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5-6 Şubat 2011 Tarihinde gerçekleştirilen
Türk Eğitim-Sen 4. Olağan Merkez Genel
Kurulu’nda bir konuşma yapan Genel Başkan İsmail Koncuk, Türk Eğitim-Sen denildiğinde, ister sevsin ister sevmesin, herkesin
aklına “adam gibi durmak” erdeminin geldiğini belirterek; “Türk Eğitim-Sen deyince,
milletimizin adına fedakârca mücadele etmek, milli hassasiyetlerimizi, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü savunmak akla gelir.
Böyle bir sendikanın genel başkanı olmak,
üyesi olmak insana huzur verir. Doğruları
yapabilmek kolay değil. Hele ki, seviyesizliğin her düzeyde sergilendiği günümüzde
doğruları ifade etmek gittikçe zorlaşıyor.Bu
anlamda sendikamız önemli bir görevi ifa
ediyor. Bundan sonra da Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen asla köşesinde oturmayacak, hep mücadele edecektir. Korku, gençlik yıllarımızdan bu yana bizim yanımızdan hiç geçmedi, geçemeyecek de. Teşkilâtımın tüm yöneticilerini, şube başkanlarını, üyelerini ortaya
koymuş oldukları onurlu mücadeleden ötürü tüm samimiyetimle tebrik ediyorum. Bu erdemli insanlar, menfaat tekliflerini elinin tersiyle
itti. Tarih göstermiştir ki, adam gibi duruş altın değerindedir.” diye konuştu.
Devamı 2. Sayfada
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Türk Eğitim-Sen’in 4. Olağan Merkez
Genel Kurulu 5-6 Şubat tarihleri arasında
Ankara Sürmeli Otel’de gerçekleştirildi.
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk, 5-6 Şubat tarihleri arasında yapılan 4. Olağan Merkez Genel Kurulu’nda
253 geçerli oyun 242’sini alarak, yeniden
genel başkanlığa seçildi.
Yoğun katılımın olduğu Türk EğitimSen Genel Kurulu birlik ve beraberlik havasında geçti. Genel Kurulda mevcut yönetim yeniden seçildi. Buna göre; Genel
Sekreter Musa Akkaş, Genel Mali Sekreter
Seyit Ali Kaplan, Genel Teşkilatlandırma
Sekreteri Talip Geylan, Genel Eğitim ve
Sosyal İşler Sekreteri Cengiz Kocakaplan,
Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Mehmet Yaşar Şahindoğan, Genel Dış
İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami Özdemir.
Genel Merkez Yönetim Kurulu Yedek
Üyeleri ise şöyle: Genel Sekreter Mustafa
Kavlu, Genel Mali Sekreter Ali Balaban,
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Murat

Ercüment Keskinler, Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Şükrü Erkoca, Genel
Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Hakan Akkaya, Genel Dış İlişkiler ve Basın
Sekreteri Orhan Akın.
168 üst kurul delegesinin seçildiği genel
kurulda diğer zorunlu organlar şöyle:
Denetleme Kurulu (Asil): Mehmet Hanefi Bostan, Rıdvan Naci Devli, Kamil
Köse, Muzaffer Doğan, Erol Afşar.
Denetleme Kurulu (Yedek): Turgay Demirtaş, Rahmi Özden, Halil İbrahim Çakmak, İbrahim Hakan Yıldız, Fethi Kurt.
Disiplin Kurulu (Asil): Kazım Sarnık,
Mürsel Özata, Şemsettin Ağar, Levent Kuruoğlu, Kamil Terzi.
Disiplin Kurulu ( Yedek): Ahmet Gürten, Süleyman Demir, Sedat Dursun, Yaşar
Gürakan, Oktay Kılıççeker.
Türk Eğitim-Sen Genel Kuruluna; MHP
İzmir Milletvekili ve Türk Dünyası Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği Genel
Başkanı Şenol Bal, MHP Manisa Milletve-
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kili Mustafa Enöz, MHP Tokat Milletvekili
Reşat Doğru, MHP Mersin Milletvekilleri
Akif Akkuş ve Behiç Çelik, MHP Antalya
Milletvekili Mehmet Günal, DSP İstanbul
Milletvekili Hasan Macit, Saadet Partisi
Genel Başkan Yardımcısı Necmettin Aydın,
MHP Uşak İl Başkanı Avni Öztürk, MHP
Uşak İlçe Başkanı ve Eski Türk Eğitim-Sen
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Ali Ünalan, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türk Büro-Sen Genel
Başkanı Fahrettin Yokuş, Türk Ulaşım-Sen
Genel Başkanı Nazmi Güzel, Türk Kültür
Sanat-Sen Genel Başkanı Hasan Hüseyin

Yılmaz, Türk Enerji-Sen Genel Başkanı Celal Karapınar, Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu, Türk EmekliSen Genel Başkanı Osman Özdemir, Türk
Enerji-Sen Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim
Öz ve Mustafa Tümer, Türk Diyanet VakıfSen Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Korkmaz, Türk Sağlık-Sen Genel Merkez Yönettim Kurulu Üyeleri, Türk Büro-Sen Genel
Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Yol-İş
Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar,
Tek Gıda-İş Sendikası Ankara Bölge Başkanı Lütfü Ceylan, İlksan Başkanı Tuncer
Yılmaz, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Ümit Özdağ, Avrasya Yazarlar Birliği
Başkanı Yrd. Doçent Yakup Deliömeroğlu,
Türk Dünyası İnsan Hakları Derneği Başkanı Abdullah Buksur, Azerbaycan Tahsil İşçileri Azad Hemkarlar İttifakı Genel
Başkan Yardımcısı Mirza Caferzade, Türk
Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Efendi
Barutçu, Birleşik Emekliler Derneği Genel

Başkanı Nalân Akcan, Ankara Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hamit Köse ve Milli
Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Salih Çelik katıldı.
Genel Kurulda, saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın okunmasının ardından divan seçimi yapıldı. Divana Türk Eğitim-Sen Ankara 5 No’lu Şube Başkanı Sevgi Yalav başkanlık ederken, Türk Eğitim-Sen İstanbul
3 No’lu Şube Başkanı Ali İhsan Hasanpaşaoğlu ve Türk Eğitim-Sen Ordu Şube Başkanı Ömer Okumuş divan üyeliğine seçildi.
Genel Kurulda; Türk Eğitim-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk, Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı Bircan Akyıldız, Azerbaycan Tahsil İşçileri Azad Hamkarlar İttifakı
Genel Başkan Yardımcısı Mirza Caferzade,
MHP İzmir Milletvekili Şenol Bal, DSP
İstanbul Milletvekili Hasan Macit, Saadet
Partisi Genel Başkan Yardımcısı Necmettin
Aydın, MHP Mersin Milletvekili Behiç Çelik, MEB Müsteşar Yardımcısı Salih Çelik,
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Türk Ocakları Genel Başkan Yardımcısı edecektir. Korku, gençlik yıllarımızdan bu
yana bizim yanımızdan geçmedi, geçemeEfendi Barutçu birer konuşma yaptı.
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail yecek de. Teşkilâtımın tüm yöneticilerini,
Koncuk yaptığı konuşmada, Türk Eğitim- şube başkanlarını, üyelerini tüm yüreSen denildiğinde, bu ülkede ister sevsin, ğimle, samimiyetimle teker teker tebrik
ister sevmesin, herkesin aklına ‘adam gibi ediyorum. Bu insanlar, menfaat teklifleridurmak’ ifadesinin geldiğini belirterek, ni elinin tersiyle itti. Adam gibi duruş al“Türk Eğitim-Sen deyince, milletimizin tın değerindedir. Bu nedenle sizleri tebrik
adına fedakârca mücadele etmek, milli ediyorum, sizleri yürekten kucaklıyorum”
hassasiyetlerimizi, ülkemizin bölünmez diye konuştu.
bütünlüğünü savunmak akla gelir. Elbette konfederasyonumuzla bütünleşen Türk
Eğitim-Sen böyle bir tanımlamayla insanların aklına geliyor. Ama kendilerini
‘sendika’ diye isimlendiren, ama isimleri duyulunca maalesef akla başka sıfatlar
gelen sendikalarımız var. Mesela ‘yandaş’
kelimesi, ‘yalaka’ kelimesi herhalde hiçbirimize yabancı gelmiyor. Allah hem Türkiye
Kamu-Sen’i, hem Türk Eğitim-Sen’i böyle
kötü sıfatlarla anılmaktan korusun. Böyle
bir sendikanın genel başkanı olmak, üyesi
olmak insana huzur verir. Doğruları yapabilmek kolay değil. Hele ki günümüzde
doğruları ifade etmek gittikçe zorlaşıyor.
Türk Eğitim-Sen, Türkiye Kamu-Sen asla
köşesinde oturmayacak, hep mücadele

Türk milli eğitiminin başarısıyla ve başarısızlığıyla ülkenin geleceğini doğrudan
ilgilendirdiğini ifade eden Koncuk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz bu beceriksiz
yönetim anlayışıyla, bu beceriksiz bakanlık anlayışıyla Türk milli eğitimini nereye
götürüyoruz? sorusunu samimiyetle sormalıyız. Dün Milli Eğitim Bakanı Nimet
Çubukçu ‘SBS 3 yıl sonra kalkacak’ şeklinde açıklama yaptı. İdeal olan SBS’nin kaldırılmasıdır, ancak ‘3 yıl sonra SBS kalkacak’
demek, seçme konusunda kaos yaşayacağız
demektir. SBS ve üniversite sınavları kaldırılabilir. Ama bunun olabilmesi için bölgeler arasındaki eğitim eşitsizliğinin, eğitim
kalite farkının da mutlaka çözülmesi lazım. Bırakın Ankara’nın Güdül’ünü, Nallı-

han’ını, Ankara’nın, İstanbul’un merkezinden kenara doğru gittikçe bile bir eğitim
eşitsizliği görülüyor. Sayın Bakan önce su
sözü vermeli: ‘Ben 3 yıl içerisinde bu eşitsizliği ortadan kaldıracağım.’ Bunu diyebiliyor mu? Hakkari’de, Van’da tezekle ısınan
derslikler var. Öğretmen bulamıyoruz. AB
ülkeleriyle mukayese ettiğimizde su anda
Türkiye’nin Portekiz’e göre 400 bin öğretmen ihtiyacı var. Hani yönümüz AB’ye
dönüktü? Hani AB’ye girmek istiyorduk?
Bütün bunları bırakacağız, Türkiye’de 12
bin okulda birleştirilmiş sınıf uygulanması
yapıldığını unutacağız, bilmeyeceğiz, millete söylemeyeceğiz ama ‘SBS’yi kaldıracağız’ diyeceğiz. Sayın Bakan, hayal âleminde
yaşıyorsun. Kim kandırdı seni, kim aldatıyor seni? Bütün bunları çözmeden seçme
sınavlarını kaldıramazsınız. Kaldırırsanız
ne olur? Tüm genel liseler, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Anadolu Lisesi olacak.
Diploma notuna göre Anadolu Lisesine
öğrenci almak zorunda kalacaksınız. Her
diploma notu başarıyı gösteren bir not
mudur? Bugün Ankara’nın merkezindeki
bir okul ile bir başka ilimizin ilçesinin bir
köyündeki okul, diploma notu bakımın-
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dan aynı mıdır? 5.00’i şişirme şeklinde
almış bir öğrenci, Anadolu Lisesi’nde öne
geçerken; öğretmeni başarsın diye not vermemiş, zar zor 4.00 alan öğrenci Anadolu
Lisesi’ne giremeyecek. Sayın Bakana birilerinin eğitim- öğretimin ne olduğunu anlatması lazım. Sayın Bakan’ın 1.5 yılda hala
stajyerliği kalkmadı.”

yoktu. İyi ki Türk Eğitim-Sen vardı. Bütün
eğitim çalışanlarının sözleşmeli hale getirilmesi ile ilgili bir madde komisyondan
geçti. Dedik ki, ‘bu yanlış.’ Ortamı gererek,
kavga çıkararak, bunu çözmek durumunda
kaldık. Kavga çıkardık. Eğitim çalışanlarının, kamu çalışanlarının, çocuklarımızın
geleceği için gerekirse kavga da ederiz.
Bu maddeyi Sayın Talim Terbiye Kurulu
Başkanımız, bazı genel müdürlerin desteği ile Genel Kurul’da iptal sözü verdiler ve
bu sözlerini yerine getirdiler. Ama Türk
Eğitim-Sen olmasa o madde geçecekti.
Emin olun, öğretmenler sözleşmeli olursa,
Türkiye”de sözleşmeli yapılmayan tek bir
kamu çalışanı kalmaz.”

18. Milli Eğitim Şûrası’na da değinen
Koncuk, önceki Milli Eğitim Şûrası’nın
Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik
zamanında yapıldığını hatırlatarak, şöyle konuştu: “Hiç demokratlığın yanından
geçmeyen Hüseyin Çelik dönemindeki
şûra, bu dönemdekinden daha demokratikti. Orada başka siyasi partilerden gelenler vardı. En azından onlar konuştu. Gaze18. Milli Eğitim Şûrası’nda, Öğrenci
telerin köse yazarları vardı. Mesela Abbas Andı’nın da tartışıldığını kaydeden Genel
Güçlü vardı. O da konuştu. Bu şûrada, Türk Başkan İsmail Koncuk, “İstiklal Marşı’nın
Eğitim-Sen’den başka ‘yanlış, olmaz’ diyen zoraki katımla yapılmaması konusunda bir

5

madde maalesef Genel Kurul’dan da geçti.
Yine biz karşı çıktık. Türklük kelimesinden
öyle bir rahatsızlık var ki bu ülkeyi yönetenlerce. Sayın Milli Eğitim Bakanı’nda da
ben bunu gördüm. Daha Bakanlığı’nın ilk
gününde Türkiye’de andımızı tartışmaya
açtı. Nerede bir Türk kelimesi var, orada
bir sürü düşman var. Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nde yaşayacağız, benim milli kimliğimden bu ülkeyi yöneten insanlar rahatsızlık duyacaklar. Milli Eğitim
Bakanlığı’nın görevi nedir? Benim kültürümü daha güçlü kılmaktır. Benim milli
hassasiyetlerimi en yüksek seviyeye çıkarmaktır. Adının başında ‘milli’ kelimesi olan
bir Milli Eğitim Bakanlığı’nın Andımızdan,
İstiklal Marşı’ndan rahatsız olması düşünülebilir mi? Görüşmelerde Öğrenci Andı ile
ilgili maddeyi bizimde konuşmamızla delegasyon reddetti. Türk Eğitim-Sen, İstiklal
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Marşı ile ilgili madde geçerse, ‘Türkiye’yi
eylem alanına dönüştürürüz’ diyerek, bu
maddeyi de şûra karaları arasından çıkarma başarısını göstermiştir” diye konuştu.

te mezunu olan 835 bin genç KPSS’ye girerek iş bulmaya çalışıyor. 600 bin Meslek
Yüksek Okulu mezunu KPSS’ye giriyor.
2.5 milyon lise mezunu KPSS’ye girerek, iş
bulmaya, geleceğine yön vermeye çalışıyor.
Toplam 4 milyon genç. Geçenlerde ‘Türkiye Mısır olmaz, Tunus olmaz’ seklinde
değerlendirmeler okudum. İnşallah olmaz.
Biz ülkemizin huzurundan, bütünlüğünden yanayız. Elbette Türkiye Mısır, Tunus
olmasın. Ama bu ülkeyi yöneten siyasi iktidar 4 milyon genç işsizle ‘Türkiye nereye
gidiyor?’, ‘Ben Türkiye’yi ne kadar iyi idare
edebiliyorum?’ sorusunu mutlaka kendisine sorması lazım.”

Son günlerde iktidarın açılım sözünü
rafa kaldırdığını belirten Koncuk, “Niye
acaba? Milliyetçilik oynanıyor. Milliyetçilik
milliyetçilerin elinden alınmaya çalışılıyor.
Dün Habur’u yaşattınız. Habur’da yaşananların sebebi İsmail Koncuk değil, Bircan
Akyıldız, Mehmet Günal değil. Kim onlar?
Sizsiziniz. Bu milletin gözünün içine baka
baka, evlatlarını şehit eden insanları kırmızı halılarla karşılayacaksınız, buna göz yumacaksınız. Ondan sonra milliyetçilikten,
vatanseverlikten bahsedeceksiniz. Genel
Sosyal devletin sadece odun ya da kömür
seçimler öncesinde bu millet bunu yiyorsa, dağıtan devlet anlamına gelmediğini söybu millete de helal olsun diyorum” şeklinde leyen Koncuk, “Elbette bunları yapacağız,
konuştu.
elbette fakire, fukaraya yardım edeceğiz.
“Gençlerimizin geleceğini düşünmek Ama sosyal devlet başka bir şeydir. Sosyal
durumundayız” diyen Koncuk, sözlerini devlet vatandaşına sadece pirinç, makarna
şöyle sürdürdü: “Şu anda 350 bin Eğitim veren devlet demek değildir. Sosyal devlet
Fakültesi mezunu işsiz geziyor. Üniversi- elbette insanlarını aç bırakan devlet değil-

dir. Sosyal devlet, adil paylaşımı sağlayabilen devlettir. Sosyal devlet, vatandaşının
asgari şekilde geçinmesine yetebilecek bir
iş temin edebilen devlettir. Gözümüzün
içine baka baka birileri ‘sosyal devlet olmanın gereklerini yapıyoruz’ diyor. Vatandaşların hepsi düşünsün. Bu ülkede lise mezunu, üniversite mezunu kaç işsiz var, kaç
çaresiz var. Bir düşünsün. Ondan sonra da
bu ülkeyi yönetenler, Anayasa’da ifadesini
bulan sosyal devlet ilkesini hayata geçirmek için parmaklarını kımıldatıyorlar mı,
kımıldatmıyorlar mı?” diye konuştu.
Koncuk, Milli Eğitim Bakanı Nimet
Çubukçu’nun sözleşmeli öğretmenleri
kadroya geçirmek için söz verdiğini, ancak bu sözün üzerinden 600 gün geçtiğini
belirterek, “Ben Milli Eğitim Bakan olsam,
bir söz verip tutmayınca vallahi istifa ederim. Milli Eğitim Bakanı olmak bu kadar
mı önemli? Bu koltuk bu kadar mı önemli?
Sayın Bakan senin kendi hükümetin seni
insanların karşısında mahcup etti. Sözünü
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reddettiğini kaydetti. Koncuk, KPSS hırsızlığının peşinin bırakılmaması gerektiğini
de söyledi.

yemene vesile oldu. Senin Başbakanın, senin siyasi partin, senin arkanda durmadı.
Anandan Milli Eğitim Bakanı mı doğdun
Sayın Bakan? Orada oturmak zorunda mısın? Kalk kardeşim. Ya sözünü tut, ya da
kalk” dedi.
Danıştay’ın türban karanını da değerlendiren Koncuk, bu kararın zamanlamasını manidar bulduğunu söyledi. Koncuk
şöyle konuştu: “Yarın meydanlarda vaatler
dinleyeceğiz. İnsan olarak eğer biz aldatılmaya, yalana dünden razıysak, sırtımıza
binen çok olur. ‘Siyasette yalan da olur’
diyorsak, bunu kabul ediyorsak, sineye çekiyorsak, bugün A siyasi hareketi, yarın B
siyasi hareketi çıkacak yalan söyleyecek.
‘Nasıl olsa yalanla, dolanla ben bu milletin
oyunu alıyorum’ diyecek. ‘Birtakım değerleri de istismar ediyorum’ diye aynı taktiği uygulamaya devam edecek. Geçenlerde
Danıştay’ın türbanla ilgili bir kararı vardı.
Bu kararın zamanlamasını manidar bulduğumu ifade etmiştim. Seçimlere 6 ay kala,
bu karar da neyin nesi? Elbette yükseköğrenimde kılık-kıyafet konusunda tüm en-

gellerin kaldırılmasını istiyoruz. Yükseköğretimde çocuklarımızın önüne engel koyan
insanların bu ülkenin geleceğini düşünen
insanlar olduğunu zannetmiyorum. Ne
yazık ki bu karar, birilerine yine istismar
şansı getirdi. Türkiye’de siyaset ne kadar
kolay. 4 milyon insan KPSS’ye girecek, genç
işsizlik oranı yüzde 30’ları bulacak, ‘benim
türbanım’ diyeceğim, ‘Allah’ diyeceğim,
yüce peygamberin adını söyleyeceğim, bu
ülkede iktidar kalacağım. Var mı böyle bir
şey? Böyle anlayışlar olduğu sürece, bizim
dini sembollerimiz üzerinden siyasete pirim verdiğimiz sürece aldatılmaya pirim
vereceğiz. Siyaset bu kadar ucuz olmamalı.”
Genel Başkan Koncuk, 10 Temmuz
tarihinde yapılan KPSS’de, soruların sınavdan 5 gün önce dağıtıldığını, en az 10
bin kişinin kopya çektiğini söyleyerek,
çocuklarımızın geleceğini çalan insanlara
millet olarak fırsat vermememiz gerektiğini kaydetti. KPSS’deki kopya skandalının
sorumlularının hala bulunamadığını ifade
eden Koncuk, bu konuda Meclis Araştırma
Komisyonu kurulması talebini de iktidarın

Bayburt Valisi’nin, milletvekili Deniz
Bölükbaşı’nın konferansına katılan öğretmenlere soruşturma açtığını söyleyen
Koncuk, “Aradım Sayın Valiyi; ‘bu adamlar
bir siyasi partinin bayrağını mı sallamış?
Oturmuş dinlemiş’ dedim. Bütün kamu
çalışanları şuna dikkat etmeli: Yarın evinizde bir siyasi partiyi -her siyasi partiyi
değil tabi- dinlerseniz yandınız. Valilikler
size soruşturma açabilir. Sayın Başbakan
‘üstünlerin hukukundan, hukukun üstünlüğüne’ diyor. Sayın Başbakan, AKP’nin
siyaset okuluna katılan ve diploma alan bir
başka sendikanın üyesi olan öğretmenlere,
törende diploma veriyor. Bizim üyemiz de
Bayburt’ta konferans izlemiş. Maaş kesim
cezası alıyor. Bu valilere şunu söylüyorum:
Vallahi merkez valiliği daha şereflidir, daha
itibarlıdır.”
Genel Kurulun ardından bir daha kürsüye çıkan Genel Başkan İsmail Koncuk,
genel kurulun büyük bir coşku içinde geçtiğini söyleyerek, herkese çok teşekkür etti.
Türk Eğitim-Sen’in bundan sonraki hedefinin 200 bin üye olduğunu kaydeden Koncuk şöyle konuştu: “Sendikamızın genel
kurul havasına girmesini istemedik. Bizim
amacımız, Türk Eğitim-Sen’in Türkiye’nin
en büyük sendikası olma özelliğini devam
ettirmesidir. Bundan sonra da alanlarda
olacağız. Ne yazık ki birtakım sendikalar
tarafından gayri ahlaki oyunlar sergilendi.
Gelin bunların ipliğini pazara çıkaralım.
Bu yıl 15 Mayıs tarihine kadar 200 bin üye
yapalım. Bu, kamu çalışanlarının hakları ve ülkemizin geleceği bakımından da
önemlidir.”
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KATILANLAR
MHP İzmir Milletvekili ve Türk Dünyası Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Şenol BAL,
MHP Manisa Milletvekili Mustafa ENÖZ, MHP Tokat Milletvekili Reşat DOĞRU,
MHP Mersin Milletvekili Akif AKKUŞ, MHP Mersin Milletvekili Behiç ÇELİK,
MHP Antalya Milletvekili Mehmet GÜNAL, DSP İstanbul Milletvekili Hasan MACİT,
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Necmettin AYDIN,
MHP Uşak İl Başkanı Avni ÖZTÜRK,
Azerbaycan Tahsil İşçileri Azad Hemkarlar İttifakı Genel Başkan Yardımcısı Mirza CAFERZADE,
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Salih ÇELİK,
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan AKYILDIZ, Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan AĞAR,
İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer YILMAZ, Türk Eğitim-Sen eski Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Ali ÜNALAN,
Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder KAHVECİ ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri,
Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin YOKUŞ ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri,
Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Nazmi GÜZEL ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri,
Türk Kültür Sanat-Sen Genel Başkanı Hasan Hüseyin YILMAZ ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri,
Türk Enerji-Sen Genel Başkanı Celal KARAPINAR ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri,
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan KOYUNCU ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri,
Türk Emekli-Sen Genel Başkanı Osman ÖZDEMİR ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri,
Tek Gıda-İş Sendikası Ankara Bölge Başkanı Lütfü CEYLAN, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Ümit ÖZDAĞ,
Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yrd. Doçent Yakup DELİÖMEROĞLU, Türk Dünyası İnsan Hakları Derneği Başkanı Abdullah BUKSUR
Türk Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Efendi BARUTÇU, Birleşik Emekliler Derneği Genel Başkanı Nalân AKCAN
Ankara Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hamit KÖSE
TELGRAFLAR
CHP Genel Başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet BAHÇELİ,
DSP Genel Başkanı Dr. Masum TÜRKER, Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN,
BBP Genel Başkanı Yalçın TOPÇU, CHP İzmir Milletvekili TBMM Başkanvekili Şükran Güldal MUMCU,
Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU,
AKP Adıyaman Milletvekili TBMM İdare Amiri Fehmi Hüsrev KUTLU, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sinop Milletvekili Engin ALTAY,
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Faruk BAL, Adana Milletvekili MHP Genel Başkan Yardımcısı Recai YILDIRIM,
Bursa Milletvekili MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmet BÜYÜKATAMAN, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kırşehir Milletvekili Metin ÇOBANOĞLU,
MHP Genel Başkan Yardımcısı MHP Samsun Milletvekili Prof. Dr. Osman ÇAKIR, CHP Yalova Milletvekili CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İNCE,
CHP İzmir Milletvekili CHP Grup Başkanvekili Kemal ANADOL, Mersin Milletvekili MHP Grup Başkanvekili Mehmet ŞANDIR,
MHP İzmir Milletvekili Grup Başkan Vekili Oktay VURAL, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer ÇAKMAKLI,
MHP Manisa Milletvekili Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Erkan AKÇAY,
AKP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet SAĞLAM, AKP Ankara Milletvekili Doç. Dr. Aşkın ASAN,
AKP Konya Milletvekili Orhan ERDEM, AKP Sivas Milletvekili Hamza YERLİKAYA,
MHP Aydın Milletvekili Ali UZUNIRMAK, MHP Osmaniye Milletvekili Hakan COŞKUN,
MHP Adana Milletvekili Yılmaz TANKUT, MHP Mersin Milletvekili Behiç ÇELİK,
MHP Bursa Milletvekili Necati ÖZENSOY, MHP Ordu Milletvekili Rıdvan YALÇIN,
MHP Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal CENGİZ, MHP Aksaray Milletvekili Osman ERTUĞRUL,
MHP Kocaeli Milletvekili Cumali DURMUŞ, MHP Denizli Milletvekili Emin Haluk AYHAN,
MHP Manisa Milletvekili Mustafa ENÖZ, MHP Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Alim IŞIK,
MHP Bursa Milletvekili H. Hamit HOMRİS, MHP Isparta Milletvekili S. Nevzat KORKMAZ,
MHP Adana Milletvekili Kürşat ATILGAN, MHP Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin ERGÜN,
MHP Gaziantep Milletvekili Hasan ÖZDEMİR, MHP Adana Milletvekili Muharrem VARLI, MHP Karaman Milletvekili Hasan ÇALIŞ,
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cumaali DEMİRTAŞ,
TOBB Başkanı M. Rıfat HİSARCIKLIOĞLU,
Türk-İş Genel Başkanı Mustafa KUMLU,
Türk Metal Sendikası Genel Başkanı ve Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul KAVLAK,
T. Yol İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan AĞAR,
Türk Harb İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu,
Kristal İş Sendikası Genel Başkan Bilal ÇETİNBAŞ,
Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa ÖZTAŞKIN,
Türk Haber-Sen Genel Başkanı İsmail KARADAVUT,
TBMM İsmet MİRZAOĞLU,

ÇELENK GÖNDERENLER
Birleşik Kamu-İş, Türk Ulaşım-Sen, Türk Yerel Hizmet-Sen, Türkiye Yol-İş, Mehmet Ali TOMBUL,
Tek Gıda İş Sendikası, Türk Ocakları, Tem-Sen, Türk Enerji Sen, Eğitim Bir Sen, KKTC- Kamusen,
Türk Sağlık-Sen, Eğitim İş, Türk Diyanet Vakıf Sen, Ceyhan Belediyesi, İlksan, Anadolu Eğitim Sen,
Türk İmar Sen, Türk Tarım Orman Sen, Türk Büro Sen,

ùXEDW

7h5.ø<(.$086(1

9

7h5.(öø7ø06(1

0(1)$$7/(5ú387/$û7,5',/$5
Bir sendika olarak sendikalar aleyhinde yazmayı etik bulmuyoruz. Ancak, ahlak,
fazilet gibi kavramları erezyona uğratanları
görünce de susmak yakışmıyor. Onca gayri
ahlaki yöntemi sendikacılığa monte ettikten
sonra, SOYLU MÜCADELE gibi bir kavramı
dahi kullananları görmek ve karşılığında susmak çok ağır geliyor. Bizim işimiz doğruları
söylemek, yanlışları yerden yere vurmaksa,
sendikal mücadelede yaşananları eğitim çalışanları ve kamuoyu ile paylaşmak da bunun
önemli bir parçası olmalıdır.
Son sekiz yılda yaşadıklarımız, bizim gibi
idealist pek çok insanı şoka uğratmaktadır.
Değerler ayaklar altına alınmış, neredeyse
içi boşaltılmış simgelerden ibaret kalmıştır.
Dudaklarda şekillenen pek çok kavramın,
yüreklerde karşılığı kalmamıştır. Karakoç’un
şiirinde;
“Bir doğrunun imanı bin eğriyi düzeltir.
Mukaddes davalarda ölmek bile güzeldir.” Diyerek vurguladığı, “Bir doğruları”, bir
bir ülke geleceği, milletimizin geleceği adına
kaybediyoruz. Ne adına? Makam, mevki, ihale, menfaat, kısaca gelecek kaygısıyla.
Bu yazının konusu siyaset değildir, elbette, olsaydı, söylenecek çok söz, kızartılacak
pek çok yüz bulunurdu. Ancak, konumuz
sendikal alanda yaşananlardır. Bu alanda yaşananlar, ülke geleceğini doğrudan doğruya
etkileyecek öneme sahiptir. Çünki, bu alanda faaliyet gösterenler ülke geleceğini inşa
edebilecek, yanlışları düzeltebilecek güç ve
iradedeki insanlardır. Öğretmenler, akademisyenler, ve tüm kamu çalışanları. Yani ülke
geleceğini omuzlayan insanlar. Siyasetçi elbette önemli, ancak kamusal alanda başarının
sırrı, kamu çalışanlarının omuzlarındadır. Bu
alanda faaliyet gösteren her bir insanın kalite
ve verimi ülke geleceği bakımından vazgeçilemez öneme sahiptir. Bu sebeple, her bir
kamu çalışanının şahsiyetli bir anlayış içinde
olmasını sağlamak, şahsiyetini daha da yükseklere çıkarmak, Karakoç’un tespit ettiği, o,
BİR DOĞRUNUN İMANI mertebesinde bir
değerdedir.
Bu mayayı bozmak için neler yapmadılar
ki? Bu sorunun cevabını vermek çok zordur,
sorunun muhatabı tüm kamu çalışanlarıdır
ve cevabı, yazının sahibinden çok daha iyi
bilmektedirler. Bunlar işi o kadar ileri götürdüler ki, putperestlik devri sona erdi ama,
bu defa da MENFAATLERİ PUTLAŞTIRDILAR. Bir basit referandum sürecinde ağababalarının varlıklarını devam ettirebilmek
için, benzetme de olsa, NİKAHLARINDA
BİLE BU KADAR GÖNÜL RAHATLIĞIYLA
EVET DİYEMEDİKLERİNİ söylemekten çekinmediler. Varlıklarını bağladıkları iktidarın
tökezlemesinin bile, sonları olacağı endişesi

ile, üyelerinden topladıkları aidatı referandum başarısı için harcamaktan çekinmediler,
ama, aynı bonkörlüğü sendikal mücadele için
gösteremediler.
Kamuda tüm dengeleri bozmaktan, en
küçük bir kaygı duymaksızın, iş bilmez
adamlarını, hak etmedikleri makamlara getirmekten çekinmediler. Hak edenler, alın
teri dökenler ne olacak demediler. Kanca atmadıkları tek kişi neredeyse kalmadı, kafalarına, dünya görüşlerine uysun uymasın, her
kese, bir üyelik formunu imzalama karşılığında neredeyse cenneti bile vaad ettiler. Aba
altından sopa göstermekten de çekinmeden,
insanları inançları ile menfaatleri arasında
tercihe zorladılar. Ya kırk katır ya kırk satır,
anlayışıyla, kapalı kapılar ardında SOYLU
MÜCADELELERİNİ, EN SOYLU METODLARLA sürdürdüler. Devletin imkanlarını
hoyratça kullanmaktan, peş keş çekmekten
geri durmadılar, TOKİ gibi bir devlet kuruluşunun imkanlarını dahi SOYLU MÜCADELELERİNE alet ettiler. Devlet kesesinden ev
sahibi yapmayı sendikacılık olarak sundular.
Bu işi ellerine yüzlerine bulaştırsalar da, pek
çok kamu çalışanını bu yolla kandırmaya devam ediyorlar.
Türk Eğitim Sen gibi sendikalar alanlarda
hak hukuk mücadelesi verip, sendikacılığı en
üst seviyede bir şahsiyet ve hak arama mücadelesi olarak görürken, bunlar, kendi adamlarının geçici şube müdürü veya ARGE gibi
komisyonlarda görevlendirilmelerini sağlayarak, bu kişiler üzerinden işyerlerinde sendikacılık yapmaktadırlar. Görevlendirildikleri işlerle hiçbir ilgilileri olmayan bu kişiler,
şube müdürlüğü makamını kullanarak eğitim
çalışanları üzerinde etkili olmaya ve onları bu
sözde sendikaya üye yapmaya çalışmaktadırlar. ARGE gibi komisyonlarda görevlendirilenler ise işyeri işyeri gezerek sendikacılık
yapmaktadır.(İşlerini doğru dürüst yapan, bu
görevlere hakkıyla gelenleri tenzih ederim)
Şuanda geçici olarak şube müdürlüğü yapanların sayısı neredeyse 1400’ü, ARGE komisyonunda görevlendirilenlerin sayısı 752’yi
bulmuş durumdadır. Kadrolu şube müdürleri, geçici görevlendirmelerin neredeyse yarısı
kadardır.Türk Eğitim Sen teşkilatları görevlerinden kaçarak, sendikacılık yapan ve haksız
kazanç sağlayan bu kişileri tek tek tespit ederek haklarında gerek suç duyurusunda bulunulacak, gerekse idari soruşturma açılmasını
isteyecektir.
NİKAHLARINDA BİLE BU KADAR
GÖNÜL RAHATLIĞIYLA EVET DİYEMEYENLER, son yıllarda, kendilerini demokrat, kendilerine karşı olanları Ergenekoncu
olarak tanımlamaya çalışmaktadır. 12 Eylül
askeri darbesinin ne anlama geldiğini bile
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bilmeyen, cezaevlerinde insanların neler yaşadığından bihaber olan bu tatlısu demokratları, kendilerinin bir 12 Eylül mahsulü
olduğunu da unutarak, 12 Eylül’ün en büyük
mağdurlarını darbe yanlısı olmakla, utanmadan suçlamaktadırlar. Sendikacılık dışında,
her şeyle alakadar olan SOYLU MÜCADELE
YANLILARI son bir yıldır Anayasa profesörlüğüne soyunmuş durumdadır. Ağababaları
hangi politikaları millete dayatırsa, onların
haklılığını ispat etmeye soyunan bu tatlı su
demokratlarına Türk Eğitim Sen olarak şunu
söylüyoruz;”EN KÖTÜ DEMOKRASİ EN
İYİ DARBE REJİMİNDEN DAHA İYİDİR.
NEREDE BİR DARBE YANLISI VARSA ALLAH KAHRI GAZAP EYLESİN. SONUNA
KADAR DEMOKRASİ, SÜREKLİ VE KESİNTİSİZ DEMOKRASİ.”
Türk Eğitim Sen sendikalarımızın büyümek, adam gibi sendikacılık yapmak konularında oluşturacakları her türlü stratejiye
saygılıdır. Ancak, bu stratejiler, insanı kaybetmemek, gayri ahlaki çizgide olmamak şartıyla. Yukarda anlattıklarımı kabul etmeyen,
hatta çok kızanlar olacaktır. Geçmiş dönemlerde de benzeri şeyler yapıldı diye savunanlar olacaktır. Onlara şunu söylüyorum, bu
kadar ahlaksızlığın geçmiş dönemde yapıldığını düşünmüyorum. Şahsi hatalar yapanlar,
gayri ahlaki davrananlar münferiden geçmişte de olmuştur, ancak, bu stratejinin, her
hangi bir sendikanın genel politikası haline
geldiği hiçbir devir hatırlamıyorum. Meşhur
sözdür;”AYARINI BOZDUĞUNUZ KANTAR GÜN GELİR SİZİ DE TARTAR.”
Türk Eğitim Sen sorumlu, ilkeli bir sendika olarak, ülke geleceğini sendikal menfaatlerden üstün tutan bir kuruluş olarak şunu
söylüyor;”Beyler, kendinize gelin, makam ve
mevkiler geçicidir, ülkeyi ve ülkenin en aydın
kesimi olan eğitim çalışanlarını, ülke geleceği
adına, şahsiyet olarak kaybediyoruz. MENFAATLERİ PUTLAŞTIRDIĞINIZ sürece bu
kayıp devam edecektir. Şahsiyetlerini un ufak
ettiğiniz insanlarla büyüdüğünüzü zanneder
ama küçülürsünüz. Bahsettiğiniz değerleri
samimiyetle yaşayın, kabukta değil, özde yaşayın ve küçülmeden büyümeye talip olun.
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seçilen İsmail Koncuk’u ve yönetim kurulu
üyelerimizi tebrik etti ve sendikamızın çalışmalarında başarılar diledi.
Uluslararası Eğitim Yöneticileri Derneği
Genel Başkanı Dr. Muzaffer Öztaş, Genel
Başkan İsmail Koncuk’a eğitim-öğretimin
ve milli eğitim çalışanlarının sorunları ve
çözüm önerileri ile ilgili rapor sundu. İlçe
milli eğitim müdürleri, il milli eğitim müdür yardımcıları, il-ilçe şube müdürleri,
şefler, memur ve hizmetlilerin özlük hakları ile ilgili sıkıntıları anlatan Öztaş, sendikamızdan destek istedi.

Uluslararası Eğitim Yöneticileri Derneği, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk’u ziyaret etti. Uluslararası Eğitim
Yöneticileri Derneği Genel Başkanı Dr.

Muzaffer Öztaş, Genel Başkan Yardımcıları
Mutlu Canbolat, Mustafa Özkan ve Davut
Çalışkan ile yönetim kurulu üyeleri yeniden Türk Eğitim-Sen Genel Başkanlığına
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Bilindiği üzere; 13.08.2009 tarih ve
27318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları
Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin, 15.05.2010 tarih
ve 27582 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliğin 2. maddesi ile değişik 8.
maddesinin 2. fıkrası, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama
ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 21. maddesi Kapsamında Yapılacak
Atamalara İlişkin Uygulama Kılavuzunun
3. bölümündeki 17. soruya verilen cevabın
2. cümlesi ve 15/05/2010 tarihinden sonra Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile her
türdeki Anadolu Liseleri yöneticiliklerine

ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen
olarak atanıp görev yapan ya da bu eğitim
kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız
atanabilecek nitelikte olanlar arasından
yapılmayan atamaların, Danıştay 12. Dairesinin 2010/3883 E. Sayılı ve 03.11.2010
tarihli kararı ile yürütmesi durdurulmuş
ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından illere
gönderilen 25.01.2011 tarih ve 4513 sayılı
yazı ile yargı kararının gereğinin yerine getirilmesi istenmişti.
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 07.02.1011 tarih ve
543/8356 sayılı yazısıyla; sözkonusu ka-

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk da, eğitim çalışanlarının; öğretmeni, yöneticisi, akademisyeni, üniversite
ve yurt-kur çalışanı, memuru ve hizmetlisiyle bir bütün olduğunu söyleyerek, sendikamızın eğitim çalışanlarının sorunlarına çok duyarlı yaklaştığını kaydetti. Tüm
eğitim çalışanlarının ekonomik ve sosyal
sorunlarının sendikamızı yakından ilgilendirdiğini kaydeden Koncuk, “eğitim
yöneticilerinin haklı talepleri de sendikamız tarafından dikkate alınmakta ve ilgili
mercilere iletilmektedir. Türk Eğitim-Sen
bundan sonra da tüm eğitim çalışanlarının
hakları için mücadele etmeye devam edecektir” diye konuştu.
rarla ilgili yeniden yapılan değerlendirme
sonucunda, kararın 15.05.2010 tarihinden
sonra Adana İlinde Milli Eğitim Bakanlığı
Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve
Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin
21. maddesi kapsamında Güzel Sanatlar ve
Spor Liseleri ile her türdeki Anadolu Liseleri müdür başyardımcılığına yapılan atamaların iptal edilmesi suretiyle uygulanması sonucuna varıldığından, 07.02.2011
tarih ve 535/8330 sayılı makam onayı gereği bu kapsamda Adana İli hariç diğer illerde geriye dönük herhangi bir atama iptali
yoluna gidilmeyeceği belirtilmiştir.
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İzmir Eğitim-İş Sendikası kurucu başkanı ve İzmir Şube Başkanı Recep Seyfi Türk Eğitim-Sen’e katıldı.
Ülkemizin kritik bir süreçten geçtiği bugünlerde tüm emekçilerin birlikte hareket etmesine inandığını söyleyen Seyfi, “ Parçalanmış, bölünmüş bir yapıdan bütünleşmeye doğru yol almanın tam
zamanı olduğunu düşünüyorum. Vatanseverlerle işbirlikçilerin
bir mücadeleye girdiği bu dönemde Türk Eğitim-Sen’e katılmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Günümüzde eğitim sendikaların
sayısı oldukça fazla. Bu nedenle eğitim çalışanlarının sorunları iktidar tarafından çözülmemektedir. Tüm eğitim çalışanlarının tek
çatı altında toplanması gerekmektedir. Türk Eğitim-Sen, verdiği
mücadelede örnek bir davranış sergilemekte ve her türlü yolsuzluğun, hukuksuzluğun üzerine yılmadan, korkmadan gitmektedir.
Gün, geri çekilme günü değildir. Bu düşüncelerle tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyor, onları Türk Eğitim-Sen çatısı altında bir
araya gelmeye davet ediyorum” dedi.
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Türk Eğitim Sen olarak, 31.12.2010 tarih
ve 27802 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 20/12/2010 tarih ve 2010/1205 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren
“Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici
Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici
Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar”ın “Ücretler” başlıklı 3. maddesinin 5. fıkrasında yer
alan “Geçici personele, bu Kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında

ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yolda
hüküm konulamaz.” ibaresinin iptali istemiyle Danıştay’da dava açtık. Dava konusu
düzenleme uyarınca, 4/C statüsünde çalışan personelin diğer kamu görevlileriyle
aynı görev ve sorumluluğu paylaşmalarına
rağmen mali haklarına kısıtlama getirilmektedir. Böylelikle kamu personeli arasında ayrımcılığa yol açılması Anayasa’nın
eşitlik ilkesini zedelemektedir.
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657 sayılı Yasanın 76. maddesi
gerekçe gösterilerek Hüseyin Çelik
tarafından Uşak Öğretmenevi ve
Akşam Sanat Okuluna müdür olarak atanan Şevki Avcı isimli şahsın
atanmasına ilişkin atama kararnamesi, Uşak ilinde bir Türk Eğitim
Sen üyemizin açtığı idari dava ile
iptal edilmiştir
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Ses sanatçısı Ahmet Şafak, Türk EğitimSen Genel Merkezini ziyaret etti. Genel
Başkan İsmail Koncuk ve Genel Merkez
Yönetim Kurulu ile biraraya gelen Şafak,
eğitimin bir millet hayatında en belirleyici
faaliyet olduğunu kaydetti. Şafak, milletimizin içinde bulunduğu her türlü problemden kurtuluşunun öğretmenlerin fedakârca çalışmalarıyla mümkün olabileceğini de
belirtti.
Genel Başkan Koncuk ise, Ahmet
Şafak’ın hem bir sanatçı, hem de bir fikir
adamı olarak çalışmalarını ilgiyle takip
ettiğini söyleyerek, bir dava adamı olarak
Ahmet Şafak’ın çalışmalarının örnek
alınması gerektiğini ifade etti.
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Yozgat Milletvekili Sayın Mehmet EKİCİ
tarafından KPSS sonucunu öğrenmek isteyenlerden şifre istenmesine ilişkin TBMM
Başkanlığına soru önergesi sunulmuştur.
Bu soru önergesiyle ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından TBMM Başkanlığına gönderilen 25.01.2011 tarih ve 409 sayılı cevabi
yazıda, YÖK Başkanlığınca 04.01.2011 tarih ve 05-322 sayılı yazı eki ÖSYM Başkanlığının 27.12.2010 tarih ve 209-4024 sayılı
yazısıyla; sınav ve yerleştirme sonuçlarının
kişiye özel bilgi olması sebebiyle şifre sistemi getirildiği, kamu kuruluşlarının ise
ÖSYM’nin verdiği yetki ile aday sonuçlarını kontrol edebildiği şeklinde cevap verilmiştir.
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Manisa ili Salihli ilçesinde müdürlük
sınavını kazanarak sınav puanı ile müdür
olarak atanmak isteyen Türk Eğitim Sen
üyemiz 2010 yılı Ocak ayında gerçekleştirilen atamalarda 4. tercihine atanmıştır. Ancak 1. tercihi olan okula üyemizden daha yargıya taşımış ve Manisa İdare Mahkemedüşük puan alan bir kişinin müdür olarak si iptal kararı vererek üyemizin yerine daha
ataması yapılmıştır. Bu durumu üyemiz düşük puanlı birinin atamasının yapılma-

sını hukuka uygun bulmamıştır. Kararda
üyemizin eğitim kurumlarına atama sürecinde birinci tercihi olan okula atanmak
için mevzuatta belirtilen bütün şartları taşıdığı ve puanı düşük olan bir başka kişinin
üyemizin 1. tercihi olan okula atanmasının
hukuka aykırı olduğu kanaatine varıldığı
belirtilmiştir.
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Bilindiği üzere Türk Eğitim Sen olarak
Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığına gönderdiğimiz yazılarda, sözleşmeli
öğretmenlerin eş durumu özründen yararlanamamaları nedeniyle yaşadıkları mağduriyetleri dile getirerek, bu sorunun ortadan kalkması için ek kadro ihdası yönünde
taleplerde bulunmuştuk.

dan tayinine imkan tanıyan sözleşmeli
kadro vizesi onaylanmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı, en kısa zamanda
bu 2000 kadroyu sözleşmeli öğretmenlerin
eş durumu tayinine açmalı ve illerde pozisyon yokluğu nedeniyle oluşan sözleşmeli
öğretmenlerin eş durumu mağduriyetlerine son verilmelidir.

Anadolu Ajansının 03.02.2011 tarihli
Türk Eğitim Sen, bugüne kadar olduğu
haberine göre, taleplerimiz doğrultusunda,
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzasıyla gibi bundan sonra da sözleşmeli öğretmen2.000 sözleşmeli öğretmenin eş durumun- lerin yanında olmaya devam edecektir.
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cezaevlerinde infaz koruma memuru ihtiyacı karşılanamadığı günlerde infaz koruma memurlarının görevlerini yapmak
üzere görevlendirildiklerine dair Sendikamıza bilgi ulaştığından bahisle; bu hususta
Bakanlığınız ile Adalet Bakanlığı arasında
imzalanan bir protokol var ise Bilgi Edinme Kanunu kapsamında tarafımıza gönderilmesini Türk Eğitim Sen olarak istemiştik.
Bakanlık tarafından gönderilen cevap
MEB’e bağlı okul ve kurumlarda öğ- yazısında Kayseri Valiliğinin ve Sarız Kayretmen kadrolarında görev yapan bayan makamlığının konu hakkındaki yazıları
öğretmenlerin, Adalet Bakanlığına bağlı tarafımıza iletilmiştir. Sarız Kaymakam-

lığının yazısında; cezaevlerinde bayan ziyaretçilerin üstlerinin aranması görevinin
ilçede görev yapan bayan personelin görevlendirilebileceğine dair bir protokolün
olduğu ancak bu protokolün Milli Eğitim
personelini kapsamadığı belirtilmiş ancak
cezaevlerinde bayan öğretmenlerin görevlendirilmesinin nedeni; ihtiyaç ve zorunluluk olarak açıklanmıştır.
Kayseri Valiliğinin yazısında ise yapılan
görevlendirme işlemlerinin uygun olmadığı vurgulanarak Sarız Kaymakamlığına
konu hakkında yazı gönderildiği belirtilmiştir.
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Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde şoför kadrosunda görev yapan personelin yüksek iş riski
taşıyan bir görevi ifa etmelerinden dolayı iş riski tazminatı alabilmeleri gerektiğinden dolayı
Bakanlık nezdinde çalışma yapılması için Türk
Eğitim Sen olarak talepte bulunmuştuk. Bakanlık tarafından tarafımıza gönderilen cevabi
yazıda şoförlere iş riski tazminatı ödenmesinin
uygun ve gerekli görüldüğü belirtilmiştir. Milli
Eğitim Bakanlığı’nın cevabi yazısı üzerine Başbakanlığa gönderdiğimiz yazı ile gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ettik.
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Yozgat Milletvekili Sayın Mehmet EKİCİ tarafından “Otuz günden fazla rapor
alan sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin olarak TBMM
Başkanlığına soru önergesi sunulmuştur. Bu soru önergesiyle ilgili olarak Milli
Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından TBMM Başkanlığına
gönderilen 25.01.2011 tarih ve 410 sayılı
cevabi yazıda, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2009/921 Y.D. itiraz nolu
ve 04.02.2010 tarihli kararıyla Sözleşmeli

Ankara Valiliğince, Keçiören İlçesi Kalaba Kız Teknik ve Meslek Lisesinde ikili
eğitim yapılması sebebiyle, bu okulda görev yapmakta olan yöneticilere fazla mesai
ücreti adı altında bir ödeme yapılıp yapılmayacağına dair görüş istenmesi üzerine
düzenlenen, Milli Eğitim Bakanlığı Kız
Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün
07.01.2011 tarih ve 75 sayılı görüş yazısın-

Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların
10. maddesinde yer alan “..30 günü geçmemek üzere..” ibaresinin, yürütmesinin durdurulduğu, Danıştay Kararının ne şekilde
uygulanacağına dair görüş sorulması üzerine Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığından gelen 15.12.2010 tarih ve 23029
sayılı cevabi yazıda, sözleşmeli personele
30 güne kadar hastalık izni verilebileceği,
bu süreyi aşan hastalık izinlerinde ise sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında sadece
iş göremezlik ödeneğine hak kazanacağı ve

ilgililerin sözleşmelerinin feshedilemeyeceği yönünde görüş bildirildiği, bu nedenle
Bakanlığın 29.12.2010 tarih ve 77571 sayılı
yazısıyla valiliklere gönderilen açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim
kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenlerden, 30 günden fazla hastalık
raporu alanların hizmet sözleşmelerinin
feshedilmeyeceği yönünde talimat verildiği
belirtilmiştir.

da, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uyarınca, yaptırılacak
fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün
hesabıyla izin verileceği, fazla mesai ücreti
ödenmesinin söz konusu olamayacağı belirtilmiştir.

yer alan “…Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için
bir gün hesabıyla izin verilir. Ancak, bu
suretle verilecek iznin en çok on günlük
kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir.” hükmünde yapılacak
değişiklikle, 657 Sayılı Yasa’ya tabi personelin, fazla mesai karşılığı izin kullanmak
yerine, bu çalışmaları ücret mukabilinde
yapmalarına yönelik yasal düzenlemelerin,
657 Sayılı Yasa’da değişiklik yapılması süreci içerisinde dikkate alınması hususunda
talepte bulunmuştuk.

Türk Eğitim Sen olarak, Bakanlığa gönderdiğimiz 15.06.2010 tarih ve 1332 sayılı
yazımızda, haftalık normal çalışma süresini aşan mesailere karşılık fazla mesai ücreti
ödenmesinin, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ve iç hukuk mevzuatının
gereği olduğunu vurgulayarak, 657 Sayılı
Yasa’nın 178. maddesinin son fıkrasında
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Antalya ili Akdeniz Üniversitesi Akseki Meslek Yüksek Okulunda öğretim görevlisi olarak görev yapan iki kişinin Türk
eğitim Sen’e üye olamayacakları gerekçesi
ile üyelik formlarının işleme alınmamasına dair Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünün tesis ettiği işlem yargı kararı ile iptal
edilmiştir. Yargı kararında; yüksekokul
yönetim kurulu üyeliğinin sendika üyeliğine engel olduğuna dair herhangi bir
yasal kısıtlamanın olmadığı belirtilmiştir.

0(%*g5(9'(
<h.6(/0(6,1$9,1,
$ø867267$<$3$&$.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2011 Yılı Merkez ve Taşra
Teşkilatı Kadroları İçin Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu aşağıdadır. Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde
Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında
merkez ve taşra teşkilatı kadroları için Unvan Değişikliği
Sınavı çalışmaları başlatılmış ve Unvan Değişikliği Sınavının 14 Ağustos 2011 tarihinde yapılması planlanmıştır.
Unvan Değişikliği Sınavına ilişkin çalışmalar tamamlandığında başvuru kılavuzu Bakanlığımızın http://www.
meb.gov.tr ve http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanacaktır.
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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk ve Genel Mali Sekreter Seyit Ali
Kaplan, Eskişehir 2 No’lu Şube’nin Osmangazi Üniversitesi’nde düzenlediği İstişare
Toplantısına katıldı. Toplantıda Eskişehir 2
No’lu Şube Başkanı Nuri Kavak ve yönetim
kurulu üyeleri, Eskişehir 1 No’lu Şube Başkanı Şükrü Erkoca ve Türkiye Kamu-Sen İl
Temsilcisi İsmail Türk hazır bulundu.
Üniversite çalışanları ile biraraya gelen
Genel Başkan Koncuk, toplantıda bir konuşma yaptı. Bu ülkeye ışık tutacak kişilerin akademisyenler olduğunu söyleyen
Koncuk, şöyle konuştu: “Biz onların tuttuğu ışıktan yürüyeceğiz. Dolayısıyla sendikal mücadelede bizim önderimiz olması
gereken insanlara önem vermeliyiz. Ancak
mesleki problemleri aşmak noktasında önderlik etmekten imtina ediliyorsa, burada
ciddi bir eksiklik vardır. Akademisyenlerimizin hem üniversite çalışanlarına, hem de
toplumun diğer kesimlerine önder olması
gerekmektedir. Üniversitelerimizde 170 bin
civarında üniversite çalışanı bulunmaktadır. Ancak üniversitelerdeki üye sayımız
17 bin’dir. Ne yazık ki üniversitelerde sendikacılık olması gereken cesamette, güçte,
etkinlikte değildir.”
Birkaç çeşit sendikacılık olduğunu söyleyen Koncuk, “Bir adam gibi sendikacılık
var. Bu sendikacılık yakmadan, yıkmadan
doğruları söylemek ve mücadele etmektir.

Diğeri de teslimiyetçi, bu ülkeyi yöneten
siyasi iktidarların payandası olan, iktidarın adeta eteğine tutunarak yapılan sendikacılıktır. Biz sendikacılıkta doğruları
söylemeyi tercih eden bir kurumuz. KPSS
hırsızlığı oldu. Kim bunu dile getirdi? Türk
Eğitim-Sen. TBMM’de bile KPSS hırsızlığı
için araştırma komisyonu kurulması teklifine “evet” diyemeyen milletvekilleri var.
Çocuklarımızın geleceğini çalanlar, ÖSYM
gibi bir kuruluşu madara edenler elini, kolunu sallayarak ortalıkta geziyor. Adam gibi
sendikacılık yapmaya geldiyseniz, bu tarz
haksızlıkları, hukuksuzlukları, yanlışlıkları
deşifre etmelisiniz. Bunu ortaya koyamazsınız, tatlı su sendikacılığı yaparsınız. Biz
Türkiye Kamu-Sen olarak, Türk Eğitim-Sen
olarak hiçbir zaman tatlı su sendikacılığı
yapmadık. Bu ülkeyi yöneten hangi siyasi
parti olursa olsun, onun eteğine tutunarak
var olmaya çalışan, hatta böyle büyüdüğü
halde “en büyük biziz” diye övünen yapılar
var. Buna kamu çalışanlarının, üniversite
çalışanlarının dikkat etmesi lazım” diye konuştu.
Türkiye’de promosyon sendikacılığının
olduğunu kaydeden Genel Başkan Koncuk,
bazı sendikaların üye olmak karşılığında çanta, takım elbise vermesini eleştirdi.
Koncuk şöyle konuştu: “ Haklarımı savunmak adına eylem yapıyor musun, tepki
gösteriyor musun diye sor. Çanta vermek
kamu çalışanının hangi problemini çözer?

Bugün bir sendika elbise veriyormuş. Biz
elbise veriyorsak, bu sendikaya haksız birtakım gelirler giriyor demektir. Bunu alan
kişinin daha çok düşünmesi lazım. Bir
çanta, bir gömlek karşılığında neleri teslim ettiğimizi kamu çalışanlarının hesap
etmesi gerekir. Bu kitle küçücük menfaatler uğruna inandığı değerleri ayaklar altına
alıyorsa, bırakın sendikacılığı, bu ülkenin
geleceği kalmaz. Nefislerimiz bu kadar mı
öne geçti? Şahsiyetimiz kayboluyor. Millet
olarak kaybediyoruz. Hiçbir şey yapmayan
bizi pazarlamaktan, atlama taşı yapmaktan
başka hiçbir şey yapmayan yapıların değirmenine su taşımak ne anlama gelir bilmiyorum. Ben bu yapılara da şunu söylüyorum: Belki üye olarak kazanıyorsunuz, ama
insanı kaybediyorsunuz.”
Bu tür yapıların ortadan kaldırılması
için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade eden Koncuk, “YÖK Başkanı
değişti, YÖK anlayışı değişmedi. YÖK daha
demokratik hale getirilmelidir. Üniversitelerimizdeki korku anlayışının son bulması
lazım. Üniversiteler gerçekten bilimsel çalışmaların merkezi olmalı. Aksi takdirde
dünyayla yarışamayız. Biz sustuğumuz sürece üniversitelerin düzelmesi de mümkün
değil. Beyaz atlı prens beklemekten vazgeçilmeli, herkes “ben beyaz atlı prensim”
diyerek, bu ülkenin meselelerine müdahil
olmalıdır” dedi.
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Milli Eğitim Bakanlığı 2011 Ocak Dönemi Öğretmenlerin Özür Durumuna
Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu uyarınca
Bakanlığınız nezdinde görev yapan kadrolu öğretmenlerimiz özür durumlarına
bağlı olarak yer değiştirmişlerdir. İlgi kılavuzun 2.1.2. maddesinde öğretmenlerimizin eşlerinin görev yaptığı İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü emrine atanma hakkı
tanınmıştır. Bu madde doğrultusunda yer
değişikliği yaparak eşinin görev yerinde
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü emrine ata-

nan öğretmenlerimiz tarafından atamalarının yapıldığı ilçelerde branşları
bazında norm olmamasından dolayı
öğretmenlerimizin başka ilçelere görevlendirmelerinin yapılacağı konusunda
şikayetler iletilmiştir.
Özür durumuna bağlı olarak yer değiştirmenin ruhuna aykırı olan bu uygulamanın Bakanlık tarafından değerlendirilerek bilgi verilmesi hususunda
Türk Eğitim Sen olarak resmi bir yazı ile
başvuruda bulunduk

(.'(56'h=(1/(0(6ú%ú5$1
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MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından sendikamıza gönderilen resmi yazı
ile MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders
ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’da değişiklik yapılmasına yönelik çalışmalarda değerlendirmeye alınmak üzere sendikamızdan görüş istenmişti. 26.11.2010 tarihinde
Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin
Kararda yapılmasını istediğimiz değişikliklerle ile ilgili Genel Merkezimizin raporunu Milli Eğitim Bakanlığına iletmiştik.
Daha sonra bazı haber sitelerinde Bakanlığınızın ek ders saatlerine ilişkin karara

dair değişikliğin Maliye Bakanlığına gönderildiği ve buradan gelecek olan görüşe
göre kararların yürürlüğe gireceği haberleri yapılmıştır. Ardından bugünlerde yine
haber sitelerinde ek ders saatlerine ilişkin
kararda yapılacak olan değişikliğin askıya alındığına dair haberler yapılmaktadır.
Eğitim camiası sabırsızlıkla ek ders saatlerinde yapılacak olan yeni düzenlemeyi
beklerken gelişen bu olaylar kafa karışıklığına sebep olmuştur. Bu anlamda Türk Eğitim Sen olarak ek derslere ilişkin karardaki
değişiklikler hakkında bilgi talep ettik.

0(0859(+ú=0(7/ú/(5((øú7ú0(
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Türk Eğitim Sen olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğumuz Kanun değişikliği teklifinde; eğitim-öğretimin ayrılmaz bir parçası olan memur ve
hizmetliler ile şube müdürlerinin ve ilköğretim müfettişlerinin de eğitim-öğretime hazırlık ödeneği hakkından
yararlanabilmesi için Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na
eklenecek geçici madde ile 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’ nun Ek madde 32 maddesinin değiştirilmesi yönünde teklifte bulunduk.
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09.10.2010 tarihli Resmi Gazetede MEB
Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve
Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 18. maddesine bir fıkra eklenmiş,
eklenen bu fıkrada yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının müdür yardımcılığı norm kadrosundan en az birinin kadın adaylara ayrılacağı ve atamanın kadın
adaylar arasından yapılacağı belirtilmiştir.

da yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarına bir kadın müdür yardımcısı
atanması/görevlendirilmesi istenmiştir. Bu
kapsamda bulunan eğitim kurumlarındaki münhal kadrolar duyuruya çıkarılmış,
başvurular alınmıştır. Bazı basın yayın
organlarında 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanunun 76. maddesi uyarınca atamalar
yapıldığı duyumları alınmıştır.

Ancak; aynı kuruma birden fazla kişinin başvurması halinde hangi kriterlerin
Daha sonra MEB Personel Genel Mü- gözetildiği, neye göre atama yapıldığı bilindürlüğünün 21.09.2010 tarihli yazısında memekle beraber, bir takım sendika üyele-

rine öncelik tanındığı yönünde sendikamız
genel merkezine şikâyetler üzerine Milli
Eğitim Bakanlığına yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarına birden fazla kişinin başvurması halinde hangi kriterlerin
gözetildiği, neye göre atama yapıldığı, ataması yapılan kişilerin isimleri ve sendika
bilgilerinin Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
çerçevesinde yasal süresi içinde tarafımıza
bildirilmesi hususunda Türk Eğitim-Sen
olarak Milli Eğitim Bakanlığına yazılı başvuruda bulunduk.

ú'$5ú3(5621(/('((.g'(0('(1
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01.08.2010 tarih ve 27659 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 23.07.2010 tarih
ve 6009 Sayılı “Gelir Vergisi Kanunu İle
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun”un 52. maddesi ile; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
21/1/2010 tarihli ve 5947 sayılı Kanunla
değişik 58 inci maddesinin (g) fıkrasına
ikinci paragraf olarak eklenen;“Bu madde
uyarınca 2914 sayılı Kanuna tabi personele
yapılan ödemeler, (c) ve (f) fıkraları kapsamında bulunanlar haricindeki personel
açısından, 375 sayılı Kanun Hükmün-

de Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin
üçüncü fıkrasının uygulanmasında dikkate alınmaz.” Hükmü uyarınca, üniversitede görev yapan idari personelin 375 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 3.
Maddesinde düzenlenen ek ödemeden yararlanma hakkı elinden alınmıştır.
Türk Eğitim Sen olarak Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığına sunduğumuz
Kanun değişikliği teklifinde; bu hükmün
iptal edilerek, çalışma barışının korunması
açısından idari personelin de bu ödemeden
yararlanması yolunun açılmasını istedik.

6g=/(û0(/ú/(5ú1(û'85808
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Sözleşmeli öğretmenlerin özür grubu
yer değişikliklerinde uygulanan kontenjan
sınırlamaları ile tüm branşların aynı havuz
içerisinde değerlendirilerek atamaların yapılması mağduriyetleri daha da arttırmıştı.
Tüm branşların aynı havuz içinde değerlendirilmesine ilişkin uygulama hakkaniyete ve kamu yararına aykırı olduğundan
dolayı konunun hassasiyetle incelenerek
sözleşmeli öğretmenlerimize ek atama

hakkının verilmesi hususunda Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa yazı yazmıştık.
Gelen cevabi yazıda; özür grubu yer
değişikliği döneminde eşinin yanına gidemeyen sözleşmeli öğretmenlerimize 2000
kontenjan hakkı verilerek ek bir atama
için Maliye Bakanlığına ve Devlet personel
Başkanlığına teklif sunulduğu ve olumlu
görüşlerin gelmesi halinde atamaların yapılacağı belirtilmiştir.
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nün açılacağını söyleyen Akyıldız, şöyle
devam etti:

TBMM önünde toplanan Türkiye
Kamu-Sen üyeleri, yanlarında getirdikleri
torbaları ayaklarıyla ezerek, TBMM’de görüşülmekte olan ‘’Torba tasarıyı’’ protesto
etti.
TBMM’nin Dikmen Kapısı’nda toplanan grup, istemlerini dile getiren çeşitli
sloganlar attı.
Eylemde açıklama yapan Türkiye
Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız,
kamu hizmeti anlayışı yerine kar odaklı
politikalarla devletin tüccarlaştırıldığını
vurguladı.
Bu kapsamda, kamuda daha az elemanla daha çok iş yaparak çalışanları köleleştirmenin, iş güvencesini zayıflatmanın, işten
çıkarılmaları kolaylaştırmanın siyasetçilerin tek amacı haline geldiğini belirten Ak-

‘’Bu yolla kamuda denetimsiz bir yapı
oluşturulmak istenmektedir. Tasarı ile kariyer ve liyakat ilkesi yok sayılmakta, üst
düzey yönetici atamalarında kadrolaşma,
siyasi yandaşlık, denetimsiz bir kamu yönetimi, özel sektör-siyasi parti ilişkilerinin
meşrulaşması ve hükümet memuru uygulaması esas alınmaktadır. Çalışma saatlerinin tespiti kurumların inisiyatifine bırakılmaktadır. Böyle bir uygulama kamuya
özel sektör mantığını yerleştirecek, esnek
çalışmanın önünü açmayı, kamu hizmetlerindeki yeknesaklığı ve ahengi bozarak,
kamuda çok başlı bir yapı oluşturmayı heyıldız, TBMM’de görüşülmekte olan Torba deflemektedir.’’
Tasarı’nın, kamuda esnek çalışmayı amaçBugüne kadar yapılan toplu görüşmelayan, memura verilecek cezaları artıran,
lerde
karar altına alınan ve hayata geçirilmemurların isteği dışında başka kurumlameyi bekleyen 50 konunun bulunduğunu
ra atanmasını kolaylaştıran bir özellik taşıancak bunlardan yalnızca 12’sinin kısmen
dığını söyledi.
tasarıya eklendiğini anlatan Akyıldız, taTasarının TBMM gündemine gelmeden sarının görüşülmesi sırasında da tek taönceki evrelerinde siyasi iradenin, memur raflı olarak bazı düzenlemeler yapılarak
temsilcilerinden hiçbir görüş almadığını KİT’lerde 1 sayılı cetvele tabi yöneticilerin
ifade eden Akyıldız, tasarıyla kamu istih- ek ödemelerini yüzde 100’den yüzde 200’e
dam mantığının kar odaklı, esnek, güven- çıkaran madde ile itfaiye personelinin gecesiz özel sektör anlayışına teslim edildiği- nel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesini
öngören maddelerin anlaşılmaz bir şekilde
ni belirtti.
çıkarıldığını söyledi.
Yapılmak istenen değişiklikle bazı müToplu görüşmelerde kararlaştırılan koşavir, başuzman ve müfettişlik kadrolarının
iptal edileceğini ve bu durumdaki persone- nuların tasarıdan tek tek çıkarılmasının,
lin Devlet Personel Başkanlığı eli ile başka 4688 sayılı kanunun özüne ve siyasi iradekurumlara ‘’sürgün edilebilmelerinin’’ önü- nin verdiği taahhütlere uymadığını ifade
eden Akyıldız, yıllarca mücadele ederek,
toplu görüşme masalarında kazandıkları
hakların, hiçbir gerekçeye dayandırılmadan tasarıdan çıkarılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Söz konusu maddeleri tasarıdan çıkaranlardan kamuoyuna açıklama yapmalarını isteyen Akyıldız, ‘’AKP, Torba Tasarı
ile memurlarımızın başına çuval geçirmek
istemektedir. Bu çuvalı, memuru yok etmek isteyenlerin, memuru sevmeyenlerin
başına geçirmek de bizim boynumuzun
borcudur’’ dedi.
Konuşmanın ardından konfederasyon
üyeleri yanlarında getirdikleri torbaları
ayaklarıyla ezerek, ‘’Torbanı al başına çal’’
sloganları attı.
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Tiyatrodan sonra Türk Edebiyatının
seçkin şiirlerinden oluşan şiir dinletisi ve
Türk Halk Müziğinin güzel örneklerinden
oluşan müzik dinletisi sergilendi.
Bir önceki yönetim kurulunda görev
yaparak sendikamıza önemli hizmetleri
bulunan arkadaşlarımıza ve gecenin düzenlenmesinde emek veren ve katkı sağlaTürk Eğitim Sen Genel Sekreteri Musa yanlara plaket takdiminin ardından, toplu
AKKAŞ ve Genel Mevzuat ve Toplu Gö- fotoğraf çekimi ile gece sona erdi.
rüşme Sekreteri M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN
Genel Merkez Yöneticilerimiz, ertesi
Türk Eğitim Sen Denizli Şubesi tarafından
gün sendika binasında gerçekleştirilen ve
düzenlenen “Birliğe Davet Gecesi”ne katılDenizli Şubemize bağlı tüm İlçe Temsildılar.
cilerinin katılımı ile gerçekleştirilen “İlçe
Denizli Halk Eğitim Merkezi Salonun- Temsilcileri İstişare Toplantısı’na katılarak
da gerçekleştirilen ve çok yoğun bir katılı- Genel Merkezin çalışmaları hakkında bilgi
mın ve coşkunun olduğu programda Şube verdiler.
Başkanımız Turgay DEMİRTAŞ, Genel
Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreterimiz
M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN ve Genel Sekreterimiz Musa AKKAŞ birer konuşma
yaptılar. Birlik ve beraberliğin öneminin,
2011 yılında da yetkili sendika olma kararlılığının ve genel merkez çalışmalarının anlatıldığı konuşmalardan sonra Türkçemize
sahip çıkmanın ve dilimize yönelik yabancı
kelime istilasına karşı bilinçlenmenin konu
edildiği tiyatro oyunu sergilendi. Oyun sonunda verilen iki dil tartışmaları ile ilgili
mesaj ve bu konuda Türk Eğitim Sen’in ortaya koyduğu milli duruşun vurgulandığı
cümleler büyük alkış aldı.
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MHP Kırıkkale Milletvekili ve Eski Sağlık Bakanı
Osman Durmuş, Genel Başkan İsmail Koncuk’u ziyaret etti.
Genel Başkan İsmail Koncuk ve Genel Merkez Yönetim Kurulu ile bir araya gelen Durmuş, sendikamızın çalışmalarını yakından takip ettiğini söyleyerek,
Türk Eğitim-Sen’in, haksızlıkların, usulsüzlüklerin
üzerine cesurca giden tek sendika olduğunu kaydetti. Türk Eğitim-Sen’i her türlü baskıya rağmen yetkili
sendika olduğu için tebrik eden Durmuş, çalışmalarımızda da başarılar diledi.
Genel Başkan İsmail Koncuk da, Osman
Durmuş’un son derece başarılı bir Sağlık Bakanlığı
yaptığını ve sağlık alanında söylediklerinin her zaman
doğru çıktığını ifade ederek, kamuoyunun kendisine
büyük bir güven duyduğunu belirtti. Genel Başkan
Koncuk, Sayın Osman Durmuş’a çalışmalarında başarılar diledi.

6g=/(û0(/ú<(ú/(05ú7$/(%ú0ú=(
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Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz 09.12.2010 tarih ve 2420 sayılı yazıyla, sözleşmeli öğretmenlerin 2010
yılı Aralık ayında yapılan özür durumuna
bağlı yer değişikliklerinde, illerde münhal
kadroların sözleşmeli öğretmenlere tam
olarak açılmasını ve tercihlerine atanamayan sözleşmeli öğretmenler için tıpkı kadrolu öğretmenlerde olduğu gibi il emrine
atanma hakkının verilmesini talep etmiştik.
Bakanlık tarafından Sendikamıza gönderilen cevabi yazıda, sözleşmeli öğretmenlerin hizmet sözleşmelerinin 13/ğ
maddesinde yer alan “Eğitim-öğretimin
devam ettiği dönemlerde aralıksız iki aylık süre zarfında sözleşme karşılığında
ders yükünü dolduramaması durumunda
sözleşmesi feshedilir.” Hükmü uyarınca

il emri hakkının verilmesine imkan olmadığı belirtilmiştir. Bahsi geçen cevabi
yazının ilgi (d) kısmında, gönderdiğimiz
yazının sayı numarası yanlış yazılmış ve
böylece Bakanlık bu konuda ne kadar
özensiz olduğunu da ortaya koymuştur.
Bilindiği üzere, ailenin korunması ilkesi T.C. Anayasasında yer alan ve uluslar
arası sözleşmelerle de güvence altına alınan bir haktır. Sözleşmeli öğretmenlerin,
kendilerine il emri hakkı verilmediği için
ailelerinden yıllarca ayrı kalmaları, insan
hakları ihlali anlamı taşımaktadır. Türk
Eğitim Sen olarak bu ihlale karşı sessiz
kalmamız mümkün değildir. Anayasanın
eşitlik ilkesi gereği kadrolu öğretmenlere
verilen il emrine atanma hakkının sözleşmeli öğretmenlere de verilmesi için mücadelemiz devam edecektir.
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Çünkü, siyasetçi ülke insanının düşünce
kodlarını çözmüş, bu kodlara göre siyasi
politikalar oluşturmakta ve hiç de hak etmediği oy oranlarına ulaşmaktadır. Sürekli
kavga ortamı, değerlerin istismarı, inandığımız değerlere hakaret edildiği gibi kaygılar insanımızın siyasi tercihlerini belirlemektedir. Bu basit ama sonuç alıcı siyasi
manevralar 2011 Genel Seçimleri öncesinÜlkemizde genç işsizlik oranı yüzde
de de tek tek sahnelenecektir.
27’lerdedir. 1 Milyona yakın üniversite
Dini değerlerimiz üzerinden siyaset yamezunu, milyonlarca lise mezunu, 600
bin meslek yüksek okulu mezunu işsiz, panların yanı sıra, bunlara gollük pasları
umutsuzdur. Geleceğe yönelik hiçbir prog- verenler de vardır. Bilerek veya bilmeyeram yapamayan, hatta evlilik planları dahi rek, kendilerini bir iş yaptım zannederek
yapamayan bu işsiz gençlik Türkiye’nin yüce dinimizin sürekli istismarına zemin
önündeki en büyük problem ve tehlikedir. hazırlayan zevat ta, bu istismarcılar kadar
Vatandaşlarımızın bankalara borcu 475 sorumludur.
milyar TL’ye ulaşmış, ülkemizde borçTürk Eğitim Sen olarak, tüm kişi ve kusuz tek insan kalmamış, kredi kartlarına
ruluşları uyarıyoruz, politikalarınızı yüce
mahkum bir hayat yaşamak zorunda bıdinimizin sembolleri üzerine oluşturma
rakılmıştır. Milyonlarca aile komik asgari
anlayışını terk edin, ellerinizi milletimiücretle yaşamaya mahkum halde, kaderine
zin ortak değeri olan yüce dinimizin üzeboyun bükmüş, hiç olmazsa sağlık haklarinden çekin! Bu ülkenin ve milletimizin
rından yararlanıyorum diye şükretmektegeleceği, sizlerin temsil ettiği kuruluşların
dir. Bu problemlere bağlı olarak darp, gasp,
geleceğinden, sizin menfaatlerinizden çok
hırsızlık ve fuhuş gibi olayların akıl ermedaha önemlidir. Günlük politikalara, anlık
yecek kadar artması da gözden kaçırılmamenfaatlere ülke geleceğini ve çocuklarımalıdır.
mızın istikbalini feda etmek kimsenin hakBütün bu problemleri yaşayan ülkemiz- kı da, haddi de değildir.
de, siyasi iradenin bunları çözmek gibi bir
TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ
gayreti ve isteği görülmemektedir. Neden?
da kamu oyu yüksek feraseti ile değerlendirmelidir. Elbette, imam hatip mezunları
da, diğer genel liseler ve meslek liseleri mezunları gibi polis meslek yüksek okullarına
girebilmelidir. Söylemek istediğimiz, 8 yıldır çözülmeyen bir problemin seçimlerden
6 ay önce çözülmesi için harekete geçmek
ne anlama gelmektedir?
Bir sendikanın açtığı dava sonucunda
Danıştay türbanla ALES sınavına girmenin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.
Haliyle bu mahkeme kararı diğer sınavlar
bakımından da bir emsal teşkil edecek,
ALES dışında kalan benzeri sınavlara da
başörtüsü ile girmek yasak kapsamına alınacaktır.
Türk Eğitim Sen yüksek öğretimde eğitim öğretimin önündeki tüm engellerin
kaldırılmasından yanadır. Ancak, söz konusu mahkeme kararının zamanlamasını
manidar bulduğumuzu da söylemeden
geçemeyeceğiz. 2011Genel Seçimlerine
6 ay kala Danıştay’ın böyle bir karar vermesinin, kimin değirmenine su taşımak
anlamına geldiğini bu ülkede aklı başında
olan her kesin anlayacağı muhakkaktır.
Aynı zaman dilimi içerisinde imam hatip
mezunlarının da polis meslek yüksek okulu sınavlarına girebilmesi doğrultusunda
düzenlemeler yapılacağının açıklanmasını
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Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev
yapmakta olan personelin başta görev
tanımı olmak üzere, çalışma saatleri
konuları ve hatta özlük hakları ile bir
çok sıkıntısı bulunmaktadır. Bu sıkıntılar muhtelif zamanlarda Türk Eğitim
Sen tarafından Milli Eğitim Bakanlığına ve hatta meclise kadar taşınmış olmasına rağmen bu sorunlara halen bir
çözüm bulunamamıştır. Bu nedenle
yaşanılan sıkıntıların giderilmesi için
Türk Eğitim Sen olarak Başbakanlığa
ve Milli Eğitim Bakanlığına yazılı başvuruda bulunduk
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bozuyor. Şu anda milli eğitimde karmaşa var. Bu karmaşanın sahibi, sorumlusu
kim? Siz adaleti sağlayamıyorsanız, maaş
sisteminde bile hak gaspı yapıyorsanız bu
insanları mutlu edemezsiniz.”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk ve Genel Merkez Yönetim Kurulu,
Ankara 5 No’lu Şube’nin Kızılcıhamam’da
düzenlediği İstişare Toplantısına katıldı.
Ankara şubelerinin ve yönetim kurulu
üyelerinin de katıldığı toplantının açılış
konuşmasını, Ankara 5 No’lu Şube Başkanı
Sevgi Yalav yaptı.
Toplantıda bir konuşma yapan Genel
Başkan İsmail Koncuk, eğitim çalışanlarının sorunlarına değindi. Eğitim davasında başarılı olamayan milletlerin dünyada
imzasıyla yaşamasının mümkün olamayacağını kaydeden Koncuk, şunları söyledi:
“Bizim eğitim davasına ve eğitim çalışan-

larına önem vermemiz lazım. Bu önemi
bugüne kadar samimiyetle ortaya koyan
siyasi iktidarlara pek rastlamadım. Ekonomik ve sosyal sorunları düzeltmek adına
ciddi adımlar atıldığını söylemek zor. Türk
milli eğitimi dev bir müessese. Elbette sıkıntılar olacak. Ancak şunu bekliyoruz: Bu
sorunları çözme iradesi ortaya konulmalı.
Eğitim çalışanlarının neler yaşadığını anlamak için onlarla omuz omuza yer almak
zorundasınız. Eğitim çalışanları Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulamalarından rahatsız, hak ettikleri ücreti alamıyorlar. MEB’de
haksız, hukuksuz uygulamalar yapılıyor.
Tüm bunlar çalışanların motivasyonunu

18. Milli Eğitim Şûrası’nda kurum kültürünün tartışıldığını ifade eden Koncuk,
“Kurum kültürü önemli diyoruz, ama ilçe
milli eğitim müdürünü geçici görevle çalıştırıyoruz. Bir kurumda, kurum kültürünü
bu şekilde sağlayamazsınız. Okul müdürlerine rotasyon uygulandı. Okul müdürlerinin kimisi mutlu, kimisi mutsuz. Oysa
başarılı insanı önemseyen bir sistem oluşturmamız lazım. Okul müdürü bilgisayar
kurası ile hak etmediği yere gittiyse, alın terinin, emeğin ne önemi kalacak? Çalışanla,
çalışmayanı harmanlayan sistem olur mu?
Bu noktada herkesin elini taşın altına koyması gerekir. Biz Türkiye’den besleniyoruz.
Kaynağımız, bu milletin varlığı, inançları,
değerleri. Bu ülkeye hizmet etmek zorundayız. Fedakârca çalışacağız, alın teri dökeceğiz, haklarımızı alacağız. Ama kimseyi
de sırtımıza bindirmeyeceğiz. Hiçbir şeyden korkmaya gerek yok. Yeter ki doğruları
yapalım” diye konuştu.
Torba Kanununa da değinen Koncuk,
şöyle konuştu: “Torba Kanunu yamalı bohçaya döndü. Birçok talebimiz Torba Yasa
içine alınmadı. Türkiye’yi yönetenler kime
hoş görünmeye çalışıyor? Öte yandan Sendika Kanunu hakkında Devlet Personel
Başkanlığıyla mutabakata vardığımız konular umuyorum ki hayata geçer, Maliye
Bakanlığı yetkilileri sorun çıkarmaz. Kabul
ettiğimiz maddeler geçerse, sendikalar büyük ivme kazanacaktır.”
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Amasya ili Gümüşhacıköy İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü; bir yazısında; okul ve
kurumlarda çalışan tüm personelin mesai
saatleri ile kılık-kıyafetlerinin denetlenmesi için ilçede görev yapan Kaymakamlık Yazı İşleri müdür vekili, Mal müdürü,
Vergi Dairesi müdür yardımcısı ve Nüfus
müdürü olmak üzere dört kişinin denetleme komisyonu şeklinde görev yapacaklarını belirtmişlerdir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ve Kılık Kıyafet Yönetmeliğinde mesai
saatleri ve kılık kıyafete dair düzenlemelerin mevcut olduğu, bu düzenlemeler
içerisinde Kanuna ve Yönetmeliğe aykırı
hareket edenlere ne tür yaptırımlar uygulanacağı ve bu yaptırımların kimler tarafından tesis edileceği de düzenlendiği
ve bu düzenlemeler arasında ilçelerde bir
komisyon kurulması ve mesai saatleri ile

personelin kılık kıyafetinin bu komisyon
eliyle denetlenmesine dair herhangi bir
hükmün yer almadığını Amasya Valiliği
ile Gümüşhacıköy Kaymakamlığına yazı
ile bildirilmiştik.
Amasya valiliği 07.01.2011 tarihli cevabı yazısıyla memurlara görevlerinin hatırlatıldığını, yanlış düşünmemeleri konusunda uyarıldıklarını bildirmiştir.

.$5$0$1û8%(6ú<g1(7ú0.858/8
(øú7ú0d$/,û$1/$5,ú/(%8/8û78
Türk Eğitim Sen Karaman Şubesi Yönetim Kurulumuz, 02/02/2011 Çarşamba
günü saat 18.30’da Karaman Öğretmenevi
ve ASO’da, eğitim çalışanlarının genel sorunları adı altında yapılan istişare toplantısında, eğitim çalışanı üyelerimizle biraraya geldi.
Toplantının açılışında konuşan TES
Karaman Şube Başkanımız Mehmet SERİN, ‘’Değerli Arkadaşlar, eğitim çalışanları camiası; öğretmen, idareci, memur,
vhki, hizmetli, şef, teknisyen, şoför gibi
tüm sınıfları içerisinde barındıran büyük

bir camiadır. Bu büyük camianın mensuplarının mali ve özlük hakları ile ilgili tüm
sorunlarını yönetim kurulu olarak önemsiyor ve çözüme kavuşturulması noktasında üzerimize düşeni yapıyoruz ve bundan
sonra da yapacağımızı kararlılıkla vurguluyoruz. Dahası bu tür yereli ve geneli
ilgilendiren sorunlara çözüm bulma noktasında genel merkezimizle de paylaşımlarda bulunuyoruz. Tüm sorunların ortak
akıl anlayışı çerçevesinde çözüme kavuşturulacağını da biliyoruz. Bu bağlamda
sizlerin sorun ve sıkıntılarını dinlemek ve

çözüme kavuşturma noktasında tüm dinamiklerimizi harekete geçirmek istiyoruz.’’
diyerek düşüncelerini dile getirdi.

260$1&,.ú/d(7(06ú/&ú/úøú·1'(1
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Türk Eğitim-Sen Osmancık İlçe Temsilciliği’nce düzenlenen ve kamuoyunun “Efsane Komutan” olarak tanıdığı
Emekli Albay Erdal SARIZEYBEK’in konuşmacı olarak
katıldığı “Açılım ve Terör” konulu konferans, 22 Ocak
2011 Cumartesi akşamı Belediye Kültür Sitesi’nde yoğun
bir katılımla gerçekleşti.
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DİLİMİZE SAHİP ÇIKALIM
6DEUL<$/*,1
İzmir 2 No’lu Şube
Eğitim ve Sosyal İşler
Sekreteri

Milletlerin,
devletlerin ayakta
kalmalarında, bir
ve beraber olmalarında en önemli
unsur dildir.

Dildir ki ona
sahip
çıkılırsa
milletin varlığı
devam eder; dildir ki öksüz yetim bırakılırsa milletin kendisi öksüz, yetim kalır.
Dolayısıyla dili, sadece insanlar arasında
iletişimi sağlayan bir araç olarak görmek
dilin bu gücünü görmemek, gaflete düşmek demektir.
Türkçe Türk milleti için vazgeçilmez
bir hazine ve bizi birbirimize bağlayan bir
bağ, bir harç, bir çimentodur. Türkçenin bu
özelliğini iyi kavramak ve bu bilinçle hareket etmek ve de ona gereken önemi vermek, gereken özeni göstermek zorundayız.
Gerek konuşmalarımızda gerekse yazılarımızda dilimizin kurallarına uymak zorundayız. Aksi takdirde dilde yozlaşmalar ve
bozulmalar başlar. Nitekim teknolojinin
gelişmesiyle gerek cep telefonları gerekse
bilgisayarlar aracılığıyla yapılan yazışmalarda dilin kurallarına uyulmadığını, dilimize gereken dikkatin gösterilmediğini
üzülerek görmekteyiz. Üzülerek diyorum
çünkü bu yanlışlıkların ileride daha büyük
olumsuz sonuçlara yol açacağı unutulmamalıdır. Kaldı ki dil adına küçük diyemeyeceğimiz bazı büyük hatalarla da karşılaşmaktayız maalesef.
Cep telefonu ve bilgisayar yazışmalarında yapılan yanlışlıkların en dikkât çekici olanları, kelimelerin sesli harflerin
kullanılmadan sadece sessiz harflerle yazılmasıdır. Slm, nbr… gibi. Yarı Türkçe yarı
İngilizce kullanılan bazı ifadelere ne demeli. Savaş uçakları için kullanılan “F-16”
yı maalesef TRT’nin haber sunucuları bile
“ef on altı” şeklinde okumaya başladı. Bilinmelidir ki Türkçe dil bilgisi kurallarına
aykırı olan bu yanlış kullanımlar dilimize
karşı bir ihanet sayılır. “Uzlaşma” sözcüğü
varken “konsensus”, “hava, ortam” sözcükleri varken “ambiyans” sözcüğünü kullanmak insanın kendi diline yapabileceği en
büyük ihanettir.
Türkçenin bozulmasına yol açacak
bazı kullanımları iş yerlerinin kapılarında, camlarında ve levhalarında sıkça gör-

meye başladık. Turistlere hitap eden bir iş
yeri olmamasına rağmen kapısında “open”,
“closed” ve adında “export”, “collection” yazılarıyla karşılaştığımız iş yeri sayısı maalesef az değil. Bazı Türkçe kelimelerin yabancı dil kurallarına göre yazılmasıysa ayrı bir
tuhaflık.“Çilek” kelimesini “chileck”, “paşa”
kelimesini “pasha” şeklinde yazmak hangi
mantıkla açıklanabilir ki. Türkçesi varken
sırf özenti nedeniyle yabancı sözcük kullanmak hem Türkçeyi bozuyor hem de kişileri gülünç duruma düşürebiliyor.
Son zamanlarda İngilizceden gelen
ve dilimize yerleşen “kiosk” sözcüğünün
Türkçeden İngilizceye geçen “köşk” sözcüğü olduğunu biliyor muydunuz? Çok ilginç
değil mi? Bunu, dilimizle ilgili bir eksiklikle mi yoksa aşağılık duygusuyla mı açıklayabiliriz? İşte sorun budur. Bu duygudan
kurtulduğumuz gün Türkçenin bayramıdır
ve bir an önce bu duygudan kurtulmalıyız.
Resmî ve özel kurumlarda rastladığımız birtakım yabancı yazılar ayrı bir utanç
vesilesidir. Yön göstermek amacıyla kullanılan “EXIT” yazısının kurumların koridorlarına asılması ancak ve ancak Türkçe
bilincini kazanamamış idarecilerin bir marifeti olabilir.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde bile
tutanakların Türkçe ve İngilizce tutulması
da ayrı bir üzüntü sebebi.
Şarkı yarışmasına İngilizce katılırsak
şansımızın artacağı iddiasında bulunanlara ve İngilizce bir şarkıyla yarışmaya katılanlara bir sözüm var: Türkçe bir şarkıyla
sonuncu olmak, İngilizce bir şarkıyla elde
edilecek birincilikten daha onur vericidir.
Üniversitelerde doktora yapmak isteyen
bilim insanı adaylarının İngilizce sınavını
geçme şartıyla karşı karşıya kalmalarıysa
bambaşka bir sorun. Alanında çok iyi olan
bir kişinin, şayet yeteri kadar İngilizce bilmiyorsa, alanındaki bilgisine, yeteneğine
bakılmıyor. Bu yüzden akademik bir unvan alamıyor ve mesleğinde ilerleyemiyor.
Ve bu durum onurumuzu zedeliyor. Çok
yazık.
Bütün bunlar Türkçeden vazgeçilmeye
başlandığının göstergesidir ve gelecek adına kaygı verici uygulamalardır.
Geleceğimizi tehdit eden başka bir konu
ise Türkçe dışında bir dille eğitim. Bir süre
önce gazetede okuduğum bir haber beni

oldukça üzdü. Haber başlığı “Üniversiteler
istediği dilde eğitim verecek.” şeklindeydi
ve haber şöyle devam ediyordu: YÖK, üniversitelerin istedikleri yabancı dilde eğitim
yapabilmelerinin önünü açtı. YÖK Genel
Kurulu önceki gün yaptığı toplantıda, üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi’ne ilişkin
düzenleme yaptı. YÖK’ün hazırladığı kanun tasarısı taslağı ile üniversite altyapı ve
öğrenci durumuna göre bir veya birden fazla dilde öğretim yapabilecek. (Hürriyet- 6
Şubat 2010)
YÖK’ün aldığı bir kararla üniversitelerde Türkçe dışında bir dille eğitimi serbest
bırakması bu konuda özendirici olması
beni ve benim gibi birçok insanı endişelendirdi. Yabancı dil öğrenmeye evet, ancak
yabancı dilde eğitime hayır!
Türkiye’de eğitim dili Türkçedir. Türkçe dışında bir dille eğitim yapılması ya da
buna izin verilmesi geleceğimizi tehlikeye
sokacaktır. Geleceğimizin teminatı Türkçedir.
En kısa zamanda dilimizi korumaya yönelik bir kanun hazırlanmalıdır. Bir dilin
kanunla korunması son çaredir ama görünen o ki bizim millet olarak, devlet olarak
böyle bir kanuna ihtiyacımız doğmuştur.
Türkçe sevdalısı Atatürk’ün “Ülkesini,
yüksek istiklâlini korumasını bilen Türk
milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.” sözüne göre hareket edersek sanırım Türkçe için gerekeni
yapmış olacağız.
Türkçenin bir eksiği yoktur. Türkçe
yüzyıllardır kullanılarak işlek ve kıvrak bir
dil haline gelmiştir. Türkçe bizim kimliğimizdir. Kimliğimizden rahatsızlık duymamalı ve onu gereği gibi onurla, gururla taşımalıyız. Türkçeye bakışımızı gözden geçirmeliyiz. Herkes üzerine düşeni yapmalıdır.
Türkçeyi doğru kullanmalıyız, bununla
birlikte yanlış yapanları da uyarmalıyız.
Şunu asla unutmayalım: Türkçe giderse
Türkiye gider.
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Türk Eğitim-Sen Amasya Şube Başkanlığı tarafından organize edilen, Gazeteci yazar Banu Avar ve Avukat Özcan
Pehlivanoğlu’nun konuşmacı olarak katıldıkları “Hangi Dünya Düzeni” isimli konferansa 800 ü aşkın katılım oldu
Türk Eğitim-Sen Amasya Şube Başkanlığı organizesinde Amasya Özel İdare
Salonunda yapılan Hangi Dünya Düzeni
isimli konferansa, Tarihi ve güncel olaylara ışık tutan “Sınırlar Arasında” ve “Hangi Dünya Düzeni” programlarıyla tanınan
Banu Avar ve Rumeli Balkan Türkleri Federasyonu Eski Genel Başkanı Av. Özcan
Pehlivanoğlu konuşmacı olarak katıldı. İlk
olarak söz alan Av. Özcan Pehlivanoğlu,

Balkan Türkleri konularına değindi. Balkanlardaki Türk Tarihi’nin unutturulmak
istendiğini, katliam ve soykırımların kasıtlı
olarak resmi tarihimizde okutulmadığını,
23 milyon km2 lik topraklarımızın, 780 bin
km2 ye düşüşünün, Toprak kaybı olarak
gösterilmesine rağmen, aslında bunun Vatan kaybı olduğunu dile getiren Av. Özcan
Pehlivanoğlu: “Balkanlarda sadece Türk
oldukları için değil, “Türk Gibi” oldukları için bile binlerce insanın katledildiğini,
ama bu olayların unutturulmak, izlerinin
silinmek istendiğini söyledi. Balkanların
tarihinde bilinmeyen veya öğretilmeyen
bir çok gizli katliam ve soykırımın bulunduğunu, ünlü tarihçi İlber Ortaylı’nın orta-

ya koyduğunu belirten Av. Özcan Pehlivanoğlu: ”Balkanlarda sadece Türk’lere değil,
Türk gibi olanlara karşıda katliamlar ve soy
kırımlar uygulandı. Yugoslavya’da yaşanan
iç savaşta, Boşnak lara uygulanan soykırımın, onların Türk gibi görülmesinden
kaynaklandığını bugün artık açıkça biliyoruz. Sırp kasabı Karadziç: ”Son Türk’te öldürülene kadar durmak yok” demişti. Burada Türk ten kasıt ise Müslüman Boşnak
nüfusuydu. 12 saat içinde 4 bin den fazla
Müslüman Boşnak katledildi ” dedi. Pehlivanoğlu: ”Bizim Milli Eğitime bağlı okullarımızda okutulan derslerimizde de, balkan
tarihinde, Türk’lere karşı yapılan katliam
ve soykırımları göremezsiniz.

68/829$ú/d(7(06ú/&ú/úøú·1'(1
'267/8..$5'(û/ú.(7.ú1/úøú
Etkinliğe Türk Eğitim-Sen Amasya
Şube Başkanı Kamil TERZİ, İlçe Milli
Eğitim Müdürü Faik ÜÇOK, Şube Müdürü
Aziz DURGUN, Suluova Türk Eğitim-Sen
İlçe Temsilcimiz Abdulvahap BOZKURT,
Amasya ve Suluova Yönetimi ile çok
sayıda üye katıldı. Etkinlikte Şube Başkanı
Kamil TERZİ bir teşekkür konuşması
yaptı. Konuşmasında Türk Eğitim Sen’in
doğru bildiği yolda hız kesmeden devam
edeceğini, Allah’ın izniyle; Lider sendikanın
önceden olduğu gibi, bundan böyle de
memurun ve haklının yanında olmaya
devam edeceğini ifade etti. Konuşmasını
davetlilere teşekkür ederek tamamladı.
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İstanbul 3 Nolu Şube Başkanı Ali İhsan HASANPAŞAOĞLU başkanlığında, Yönetim Kurulu üyeleri Muhammet BOYDAK, Bülent İLHAN, Zekai DEDE, Denetleme Kurulu üyesi Yunus KURTULUŞ, Üsküdar İlçe Temsilcisi Mehmet ÖZTÜRK ve Ümraniye
İlçe Temsilcisi Tarık Emre CEREN’den oluşan bir heyetle yeni görevlerine başlayan Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas TEKİN
ve Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadettin GÜL’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Ağırlıklı olarak eğitim meselelerinin
konuşulduğu ziyaretlerde her iki müdüre de başarı dilekleri iletildi.

.$56û8%(6ú<(1ú<g1(7ú0.858/8h<(/(5ú
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sorumlusu Cem DAŞDELEN, Kafkas
Haber Ajans (KHA) sorumlusu gazeteci
Bedir ALTUNOK, Ölçek, Denge gazeteleri ve İHA Kars Muhabiri oldu. Denge Gazetesi bürosunda yapılan ziyaret sırasında
Denge Gazetesi Sahibi Hikmet KARABULAK, Ölçek Gazetesi sahibi Salih ŞAHİN
ve İHA Kars temsilciliğini ziyaret ettiler.

Kars Şubesi yeni
yönetim Kurulu
Üyeleri Kars’taki
basın ve yayın kuruluşlarını ziyaret
ettiler. Yönetim
Kurulu üyeleri (Fahrettin ŞİMŞEKLER,
İlhan MERT, Ali
Murat NAMLI, Yalçın BİRDAL, Onur
GÜÇTEMUR, İshak
KİŞİOĞLU ) Serhat
TV genle sorumlusu
Alican ALİBEYOĞLU, Önder Gazetesi

Şube Başkanı Fahrettin ŞİMŞEKLER
burada eğitim çalışanlarının ve kırsal alanlarda görev yapmakta olan öğretmenlerin
çok zor şartlarda çalıştıklarını doğal zorlukların yanında insani bir takım zorluklarla da mücadele etmek zorunda olduklarını bundan dolayı da Kars Valisi ve Milli
Eğitim Müdürünün çalışanlarına sahip
çıkmaları gerektiğini belirtti.
Türk Eğitim-Sen Kars Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri daha sonra Sarıkamış
Harekatı’nın 96.Yılında donarak şehit olan
90 bin Mehmetçik anısına yapılan “Türkiye Sarıkamış Şehitlerine Yürüyor” programı için 9 Ocak 2011 tarihinde Sarıkamış’ta
idi.Şehitler anısına yapılan yürüyüşe katılan yönetim kurulu üyeleri milli ve manevi
değerlerimizin sembolü olan her faaliyette
olduğu gibi bu yürüyüşte de vazife addettikleri bu eylemi ifa etmekten büyük onur
duymuşlardır.
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Türk Eğitim –Sen Kütahya Şubesi ve
Türk Eğitim-Sen D.P.Ü temsilciliği ile birlikte uzun süredir banka promosyonlarının tamamının çalışanlara verilmesi konusunda mücadele ediyordu.Nihayet sonuca
ulaşıldı.
D.P.Ü çalışanları banka promosyonlarının % 30 nu da alacaklar.
Üç yıl önce imzalanan protokole göre
çalışanlara promosyon ödenmesi kararlaş-

tırılmıştı.Ancak bu promosyonların % 70 i
çalışanlara verilmiş , %30 u da kurum tarafından kullanılmak istenmişti. Bu arada
devreye Türk Eğitim Sen Kütahya Şubesi
girerek banka promosyonlarının tamamının çalışanlara verilmesi gerektiği ve %30
luk kısmın kurumca kullanılmasının doğru olmadığı yönünde D.P:Ü yönetimi ile
görüşmeler başlattı.
Uzun Süren görüşmeler nihayet sonuç

verdi.
Banka promosyonlarının geri kalan
%30 luk kısmının da D.P:Ü çalışanlarına
dağıtılması karalaştırıldı ve 21.01.2011 tarihi itibariyle üç yıllık banka promosyonu
alanların hesaplarına %30 luk bölümü olan
765.00 TL yatırılmıştır.
Bu konu ile ilgili bir açıklama yapan
Türk Eğitim Sen Kütahya Şube Başkanı
Mehmet KARABEKİR; “Onurlu mücadelemizin sonucunda geçmişe dönük 3 yıllık
banka promosyonları hak edilmiş ve çalışanlara dağıtılması sağlanmıştır.Bu başarı
Türk Eğitim-Sen’e üye olarak güç verenlerin başarısıdır.Yetki verildiğinde Türk
Eğitim-Sen’in neler yapacağının örneğidir.Türk Eğitim-Sen’in yetkili olduğu her
alanda yetkisini kurumlara peşkeş çekerek
değil,çalışanların tarafında kullandığının
örneğidir.Daha anlamlı ve büyük başarılara imza atmak dileğimle tüm personelimize hayırlı uğurlu olsun.
Bu çalışmada bize yardımcı olan bütün
idarecilere desteklerini esirgemeyen D.P.Ü
Türk Eğitim Sen üyelerine ve D.P.Ü çalışanlarına teşekkür ediyoruz.”
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Türk Eğitim-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Muzaffer DOĞAN ‘’ Eğitimli bir nesil
yetiştirmek’’ amacıyla beldesinde bulunan
iki lise ve üç ilköğretim okulunun eğitimle
ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılayan Çorlu Velimeşe Belediye başkanı Rasim YÜKSEL’e
teşekkür etti.

Muzaffer DOĞAN yaptığı basın toplantısında, ‘’ klasik belediyecilik anlayışının
değiştiğini, belediyelerin görevinin sadece
yol, su, kanalizasyon olmadığını, halkın
tüm sorunlarına aynı ölçüde yaklaşan bir
yönetim modelinin oluşturulması gerektiğini, Velimeşe’de uygulandığı gibi sosyal,
kültürel ve eğitim amaçlı bir belediyecilik
anlayışı arzu edilen bir yönetim anlayışıdır. Böylece belediyemizin de öngördüğü
gibi, eğitimli ve bilgili bir nesil yetiştirmek
esas amaç olmalıdır diyerek; okullarımıza,
öğretmenlerimize ve öğrencilerimize sahip
çıkan başta, Velimeşe Belediye Başkanımız
Rasim YÜKSEL’ e ve tüm meclis üyelerine
teşekkür ederim’’ dedi.
DOĞAN konuşmasını devamında, ‘’
Velimeşe belediyemiz öğretim yılı başında tüm öğrencilere kırtasiye ihtiyaçlarını
karşılamış, okullarımızın boya, badana,
toner, kırtasiye ve bilgisayar ihtiyaçlarını
karşılayıp, idari ve öğretmenler odalarının
düzenlenmesi için mefruşat ihtiyaçları da

belediyemiz tarafından tedarik edilmiştir.
Ayrıca okullarımızın, personel ihtiyacını da görülerek; her okulumuza 1 erkek
kaloriferci ile 1 bayan temizlik görevlisi
tahsis edilmiştir. Öğretmenlerimize yönelik ise 24 Kasım’ da Öğretmenler Günü
yemeği, okul müdürlerinin teşvik edilmesi
gibi hizmetlerin yanında, tüm öğretmenlerimize yıl boyunca öğle yemeği de vererek,
eğitim adına görevini fazlasıyla yapmaktadır.
DOĞAN konuşmasının sonunda, Tekirdağ hızlı göç alan illerimizin başında
gelmektedir. Bu nedenle, eğitimi ve okullarımızın ihtiyaçlarını sadece, İl Özel İdaresi’ ne bırakmak, İlimizde eğitim adına
yaşanacak felakete seyirci kalmak demektir. Velimeşe belediyemizi örnek alarak
tüm belediyelerimizi, eğitim sorunlarına
kayıtsız kalmamaya, eğitimin ve okulların sorunlarına sahip çıkmaya, hatta okul
yapacak hayırseverleri teşvik konusunda
gayretli olmaya davet ediyoruz’’dedi.
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 Adana 2 Nolu Şube üyelerinden
Serpil HIZ’ın çocuğu olmuştur.
 Adana 2 Nolu Şube üyelerinden
Aysen SOYTAŞ’ın çocuğu olmuştur.
 Adana 2 Nolu Şube üyelerinden
Alper ÇATAL’ın çocuğu olmuştur.
 Adana 2 Nolu Şube üyelerinden
Musa Gökhan MİLLİ’nin çocuğu olmuştur.
 Afyonkarahisar Şubesi üyelerinden
Süleyman-Öznur GÖKDOĞAN’ın çocuğu
olmuştur.
 Afyonkarahisar Şubesi üyelerinden
Doğan SARIGÜL’ün çocuğu olmuştur.
 Antalya 2 Nolu Şube üyelerinden
Halil İbrahim- Raziye KÖSE’nin çocuğu
olmuştur.
 Antalya 2 Nolu Şube üyelerinden
Özgür Barış - Zekiye ÖZ’ün çocuğu
olmuştur.
 Bolu Şubesi üyelerinden Ocay
FİDAN’ın çocuğu olmuştur.
 Burdur Şubesi üyelerinden Birkan
ÖZİPEK’in çocuğu olmuştur.
 Çankırı
Şubesi
üyelerinden
Satılmış ÇİÇEK’in çocuğu olmuştur.
 Çankırı Şubesi Yönetim Kurulu
üyelerinden Osman TOPÇU’nun çocuğu
olmuştur.
 Çankırı Şubesi üyelerinden Cemal
ÖZATA’nın çocuğu olmuştur.
 Çankırı Şubesi üyelerinden Ersan
BIYIKLI’nın çocuğu olmuştur.
 Düzce Şubesi üyelerinden Mücella
-Volkan ERDOĞAN’ın çocuğu olmuştur.
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 İstanbul 3 Nolu Şube Başkanı Ali
İhsan HASANPAŞAOĞLU’nun çocuğu
olmuştur.
 İzmir 1 Nolu Şube üyelerinden
Mustafa-Zübeyde ÜNVANLI’nın çocuğu
olmuştur.
 Kahramanmaraş
Şube
Mali
Sekreteri Said CEREN’in çocuğu olmuştur.
 Kahramanmaraş
Şubesi
üyelerinden Ayhan-Kübra TEKKAYA’nın
çocuğu olmuştur.
 Karaman Şubesi üyelerinden Şıh
Ali EGEMEN’in çocuğu olmuştur.
 Karaman Şubesi üyelerinden
Enise Gül –Bayezit GÜLCAN’ın çocuğu
olmuştur.
 Karaman Şubesi üyelerinden
Mehmet SARIBAŞ’ın çocuğu olmuştur.
 Karaman Şubesi üyelerinden Bedia
FİDANBOY’un çocuğu olmuştur.
 Karaman Şubesi üyelerinden
Mevlüt PEKCAN’ın çocuğu olmuştur.
 Karaman Şubesi üyelerinden
Cennet EKŞİ’nin çocuğu olmuştur.
 Kars Şubesi üyelerinden BengüDoğan VERGÜL’ün çocuğu olmuştur.
 Kayseri 1 Nolu Şube Disiplin
Kurulu Raportörü Mustafa ÖZDENİZ’in
çocuğu olmuştur.
 Kayseri 1 Nolu Şube üyelerinden
İsmail KARAKUŞ’un çocuğu olmuştur.
 Kırıkkale Şubesi üyelerinden
Duygu BEBEK’in çocuğu olmuştur.
 Kırşehir Şubesi üyelerinden Hilal
-Feyzullah AKSOY’un çocuğu olmuştur.

 Konya 1 Nolu Şube üyelerinden
Mukaddes AKTAŞ’ın çocuğu olmuştur.
 Konya 1 Nolu Şube üyelerinden
Ayşe-Ahmet
GÖRMÜŞ’ün
çocuğu
olmuştur.
 Konya 1 Nolu Şube üyelerinden
Ayşe
ÇAKMAKBELEN’in
çocuğu
olmuştur.
 Kütahya Şubesi üyelerinden Halil
İbrahim KAYA’nın çocuğu olmuştur.
 Kütahya Şubesi üyelerinden Burcu
BÜYÜKKASAP’ın çocuğu olmuştur.
 Kütahya Şubesi üyelerinden FilizMehmet KARAHAN’ın çocuğu olmuştur.
 Nevşehir Şubesi üyelerinden
Erhan YURTSEVER’in çocuğu olmuştur.
 Nevşehir Şubesi üyelerinden
Hakan KÖSE’nin çocuğu olmuştur.
 Nevşehir Şubesi üyelerinden
Pembe Kılıç TÖREN’in çocuğu olmuştur.
 Ordu Şubesi üyelerinden Gülçin
KUTLU’nun çocuğu olmuştur.
 Ordu Şubesi üyelerinden Saniye
KIRICI’nın çocuğu olmuştur.
 Sinop Şubesi üyelerinden n
Vehibe-Arif KONT2un çocuğu olmuştur.
 Sinop Şubesi üyelerinden ÖzgülRamazan ALPTEKİN’in çocuğu olmuştur.
 Sinop Şubesi Ali-Huriye ÇETİN’in
çocuğu olmuştur.
 Sinop Şubesi üyelerinden Mesut
KUŞ’un çocuğu olmuştur.
 Sinop Şubesi üyelerinden Engin
TÜRK’ün çocuğu olmuştur.
 Şanlıurfa
Şube
üyelerinden
Ceyhun YUNANÇ’ın çocuğu olmuştur.
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İzmir 2 Nolu Şube üyelerinden ZehAntalya 2 Nolu Şube üyelerinden
Ünzile Çalışır’ın kayınpederi vefat etmiştir. ra VATANSEVER’in annesi vefat etmiştir.

 Adana 2 Nolu Şube Denetleme KuAntalya 2 Nolu Şube üyelerinden
rulu Başkanı İsmail ÜZÜN’ün babaannesi Erdoğan BAYAR’ın kayınpederi vefat etvefat etmiştir.
miştir.
 Adana 2 Nolu Şube üyelerinden
Antalya 2 Nolu Şube üyelerinArif AVCI’nın kayınbabası vefat etmiştir.
den Mustafa GÖNÜLLÜ’nün ağabeyi vefat
 Adana 2 Nolu Şube üyelerinden Yu- etmiştir.
nus GÜLDÜR’ün annesi vefat etmiştir.
Antalya 2 Nolu Şube üyelerinden
Halil
YÜKSEL’in kayınvalidesi vefat etmiş Adana 2 Nolu Şube üyelerinden
tir.
Ahmet PALAS’ın annesi vefat etmiştir.

İzmir 2 Nolu Şube üyelerinden
Yönetim Kurulu üyemiz Mustafa Ali
AKINCI’nın babası vefat etmiştir.
İzmir 3 Nolu Şube üyelerinden Ayşegül AYLANÇ’ın annesi vefat etmiştir.
Kahramanmaraş Şubesi üyelerinden Şaban GÜZEL’in annesi vefat etmiştir.
Kahramanmaraş Şube Sekreteri Ahmet CEBECİ’nin babaannesi vefat etmiştir.

Bitlis Şube Teşkilatlandırma Sek Adana 2 Nolu Şube üyelerinden İlKaraman Şubesi üyelerinden Mureteri Mahmut KOCAMAN’ın abisi vefat hammet KÜÇÜKELVAN’ın babası vefat
hami KAYBOZ’un annesi vefat etmiştir.
etmiştir.
 Adana 2 Nolu Şube üyelerinden etmiştir.
Bolu
Şubesi
üyelerinden
Ergül
Gökçe Nurhan YENİÇERİ’nin babası vefat
Karaman Şubesi üyelerinden Hasan
ÖZDEMİR’in dedesi vefat etmiştir.
etmiştir.
AKKUŞ’un amcası vefat etmiştir.
Bolu Şubesi üyelerinden Gülhan
 Adana 2 Nolu Şube üyelerinden SüKaraman Şubesi üyelerinden Şenol
KARAKAYA’nın
babası vefat etmiştir.
leyman TEKOL’un babası vefat etmiştir.
ERTEKİN’in babası vefat etmiştir.
Bolu Şubesi üyelerinden Olcay
 Afyonkarahisar Şubesi üyelerinden
Karaman Şubesi üyelerinden Ayten
FİDAN’ın
anneannesi
vefat
etmiştir.
Ekrem ÖZDEMİR’in annesi vefat etmiştir.
ERÇELİK’in kardeşi vefat etmiştir.
Bolu
Şubesi
üyelerinden
Zeki
 Ankara 2 Nolu Şube Yönetim KuKaraman Şubesi üyelerinden Halil
rulu üyesi Sayın Yaşar ERSOY’un amcası GÖREN’in kız kardeşi vefat etmiştir.
ERÇELİK’in kayınbiraderi vefat etmiştir
vefat etmiştir.
Bolu Şubesi üyelerinden Ayşe
Karaman Şubesi üyelerinden Aydın
Ankara 2 Nolu Şube üyelerinden BAŞ’ın ablası vefat etmiştir.
ÇETİNER’in babası vefat etmiştir.
Nebahat DENİZ KOÇ’un babası vefat etBolu Şubesi üyelerinden Gülhan
Kars Şubesi üyelerinden Sevda
miştir.
KARAKAYA’nın babası vefat etmiştir.
KILIÇ’ın babası vefat etmiştir.
Ankara 2 Nolu Şube üyelerinden
Burdur Şubesi üyelerinden İskender
Kars Şubesi üyelerinden Vural
Nagehan BAŞANDAÇ’ın abisi vefat etmiş- SOYASLAN’ın babası vefat etmiştir.
BOY’un babası vefat etmiştir.
tir.
Burdur Şubesi üyelerinden Ali
Kars Şubesi üyelerinden Eren Yavuz
Ankara 2 Nolu Şube üyelerinden ÖZDEMİR’in annesi vefat etmiştir.
ERDAĞI’nın babaannesi vefat etmiştir.
Yakup IRMAK ‘ın ablası vefat etmiştir.
Çankırı Şubesi üyelerinden Metin
Kars Şubesi üyelerinden Mürsel ve
Ankara 2 Nolu Şube üyelerinden ÜNLÜ’nün annesi vefat etmiştir.
Gülhanım GÜLER’in babası vefat etmiştir.
Beheşti Zehra SAVCI’nın dayısı vefat etÇankırı Şubesi üyelerinden Necdet
Kars Şubesi üyelerinden İhsan
miştir.
KİREÇ’in annesi vefat etmiştir.
ÖZDEMİR’in ablası vefat etmiştir.
Ankara 2 Nolu Şube üyelerinden
Eskişehir 2 Nolu Şube üyelerinden
Kayseri 1 Nolu Şube üyelerinden
Durdu ERDOĞAN’ın babası vefat etmiştir. Nurgül KONRAT’ın annesi vefat etmiştir
Durdu Ali SEZER’in annesi vefat etmiştir.
Ankara 2 Nolu Şube Yönetim Kuİstanbul 3 Nolu Şube üyelerinden
Kayseri 1 Nolu Şube üyelerinden
rulu üyesi Emin BARAN’ın amcası vefat Mehmet KESKİN’in annesi vefat etmiştir.
Şengül DANIŞMAN’ın babası vefat etmişetmiştir.
İstanbul 3 Nolu Şube üyelerinden tir.
Ankara 2 Nolu Şube Denetleme Ku- Ali BEŞİR’in eşi vefat etmiştir.
Kayseri 1 Nolu Şube üyelerinden
rulu üyesi Yıldırım KOÇ’un amcası vefat
İzmir 1 Nolu Şube üyelerinden Re- Kenan DANIŞMAN’ın kayın babası vefat
etmiştir.
etmiştir.
cep SEYFİ’nin babası vefat etmiştir.
Ankara 2 Nolu Şube üyelerinKayseri 2 Nolu Şube üyelerinden
İzmir 1 Nolu Şube üyelerinden Neden Coşkun BARAN ‘ın amcası vefat etHakan ÖKSÜM’ün amcası vefat etmiştir.
diha YÜCEL’in annesi vefat etmiştir.
miştir.
Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden
İzmir 2 Nolu Şube üyelerinden AbAnkara 2 Nolu Şube üyelerinden
dullah Murat EREREN’in oğlu vefat etmiş- Davut ÖZCAN’ın yeğeni vefat etmiştir.
Ercivan KALKANLI’nın amcası vefat ettir.
Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden İsmiştir.
İzmir 2 Nolu Şube üyelerinden Saa- met YILDIZ’ın kaynı vefat etmiştir.
Ankara 2 Nolu Şube üyelerinden
det DEĞİRMENCİ’nin annesi vefat etmişKayseri 2 Nolu Şube üyelerinden
Mesut Erdem’in abisi vefat etmiştir.
tir.
Nihat ERSOY’un babası vefat etmiştir.
Ankara 2 Nolu Şube üyelerinden
İzmir 2 Nolu Şube üyelerinden AhKayseri 2 Nolu Şube üyelerinden
Hasan ER’in babası vefat etmiştir.
met AYTEKİN’in kayınvalidesi vefat et- Erkan YULU’nun babası vefat etmiştir.
Antalya 2 Nolu Şube üyelerinden miştir.
Murat Çalışır’ın babası vefat etmiştir.
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Nevşehir Şubesi üyelerinden Yusuf
Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden
Kırşehir Şubesi üyelerinden Turgut
Hasan BEYAZIT’ın babası vefat etmiştir. ÇETİNKAYA’nın kayınvalidesi vefat etmiş- KOÇ’un annesi vefat etmiştir.
tir.
Nevşehir Şubesi üyelerinden Taner
Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden
Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Ha- İLLEEZ’in halası vefat etmiştir.
Hakan ÇOŞKUNSU’nun babaannesi vefat lil UĞUR’un annesi vefat etmiştir
Nevşehir Şubesi üyelerinden Oktay
etmiştir.
Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Os- GÜNER’in annesi vefat etmiştir.
Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden man FİDAN’ın ablası vefat etmiştir.
Ordu Şubesi üyelerinden Halil İbraHalil DOĞAN’ın kardeşi vefat etmiştir.
Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Çı- him YARAN’ın kayınpederi vefat etmiştir.

Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden nar ARIKAN’ın annesi vefat etmiştir.
Ordu Şubesi üyelerinden SALİH
Mustafa DEMİREZEN’in babası vefat etKütahya Şubesi üyelerinden Sela- ŞAHİN’in annesi vefat etmiştir.
miştir.
hattin ÇAKIRKAYA’nın annesi vefat etOrdu Şubesi üyelerinden İHSAN
Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden miştir.
YILDIRIM vefat etmiştir.
Aziz SOYLU’nun yeğeni vefat etmiştir.
Kütahya Şubesi üyelerinden İbraOrdu Şubesi üyelerinden Temel
Kırıkkale Şubesi üyelerinden Yıl- him ER’in babası vefat etmiştir.
ARAZ’ın kayınpederi vefat etmiştir.
maz DOK’un kız kardeşi vefat etmiştir.
Kütahya Şubesi üyelerinden AbdulOrdu Şubesi Korgan Temsilcisi
Kırıkkale Şubesi üyelerinden Meh- lah Sadi BİLGİN’in annesi vefat etmiştir.
Hayrettin OTYILDIZ’ın dayısı vefat etmişmet YORULMAZ’ın babası vefat etmiştir.
Kütahya Şubesi üyelerinden Zekeri- tir.

Kırıkkale Şubesi üyelerinden Ab- ya SAYIM’ın annesi vefat etmiştir.
Ordu Şubesi Kabataş İlçe Temsilcidurrahman BAŞKAL’ın kardeşi vefat etMersin 2 Nolu Şube üyelerinden miz İsmail KÖKSAL’ın bacanağı vefat etmiştir.
miştir.
Volkan Lütfi PAN‘ın çocuğu olmuştur.
Kırşehir Şubesi üyelerinden Ali
Ordu Şubesi üyelerinden Ayhan
Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden SaÇELİK’in dayısının oğlu vefat etmiştir.
ÖZDOĞRU’nun oğlu vefat etmiştir.
dettin IŞIK‘ın çocuğu olmuştur.
Kırşehir Şubesi üyelerinden Ercan
 Ordu Şubesi üyelerinden Faruk
Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden
ALTINTAŞ’ın babası vefat etmiştir.
ÇAKIR’ın babaannesi vefat etmiştir.
Didem BİTER‘ın çocuğu olmuştur.
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