinden dolayı teşekkür ederek başlayan SAĞIRKAYA Türk Eğitim-Sen’nin 2009 yılı içinde yaptığı faaliyetlere değindi.
İl temsilcisi SAĞIRKAYA:Biz Türk Eğitim-Sen olarak
Sendikal faaliyetlerin yanı sıra sivil toplum örgütü olmanın
gereklerini yerine getirdiğimize inanıyoruz. 2009 yılında Çevrecik Köyü Okulununun tüm tamir ve bakım masraflarını üstlenerek üyelerimizle birlikte okulun adeta çehresini değiştirdik.
Ayrıca yine aynı yıl içinde Kan bağışında öncülük etmek için
toplantılar yapıp Tüm üyelerimizle birlikte Toplu Kan bağışında bulunduk.
Buradan Sözleşmeli köleliğe bir kez daha hayır diyerek,
Sözleşmeli öğretmenlerin sorunlarını daha iyi anlatmak ve
kadroya geçmelerini daha bir gür sesle duyurmak için 13 Martta Ankara’da büyük bir miting düzenleyeceğimizi kamuoyuna
ilan ederek tüm Eğitim Çalışanlarının desteklerini bekliyoruz.

Bu yemeğin Birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeye vesile
olmasını dileyerek tüm arkadaşlarımıza saygılarımı sunuyorum.

TÜRK EĞİTİM-SEN ÇANKIRI ŞUBESİNİN
ÜYELERİYLE TOPLANTISI

Türk Eğitim-Sen Çankırı Şubesi, Periyodik olarak gruplar halinde üyelerimizin kaynaşması ve motivasyonu için
düzenlemiş olduğu yemekli toplantının ilkini; Genel Merkez
Yöneticilerimiz Musa AKKAŞ, Sami ÖZDEMİR ve M.Yaşar
ŞAHİNDOĞAN’ın da katılımıyla 13 Ocak 2010 Çarşamba
günü yapmıştır.
Çankırı Şube Başkanı Muttalip KARAMAN yaptığı konuşmada, gruplar halinde bu toplantıların devam edeceğini,

amaçlarının üyelerimizin daha iyi kaynaşması ve motivasyonu
olduğunu belirtti.
Eğitim Çalışanlarının sorunlarına vakıf olduklarını ve çözümü noktasında gerekli gayret ve çalışmaların titizlikle devam
ettiğini, her türlü engellemelere rağmen yeni üye kayıtlarının
devam ettiğini beyan etmişlerdir.
Katılımın yüksek olduğu toplantı sıcak bir ortamda devam
etmiş ve üyelerimizin memnuniyeti müşahede edilmiştir.

EĞİTİM ÇALIŞANLARININ
CESUR SESİ
www.turkegitimsen.org.tr
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TÜRK EĞİTİM-SEN
DEVLET SIRRI
Khruschev’in bir zamanlar, Kremlin koridorlarında, “Kruşçef aptalın biridir!” diye bağırarak koşuşan bir Sovyet vatandaşından bahsettiği söylenir. Rus lideri, o vatandaşın yirmi üç
yıl hapse mahkum edildiğini söyledi: Üç sene Komünist Partisi
Genel Sekreteri’ne hakaret ettiğinden ve yirmi yıl da devlet sırrını açığa vurduğu için!”
BREJNEV SUİKASTTAN NASIL KURTULDU
Rusya’da Kremlin Sarayı’nın yakınlarında, bir otomobilin
içinde şüpheli altı kişi görüldü. Ellerinde kağıt-kalem Kremlin
Sarayı’nın bulunduğu caddenin krokisini çizip adresini belirlemeye çalışıyorlardı. Krokiyi tamamlamak için oradan geçen
bir vatandaşa, sarayın bulunduğu caddenin adını sorunca yakayı ele verdiler. Çünkü sordukları kişi sivil bir polisti. Şüpheli
kişilerin, Komünist Partisi Genel Sekreterine karşı bir suikast
hazırlığı içinde oldukları anlaşıldı. Adamlar kıskıvrak yakalandı. Üzerleri arandı, silahları yoktu. (Daha sonra polis şefi tarafından, gelirken silahlarını yanlarına almayı unuttukları açıklandı.)
Karakolda, zanlıların ifadesi alınırken yaşça büyük olan,
ilaç içmek için bir bardak koka kola istedi. İlaç yerine cebinden
bir kağıt çıkarıp ilaç niyetine ağzına attı. Ancak, uyanık polis bu
numarayı yutmadı ve yetişip kağıdı ağzından iki parça halinde
çıkarmayı başardı. Parçalar birleştirildiğinde planın ayrıntıları
ortaya çıktı. Kağıtta sarayın cadde üzerindeki yeri açıkça işaretlenmiş, resmi çizilmiş, hatta 5 katlı olduğu ayrıntısı bile yer
almıştı.
Şüpheliler sorgularında bir türlü itirafta bulunmuyorlardı.
Devlet büyükleri, olayın çok vahim olduğunu beyan ettiler.
Şüphelilerin bilgisayarları aranamadı. (O zaman bilgisayarlar
günümüzdeki gibi yaygın değildi.) Ancak polisler, şüphelilerin
kullandıkları arabayı aramayı akıl ettiler. Arabada buldukları bir belgede çalıştıkları resmi büronun adresi yazılıydı. Hemen büroya baskın düzenlediler. Bürodaki çalışma masasında
kalemliğin üzerindeki bir not, aramaya katılan KGB ajanının
dikkatini çekti. Notta aynen şöyle yazıyordu: “ Suikast Planı,
kasada üst raftadır.” (Adam, yaptıkları hain planın yerini unut-

Nizamettin TORUN
Artvin Şube Başkanı

mamak için bu notu bir kağıda yazıp, her zaman görebileceği
kalemliğe iliştirmişti.) Hemen kasayı açtıklarında, planla birlikte bir liste buldular. Gömdükleri silahların uzunca bir listesi
yazılmıştı. Fakat silahların nerede gömülü olduğu yazılı değildi. Bu listenin alt kısmında bir not düşülmüştü, fakat hangi dilde yazıldığı belli değildi, bir türlü okuyamadılar. Suikastçıların
son derece profesyonel oldukları anlaşılıyordu. Planlarını yaparken hiç açık vermemişlerdi.
Devlet Başkanı, suikast girişiminin mutlaka çözülmesi için
emir vermişti. Notu çözme işini yine bir Rus bilim insanı başardı. Kağıdı gece gündüz inceleyen uzman iyice yorulmuştu,
bu yorgunlukla elinden kağıt düşürüverdi. Kağıdı yerden kaldırırken ters tarafından tutunca tarihi belge aydınlandı: Yazı,
kağıt ters tutularak yazıldığından okunamamıştı. (Daha sonra,
Temel’in gazeteyi okuma yöntemini hatırlamış olsaydık bu işi
çok kolay çözerdik diye hayıflandılar.) Ters taraftan yazılmış
olan notta, “Suikast için gerekli silahların yerini gösteren kroki
için dolabın orta rafında siyah dosyanın üçüncü sayfasına bak!”
diye not düşülmüştü. Hemen kroki çıkarıldı. Krokide silahlar,
Sarayın 425.5 metre kuzey batısında görülüyordu.
Ülkenin en iyi iş makineleri kazı sahasına gittiğinde, ulusal
basın, kazı yapılacak alanın etrafında yerlerini almış, bekliyordu. Törene katılım yoğun oldu. Uzunluğu 425 metre 50 santimetre olan ipin bir ucu Sarayın duvarına tutularak kuzeydoğu
istikametine doğru uzatıldı. Tam ipin ucunun gösterdiği noktadan bir kamyon lav silahları, boş mermileri (tekrar doldurup
kullanmak üzere) ve diğerleri çıkarıldı. Orada bulunanlardan
ünlü bir gazeteci, kazının biraz daha derine inmesi halinde helikopter, tank, vb. silahların da çıkacağını iddia etti. Bir diğeri :
“Hayır, olsa olsa büyük toplar olur” diye fikir beyan etti. Fakat
daha fazlasına gerek görülmedi. Bütün dünya, bütün insanlık
kazıyı, nefesini tutarak izledi.
Böylece, korkunç suikast planı bütün ayrıntılarıyla ortaya
çıktı. Olayı, yağdan kıl çeker gibi çözen KGB elemanları ödüllendirildi. Vahim bir plan daha etkisiz hale getirilmişti. Dünya
rahat bir nefes aldı.

ÇOCUĞU BURS ALAN MEMURUN
ÇOCUK YARDIMI KESİLMESİN
Çocuğu burs alan öğretmenlerimizin maaşlarına yansıtılan çocuk yardımlarının kesilmesi gerektiği yönünde Bakanlığın yaptığı
çalışmalar öğretmenlerimizi mağdur etmiştir. Günümüz ekonomik koşullarında zaten son derece düşük maaşlar ile görev yapan öğretmenlerimizden çocukları devletten burs alıyor diye cüzi
miktardaki çocuk yardımlarını esirgemenin hiç bir anlamı yoktur.
Bu mağduriyetlerin giderilmesi için Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa yazı ile başvurduk.
İlgili yazı için: www.turkegitimsen.org.tr

Şubat 2010

TÜRKİYE KAMU-SEN

TÜRK EĞİTİM-SEN

28

ANAYASA MAHKEMESİ:
“TOPLU ŞİKAYETE CEZA VERİLEMEZ”
Anayasa Mahkemesi, Bursa 1. İdare Mahkemesinin başvurusu üzerine, 657 Sayılı Yasanın 2670 sayılı Yasanın 31. maddesiyle değiştirilen 125. maddesinin 1. fıkrasının c bendinde yer
alan “toplu müracaat ve şikayet etmek” başlıklı h alt bendinin
iptaline karar vermiştir. Böylelikle toplu müracaat veya şikayet
etme halinde memura 1/30 ila 1/8 oranında aylıktan kesinti yapılmasını öngören hüküm yürürlükten kalkmıştır.
Konya 1. İdare Mahkemesinin, 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun 1. maddesinin 1. fıkrasında, memurların disiplin suçlarından aldıkları cezaların af kapsamını 23.04.2009 tarihiyle sınırlayan düzenlemede yer alan “…23.04.1999 tarihinden..” ibaresinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle
yaptığı başvuru ise Anayasa Mahkemesi tarafından oy birliği
ile reddedilmiştir.

KAHRAMANMARAŞ 1 NOLU ŞUBEDEN “BAŞARI
İÇİN AİLE İÇİ İLETİŞİM KONFERANSI”
üyesi Prof. Dr. Ramazan ABACI söz alarak “Mutlu ve Huzurlu bir aile, başarılı bir çocuk; iyi bir gelecek demektir.” dedi.
ABACI, konferansta yaptığı konuşmada İnsana yapılacak en
büyük kötülüğün onu yok saymak’ olduğunu vurguladı. Etrafımızı dikizlerken, aile bireylerinin ihmal edildiğini, iletişimden
koptuklarını anlatan ABACI, “Başkalarının hakkında konuşacağımıza, kendi kendimizi tanımanın önemini anekdotlarla anlamak her zaman daha iyidir.” İfadesini kullandı.

Türk Eğitim Sen Kahramanmaraş 1 nolu şubesi tarafından
düzenlenen ve Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi PDR Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Ramazan ABACI’nın konuşmacı
olarak katıldığı “Başarı için Aile içi iletişim” konulu konferans
Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde
gerçekleştirildi.
Konferansa, Vali Mehmet Niyazi Tanılır, Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü A. Nafi BAYTORUN, İl Milli Eğitim Müdürü Sebahattin AKGÜL, İl Emniyet Müdürü Cuma
Ali AYDIN, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mustafa BASTIRMACI, Kahramanmaraş Türk Ocakları Başkanı Dr. Faruk
ATLI, BBP Kahramanmaraş İl Başkanı Bekir KILINÇ, Sütçü
İmam Üniversitesi öğretim üyeleri ve görevlileri, okul müdürleri, eğitimciler, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile davetliler katıldı.
Şube Başkanı Mustafa Gökhan’ın konuşmasının ardından
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi PDR Bölümü Öğretim

Kısa adı GKS diye adlandırılan Gelin- Kaynana Sendromu ile ilgili geniş bilgiler sunan ABACI, faydalı konferansıyla
dinleyicilerin büyük ilgisini çekti. Prof. Dr. Ramazan ABACI,
okuyucuları için kitabını imzaladı. Konferansa katılanlar çok
yararlı bir konferans olduğunu, bu tür etkinliklerin sayılarının
arttırılması yönünde ifade kullandılar.
Konferansın sonunda günün anısına Kahramanmaraş Valisi
Mehmet Niyazi Tanılır tarafından Prof. Dr. Ramazan Abacı’ya
Plaket ve teşekkür belgesi verildi.
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TÜRK EĞİTİM-SEN
HAKKIMIZI YEDİRTMEYİZ!
Devletin resmi rakamları ile 800 bin civarında sendikalı işci
bulunmaktadır.25 milyon çalışan içinde 800 bin, 32 de bire tekabül etmektedir. Bunun anlamı şudur; hakkını aramayan ya da
aratmayan bir nüfusa sahibiz. Gelişmişlik ölçülerimizin aynasıdır sendikalı sayıları! İlk aklıma gelen, yönetenlerin, ekonomik
düzeyi yüksek insanların güdümüne hiçbir şekilde karşı görüş
üretilmemesi sonucunda; %10 luk refah içinde yaşayan bir tabakanın karşısında %90 lık bir kesim olduğu görülmektedir.
Bireylerimiz arasında ki makas sürekli açılmakta, tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Çare ise, elde kalan buzdolabı, çamaşır
makinesi, kömür dağıtılmakta bulunmaktadır.
Sendikacılığın olmadığı bir ülkede demokrasiden söz edilemez. Ülkemizde ilk 500 şirketin gelirleri ana faaliyetlerinden değil diğer gelirlerinden oluşmaktadır.(Faiz gelirleri, kira
gelirleri v.s) Şimdiki gündemde vergi barışından kayda giren
47.3 milyar olduğudur. Sisteme girmeyen rakamın
ne kadar olduğu bilinmemektedir. Gelir vergisi toplamada bir sıkıntı
olduğu açıkça görülmektedir. Bordrolu çalışanlar düzenli vergilerini ödemekte, ülke kaynaklarından faydalananların vergileri
ödemekte imtina göstermedikleri ortadadır. Bunun da faturası
çalışanlara kesilmektedir.
Düzenin değişmesi, kişilerin söz hakkı olması, ülkenin kal-

A. Cengiz KAVACUK
Karabük Şubesi Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri

kınması, gelir dağılımındaki eşitsizliklerin önüne geçilmesinin
bir ayağı sendikalı oranının artırılmasından geçmektedir. Memur sendikacılığına grevli toplu sözleşme hakkı verildiğinde
görülecek ki, değişim kendiliğinden gelecek, geleceğe umutla bakan insanlar, adalette eşitlik, paylaşımda eşitlik oluşacak,
sonucunda ise toplumun tüm kesimlerine yansımaları olduğu
görülecektir.
Vergi gelirlerinin artırılması, vergi dışının sisteme dahil edilememesi çalışanların suçu değildir. Toplanan vergilerin halka
eşit dağıtılması, paylaşımda hakkaniyetin sağlanması sivil toplum örgütlerinin mücadelesi ile elde edilecek kazanımlardır.
Bizler bu ülkede yaşamaktan, bu ülkenin vatandaşı olmaktan gurur ve onur duyuyoruz. Bizi yönetenler bilmelidir ki! Vatan savunmasında gözümüzü kırpmadan canımızı veririz. Bu
ülkede çalışanların hakkını almakta da hukuk çerçevesinde gerekli mücadeleyi ortaya koyarız.
Sendikalaşma oranı artmış, gelir adaletinde eşitlik sağlanmış, refah ve mutlu yaşayan insanlar topluluğu bir ülke görmek
dileğiyle,
SENDİKALARA DESTEK VERELİM! AİLEMİZ İÇİN
GELECEĞİMİZ İÇİN SENDİKALI OLMAKTA TEREDDÜT
ETMEYELİM!

NALLIHAN’DA HUKUKSUZ GÖREVLENDİRME
Nallıhan Şehit Vural Arıcı Anadolu Lisesi müdürlüğüne valilik oluru ile Nallıhan Halk Eğitim merkezi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ve müdür yardımcısı Ömer Mollahüseyinoğlu görevlendirilmiştir. Adı geçen okulda görev yapan kadrolu müdür yardımcısı varken
dışarıdan bir kişinin müdür olarak görevlendirilmesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir. Yapılan görevlendirme işleminin iptal edilmesi hususunda Ankara Valiliği ve Milli Eğitim bakanlığına yazı yazdık. Yapılan görevlendirme iptal edilmezse sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdik.
MEB’e ve Ankara Valiliğine Yazdığımız Yazılar İçin: www.turkegitimsen.org.tr
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YENİ DOĞANLAR
1- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden
Ayhan YILMAZ’ın çocuğu olmuştur.
2- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden
Melek Çevik ÖZER’in çocuğu olmuştur.
3- Amasya Şube üyelerinden Osman
YILDIRIM’ın çocuğu olmuştur.
4- Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden
Yasemin-Ahmet YILMAZ’ın çocuğu olmuştur.
5- Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden
Selin-Kerim KUŞ’un çocuğu olmuştur.
6- Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden
Abdurrahman ÜZÜM’ün çocuğu olmuştur.
7- Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden
Ülkü Yılmaz ALTIN’ın çocuğu olmuştur.
8- Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden
Havva-Mehmet Ali CAN’ın çocuğu olmuştur.

9- Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden
Melda-Ferruz ÖZTÜRK’ün çocuğu olmuştur.
10- Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden
Filiz SARIKAYA’nın çocuğu olmuştur.
11- Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden
İbrahim UĞURLU’nun çocuğu olmuştur.
12- Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden
Ramazan TURNA’nın çocuğu olmuştur.
13- Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden
İbrahim KAZIKCI’nın çocuğu olmuştur.
14- Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden
Salih ÖZKAN’ın çocuğu olmuştur.
15- Amasya Şube üyelerinden Muhterem KAPLAN’ın çocuğu olmuştur.
16- Ankara 1 Nolu Şube üyelerinden
Hasan İĞDE’nin çocuğu olmuştur.

18- İzmir 3 Nolu Şube üyelerinden
Ayşe-Hasan Hüseyin BALLI’nın çocuğu
olmuştur.
19- Karaman Şube üyelerinden Celalettin KÖROĞLU’nun çocuğu olmuştur.
20- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden
Kemal ÇINAR’ın çocuğu olmuştur.
21- Kırıkkale
Şube
üyelerinden
Hatice-Ramazan ÖZBEY’in çocuğu olmuştur.
22- Kırıkkale Şube üyelerinden ÖmerNazmiye YAĞLI’nın çocuğu olmuştur.
23- Konya 2 Nolu Şube üyelerinden
Şükriye Duygu BAYRAM’ın çocuğu olmuştur.
24- Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden
Ayşe ÇIRAK’ın çocuğu olmuştur.
25- Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden
17- Ankara 2 Nolu Şube üyelerinden Bülent YILMAZ’ın çocuğu olmuştur.
26- Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden
Ali AKBAŞ’ın çocuğu olmuştur.
Savaş SARIGÜL’ün çocuğu olmuştur.

4- Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden
Zeki AVCI’nın oğlu evlenmiştir.
5- Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden
1- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden
Fehmi TEKERE’nin oğlu evlenmiştir.
Akile TÜRKER’in kızı evlenmiştir.
2- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden 6- Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden
Hüseyin ŞAHİN’in kızı evlenmiştir.
Mustafa BAYRAM evlenmiştir.
3- Ankara 1Nolu Şube üyelerinden 7- Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden
Mustafa GÖK’ün kızı evlenmiştir.
Sedat Aşkın UĞUR evlenmiştir.
YENİ EVLENENLER

8- Kayseri 1 Nolu Şube üyelerinden
İbrahim GÖZE’nin oğlu evlenmiştir.
9- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden
Orhan HELVACI’nın kızı evlenmiştir.
10- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden
Kevser ÇAKIR evlenmiştir.
11- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden
Yusuf DEMİR evlenmiştir.

HAYATINI KAYBEDEN ÜYELERİMİZ
SERPİL AKDEMİR – KIRIKKALE ŞUBESİ
03.12.1956 tarihinde Kırıkkale’de doğdu.İlk,orta ve lise öğrenimini Kırıkkale’de tamamladıktan
sonra 1978 tarihinde Giresun Eğitim Enstitüsünden sınıf öğretmeni olarak mezun oldu.
Sınıf öğretmeni olarak Diyarbakır ili Bismil ilçesi kağıtlı İlkokulunda 27.11.1978 tarihinde ilk göreve başladı.Daha sonra sırasıyla Bolu-Kırıkkale Çankırı ili Çerkeş ilçesi ve son olarakta Kırıkkale
Merkez Namık Kemal İlköğretim okulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktaydı.Kevser Gökçen isimli kızı , Alperen isimli oğlu olan ve Üyemiz Mehmet AKDEMİR’in eşi Serpil AKDEMİR
26.12.2009 tarihinde hakkın rahmetine kavuştu.

Antalya 1 Nolu Şub e üyelerinden İbrahim KIZIL vefat etmiştir.

VEFATLAR
1- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Erkan SOYDAN’ın annesi vefat etmiştir.
2- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Hikmet OKUR’un babası vefat etmiştir.
3- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Ayşe
OKUR’un kayınbabası vefat etmiştir.
4- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Yıldız RÜŞVANOĞLU’nun babası vefat etmiştir.

5- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden
Mustafa RÜŞVANOĞLU’nun kayınbabası vefat etmiştir.
6- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Cumali BİÇER’in kayınbabası vefat etmiştir.
7- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Aydın ALAPINAR’ın babası vefat etmiştir.
8- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden
Hülya ALAPINAR’ın kayınbabası vefat
etmiştir.

9- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Zarife ÖZKAN’ın babası vefat etmiştir.
10- Amasya Şube üyelerinden Rafet
DEMİR’in annesi vefat etmiştir.
11- Ankara 1 Nolu Şube üyelerinden
Mehmet KARAHASANOĞLU’nun babası vefat etmiştir.
12- Ankara 1 Nolu Şube üyelerinden
Murat DÜNDAR’ın kardeşi vefat etmiştir.
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13- Ankara 1 Nolu Şube üyelerinden
Elimdar AYDEMİR’in babası vefat etmiştir.
14- Ankara 1 Nolu Şube üyelerinden Birol OĞUZ’un annesi vefat etmiştir.
15- Ankara 1 Nolu Şube üyelerinden
Muharrem MUCUKGİL’in halası vefat
etmiştir.
16- Ankara 1 Nolu Şube üyelerinden
Faruk Güven ULUBEY’in kayınvalidesi
vefat etmiştir.
17- Ankara 1 Nolu Şube üyelerinden Ali
ÇAKIR’ın babası vefat etmiştir.
18- Ankara 1 Nolu Şube üyelerinden
Ali İhsan CESUR’un kayınbiraderi vefat
etmiştir.
19- Ankara 1 Nolu Şube üyelerinden
Mehmet Emin TEPE’nin babası vefat etmiştir.
20- Ankara 1 Nolu Şube üyelerinden
Mustafa CANSU’nun babası vefat etmiştir.
21- Ankara 1 Nolu Şube üyelerinden
Eyüp ŞAİN’in babası vefat etmiştir.
22- Ankara 2 Nolu Şube Teşkilatlandırma Sekreteri Emin BARAN’ın teyzesi vefat etmiştir.
23- Ankara 2 Nolu Şube üyelerinden
Hüseyin ÇELEBİ’nin babası vefat etmiştir.
24- Ankara 2 Nolu Şube üyelerinden
Ayhan DOĞAN’ın kardeşi vefat etmiştir.
25- Ankara 2 Nolu Şube üyelerinden
Ahmet MURAT’ın dayısı vefat etmiştir.
26- Bolu Şube üyelerinden Rafet
BÜYÜM’ün annesi vefat etmiştir.
27- Bolu Şube üyelerinden Olcay
FİDAN’ın dedesi vefat etmiştir.
28- Bolu Şube üyelerinden Ertuğrul
BEYHAN ve Şube Denetleme Kurulu
Başkanı Yusuf BEYHAN’ın babası vefat
etmiştir.
29- Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden
Yücel ÖZBEY’in babası vefat etmiştir.
30- Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden
Orhan UĞUR’un annesi vefat etmiştir.
31- Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden
Rafet KUŞÇU’nun dedesi vefat etmiştir.
32- Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden
Abdullah SAYAR’ın babası vefat etmiştir.
33- Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden
Recep BİLİCİ’nin babası vefat etmiştir.
34- Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden
Muhammet KARAGÖZ’ün annesi vefat
etmiştir.
35- Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden
İbrahim KIZIL vefat etmiştir.
36- Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden
Hasan ÜLKÜ’nün kayınbiraderi vefat etmiştir.

37- Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden
Mehmet ÇOBAN’ın babası vefat etmiştir.
38- Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden
Lokman ALTUN’un babası vefat etmiştir.
39- Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden
Doğan AYDIN’ın ababası vefat etmiştir.
40- Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden
Selin-Kerim KUŞ’un dedesi vefat etmiştir.
41- Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden
Muzaffer ERDEM vefat etmiştir.
42- Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden
Ertekin ÇETİN’in teyzesi vefat etmiştir.
43- Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden
Yusuf-Hilal KARACA’nın babası vefat
etmiştir.
44- Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden
Mehmet-Nazif ÇATALKAYA’nın babası
vefat etmiştir.
45- Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden
Hüseyin ARIKAYA’nın babası vefat etmiştir.
46- Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden
Arzu-İbrahim YILMAZ’ın babası vefat
etmiştir.
47- Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden
Şakir ŞEN’in kayınbabası vefat etmiştir.
48- Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden
Kerim BÜYÜKATEŞ’in ağabeyi vefat etmiştir.
49- Isparta Şube üyelerinden Haşim
ÖZTOPRAK’ın babası vefat etmiştir.
50- Isparta Şube üyelerinden Nuri
AVAR’ın babası vefat etmiştir.
51- İzmir 3 Nolu Şube üyelerinden Celil
AYYILDIZ’ın babası vefat etmiştir.
52- Kars Şube üyelerinden İlhami
PİRİM’in amcası vefat etmiştir.
53- Kayseri 1 Nolu Şube üyelerinden
Bilal KARACA’nın annesi vefat etmiştir.
54- Kayseri 1 Nolu Şube Eğitim ve Sosyal İşler Sekreterimiz Hafize ÇOLAK’ın
babaannesi vefat etmiştir.
55- Kayseri 1 Nolu Şube üyelerinden
Mehmet TOR’un annesi vefat etmiştir.
56- Kayseri 1 Nolu Şube üyelerinden
Orhan EROĞLU’nun babası vefat etmiştir.
57- Kayseri 1 Nolu Şube üyelerinden
S.Burhanettin AKBAŞ’ın babası vefat etmiştir.
58- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden
Mustafa ADAR’ın kardeşi vefat etmiştir.
59- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden
Arslan ŞENYÜREK’in yeğeni vefat etmiştir.
60- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden
Erkan YILDIRIM’ın babası vefat etmiştir.
61- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden
Davut ÖZCAN’ın annesi vefat etmiştir.
62- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden
Rüştü YETER annesi vefat etmiştir.
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63- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden
Doç.Dr.Oğuz Galip YILDIZ’ın kızı vefat
etmiştir.
64- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden
Berrin Erkmen KARATAŞ’ın dedesi vefat
etmiştir.
65- Karaman Şube üyelerinden İlyas
ATA’nın ablası vefat etmiştir.
66- Karaman Şube üyelerinden Durmuş
CEYLAN’ın amcasının oğlu vefat etmiştir.
67- Kırıkkale Şube üyelerinden Necdet
YILDIZ’ın annesi vefat etmiştir.
68- Kırıkkale Şube üyelerinden Mehmet
AKDEMİR’in eşi vefat etmiştir.
69- Kırıkkale Şube üyelerinden Remziye ARU’nun annesi vefat etmiştir.
70- Kırıkkale Şube üyelerinden Nurcan
TALAS’ın annesi vefat etmiştir.
71- Kırıkkale Şube üyelerinden Mehmet
AKDEMİR’in eşi Serpil AKDEMİR vefat
etmiştir.
72- Kırıkkale Şube üyelerinden Macit
BÜYÜK’ün kayınpederi vefat etmiştir.
73- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Tunay ŞANAL’ın babası vefat etmiştir.
74- Konya 2 Nolu Şube üyelerinden Cemal ÜNLÜ’ün abisi vefat etmiştir.
75- Konya 2 Nolu Şube üyelerinden
Muammer AYDIN’ın annesi vefat etmiştir.
76- Konya 2 Nolu Şube üyelerinden
İ.Hakkı CERAN’in babası vefat etmiştir.
77- Konya 2 Nolu Şube üyelerinden Faruk ERSÖZ’ün annesi vefat etmiştir.
78- Konya 2 Nolu Şube üyelerinden Hatice ÇANKAYA’nın babası vefat etmiştir.
79- Konya 2 Nolu Şube üyelerinden Kemal HATİPOĞLU’nun annesi vefat etmiştir.
80- Konya 2 Nolu Şube üyelerinden Hasan SÖYLEMEZ’in annesi vefat etmiştir.
81- Konya 2 Nolu Şube üyelerinden
Havva-Mustafa YILDIRIM’ın annesi vefat etmiştir.
82- Muğla Şube üyelerinden Metin
DELİBAŞ’ın babası vefat etmiştir.
83- Muğla Şube üyelerinden Fatih
BIÇAK’ın babası vefat etmiştir.
84- Muğla Şube üyelerinden Hasan
UYGUNOL’un babası vefat etmiştir.
85- Muğla Şube üyelerinden Ertunç
DÖNMEZ’in babası vefat etmiştir.
86- Aksaray Şube üyelerinden Cihan
İŞBİTİRİCİNİ”nin annesi vefat etmiştir.
87- Hatay 1 Nolu Şube üyelerinden Ökkeş KASAPOĞLU”nun teyzesi vefat etmiştir.
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