Türkiye Kamu-Sen 4. Olağan Genel Kurulu, 9-10 Nisan 2011 tarihlerinde
Büyük Anadolu Otel’de yapıldı. Genel Kurulda Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığı’na
bütün sendikaların desteği ile İsmail Koncuk seçildi.

Devamı
2. Sayfada

“15 Mayıs tarihi son derece önemlidir. Türkiye Kamu-Sen büyüklüğüne layık
üye sayısına kavuşacaktır. Hedefimiz 500 bin üye ile
Türkiye’nin en büyük Konfederasyonu olmaktır.”
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Sağlık-Sen Sosyal İşler ve Dış İlişkilerden
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla
Polat, Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkan Yardımcısı Rüstem Kurmaç, divan
katipliklerine de Türk Tarım Orman-Sen
Muğla Şube Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen
Muğla İl Temsilcisi Hasan Gezgin, Türk
Büro-Sen Gaziantep Kadın Kolları Komisyonu Başkanı Deniz Çakır seçildi.
Türkiye Kamu-Sen 4. Olağan Genel
Kurulu’nda, Genel Başkan İsmail Koncuk,
Türkiye Kamu-Sen Eski Genel Başkanı
Bircan Akyıldız, MHP Grup Başkanvekili
Oktay Vural, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ekici, Kıbrıs Türk Memur-Sen
Genel Başkanı Çelebi Ilık ve Azerbaycan
Devlet İçtimai Hizmet İşçiyeri Genel Başkan Yardımcısı Ebulfeyz Mehdiyev birer
konuşma yaptı.

Türkiye Kamu-Sen 4. Olağan Genel Kurulu, 9-10 Nisan 2011 tarihlerinde Büyük
Anadolu Otel’de yapıldı. Genel Kurulda
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığına bütün sendikaların desteği ile İsmail Koncuk
seçildi.
Genel Kurula; milletvekili aday adaylığı
için görevinden istifa eden Türkiye KamuSen Eski Genel Başkanı Bircan Akyıldız,
MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural,
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP
Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici, MHP
Antalya Milletvekili Mehmet Günal, MHP
Mersin Milletvekili Behiç Çelik, MHP Afyon Milletvekili ve Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Prof. Dr. Abdulkadir Akcan,
MHP Tokat Milletvekili Reşat Doğru,
MHP Trabzon Milletvekili Süleyman Latif
Yunusoğlu, Kıbrıs Türk Memur Sendikası
Genel Başkanı Çelebi Ilık, Kıbrıs Türk Memur Sendikası Genel Başkan Yardımcısı
Akın Manga, Kıbrıs Türk Memur Sendikası Genel Sekreteri Mehmet Mutlu, Kıbrıs
Türk Memur Sendikası Örgütlenme Sekreteri Hüseyin Özkoççatlı, İlksan Başkanı
Tuncer Yılmaz, Türk Dünyası İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Abdullah Buksur, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, Bağ-Kur Emekliler Derneği
Genel Başkanı Necati Koyuncu, Diyanet
Denetim Elemanları ve Uzmanları Derneği Genel Başkanı Abdülkadir Sezgin, Azerbaycan Devlet İçtimai Hizmet İşçileri Ge-

Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan
Genel Başkan İsmail Koncuk konuşmasında, Türkiye Kamu-Sen’in 20. yılına doğru
emin adımlarla yol aldığını belirtti. Türkiye Kamu-Sen’in 400 bini aşan üyesi ile her
geçen gün büyüdüğünü söyleyen Koncuk,
9 yıl boyunca Genel Başkanlık görevini yünel Başkan Yardımcısı Ebulfeyz Mehdiyev, rüten Bircan Akyıldız’a da hizmetlerinden
Türk Büro-Sen Eski Genel Başkanı Asaf dolayı teşekkür etti.
Mısırlı, Türkiye Kamu-Sen Eski Basın Sek“Bugün gelinen noktada, neredeyse
reteri Ahmet Azizoğlu, CHP Meclis Üyesi
‘Türk’üm’ demenin suç sayıldığı bir orPerihan Sarı, MHP Ankara İl Başkan Yartamda, başında Türk olan bir konfededımcısı Bünyamin Polat, Birleşik Emekliler
rasyonun temsilcisi olmak, bizler için en
Derneği Genel Başkanı Nalan Akcan, Topbüyük gurur kaynağıdır” diyen Koncuk,
lumsal Düşünce Derneği Genel Başkanı
büyük olmanın eline geçirdiği güce daFethi Bolayır, Türk Diyanet Vakıf-Sen Eski
yanarak, baskıyla, tehditle, zorbalıkla üye
Genel Başkanı Bilal Eser, Bilsa A.Ş. Genel
kaydetmek olmadığını ifade etti. Koncuk,
Müdürü Özgür Çakmak, Sanatçı Ahmet
“Böyleleri büyüdüklerini sanırken; aslında
Şafak, Ceyhan Belediye Başkanı Hüseyin
küçülürler. Büyüklük, şu anda ne olduğun
Soylu, Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Öndeğil; ne olmak istediğin ve nereye gittider Kahveci, Türk Büro-Sen Genel Başkanı
ğinle ilgilidir. Ve biz; değişen dengelerde,
Fahrettin Yokuş, Türk Diyanet Vakıf-Sen
tahterevallinin bir ucunda oturup, birileNuri Ünal, Türk İmar-Sen Genel Başkarinin onları yükseltmesini beklerken; bir
nı Necati Alsancak, Türk Haber-Sen Geaşağı, bir yukarı hareket eden, ama hiçbir
nel Başkanı İsmail Karadavut, Türk Tarım
yere gidemeyen, günün adamlarına inat,
Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet Demirtarihin akıp giden sayfalarında, dosdoğru
ci, Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Nazyolda ilerliyor ve geçtiğimiz her noktaya
mi Güzel, Türk Enerji-Sen Genel Başkanı
Türk adını kazıyoruz. İşte bu yüzden büCelal Karapınar, Türk Yerel Hizmet-Sen
yüğüz! Sendikal anlamda ise; kamu görevİlhan Koyuncu, Türk Kültür Sanat-Sen. H.
lilerinin sosyal, ekonomik, demokratik ve
Hüseyin Yılmaz, Türk Emekli-Sen Genel
özlük hakları konusundaki kazanımlarını,
Başkanı Osman Özdemir, Türkiye Kamusağlanan birlikteliği, bütünlüğü gördüğüSen’e bağlı sendikaların genel merkez yömüzde, yaşanan zorlukları, yorgunlukları
netim kurulları ve çok sayıda sendika üyesi
unutuyor; ‘ne mutlu ki Türkiye Kamukatıldı.
Sen’liyim, ne mutlu ki buradayım’ diyoruz.
Genel Kurulda, saygı duruşu ve İstiklal Ancak, yaptıkları ile yetinenler; yorulurlar
Marşı’nın okunmasının ardından divan ve dururlar. Bizler; hiç durmamak üzere
seçimi yapıldı. Divana Türk Eğitim-Sen yola çıkanlarız. Bu nedenle gösterdiğimiz
Genel Sekreteri Musa Akkaş başkanlık çabayı yeterli görme lüksümüz yok. “Heederken; divan başkan vekilliklerine Türk def ömürden ilerde” diyor ve daima daha
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ileriyi, daha iyiyi ve daha güzeli düşünüyoGrevli, toplu sözleşmeli, siyasete katılma hakkını içeren, özgürlükçü sendikal
ruz” diye konuştu.
haklarla donanmış bir kamu çalışanı arTürkiye Kamu-Sen’in Türkiye’yi dünyazuladıklarını anlatan Koncuk, “Küresel
nın parlayan yıldızı haline getirecek politidüşünen, büyük düşünen ama Türk gibi
kaların belirlenmesinde, etkin rol oynamak
yaşayan, Türk gibi hisseden idarecilerle soamacıyla kurulduğunu bildiren Koncuk,
runların çözüleceğine inanıyoruz” ifadesi“Hak aramanın, haksızlığa karşı mücadeni kullandı.
le etmenin, güçsüzün yanında olmanın,
ekmek kavgasının kutsallığına inanıyor ve
Kamu çalışanlarının yaşadığı sıkıntılara
sendikacılığı da bu gözle bakıyoruz. Geride dikkat çeken Koncuk, “Son dönemde mebırakılan zamanda mücadelemiz, yasal ze- murların hakları sürekli geriletilmekte ve
minler üzerinde, grev hakkı ve örgütlenme hatta memurluk kavramı, tartışmaya açılözgürlüğü ile desteklenmedi. Bizler, engel- maktadır. Son 10 yılda 4924 sayılı Kanunla,
ler ve kısıtlamalarla dolu bir yolda, seviye- 4/b’li, 4/c’li gibi statülerle, kamuya 400 bine
mizi aşağılara çekmeye çalışanlara karşı, yakın sözleşmeli eleman alınmıştır. Aynı
yükselerek cevap vermek durumundayız” dönemde, kamudaki taşeron şirketlerde
çalışan eleman sayısı, 20 binden 300 bine
diye konuştu.
yükselmiştir. İlk defa bu yıl, kamuya yapılacak yeni atamalarda sözleşmeli istihdamı,
kadrolu istihdamını geçmiştir. Yüz binlerce öğretmen adayımız atama beklerken;
on binlerce sağlık personeli adaletsizlikten
yakınırken; yurt dışından yabancı sağlık
çalışanı ve yabancı öğretmen getirtilmesi
kararı, bu ülkenin evlatları için bir başka
trajik karar olmuştur. Bu sorunlar, idarenin kamu personel rejimi, ücret politikaları ve kamu yönetimi anlayışıyla yakından
ilgilidir. Sorunun temeli, anlayışın milli
mi; yoksa küresel mi olduğuna dayanmaktadır” diye konuştu.
Koncuk, 12 Eylül 2010 tarihinde halk
oylamasına sunulan anayasa değişikliğinde, memurların grev haklarının göz ardı
edildiğini, bu durumun ise ulusal ve ulus-
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lararası yargı kararlarını hiçe saymak olduğunu söyledi.
YGS’de ortaya çıkan skandalla ilgili
önemli açıklamalarda yapan Koncuk, hükümetin görevinin hata yapan kurumları
aklamak olmadığını söyledi. “Hükümetin
görevi evlatlarımızın hakkını hukukunu
korumaktır” diyen Koncuk, “Benim getirdiğim adam yaptıysa doğrudur mantığı
devleti ortaçağ karanlığına götürür” dedi.
ÖSYM Başkanı’nın istifa etmesi gerektiğini belirten Koncuk, aksi takdirde bundan
sonra yapılacak olan sınavlar
a güven
duyulamayacağını ifade etti. Ali Demir’in,
ÖSYM’nin başına bir yük olduğunu söyleyen Koncuk, “ister şifre verilmiş olsun,
ister verilmesin artık o ÖSYM Başkanının
orada oturması abesle iştigaldir. Ali Demir,
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ÖSYM’ye bir yüktür. Bu yükün defedilmesi üye sayımızı, 15 Mayıs’a kadar, 500 bine
çıkarmak, boynumuzun borcudur. Buragerekir” dedi.
dan çıkıp, memleketimizin dört bir yanına
Türkiye Kamu-Sen’in, verdiği mücadedağıldığınızda, sizlerden, haksızlığa karşı
lede gücünü; milli ve manevi değerleriyle,
duruşun sembolü olan, Türkiye Kamu‘Tek Devlet, Tek Millet, Tek Bayrak, Tek
Sen’in sesini, oralarda yankılandırmanızı
Dil’ ülküsüne sahip çıkan, mazisi temiz
istiyorum. Davamıza, değerlerimize, devhedeflerinden aldığını ifade eden Koncuk,
letimize, vatanımıza ve sendikamıza sahip
Genel Kurulda bir nöbet değişiminin yaçıkmanızı istiyorum. Akıp giden zaman
şanacağını da kaydetti. Aldıkları emaneti
içinde, üstte gök çökmedikçe, altta yer degeleceğe en güzel şekilde teslim edeceklelinmedikçe, bu devlet var oldukça, Türkiye
rinin altını çizen Koncuk, “Bu noktada 400
Kamu-Sen de var olacak” dedi.
bin olan üye sayımızı 15 Mayıs’a kadar 500
Genel Başkan İsmail Koncuk, konuşmabine çıkarmak boynumuzun borcudur”
dedi. Koncuk, “Geçmişimizden aldığımız sının ardından Bircan Akyıldız’a yaptığı
emaneti; geleceğe en güzel şekilde teslim hizmetler dolayısıyla teşekkür plaketi veretmek, boynumuzun borcudur. Konfede- di.
rasyonumuzu daha ileriye taşımak, boynuGenel Kurulun ikinci gününde de zomuzun borcudur. Bu noktada, 400 bin olan

runlu organların seçimi yapıldı. Türkiye
Kamu-Sen Genel Başkanlığına bütün sendikaların desteği ile İsmail Koncuk seçildi. Sonuçlar açıklandıktan sonra Türkiye
Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk
şöyle konuştu: “Türkiye Kamu-Sen ülkemizin birliği ve bütünlüğü için son derece
önemli bir teşkilattır. Bu yüzden Konfederasyonumuzu daha ileri götürmek boynumuzun borcudur. Var gücümüzle çalışmaya devam ederek, baskılara boyun eğmeden yolumuzda gideceğiz. 15 Mayıs tarihi
son derece önemlidir. Türkiye Kamu-Sen
büyüklüğüne layık üye sayısına kavuşacaktır. Hedefimiz 500 bin üye ile Türkiye’nin
en büyük Konfederasyonu olmaktır. Bu anlamda bize düşen görevin sorumluluğunun
bilincinde hareket etmeye devam edeceğiz”
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Baharın gelişinin simgesi olan Mart
ayı Türk milleti açısından birçok tarihi
olaylara tanıklık etmiştir. 12 Mart İstiklal Marşımızın kabulü “Allah bu millete
bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” diyen
büyük şair Mehmet Akif Ersoy’un dizelerinden dökülen o duygu ve milli ruhu yansıtan, verdiği heyecanla 18 Mart 1915 bir
milletin var oluş veya yok oluş mücadelesinin verilişinin yıldönümü.
Çanakkale Zaferi ki tüm dünyaya medeniyet ve insanlık dersi vermiştir. Bu Anadolu coğrafyasını vatan yapabilmek için
birkaç saniye sonra şehit olacağını bilen
Mehmetçiğin hedefe koştuğu mücadelenin
adıdır.
Diğer yandan doğanın canlanması, kardeşlik ve birlikteliğin simgesi baharın gelişi
21 Mart (Nevruz kutlamaları) yine Mart ayı
içerisinde kutladığımız bir bayram olarak
düşünüyorum. Son dönemlerde ülkemizde yaşanan olaylar tamamen milli birlik
ve beraberliğimizi bozan, bayramları savaş
alanlarına çeviren olaylara şahit olmaktayız. Türk Eğitim-Sen olarak İstiklal Marşımız ve andımız ile ilgili 18. Milli Eğitim
Şûrasından yaşadığımız olayları sizlerin
bilgilerine sunmuştuk. Polisimize atılan tokat sivil itaatsizliğin ülkemizin geleceği ve
bölünmez bütünlüğü açısından son derece
tehlikeli olan bu gelişmeleri Türk toplumuna anlatan tek sendikayız.
Bu bahar başka geliyor, içimizde baharın sevincini yaşayamadığımız buruk

bir bahar geliyor. Dünya’nın öbür ucunda
büyük depremler ve onun tetiklediği felaketler yaşanırken ülkemizde de kamu çalışanları ile ilgili ben bilirim ve ben yaptım
oldu mantığı neticesinde pek çok tahribat
meydana geliyor. Bu gün mevcut hükümetin baskıcı, diyalogdan yoksun yandaş
kayırmacılığı mantığı ile hem halkımız
hem kamu çalışanları hem de eğitim çalışanları büyük bir cenderenin içindedir. İş
güvencesi ellerinden alınmaya çalışılan,
özlük hakları yeniden tanımlanıyor gibi
gösterilerek ellerindeki az da olsa var olan
hakları adeta gasp edilmeye çalışılmaktadır. Bütün bu baskılar ve haksızlıklar karşısında kim duruyor? Kim ülke çıkarları ile
ilgili vicdanı sızlayarak karar veriyor? Kim
kamu çalışanlarının haklarını savunuyor?
Kim eğitim çalışanlarının gür sesi oluyor.
Tabi ki Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu
ve Türk Eğitim Sen.
Bu ülke sevdalıları için önümüzde iki
önemli tarih var. Bunlardan biri mayıs ayına kadar sürecek ve kamu çalışanlarının
haklarını toplu görüşme sürecinde kimin
savunacağını, seslerini kimin duyuracağını belirleyecek yetki süreci. Türk Eğitim
Sen.’in yetki sürecini devam ettirip bizler
için mücadele edebilmesi için bu süreci iyi
değerlendirmek, koşularda son düzlükte
atağa kalkan yarışçılar gibi göstereceğimiz
gayret ile ipi göğüsleyeceğiz, göğüslemek
zorundayız. Hacı Bektaş Veli’nin “Bir olalım iri olalım diri olalım” sözünü şiar ka-
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bul edip bunun için üye çalışmalarına hız
vermek teşkilatlarımızla beraber bu yarışta
son iki ayı çok iyi değerlendirip amacımıza
ulaşmalıyız.
Yetki süreciyle beraber diğer bir süreç
ise 12 Haziran seçimleridir. Yetki sürecinden sonra takkenin düşeceği ve kelin görüneceği ak koyunun kara koyunun belli
olacağı 12 Haziran seçimlerinde eğitim çalışanları, kamu çalışanları kendisine haksız
muamelelerde bulunan mevcut hükümete
en sert ve en doğru cevabı verecektir.
Bizi, haklarımız ve geleceğimiz için bu
iki süreci iyi değerlendirmemiz gerekiyor..
Bize tepkimizi ve tutumumuzu belirtme
fırsatı veren bu iki süreçte üstümüze düşeni
yapmalıyız. Kişiler bazı imkanlar ellerinden gitmeden kıymetini anlamazlar, bizler
bu durma düşmemek ve hükümetin de iktidarın kıymetini anlayabilmesi için onun
elinden iktidarı almak için çalışmalıyız.
Saygılarımla…
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rılması için Milli Eğitim Bakanı Sayın Ni-   ($ &.  )  met ÇUBUKÇU’ya soru önergesi verilmiş &.
bu önerge “70 bin boş öğretmen kadrosu
 5   4   &Çubukçu’ya soruldu” haberimizde yer al  .
mıştı.

6789%#
Bu soru önergesine, Strateji Geliştirme
:5'
 ;   
Başkanlığı’nın 19/01/2011 tarih ve 320 sa      $&yılı yazısı ile cevap verilmiştir.
Ce 

TBMM’nin onayladığı ve 19 Haziran
2010 tarihli ve 27616 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 5997 sayılı kanun ile MEB’in
elinde bulunan 70 bin boş öğretmen kadrosu hakkında Yozgat Milletvekili Mehmet
Ekici tarafından, yazılı olarak cevaplandı-

             ! 
  "   #   
$ % $& $'
 %()&# *  * +,.+/.3+4+
#4++     &-

 <  ($ " $  ;    $
 %  # <' #
$(#"     #  /
3+4+*#  =5%.

Nisan 2011

7h5.ø<(.$086(1

7h5.(öø7ø06(1

6

*(1(/0(5.(=<g1(7ú&ú/(5ú75$%=21ú/ú67úû$5(
723/$17,6,1$.$7,/',
mız yalnızca ücret sendikacılığı yapan bir
mesleki kuruluş değildir. Aynı zamanda
Milli bir sivil toplum kuruluşu olarak, büyük milletimizin sesi olmaya gayret ediyoruz. Bugün, dört bir yandan milli varlığımızı rencide eden girişimlerin cüretkarca
sergilendiği ve bunların hem siyasi hem de
ekonomik güçlerce korunduğu bir dönemde duruşumuz daha başka bir anlam kazanmaktadır. Bu açıdan, hem mesleki hem
de milli anlamda tarihi bir görevi onurla ifa
ediyoruz” şeklinde konuştu.

Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Talip GEYLAN ile Genel Mevzuat ve Toplu
Görüşme Sekreteri Yaşar ŞAHİNDOĞAN
Trabzon İl İstişare Toplantısı’na katıldılar.
4 Nisan 2011 Salı günü düzenlenen toplantıya Trabzon 1 ve 2 No’lu Şube Yönetim
Kurulu, Denetleme ve Disiplin Kurulu
Üyelerinin yanı sıra; İlçe Temsilcileri ve
Üniversite İşyeri Temsilcileri iştirak ettiler.
Şube Başkanları Arife ERKAN ve Coşkun DİLBER’in açılış konuşmalarından
sonra Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri katılımcılara hitap ettiler.
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Talip
GEYLAN konuşmasında başarılı çalışma-

larından ötürü Trabzon teşkilatlarını kutlayarak, “Trabzon genelinde yıllardır en
büyük sendika Türk Eğitim-Sen’dir. Her
türlü ahlak dışı teklif ve tehditlere rağmen
sendikamızın her düzeyinde görev alan
emektar yöneticilerimizin sayesinde en büyük kalmayı başardık. Bu övünç verici konuma emek veren tüm Trabzon’lu yönetici
ve üyelerimizi tebrik ediyorum. Sendikamız bu sene de üye sayısını artırarak yine
yetkili sendika olacak ve eğitim çalışanlarının hak mücadelesinin öncüsü olmaya devam edecektir.” Dedi. Kamu çalışanlarının
emek mücadelesinin kararlı sesi olan Türk
Eğitim-Sen’in, sendikacılığın önder adresi
olduğunu vurgulayan Geylan, “Teşkilatı-

Daha sonra söz alan Genel Mevzuat ve
Toplu Görüşme Sekreteri Yaşar ŞAHİNDOĞAN da sendikamızın mevzuat ve
hukuk kazanımları hakkında katılımcıları
bilgilendirerek soruları yanıtladı. Özellikle
sözleşmeli çalışanların sorunları ve bunlara
dair sendikamızın yürüttüğü mücadeleyi
anlatan Şahindoğan, “Bütün sözleşmeliler
iyi bilmektedir ki, Türk Eğitim-Sen onların
tek ve güçlü savunucusudur. Bugüne kadar
ortaya koyduğumuz mücadelerle önemli
kazanımlar elde ettik. Yapılması gereken
her şeyi ortaya koyuyoruz. Görüşme ve yazışmalarla, eylemlerimizle ve açtığımız davalarla çalışanların meselelerini gündeme
getirmeye ve çözmeye çalışıyoruz. Nihayet
16 Nisan’da da Ankara’da yine bir eylem ortaya koyacağız. Geniş katılımlı bir eylemle
kamu çalışanlarının güncel sorunlarını ve
beklentilerini kamuoyu gündemine getireceğiz.” Dedi. Bölgesel gelişmelere ve
Türkiye’ye muhtemel etkilerine de değinen
Şahindoğan, “Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da
yaşananları ülkemize taşıma gayretinde
olanlara karşı milletimiz uyanık olmalıdır.
Bu anlamda halkımızı bilgilendirme ve
uyandırma anlamında bizlere de önemli
görev düşmektedir” şeklinde konuştu.
Toplantıda, görevini devreden Yönetim
Kurulu üyeleri, İlçe Temsilcileri ve Kadın
Komisyonu Başkanı arkadaşlarımıza da
şükran plaketleri takdim edildi.
Bu arada, toplantı öncesinde Karadeniz
Teknik Üniversitesi’ni ziyaret eden Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, burada üyelerle bir araya gelerek sohbet etme imkanı
buldular. Ziyarette, sendikal gelişmeler ve
Türk Eğitim-Sen’in üniversite çalışanlarına
yönelik yaptığı faaliyetler hakkında üyeleri
bilgilendiren Geylan ve Şahindoğan, katılımcıların sorularını cevaplayarak, öneri ve
görüşlerini dinlediler.
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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Kanal B’de yayınlanan Güncel
programına katılarak, YGS’de yaşanan son
gelişmeleri değerlendirdi.

1 milyon 700 bin adayın hangi kitapçığı
çözeceğine karar verdi. ÖSYM buna neden
karar verdi? Bu yanlış bir uygulamadır. Sınavdan 4-5 gün önce sınavla ilgili birtakım
şüpheler insanların kafasında oluşmuştu.
Bu şüphelere neden olan da ÖSYM’nin
kendisidir. Master kitapçıktan faydalanarak hazırlanmış ve hiçbir adaya verilmeyen
soru kitapçığını basına verilmek üzere kendi sitenizde ilan ediyorsunuz. Bu da ilginç.
ÖSYM Başkanı, dün şifreleme yöntemi bir
‘var’ dedi, bir ‘yok’ dedi. Şifreleme yönteminin varlığını ÖSYM Başkanından başka
herkes görüyor. Ali Demir basın toplantısında şifreleme yöntemini izah edemedi.
Dün bir yakınımla kitapçıktaki 7 soruyu
inceledim. 7 sorudan 4’ünde benzer bir şifreleme yöntemi olduğunu gördüm ” diye
konuştu.

ÖSYM Başkanı Ali Demir’in dünkü
açıklamalarının kimseyi tatmin etmediğini ifade eden Koncuk, şunları söyledi:
“ÖSYM Başkanı Ali Demir, ‘ÖSYM’ye güvenin’ diyor ama ÖSYM’ye güvenebilmek
için ÖSYM’nin güven duyulacak hareketler yapması gerekir. Yakın bir zamanda
KPSS hırsızlığı yaşadık. Aradan geçen 9
aya rağmen hala KPSS hırsızlığının arkasında kimlerin olduğu bulunamadı. YGS
suistimalini KPSS’den ayrı düşünemeyiz.
Bugün yaşananların ana nedeni de KPSS’de
yaşanan hırsızlığın sorumlularının bulunamamış olmasıdır. ÖSYM merkezli bir
kaçak nedeniyle KPSS’de hırsızlık yaşandı.
ÖSYM Başkanı’nın 1 milyon 700 bin
Ali Demir, ‘ÖSYM üzerinden kimse bir şey
kitapçığın herkesin denetimine açılacaelde etmeye çalışmasın’ diyor. Adam gibi
ğını söylemesinin önemli ancak yetersiz
sınav yapsaydınız bugün bu problemi tarbir gelişme olduğunu kaydeden Koncuk,
tışıyor olmazdık.”
cevap anahtarlarının da kamuoyuna açıkHer adayın çözeceği kitapçığı ÖSYM’nin lanmasını istedi. ÖSYM’nin kapalı bir kutu
belirlemesini de eleştiren Koncuk, “ÖSYM olmaktan çıkması gerektiğini belirten Kon-

cuk, “herkesin kafasındaki tüm sorulara
cevap verecek bir mekanizma oluşturulmalı. ÖSYM Başkanı Ali Demir ‘bir heyet
oluşturulsun, kitapçıkları incelesin’ diyebilirdi. Ancak bunu demedi. Sonra da ‘tarihin en güvenilir sınavını yaptık’ diyor. Bu
da bir komedidir” dedi.
Herkesin kafasının karışık olduğunu
vurgulayan Genel Başkan İsmail Koncuk,
bunun nedeninin ÖSYM’nin hataları olduğunu söyledi. Koncuk, “Türkiye artık bunları kaldıramıyor. İnsanların devlete olan
güveni sarsılıyor. Bu olay çocuklarımız
üzerinde büyük travmaya neden oldu. Siz
17 yaşında birtakım insanların ayrıcalıklı
olduğunu düşünüyorsanız, onlar da kendini sağlama alacakları bir düzen kuracaktır”
dedi. Koncuk ayrıca “bazı dershanelerin bu
şifreleme yöntemini bildiği ve sınavdan iki
gün önce bunu öğrencilerine söylediği de
aldığımız duyumlar arasında” dedi.
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Sinop Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hizmet aracı olarak kullandığı 57
AH 006 plaka sayılı aracın herhangi bir
yazılı görevlendirme ve izin olmadan Türkeli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan
ÖZDEMİR ve Hakan YENİCE tarafından
kendi şahsi işleri ile “Eğitim Bir Sen” sendikasının işlerinde kullanıldığı yönünde
bilgilerin Türk Eğitim Sen’e ulaşması üzerine; bu kişiler tarafından kurum aracının
usulsüz olarak kullanılmasına göz yuman
Aydın ÖZTÜRK hakkında Türkeli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda

bulunulmuştur. Bu kişiler hakkında Türkeli Kaymakamlığınca soruşturma izni
verilmemesi üzerine Türk Eğitim Sen kaymakamlık makamının bu hukuka aykırı
kararını yargıya taşımıştır. Samsun Bölge
İdare Mahkemesi ; “4483 sayılı Kanun uyarınca yapılan ön inceleme ile kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemiş
ise de, ön inceleme dosyasındaki bilgi ve
belgelerden kamu görevlileri ile isnat edilen eylem arasında illiyet bağının varlığı ve
hazırlık soruşturması açılmasını gerekli kılacak yeterli kanıt bulunduğu anlaşılmakla aksine verilen kararda usul ve yasaya
uyarlık görülmediğinden: Türk Eğilim-Sen
vekili Av.Emrah AYTEKIN’in itirazının
kabulüne, ilgili kamu görevlileri hakkında
soruşturma izni verilmesine” gerekçesiyle
Kaymakamlık makamının hukuka aykırı

kararını kaldırıp bu kişiler hakkında soruşturma yapılması için Türkeli Cumhuriyet
Başsavcılığına talimat vermiştir. Türkeli
Savcılığı bu karara rağmen takipsizlik kararı vermiştir. Eksik inceleme ile verildiği
tespit edilen bu kararın kaldırılması için
Türk Eğitim Sen olarak Boyabat Ağır Ceza
Mahkemesine başvurulmuştur. İtirazlarımız kabul edilerek takipsizlik kararının eksik incelemeyle verildiği tespit edilmiş olup
takipsizlik kararı kaldırılmıştır. Dosya dava
açılması için Türkeli Savcılık makamına
iade etmiştir.
Türk Eğitim Sen olarak hukuksuzluğa
ve adam kayırmaya karşı mücadele etmeye
devam edeceğiz.
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Genel Sekreter Musa AKKAŞ ile Genel
Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz
KOCAKAPLAN şube ziyaretleri programı kapsamında 2 Nisan tarihinde Iğdır
Şubesi’ni ziyaret etti. Ziyarette; Iğdır Şubesi Kurucu Yönetim Kurulu, Türkiye KamuSen’e bağlı sendikalarımızın şube başkanları, ilçe temsilcileri, işyeri temsilcileri ve kadın komisyonu üyelerinin katıldığı istişare
toplantısı yapıldı. Toplantıda bir konuşma
yapan Genel Sekreter Musa AKKAŞ, “ Iğdır Şubesi yeni kurulan ve 9 Nisan tarihinde 1. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirilecek olan bir şubemizdir. 1. Olağan Genel
Kurulun şimdiden hayırlı uğurlu olmasını
diliyorum. Kısa zamanda çok güzel işlere
imza attınız, üye sayımızı arttırdınız. Üye
sayımızı daha da artıracağınıza inancımız
tamdır. Bütün arkadaşlarımı yürekten kut-
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İstanbul Küçükçekmece Mustafa Eravutmuş İlköğretim Okulu müdürlüğüne
atanan İlyas Ödemişli’nin atanmasına ilişkin atama kararnamesi; Türk Eğitim Sen
üyemiz tarafından açılan idari davada iptal
edilmiştir.Türk Eğitim Sen olarak hukuksuzluğa ve adam kayırmaya karşı mücadele
etmeye devam edeceğiz.

luyorum” dedi. Konuşmasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın ithal öğretmen projesini
sert bir dille eleştiren AKKAŞ; bu projenin
Türk milletine, Türk öğretmenlerine, atama bekleyen 350 bin öğretmen adayına
hakaret olduğunu vurguladı. Projeyi ‘deli
saçması’ olarak değerlendiren AKKAŞ,
herkesin buna tepki göstermesi gerektiğini
ifade etti. Toplantıda yetki süreci ve önemine dikkat çekildi, Türk Eğitim-Sen’in
hizmetleri ile çalışmaları hakkında geniş
açıklamalar yapıldı. Toplantının ardından
Iğdır’da Ermeniler tarafından katledilerek
şehit edilen Türklerin anısına inşa edilen
ve hizmete açılan “Ermeniler Tarafından
Katledilen Türk Şehitler Anıtı” ziyaret
edildi, katliamın belgelerinin sergilendiği
müze gezildi.

Merkez Yönetim Kurulu daha sonra
Ağrı Şubemizi ziyaret ederek, şube yönetim kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri ve işyeri temsilcilerinin katılımı ile istişare toplantısı yaptı.
Genel Sekreter Musa AKKAŞ ise yaptığı konuşmada, kuralsız ve güvencesiz
istihdam modeli olan sözleşmeli kölelik
sistemini eleştirerek, iktidarın bunu genel
uygulama haline getirmek için fırsat kolladığını vurguladı. AKKAŞ, kamu çalışanların Cumhuriyet dönemindeki en büyük
kazanımı olan iş güvencesine sahip çıkmasını istedi, iş güvencesine sahip çıkmanın
da Türk Eğitim - Sen ailesine katılmakla
mümkün olduğunu söyledi.
Şube Başkanı M. Zeki KILIÇ yaptığı konuşmada, Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin ziyaretinin kendilerine güç verdiğini
belirterek, nitelik olarak büyük olanların
nicelik olarak da büyük olması gerektiğine vurgu yaptı. Toplantında Türk EğitimSen’in kazanımları ve yetki sürecinde yapılması gerekenler de ele alındı.
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Valilikler tarafından okul ve
kurum yöneticilerinin zorunlu
yer değişikliğine dair yönetmelik maddesi uyarınca yaptığı yer
değişikliklerinde iptal ve yürütmeyi durdurmaya dair yargı kararları gelmeye devam ediyor.
İstanbul ilinde görev yapmakta
olan Türk Eğitim Sen üyesi tarafından açılan davada üyemizin atandığı okulun türünün
atanmasına uygun olmadığından dolayı yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

Nisan 2011

7h5.ø<(.$086(1

9

7h5.(öø7ø06(1

%ú/úûú07(.12/2-ú
gø5(70(1/(5ú1ú1)(5<$',«
Dersimizin Şu Anki Durumu: 4 v 5. sınıflarda Bilişim Teknolojileri dersi yoktur.
Serbest etkinlik dersi içinde işlenebilinir
denilmektedir. Serbest etkinliğe de sınıf
öğretmenleri girmektedir. Yani ilk kademede dersimiz hiç bulunmamaktadır.
İkinci kademede seçmeli ve 1 saattir.
Seçmeli dersler arasında Medya Okur Yazarlığı dersi bir kere seçilmesi zorunlu olduğundan bu ders 6, 7, 8 sınıflarından birinde zorunlu seçilmektedir. Yani sadece 6
ve 7. sınıflarda 1 er saat dersimiz seçilirse
vardır denebilir. Peki ya seçilmese???
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümünden mezun olanlar
Meslek liselerine atanamamaktadır. Yani
Meslek liselerinde öğretmenlik yapma ihtimalimizde bulunmamaktadır.
Dersimiz olmadığına göre yegane görevimiz olan FORMATÖRLÜK neymiş?
Birde bu konuya bakalım: Formatörlük bir
kadro ya da branş değildir. Bir görevlendirmedir. Zorunlu görevlendirme yapılamazken, bizler zorunlu formatör olmaktayız.
Formatörlük Bilişim Teknolojileri Öğretmenliğine denk ise yani;
Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği =
Formatör ise;
Neden 180 saat kurs alan herkes formatör olmaktadır?
Olanlara gönüllü ise ve görevlendirme
ise;
Neden bizler zorunlu Formatör olmaktayız?
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinden
başka hiçbir branş zorunlu olarak formatör
yapılmamaktadır.
Bilişim Teknolojileri Dersinden başka
hiçbir ders yoktur ki 1 saat bile zorunlu
dersi bulunmasın.

Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinden
başka hiçbir branşın dersi elinden alınmamıştır.
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinden
başka hiçbir branşın Türkiye’de bulunan
bütün kadroları norm fazlası olma tehlikesi
altında değildir.
Türkiye’de Müdürler, Müdür Yardımcıları ve Formatörler = Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri dışında hiçbir öğretmen
8-17 çalışmamaktadır. Müdür ve Müdür
Yardımcıları görevlerinin karşılığında yükselirken, BT öğretmenlerinin belirli bir
kadrosu bile yoktur ve Formatörlük adı altında 8-17 çalışmaktadır. Müdür ve Müdür
Yardımcılarının hatta rehber öğretmenlerin bile odası varken BT öğretmenlerinin
okullarda belirli bir yeri ve masası yoktur.
Laboratuar boşken bekçiliği yaptırılmakta,
laboratuarda ders işleyecek olunduğunda
BT öğretmeni koridorlara atılmaktadır. Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinden başka hiçbir öğretmene zorla internet kafecilik
yaptırılamamaktadır. Bilişim Teknolojileri
Öğretmenlerinden başka hiçbir öğretmen
Müdür ve Müdür Yardımcısının kademe
olarak altında çalışmamakta. Müdür ve
Müdür Yardımcısının oyuncağı edilmemektedir.
Görev tanımlamaları bu kadar belirsiz
olan başka bir branş yoktur.
Öğretmenliğe yakışmayacak Tamir vb.
işleri yapan ya da tek işi yapmak olan başka
bir öğretmen branşı yoktur.
Mesai saatleri en fazla olan branş BT öğretmenleridir.
180 saat kurs ile hiçbir branşın arasına
görevini kötüye kullanmak yani yatarak
para kazanmak heveslisi insanlar girmemektedir. Ama bu 180 saat kursla BT öğretmeni zannedilen Formatörler BT Öğretmenlerinin adını karalamaktadır.

Bu görevlendirmeler kötüye kullanılmakta atamalarda yer değiştiremeyen
branşlar Formatör olarak istediği okulda
görev yapmaktadır. Bu art niyetli insanlar
Bilişim Teknolojisi Öğretmeni sanılmaktadır.
Hiçbir branş 8-17 çalışmadığı gibi hiçbir
branşta bizim gibi yaz tatillerinde okulda
tutulmaya çalışılmıyordur. Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinden başka hiçbir
branşın ne olduğu bu kadar belirsiz değildir.
Çözüm:
4 ve 5 lerdeki dersimizi zorunlu ders olarak geri verin.
Norm kadro sorunumuzu çözün.
Görev tanımlamalarımızı yapın, “Öğretim Teknoloğu” ya da “BT Rehber Öğretmeni” adı altında yeni bir branş oluşturun:
1.Gönüllülük esasına göre sadece Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerini yani
gerçek Bilgisayar mezunlarını bu kadrolara
geçirin.
2.Bu kadronun görev tanımlamalarını
yapın.
3.Çalışma saatlerini makul bir saate 9-15
olacak şekilde belirleyin.
4.Okullarda Rehber Öğretmenlere verdiğiniz gibi Oda yani bir yer verin.
5.Tatillerimizi geri verin.
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Türk Eğitim Sen olarak, Bilişim Teknolojisi Formatör Öğretmenlerinin ağır olan
bir işi ifa ettikleri, formatörlük görevlerinin
yanı sıra, asli görev tanımlarında olmamasına rağmen, bilgisayar teknisyenlerinin
yapmakla yükümlü olduğu bilgisayar ve
elektronik cihazların tamir ve bakım işleri-

ni yaptıkları, hem derse girdikleri, hem de
08:00-17:00 saatleri arası görev yaptıkları
için, Bilişim Teknolojisi Formatör Öğretmenlerinin 08:00-17:00 arası olan mesai
saatleri, rehber öğretmenler gibi 09:0015:00 arasına çekilmesi için Milli Eğitim
Bakanlığına yazılı başvuruda bulunduk.
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“İthal Milli Eğitim Bakanı İstiyoruz”
sloganıyla yapılan eyleme katılanlar, öğretmenine güven duymayanlara ve öğretmenlerimizi rencide edenlere karşı tek ses,
tek yürek oldu, Milli Eğitim Bakanı Nimet
Çubukçu’yu protesto etti.
Genel Merkez Yönetim Kurulu, Ankara
şubeleri, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların genel başkanlarının da hazır bulunduğu eylemde, “İthal Öğretmen Değil,
İthal Milli Eğitim Bakanı İstiyoruz”, “Atama
Bekleyen 350 Bin Öğretmen Adayını Unuttunuz Mu?” , “Öğretmen Mi, Misyoner Mi
Geliyor?”, İthal Öğretmen Alımı Eğitim
Sistemini İnkârdır”, “İşsizliği Böyle Mi
Önleyeceksiniz?”şeklinde dövizler taşındı.
Eylemde sık sık “Omurgasız Siyaset İstemiyoruz”, “Yabancıya Değil, Öğretmenine
Sahip Çık”, “Hükümet Şaşırdı, Sabrımızı
Taşırdı” “Gün Gelecek Devran Dönecek,
AKP Halka Hesap Verecek” şeklinde sloganlar da atıldı.

Eylemde bir konuşma yapan Türkiye
Kamu-Sen Genel Başkanvekili ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk,
Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun
sözünde durmayan bir Bakan olduğunu
kaydederek, “Sayın Çubukçu, Milli Eğitim
Bakanı olarak iki yılını doldurmak üzere.
Bakan Çubukçu bu süreçte hep gaf üstüne gaf yaptı. Çubukçu sözleşmeli öğretmenleri kadroya alacağını söyledi ancak
bu sözünün altında kaldı. Bakan Nimet
Çubukçu döneminde ataması yapılmayan
öğretmenlerin sayısı her geçen gün arttı.
Ne kadar öğretmen atamasını yaptığınız
önemli değil, ne kadar öğretmeni atayamadığınız, işsiz, umutsuz, çaresiz bıraktığınız
önemlidir. Sayın Bakan’dan aylardır ek 30
bin öğretmen ataması yapmasını istiyoruz.
Bakan, Haziran ayında 30 bin ek atama yapacaklarını, bu yöndeki hazırlıklarının devam ettiğini söylüyor. 30 bin ek öğretmen
ataması, Haziran ayından sonraya kalırsa,
bu söz de aynı sözleşmelilere verilen söz

gibi olacaktır. Ben bu sözün de tutulacağına inanmıyorum” dedi.
İthal öğretmen projesini değerlendiren Koncuk, bu projeyi aklı başında hiç
kimsenin kabul edemeyeceğini belirtti ve
sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın Bakan
iki gündür millete bu projeyi anlatmaya
çalışıyor. Çubukçu projenin ataması yapılmayan öğretmenleri etkilemeyeceğini,
yabancı öğretmenlerin Türk öğretmenlerle
birlikte derslere gireceğini söylüyor. Ben 30
yılık İngilizce öğretmeniyim. İngilizce öğretim metotlarını çok iyi bilirim. Yabancı
öğretmen istihdam ederek, çocuklarımıza
İngilizceyi öğretemeyiz. İngilizce eğitim
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yor. İşsiz, çaresiz bırakılan insanlarla, üniversite mezunlarıyla, ataması yapılmayan
öğretmenlerle açıkça dalga geçiliyor. Artık
milletimizin uyanık olmasının zamanı geldi. Gözümüzü açmalıyız.”
ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya’da
öğretmenlerin ayda ortalama 3 bin dolar
kazandığını ifade eden Koncuk, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yabancı öğretmenlere
1500-2000 dolar arasında maaş vereceğini,
bu durumda aradaki ücret farkını kimin
karşılayacağını da sordu. Koncuk, “Yabancı öğretmenler kendi ülkelerinde kazandıkları 3 bin doları bir kenara bırakıp,
1500-2000 dolar ücret alacağını bile bile
Türkiye’de öğretmenlik yapmaya talip olacak. Peki aradaki 1000-1500 dolarlık farkı
kim ödeyecek? Vatikan mı ödeyecek? Başbakan bunun cevabını versin” dedi.
metotları içinde düşündüğümüzde de ithal öğretmen istihdamı doğru değil. Zira
bu yöntem daha önce de denendi. 1960’lı
yılların sonunda ABD’den gönüllü İngilizce öğretmenleri geldi, ancak çocuklarımız
yine İngilizce öğrenemedi.”
TÜİK’in yaptığı açıklamaya göre; insanların yüzde 49’unun geçinemediğini,
Türkiye’de en yoksul yüzde 20 ile en zengin
yüzde 20 arasındaki gelir farkının 8.5 kat
olduğunu ifade eden Koncuk şunları söyledi: “KPSS’ye 1 milyon üniversite mezunu,

600 bin meslek yüksek okulu mezunu, 2.5
milyon lise mezunu olmak üzere toplam 4
milyon gencimiz girdi. Milyonlarca insanımız 600 TL asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Buna rağmen bu projeye hükümetin
kararıyla 1.5 milyar TL harcanacak. Bu
ülkenin yüzde 49’u geçinemezken, açken,
çaresizken; ayranınız yok içmeye, uçakla
gidiyorsunuz bilmem nereye. Bu nasıl bir
anlayış? Sayın Başbakan, ‘Ey halkımız biz
sizinle dalga geçiyoruz. Sizin çaresiz olduğunuza, sizin işsiz olduğunuza inanmıyoruz’ diyor. Milletimize açıkça hakaret edili-

ú=ú1/(5'(<g1(7ú&ú/(5ú1(.
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611 sayılı Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar
Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve
Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanunun 106.
maddesinin “Mazeret İzni” başlıklı
(E) fıkrasında; “Yıllık izin ve mazeret
izinleri sırasında malî haklar ile sosyal
yardımlara dokunulmaz” şeklinde bir
düzenleme yer almaktadır.
16/12/2006 tarih ve 26378 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli
Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine
İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının
“Görevin fiilen yapılması” başlıklı 25.maddesi 3. fıkrası; “Kararın 10,
14 ve ek 1 inci maddeleri ile 16 ncı
maddesinin ikinci fıkrası (3) uyarınca
ödenen ek ders ücretleri, yarım günlük izinler hariç, her ne şekilde olursa

olsun izinli ve raporlu olunan sürelerde ödenmez.” şeklindedir.
Ek ders ücreti ödemeleri konusunda uygulamalar açısından farklılıklar oluşmuştur. Yukarıda yer verilen
Kanun maddesi çok açıktır. Anılan
Kanun maddesine rağmen uygulama
bunun tam aksi yönünde teşekkül etmektedir. Kanun ile düzenlenen bir
husus normlar hiyerarşinde Kanunun
altında yer alan düzenlemeler ile kısıtlanamayacağından dolayı yıllık izin
ve mazeret izinli olunan günlerde de
ek ders ücreti ödemelerinin yapılması
gerekmektedir. Eğitim kurumlarında
görev yapan öğretmen ve idarecilerin
yıllık izinli ve mazeret izinli oldukları
günlerde de ek ders ücretlerini alabilmeleri için gereken düzenlemelerin
yapılması konusunda Türk Eğitim Sen
olarak Bakanlığa resmi bir yazı göndererek talepte bulunduk.

“Bu proje hükümetin mi, Milli Eğitim
Bakanlığı’nın mı, yoksa Vatikan’ın projesi
mi?” diye soran Genel Başkan İsmail Koncuk, “yürekleri yetiyorsa bu projeyi hayata
geçirsinler” dedi.
Hükümeti, Başbakanı ve Milli Eğitim
Bakanını aklı başında davranmaya davet
eden Koncuk, “Emin olun bu anlayışla
devam ederseniz, 12 Haziran’da bu millet
biletinizi keser. Hani İngilizce ‘one way ticket’ diye bir şarkı var. Tek yönlü gidişiniz
olur, dönüşünüz olmaz” diye konuştu.

6258ú37$/('ú/(1
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01.11.2009 tarihli Eğitim Kurumları Müdürlüğü
Sınavının 3. sorusu, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2009/2323 E., 2011/336 K. Sayılı ve 03.03.2011
tarihli kararıyla iptal edilmiştir.
2009 Yılı “Eğitim Kurumları Müdür ve Müdür
Yardımcılığı Seçme Kılavuzunun 10. maddesi; “d.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/
sorular iptal edilmeyecek, doğru şık/şıklar dikkate
alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular
dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/soruların
çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular
doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.” Şeklinde düzenlenmiştir.
Bu anlamda, 01.11.2009 tarihli Eğitim Kurumları
Müdürlüğü Sınavına katılanların sınav sonuçlarının yukarıda bahsi geçen hükümler doğrultusunda
yeniden değerlendirilerek yeni sınav sonuçlarının
adaylara gönderilmesi hususunda Türk Eğitim Sen
olarak Bakanlıktan talepte bulunduk.
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Genel Mali Sekreter Seyit Ali Kaplan ve
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami
Özdemir, sendikal faaliyetlerde bulunmak
üzere 1 ve 2 Nisan tarihinde Edirne, Çanakkale ve Balıkesir’de şube ziyaretleri yaptı ve eğitim çalışanlarıyla istişare toplantısında bulundu.
1 Nisan Cuma günü Edirne Şubemizi
ziyaret eden Seyit Ali Kaplan ve Sami Özdemir, Şube Başkanı Hakan Yıldız ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte önce Edirne Endüstri Meslek Lisesi, daha sonra da
Çıraklık Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek,
öğretmenlerle biraraya geldi, eğitim çalışanlarının sorunlarını dinledi.
Aynı gün Edirne Öğretmenevi’nde şube
yönetim kurulu üyeleri, ilçe ve işyeri temsilcileri ve kadın komisyonu üyeleriyle biraraya gelen Genel Merkez Yöneticileri,
yetki sürecinde neler yapılması gerektiğini
anlatarak, üyelerimizden bu süreçte daha
duyarlı ve gayretli olmalarını istedi.
Genel Merkez Yöneticileri, 2 Nisan Cumartesi günü de Çanakkale Şubemizi ziyaret ederek, Şube Başkanı Ülfettin Yalın,
şube yönetim kurulu üyeleri, ilçe ve işyeri

temsilcileri, kadın komisyonları üyeleriyle
Çanakkale Öğretmenevi’nde bir toplantı
düzenledi.
Toplantıda, Çanakkale Zaferi’nin önemine dikkat çeken Genel Merkez Yönetcileri, Türkiye gündemi ve sendikal çalışmalar hakkında da bilgi vererek, şube yönetimine teşekkür etti.
Çanakkale’nin ardından Edremit’e geçen
Kaplan ve Özdemir, Balıkesir 2 No’lu Şube
Başkanı Süleyman Demir, şube yönetim
kurulu üyeleri, ilçe ve işyeri temsilcileri,

kadın komisyonlarıyla biraraya geldi. 9
yıllık süre içerisinde mevcut hükümetin
eğitim çalışanlarına üvey evlat muamelesi yaptığını, iş güvencemizin elimizden
alınması için kanun tasarısı hazırladığını, İstiklal Marşımız ve Andımız üzerinde
oyunlar oynandığını dile getiren Genel
Merkez Yöneticileri, 15 Mayıs sürecinde
daha ciddi çalışmamız gerektiğini söyledi.
Kaplan ve Özdemir, iş güvencemize sahip
çıkmak için 16 Nisan’da Ankara’da yapılacak eyleme destek verilmesi gerektiğini de
söyledi.
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25.02.2011 tarihinde Resmi Gazete’de
yayımlanan 6111 sayılı “Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve
Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” 83. maddesi ile Kamu
kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra
teşkilatı ile döner sermaye işletmelerinin

kadrolarında ve sözleşmeli personel po- mıştır. Yukarıda yer verilen Yasa hükmüzisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli nün yürürlüğe girdiği 25.02.2011 tarihinpersonel ile yapılan hizmet sözleşmeleri” den itibaren sözleşmenin bitim tarihine
şeklinde bir bent eklenmiştir.
kadar kalan döneme ait peşin alınmış dam657 sayılı Yasanın 4/c maddesi kapsa- ga vergisinin hesaplanarak 4/c’li personele
mında hizmet sözleşmesi imzalattırılmak
suretiyle çalıştırılan personelden 2011 yı- iade edilmesi için Maliye Bakanlı’ğa Türk
lına ait imzaladıkları sözleşmelere binaen Eğitim Sen olarak resmi bir yazı gönderedamga vergisi bir yıllık peşin olarak alın- rek talepte bulunduk.
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Giresun Şubesi, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Talip GEYLAN ve Genel
Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Yaşar ŞAHİNDOĞAN’ın da katılımıyla bir
istişare toplantısı düzenledi. İlçe ve İşyeri Temsilcilerinin iştirak ettiği toplantıda
Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri de birer
konuşma yaptılar.
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Talip
GEYLAN konuşmasında 16 Nisan’da yapılacak eylemle ilgili bilgi vererek şunları ifade etti; “Bugüne kadar sözleşmeli çalışanların yanında hep biz vardık. Bundan sonra
da gereken her şeyi yapacağız. 16 Nisan’da
Ankara’da ‘Güvencesiz ve kuralsız çalıştırılmaya hayır’ adıyla bir kitlesel eylem gerçekleştireceğiz. En büyük kazanımımız olan iş
güvencemize göz diken AKP iktidarına bir
kez daha dur diyeceğiz. Birilerinin icazet
almadan bırakın eylem yapmayı, karşı söylem bile geliştiremediği ülkemizde Türkiye Kamu-Sen’in onurlu mücadelesi takdir

görmektedir”. Hükümetin
ithal öğretmen projesini de
eleştiren Geylan, “Bu proje
her şeyden önce Türk öğretmenine hakarettir. Ayrıca bu projenin mutfağında
kimin olduğunu da merak
ediyoruz. Kendi ülkesinde aldığı maaşın
üçte birin Türkiye’ye gelen yabancı öğretmenin; ya dini, ya milli ya da kültürel bir
takım idealleri vardır. Öte yandan aradaki
ücret farkının da ne şekilde giderileceğini
merak ediyoruz. Acaba bu farkı da Vatikan
mı karşılayacaktır? Ayrıca kendisini eğitim
sendikası olarak adlandıran bazı sendikamsı yapıların, böylesi bir ucube projeyi
eleştirebilmek için bile icazet alamadılar
mı diye de sormadan edemiyoruz” şeklinde konuştu.

kuk çalışmaları hakkında bilgiler vererek
katılımcıların sorularını cevaplandırdı. Sekiz yılı aşkın süren AKP döneminde kamu
çalışanlarının ciddi hak kayıplarına maruz
kaldığını ifade eden Şahindoğan, “İktidar
eğitime dahi tüccar zihniyetiyle yaklaşmaktadır. Nerden nasıl kısarsam ne kadar
kar ederim mantığıyla eğitim hayatımız
tahrip edilmektedir. Eğitim çalışanları hak
ettikleri ödenekleri dahi mahkeme kararlarıyla alabilmektedirler. Milli Eğitim Bakanı
Nimet Çubukçu da Hükümetin genel davGenel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sek- ranışını benimsemekte ve temsil etmektereteri Yaşar ŞAHİNDOĞAN da konuşma- dir. Sayın Çubukçu, eğitim çalışanlarının
sında Türk Eğitim-Sen’in mevzuat ve hu- Bakanı olduğunu unutarak Hükümetin
genel olumsuz uygulamalarını devam ettirmektedir. Eğitimin ve eğitim çalışanların sorunlarının çözüm makamı olan Milli
Eğitim Bakanlığı adeta boş durmaktadır.
Sayın Bakanı ya işini ya da gereğini yapmaya davet ediyoruz.” dedi. KPSS skandalının
hala sonuçlandırılmadığına dikkat çeken
Şahindoğan, “Olayın üzerinden aylar geçmesine rağmen sorumlular ortaya çıkarılamamış, soruşturmada bir arpa boyu yol
alınamamıştır. Bu durum vatandaşlarımızın adalet kurumlarına ve Devlete olan
güvenini zedelemektedir. Yetkililerden en
azından Türk Eğitim-Sen kadar kaygılı olmalarını bekliyoruz” dedi.
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Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Talip GEYLAN ve Genel Mevzuat ve Toplu
Görüşme Sekreteri Yaşar ŞAHİNDOĞAN
Samsun ve Ordu Şubelerini ziyaret ettiler.
İlk olarak 1 Nisan 2011 Cuma Günü
Samsun’a gelen Merkez Yönetim Kurulu
Üyeleri, Şube Başkanlığı tarafından organize edilen toplantıda Memur, Hizmetli ve
Şef kadrosunda görev yapan üyelerle bir
araya geldiler. Toplantıda Genel Mevzuat
ve Toplu Görüşme Sekreteri Yaşar Şahindoğan ve Genel Merkez Avukatlarından
Emrah Aytekin tarafından sendikamızın
eğitim çalışanlarının sorunlarına yönelik
ortaya konulan hukuki ve mevzuat çalışmaları hakkında bilgilendirme konuşmaları yapıldı. Toplantının ikinci bölümünde
ise Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve sendika Avukatı tarafından üyelerin soruları
ve görüşlerinin alındığı bir istişareyle program tamamlandı. Toplantının sonunda ise
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Talip
Geylan tarafından başarılı çalışmalarından
dolayı Şube Başkanı Levent Kuruoğlu’na
bir şükran plaketi takdim edildi.
2 Nisan 2011 Cumartesi günü ise
Ordu’ya geçen Genel Merkez Yöneticileri
sendika binasında İlçe Temsilcileri ve İşyeri Temsilcileriyle bir araya gelerek İstişare
Toplantısı düzenlediler.
Toplantıda bir konuşma yapan Genel
Teşkilatlandırma Sekreteri Talip GEYLAN,
başarılı çalışmalarından ötürü Şube Başkanı Ömer Okumuş ve Yönetim Kuruluna

teşekkür ederek, “Sendikamız hem Ordu’da hem
de ülke genelinde onurlu
duruşuyla eğitim çalışanlarının teveccühünü
kazanmıştır. Her geçen
gün daha da büyüyerek
yolumuza devam ediyoruz. Biliyorum ki, bu sene
de hizmet kolunda yetkili sendika olmaya devam edeceğiz. Eğitim
çalışanlarını sendikamsı yapılara mahkum
bırakmayacağız. Temsil ettiği kesimin hak
mücadelesi için eylem ortaya koyma iradesini dahi gösteremeyen, eğitim çalışanlarının sorumluluğunu kendilerini var eden
siyasi iradeye diyet olarak pazarlayanlar
eğitim çalışanlarını temsil edemezler.”
Şeklinde konuştu. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nda yapılacak
değişiklik çalışmaları hakkında da bilgi veren Geylan, bütün teşkilat organlarının 15
Mayıs’a kadar devam edecek olan üye kampanyasında etkin rol alması gerektiğini ifade ederek, “Bu yıl Toplu Sözleşmeye hem
hizmet kolumuz hem de Konfederasyon
bazında yetkili olarak oturacak ve kamu
çalışanlarının hak mücadelesini onurluca
yürüteceğiz” dedi.
Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Yaşar ŞAHİNDOĞAN da yaptığı
konuşmada sendikal gelişmeler ve Türk
Eğitim-Sen’in çalışmaları hakkında bilgiler
vererek katılımcıları bilgilendirdi. Özellikle Sözleşmeli çalışanların sorunlarına deği-

nen Şahindoğan, “Sendika olarak 2005 yılından beridir, yani sözleşmeli öğretmenliğin ihdasıyla birlikte mücadeleye başladık.
Bugün itibariyle sözleşmeli öğretmenlerin
sahip olduğu tüm haklar Türk EğitimSen’in yürüttüğü faaliyetler sonucunda
elde edilmiştir. Yapmış olduğumuz onlarca eylem, yüzlerce görüşme ve yazışma ve
akabinde açmış olduğumuz ve kazandığımız onlarca dava ile önemli mesafe katettik. Fakat herkes şunu bilmelidir ki, tüm
sözleşmeliler kadroya geçinceye kadar mücadelemiz hız kesmeden sürecektir.” Dedi.
Sendikamızın hukuki çalışmaları hakkında
bilgiler vererek, 4-C Statüsünde çalıştırılan
personelin sorunlarına da değinen Şahindoğan, “Bu arkadaşlarımızın sendika üyesi
olabilmeleri ve çalışma sürelerinin 1 aya çıkarılması gibi kazanımlar da sendikamızın
gayretleriyle elde edilmiş bulunmaktadır.
Fakat sendika olarak şunu ifade ediyoruz
ki, 4-C statüsü çağ dışı bir uygulamadır.
Garip gureba edebiyatı yapan AKP Hükümetini insafa davet ediyor ve derhal bu
arkadaşlarımızın kadroya alınması gerektiğini ifade ediyoruz.” şeklinde konuştu.
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ÖSYM tarafından ülke çapında yapılan
ÜDS, YGS gibi sınavlarda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görev
yapan öğretmenler ile üniversiteler bünyesinde görev yapan personel görevlendirilmektedir. Yapılan bu görevlendirmeler

karşılığında ücretler eskiden sınav sonrası kişiye peşin olarak ödendiği halde son
yapılan sınavlarda ödemeler peşin olarak
yapılmamıştır. Tatil günlerinin birkaç saatini bu sınavlara ayırmak zorunda kalan
eğitim çalışanlarının bu hizmetleri karşılı-

ğında hak ettikleri ücretleri gecikmeksizin
almaları gerektiğinden bahisle ödemelerin
ivedilikle yapılması hususunda ÖSYM Başkanlığına Türk Eğitim Sen olarak resmi bir
yazı gönderdik.
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Genel Sekreter Musa AKKAŞ ile Genel
Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN, 1 Nisan 2011 tarihinde Kars
Şubesi’ni ziyaret etti.
Ziyaret programı çerçevesinde; Kars
Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe temsilcileri ve İşyeri Temsilcilerin katılımı ile
istişare toplantısı yapıldı. İstişare toplantısında bir konuşma yapan Genel Sekreter
Musa Akkaş, Türk Eğitim-Sen’in kuruluş
ilkeleri ve genel amaçları ile ilgili hatırlatmalardan sonra şunları söyledi: “18.
Milli Eğitim Şurası’nda Türk Eğitim-Sen
olmasaydı, bütün eğitim çalışanlarının
sözleşmeli köleliğe geçirilmesi doğrultusunda karar çıkacaktı. Türk Eğitim-Sen’in
sert muhalefeti ve kararlı duruşu sayesinde yanlışa geçit vermedik, geri adım atılmasını sağladık ve madde şura kararları
arasından çıkartıldı. Sözleşmeli çalışanlar
bugün hangi hakkı kullanabiliyorsa, bunlar sendikamızın kazanımları sayesinde

Türk Eğitim-Sen Konya 2 No’lu Şube
tarafından düzenlenen İşyeri Temsilcileri
İstişare Toplantısı yapıldı.
Konya Hekimevi’nde gerçekleştirilen
toplantıya, Genel Sekreter Musa Akkaş ve
Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri M. Yaşar Şahindoğan da katıldı.
Toplantıda bir konuşma yapan Genel
Sekreter Musa Akkaş, Türk Eğitim-Sen’in
yetkili olmasının sadece eğitim çalışanları için değil, ülkemiz için de bir gereklilik
olduğunu söyleyerek, aksi halde eğitim ça-

sahip olmuştur. Sözleşmeli öğretmenlerin
kadroya geçirilmesini sağlayacak olan da
yine Türk Eğitim-Sen olacaktır. Ayrıca 18.
Milli Eğitim Şurasında, Eğitim Ortamları,
Kurum Kültürü ve Okul liderliği Komisyon
Raporuna öyle bir madde girdi ki, deyim
yerindeyse bu tam anlamıyla ihanet maddesidir. Bu madde “Törenler ve toplantılar,
paylaşma, bütünleşme, denetim ve kontrol
mekanizmaları olup okul yönetimi tarafından, kültürü etkileme, değiştirme ve yeni
değerlerin paylaşılması amacıyla rutin ve
zoraki katılıma dayalı etkinlikler olmaktan çıkarılıp yoğun olarak ortak duygu ve
değerlerin paylaşımını sağlayacak şekilde
düzenlenmelidir” şeklinde öyle ustaca kaleme alınmış ki, kabul edilseydi ve uygulamaya girseydi bundan sonra, İstiklal Marşı,
Andımız ve Milli Bayramlarla ilgili kutlama programlarına katılım zorunlu olmaktan çıkarılacaktı. Sendikamız Milli Eğitim
Bakanlığı’na bir yazı yazarak, bu maddenin
şura kararları arasından çıkarılmasını talep
etti, aksi takdirde Türkiye’yi eylem alanı-

na çevireceklerini açıkladı. Türk EğitimSen’in girişimleri sonucunda ihanet maddesinin içeriği değiştirildi.”
Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Cengiz KOCAKAPLAN da bir konuşma
yaparak, sendikamız tarafından üyelerimize özel sunulan hizmetler ile Türk EğitimSen’in faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri KOCAKAPLAN, “Türk Eğitim-Sen, faaliyetlerinin merkezine üyelerinin mutluluğunu,
huzurunu ve memnuniyetini koymuştur.
Sendikamız, ISO 9001-2008 Kalite Yönetim
Sistemi belgeli tek sendikadır. Dışarıdan
bir kuruluşa hizmetlerini denetlettirecek
kadar özgüveni olan bir yönetim anlayışına
sahiptir” dedi. Yetkili olmanın önemine de
dikkat çeken KOCAKAPLAN, Merkez Yönetim Kurulu olarak teşkilatların çalışmaları ve fedakârlıkları ile gurur duyduklarını
vurgulayarak, başarılar diledi.
Toplantı, Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizin sorulan soruları cevaplandırması
ile sona erdi.
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lışanları açısından çok sıkıntılı gelişmeler
yaşanabileceğini ifade etti. Akkaş, Konya’da
gördüğü dinamizmden duyduğu memnuniyetini dile getirerek, Türk Eğitim-Sen’i
Konya’da ve Türkiye’de daha güçlü yapma
iradesini gururla müşahede ettiğini belirtti.
Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri M. Yaşar Şahindoğan da konuşmasında, Türk Eğitim-Sen’in gücünü sadece

üyelerinden ve hukuktan alan bir mücadele
örgütü olduğunu belirterek, yürütülen hukuk mücadelesini ve kazanımlarımızı anlattı.
Konya 2 No’lu Şube Başkanı Sadi Eriş
ise, siyasi iktidarın tüm baskılara rağmen
Konya’da Türk Eğitim-Sen’in her geçen gün
büyüdüğünü ve büyümeye devam edeceğini söyledi.
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Genel Mali Sekreter Seyit Ali Kaplan ve
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami
Özdemir, 30 Mart tarihinde Tekirdağ şubemizi ziyaret ederek, Şube Başkanı Muzaffer
Doğan, Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Temsilcileri ve İşyeri Temsilcileri ile bir araya
geldi.
Genel Merkezimizin çalışmaları hakkında bilgi veren, 15 Mayıs yetki sürecini anlatan, üyelerin sorunlarını dinleyen genel
merkez yöneticileri, 31 Mart 2011 tarihinde Kırklareli’ne geçtiler.

Genel Merkez Yöneticileri, Şube Başkanı
Mehmet Kızılay ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Aydın
Yalçın’ı ve milli eğitim müdürlüğü çalışanlarını ziyaret etti.

Anadolu Lisesi, Ahmet Mithat İlköğretim Okulu, Tobb Lisesi ve Halk Eğitimi
Merkezi ve A.S.O.’da üyelerimizle bir araya
gelen Kaplan ve Özdemir, daha sonra sendika binamızda Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Temsilcileri ve İşyeri Temsilcileri
ile istişare toplantısı yaptı.
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Genel Sekreter Musa AKKAŞ ile Genel
Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN, işyeri ziyaretlerinde bulunmak ve toplantılar yapmak üzere Çankırı
Şubesi’ni ziyaret etti.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde birimleri
gezerek çalışanların sorunlarını dinleyen
ve sendikamızın çalışmaları hakkında bilgi veren Genel Merkez Yöneticilerimiz, İl
Milli Eğitim Müdürü Cemal AKBIYIK’ı da
makamında ziyaret etti.
Ziyaret programı çerçevesinde, ilçe
temsilcileri, işyeri temsilcileri ve şube yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla istişare toplantısı yapıldı. Şube Başkanı Nuh
YALÇIN’ın açılış konuşmasının ardından
Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ülke gündemindeki konular, sendikal gelişmeler,
yetki mücadelesinin önemi ve Türk EğitimSen’in faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Toplantıda, Çankırı Şubemizin 4. Olağan
Genel Kurulunda görevini devreden Eski
Şube Başkanı Muttalip KARAMAN ile
daha önce yönetim kurulu üyeliği yapmış
olan eski yöneticilere plaket verildi.

Nisan 2011

7h5.ø<(.$086(1

17

7h5.(öø7ø06(1
Sendikal faaliyetlerde bulunmak üzere Genel Sekreter Musa AKKAŞ ile Genel
Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz
KOCAKAPLAN Kastamonu Şubemizi ziyaret etti.
Okul ve kurumları gezen Genel Merkez
Yöneticileri eğitim çalışanlarının sorunlarını dinleyerek, sendikamızın yapmış olduğu faaliyetler ile ilgili bilgi verdi. Şube
Yönetim Kurulu ile birlikte İl Milli Eğitim
Müdürü Sayın Nihat TARAKÇI’yı da makamında ziyaret eden Genel Merkez Yöneticileri, yaşanan sorunları iletti, çözüm
noktasında destek istedi.
Heyet, Belediye Başkanı Sayın Turhan
TOPÇUOĞLU’na da bir nezaket ziyaretinde bulunarak; Kastamonu’ya vermiş oldukları üst düzey hizmetlerden ve eğitim
çalışanlarına verdikleri desteklerden dolayı
teşekkür etti.
İlçe ve işyeri temsilcileri, kadın komisyonu üyeleri, şube yönetim kurulu üyeleri
ve Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların
şube başkanlarının da katılımıyla istişare
toplantısı da yapıldı. Şube Başkanı Ayhan
AVANOĞLU’nun açılış konuşmasının ardından bir konuşma yapan Genel Sekreter Musa AKKAŞ şunları söyledi: “Türk
Eğitim-Sen, nerede haksızlık, hukuksuzluk
varsa, bunun üzerine cesaretle gitme iradesini gösteriyor. Ülkemizde KPSS’de bir
hırsızlık yaşandı. Çocuklarımızın geleceği
çalındı. Başka ülkelerde olsa hükümetler
yıkılır. Hala hırsızlar ortaya çıkarılmadı.
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KPSS hırsızlığını unutmamızı bekliyorlarsa, daha çok beklerler. Bu rezaleti unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız.
Sorumlular er ya da geç cezasını çekecektir.
Öte yandan 1-5 Kasım tarihlerinde yapılan
18. Milli Eğitim Şurasında bütün eğitim
çalışanlarının sözleşmeli yapılmasına dayanak oluşturmak için karar aldılar. Türk
Eğitim-Sen ordaydı. Sendikamız tavrını
çok sert ortaya koydu ve bu madde şura kararları arasından çıkartıldı” dedi. AKKAŞ
ayrıca; Türkiye Kamu-Sen’in 16 Nisan’da
Ankara’da 4-B, 4-C gibi kuralsız ve güvencesiz istihdam modelini, taşeronlaşmayı ve
eğitim çalışanlarının özlük haklarına yapılan saldırıları protesto etmek için yapacağı

eylem hakkında bilgi vererek, eğitim çalışanlarından destek istedi.
Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Cengiz KOCAKAPLAN da bir konuşma
yaparak sendikamız tarafından üyelerimize özel sunulan hizmetler ile yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi. Yetkili olmanın
önemine dikkat çeken KOCAKAPLAN,
“Türk Eğitim-Sen’in yetkiyi kazanması demek, sendikacılığın kazanması demektir,
eğitim çalışanlarının kazanması demektir,
ilkeli olmanın, değerlerine sahip çıkmanın
kazanması demektir” dedi.
Toplantı, Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizin sorulan soruları cevaplandırması
ile sona erdi.
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Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Mehmet Yaşar Şahindoğan ve Genel
Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami Özdemir, 16 Mart tarihinde Osmancık İlçe
Temsilciliği’nde üyelerle bir araya gelerek,
sendikal faaliyetler hakkında bilgi verdi.
Osmancık İlçe Temsilciliği’nin ardından
Gümüşhacıköy İlçe Temsilciliği’ni ziyaret
eden Şahindoğan ve Özdemir, 170 kişinin
katıldığı bir toplantı yaptı.
4/C’li çalışanların sorunlarının da gündeme getirildiği toplantıda, birer konuşma

yapan Genel Merkez Yöneticileri, yetkili
sendika olmanın önemine dikkat çekerek,
bu konuda tüm teşkilatlarımızın üzerine
düşeni yerine getirmesini istedi.
M. Yaşar Şahindoğan ve Sami Özdemir,
Eski Gümüşhacıköy İlçe Temsilcisi Nafız

Çotur’a da yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür plaketi verdi. Toplantının son bölümünde, sendikamız avukatlarından Emrah
Aytekin üyelerimizin sorularını cevaplandırdı.
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Zonguldak Şubesi İşyeri Temsilcileri Eğitim ve İstişare Toplantısı 26 Mart 2011 Cumartesi günü Zonguldak Öğretmenevi’nde
yapıldı.
Toplantıya Genel Başkan İsmail KONCUK, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Talip GEYLAN, Genel Eğitim ve Sosyal İşler
Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN, Türkiye
Kamu-Sen İl Temsilcisi Kadir BACIOĞLU,
sendikalarımızın Zonguldak Şube Başkanları ve Türk Eğitim-Sen’in İlçe Temsilcileri
katıldı.
Zonguldak genelindeki yaklaşık üç yüz
işyeri Temsilcisinin iştirak ettiği eğitim
toplantısında Şube Başkanı Şahin ÖREN’in
açış konuşmasında sonra Merkez Yönetim
Kurulu üyeleri de bilgilendirme konuşmaları yaptılar.
Programda Zonguldak eski Şube Başkanı Salih ALEMDAR’a Genel Başkan İsmail
KONCUK tarafından bir şükran plaketi
takdim edildi.
Daha sonra Genel Başkan Koncuk katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı. Konuşmasında TÜSİAD’ın Anayasa tasarısını
eleştiren Genel Başkan, “TÜSİAD’a tavsiyem adının başındaki TÜRK ifadesini kaldırmasıdır. Çünkü, ‘Türk Milleti’ ifadesini
dahi etnik ve ırkçı bir söylem olarak kabul
eden ve Anayasada yer almamasını öneren
bir kuruluş TÜRK adını taşımaya layık değildir.” Şeklinde konuştu.
18. Milli Eğitim Şurası’nda yaşananları
da anlatan Genel Başkan Koncuk, “Türk
Eğitim-Sen olmasaydı bu şurada bütün
eğitim çalışanlarının sözleşmeli statüye
geçirilmesi doğrultusunda karar çıkacaktı. Kararlı ve tavizsiz duruşumuz sayesinde
yanlışa geçit vermedik. Sözleşmeli çalışanlar bugüne kadar ortaya koyduğumuz
mücadeleyi görmektedirler. Bugün hangi

hakkı kullanabiliyorlarsa bu sendikanın
kazanımları sayesinde sahip olmuşlardır.
Türkiye Kamu-Sen olarak yine 16 Nisan’da
alanlarda olacağız. Başta iş güvencemize
sahip çıkmak olmak üzere, kamu çalışanlarının haklarının olmadığını göstermek
için Ankara’da eylemdeyiz. 250.000 4/B’li,
45.000 4/C’li ve 450.000 taşeron firma çalışanının sesi olmak için Abdi İpekçi’de
olacağız. Bütün çalışanları Sıhhıye’ye davet
ediyoruz.” dedi.
4688 sayılı sendika kanununda yapılacak
düzenlemelerle ilgili olarak da bilgi veren
Genel Başkan, bu yıl ilk kez uygulanacak
olan Toplu Sözleşme’nin önemine değinerek, 15 Mayıs’a kadar bütün teşkilat organlarının alanda olmasını ve üye kaydetme
kampanyasına destek vermesi gerektiğini
vurguladı.
Programın ikinci bölümünde ise Gazi
Üniversitesi Öğretim Görevlileri Sinan
DEMİRTÜRK ve Yılmaz YEŞİL tarafından işyeri temsilcilerine sunum yapılarak
“ Sendikacılıkta Liderlik” ve“Sendikacılıkta
Etkili İletişim” konularında seminer verildi.
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657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122. maddesinde değişiklik yapılması ve aynı yasanın 123. maddesinin yürürlülükten kaldırılması, neticesi
Milli Eğitim Bakanlığının 2011 Nisan
dönemi 2643 sayılı Tebliler Dergisinde

06/12/1989 tarihli ve 201.32.MEV.D.BŞK.
YM.ŞB.89/3317/199395 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesi
Hakkında Yönerge ile 20/10/1999 tarihli ve
B.08.0.PGM.0.23.01.07-6/2572-99716 sa-

Genel Başkan İsmail Koncuk programdan sonra, Zonguldak Devlet Hastanesi’nde
tedavi görmekte olan İstanbul 1 No’lu Şube
eski Yönetim Kurulu üyesi ve Zonguldak
Milletvekili aday adayı Cafer Velioğlu’nu
ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten
Genel Başkan, Cafer Velioğlu’nun uzun yıllar sendikal mücadelesiyle kamu çalışanlarına hizmet ettiğini belirterek, nasip olursa
Milletvekili olarak da millete hizmet etmeye devam edeceğine inandığını söyledi.

yılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Milli
Eğitim Bakanlığı Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönerge
yürürlükten kaldırılmasına ilişkin işlemleri
yayınlanmıştır.
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Genel Sekreter Musa AKKAŞ ve Genel
Teşkilatlandırma Sekreteri Talip GEYLAN 20 Mart 2011 Pazar günü Kütahya
Şubesi’ni ziyaret ettiler. İstişare toplantısında Kütahya Merkez İlçe İşyeri Temsilcileri
ile bir araya gelen Merkez Yönetim Kurulu
üyeleri görüş alışverişinde bulundular.
Toplantıda bir konuşma yapan Genel
Sekreter Musa AKKAŞ; Türk EğitimSen’in eğitim çalışanlarının güçlü ve cesur
sesi olduğunu vurgulayarak, “Sendikamız eğitim çalışanlarını ilgilendiren her
konuda öne çıkarak müdahil olmaktadır.
Bir tek konu yoktur ki, eğitim çalışanların
hak ve problemleriyle ilgili olsun ve Türk
Eğitim-Sen kayıtsız kalsın. Tek bir örneği
dahi yoktur. Bundan dolayıdır ki, eğitimle
ilgili olsu n olmasın tüm toplum kesimleri
ve kurumlar sendikamızı bir referans kuruluş olarak kabul edilmektedir. Artık, eğitim ve eğitim çalışanları sözkonusu olduğunda görüşü dikkate alınan ve muhatap
olarak kabul edilen bir mesleki kuruluşuz.
Sendikamızın etkinliğinin en son ve bariz
göstergelerinden birisi de Milli Eğitim Şurasında yaşananlardır. Şurada çalışanların
sözleşmeli statüye geçirilmesi teklifine bizden başka ne bir kişi ne de bir kuruluş karşı
duramamıştır. Türk Eğitim-Sen tek başına

ortaya çıkarak bir tavır sergilemiş ve neticede önergenin şura kararı olmasını engellemiştir. Yine şurada Öğrenci Andının
okutulmaması ve okullardaki törenlere ‘zorunlu’ katılımın olmaması gibi gayri milli
yaklaşımlar da Türk Eğitim-Sen’in kararlı
duruşuyla püskürtülmüştür. Biz bu onurlu
duruşu sergilerken, kendini sendika sıfatıyla nitelendiren bazıları ise Milli Eğitim
Bakanının maaşlı personeli gibi davranmıştır. Eminim ki, eğitim çalışanları vakti
geldiğinde bu davranışları hakkıyla takdir
edecektir.” Şeklinde konuştu.
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Talip GEYLAN da yaptığı konuşmada yetki
mücadelesinin önemine vurgu yaparak bu
sene de Türk Eğitim-Sen’in gücünü artırarak yine yetkiyi alacağını ifade etti. Bu
yıl ilk kez uygulanacak Toplu Sözleşme ve
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları
Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle ilgili
olarak katılımcıları bilgilendiren Geylan,
“Önümüzdeki dönem sendikal yaşamımız
için önemli bir süreç olacaktır. Bu süreci
teşkilatımızın bütün unsurlarıyla birlikte
en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekmektedir. İnanıyorum ki, son sekiz yıldır iktidar unsurlarının ve tetikçilerinin her türlü
ahlaksız baskısına karşı destansı bir direnç

0$/ú<(&·/ú/(5'(723/8
6g=/(û0(35ú0ú$/$&$.7,5
Türkiye Kamu-Sen tarafından Maliye
Bakanlığına gönderilen; kamu sendikalarına üye olan 657 sayılı yasanın 4/c maddesi
kapsamında çalışan personelin 45TL toplu
sözleşme priminden yararlanıp yararlanamayacağına dair yazısına Bakanlıktan cevap gelmiştir.

Cevap yazısında; öncelikle, 657 sayılı
Yasanın 4/c maddesi kapsamında istihdam
edilen personelin istikrar kazanmış yargı
kararlarına istinaden kamu görevlileri sendikalarına üye olabilecekleri belirtilmiştir.
Bu anlamda da; kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı yasanın 4/c maddesi

ortaya koyan sendikamız, bu dönemde de
harikalar yaratmaya devam edecektir. Türk
Eğitim-Sen’in İşyeri Temsilcisinden Genel
Başkanına kadar bütün teşkilat yöneticileri
ortaya koydukları övgü değer mücadeleyle memur sendikacılığının tarihine bir çok
ilkleri yazmıştır.” Dedi. Bazı bürokratların
bir takım sendikaların tetikçiliğini yaparak
sözleşmeli çalışanları yönlendirdiklerini
ifade eden Geylan, “Bütün sözleşmeli çalışanlar yakınen biliyor ki, bu arkadaşlarımız
şu an hangi hakka sahipse hepsini Türk
Eğitim-Sen’in gayretleriyle elde etmişlerdir. Nitekim 16 Nisan tarihinde Ankara’da
Türkiye Kamu-Sen olarak ‘Güvencesiz ve
kuralsız çalışmaya hayır’ sloganıyla bir miting düzenleyecek ve kadro talebimizi dile
getireceğiz. Sözleşmeli çalışan arkadaşlarımız da bu gayretleri takdir etmeli ve bulunmaları gereken yere dahil olmalılar” dedi.
rkez Yönetim Kurulu üyelerinin; katılımcıların görüş, öneri ve sorularını dinlemeleri ve cevaplandırmalarıyla toplantı
sona erdi.
Toplantı sonunda Şube Başkanı Mehmet Karabekir tarafından ziyaret anısına
Merkez Yönetim Kurulu üyelerini birer şilt
takdim edildi.

kapsamında çalışan personelden 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları kanunu
hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup aylık veya ücretinden
üyelik ödentisi kesilen geçici personele,
kanuni ve genel bir düzenlemeyle uygulamaya konulan toplu sözleşme priminin
ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir,
denilmiştir.
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Genel Başkan İsmail KONCUK, 25
Mart 2011 Cuma günü Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Talip GEYLAN ve Genel
Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN ile birlikte Karabük Şubesini
ziyaret etti.
Ziyaret programı çerçevesinde Karabük
Öğretmenevi’nde İşyeri Temsilcilerinin katılımıyla bir istişare toplantısı düzenlendi.
Toplantıda Şube Başkanı Ahmet Turgut
KURTOĞLU’nun açılış konuşmasından
sonra Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri de
birer konuşma yaptılar.
Genel Başkan İsmail KONCUK konuşmasında sendikal gelişmeler ve Türk
Eğitim-Sen’in faaliyetleri hakkında bilgiler vererek, yetki mücadelesinin önemine
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değindi. Türk Eğitim-Sen’in 2011 yılında da yetkili sendika olacağına yürekten
inandığını ifade eden Koncuk, “Bu iktidar
döneminde her türlü ahlak dışı tehdit ve
teklife rağmen Türk Eğitim-Sen’in şerefli
mensupları takdire şayan bir duruş sergilemişlerdir. İnanıyorum ki, önümüzdeki
dönemde de üye sayımızı artırarak dostlarımızı sevindirmeye sevmeyenlerimizi düşündürmeye devam edeceğiz” dedi. Milli
Eğitim Bakanlığı’nın ithal İngilizce öğretmeni projesini de sert bir şekil de eleştiren
Genel Başkan, “ Merak ediyorum bu proje
MEB’in mi yoksa Vatikan’ın mı projesidir? Kendi ülkesinde ortalama 3.000 Dolar

maaş alanlar 800-900 Dolara ülkemize gelecekse aradaki farkı kim karşılayacaktır?
Acaba Vatikan tarafından mı finanse edilecektir?” diye sordu. Kamu çalışanlarının
iş güvencesinin iktidar tarafından sürekli
taciz edildiğini belirten Genel Başkan Koncuk, “Türkiye Kamu-Sen olarak bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonra da iş güvencemize sahip çıkmaya devam edeceğiz.
16 Nisan’da Ankara’da, başta sözleşmelilik
olmak üzere, kamu çalışanların kazanılmış
haklarının gaspedilmesine karşı durmak
için alanlarda olacağız. Bütün çalışanları
bu eylemimize destek vermeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.
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Genel Mali Sekreter Seyit Ali Kaplan
ile Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Cengiz Kocakaplan, Uşak’ta üyelerimizle
biraraya geldi. İşyeri temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştiren Genel Merkez Yöneticileri sendikamızın çalışmaları ile ilgili bilgi
verdi. Sendikal hakların önemine dikkat
çeken Seyit Ali Kaplan ve Cengiz Kocakaplan, eğitim çalışanlarını Türk Eğitim-Sen
çatısı altında birleşmeye çağırdı.
Uşak’ın ardından Manisa’da da temaslarda bulunan Genel Merkez Yöneticileri, Celal Bayar Üniversitesi işyeri temsilcileri ile
biraraya gelerek, üniversite çalışanlarının
sorunlarını dinledi.
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İzmir Şube Yönetimleri ve İşyeri Temsilcileri Eğitim ve İstişare Toplantısı, İzmir Öğretmenevi’nde yapıldı. Toplantıya;
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Vekili
ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail
KONCUK, Genel Merkez Yönetim Kuru-

lu, İzmir Şube Başkanları, Türk Büro-Sen
Şube Başkanı Nebi YAY ve Dokuz Eylül
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep
GÖK katıldı.
İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Merih Eyüp
DEMİR, İzmir 2 No’lu Şube Başkanı İrfan
AKSOY, İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Adnan
SARISAYIN ve İzmir 4 No’lu Şube Başkanı
Necdet BALPINAR’ın yapmış olduğu açılış
konuşmalarının ardından Genel Başkan İsmail Koncuk bir konuşma yaptı.
Çanakkale Zaferi’nin 96. Yıldönümüne
vurgu yaptığı konuşmasında Koncuk, zaferleri sadece orduların silahlı kuvvetlerinin kazanmadığını, aynı zamanda eğitim
ordusunun da bu zaferi hazırlayan ve perçinleyen bir görevi ifa ettiğini belirterek,
Çanakkale’nin isimsiz kahramanları ve
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Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazımızla,
MEB Merkez ve Taşra Teşkilatı
Memur Kadroları İçin Görevde Yükselme Sınavını kazandığı
halde tercih yanlışlığı vb. sebeplerden atanamayan 500 civarında
personele ek tercih hakkı verilmesi hususunda Bakanlıktan talepte bulunmuştuk.
Bakanlığın cevabi yazısında,
görevde yükselme eğitimi ile un-

van değişikliği sınavı duyurusunun iki yılda bir yapıldığı, yargı
kararı gereği görevde yükselme
sınavı için ilan edilen şef kadroları dışında sonradan boşalan
veya yeni verilen kadrolara yeni
bir görevde yükselme sınavı yapılmadan atama yapılamayacağı,
sınav takvimi yaklaştığı için bu
hususta ek yerleştirme yapılmasının düşünülmediği bildirilmiştir.

onurlu şehitlerimiz sayesinde bugün rahatça hareket ettiğimizi söyledi.
Millet olarak şuurlu olmamız gerektiğini
ifade eden Koncuk, “Geçenlerde Bursa’da
eğitim gönüllüleri bir toplantı yapmış. ‘Ana
dilin her alanda kullanılmasının önü açılmalıdır’ diye bir karar almışlar. Bu kararın
altında Hükümet sendikasının Bitlis Şubesinin de imzası var. Adamlar diğer sendikanın ana dilde eğitim istiyoruz talebini de
aşarak, ana dil her alanda kullanılmalıdır
diye kampanyalara katılıyor ve imza atıyor.
Bu ihanet değilse, nedir?Türkiye’nin en entelektüel kesimi olan eğitim çalışanları eğer
üzerine düşen görevi yapmaz ise, bunu kim
yapacak? Biz de Türk Eğitim Sen Genel
Başkanı ne diyorsa, İzmir, Bitlis, Diyarbakır şube başkanları da aynı şeyi söylüyor”
dedi.
Kamu çalışanlarının kamusal alanda bir
çukura doğru yürüdüğünü, çalışanların iş
güvencesinin ellerinden alınmaya çalışıldığını, çalışanlara 4/B, 4/C gibi yeni statülerin reva görüldüğünü kaydeden Koncuk, “Umutların çalınmaya çabalandığı
bir ortamda kamu çalışanlarına ancak biz
rehberlik edebiliriz. Bu noktada hepimize
büyük görev düşüyor” dedi.
Toplantının öğleden sonraki oturumunda da Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlilerinden Sinan Demirtürk, “ Sendikacılıkta
Liderlik”, Yılmaz Yeşil de “Sendikacılıkta
Etkili İletişim” alanında eğitim verdi.
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Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal
Bilimler Liselerinin Öğretmenleri İle Güzel Sanatlar ve
Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik Ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına
Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Personel Genel Müdürlüğü tarafından
Sendikamıza gönderilmiştir.
Taslakla ilgili görüşlerinizi yorum olarak genel merkezimize bildirebilirsiniz.
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öğretmenleri bir kere daha umutlandırıp,
kandırma günahını sergilememelidir.Öğretmenlerimiz bunları hak edecek kadar
değersiz değildir.Aldatarak hükümran olmak mümkün değildir. Bu defa yalancının
mumu 12 Haziran Genel Seçimlerine kaBir sözde sendikanın, bu konuda yalandar yanacaktır.
larına da inanmadan, tedbirli olmak zorundayız.Bu sebeple 16 Nisan 2011 tarihinde
Ankara Abdi İpekçi Parkı’nda yapacağımız
Türk Eğitim Sen verilen sözlerin takipeylemde ataması yapılmayan öğretmenleçisi olacaktır. 16 Nisan’da Ankara’da bütün
rin durumları da gündeme taşınacak ve 12
yalanları muhtaplarının yüzüne en sert şeHaziran Seçimlerinden önce ek öğretmen
kilde vurulacaktır.
atamasının yapılması tekrar vurgulanacak12 Nisan 2011 SALI Resmî GazeteSayı :
tır.Ataması yapılmayan öğretmenlerimiz
27903
atanabilmeleri ve sözleşmeli öğretmenlerin
kadroya geçirilmeleri Türk Eğitim Sen için
KANUN
Gösterilen onca tepki ve yaklaşan ge- büyük öneme sahiptir. Eylem yapacağız diBAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK
nel seçimler öncesinde Hükümet tepkile- yerek, hem sözleşmeli öğretmenleri hem
YAPILMASINA
DAİR KANUN
rin daha da büyümesini göze alamadı ve de ataması yapılmayan öğretmenleri alda31.12.2011 tarihine kadar 24.745 adet öğ- tanlar hayatlarında bir kere de olsa verilen
Kanun No. 6215 Kabul Tarihi: 29/3/2011
retmen kadrosuna atama yapılmasını hü- sözleri takip etmeli ve insanları aldatma
GEÇİCİ MADDE 2 – Milli Eğitim Baküm altına aldı. Ancak burada esas prob- alışkanlığından kurtulmalıdır. Bu gayri ahkanlığına tahsis edilen serbest öğretmen
lem bu atamaların 12 Haziran 2011 tari- laki tutum ve davranışları ile sendikacılığın
kadrolarından boş bulunan 24.745 öğrethinde yapılacak Genel Seçimlerden önce da yüz karası olanlar, sendikacılığı ayağa
men kadrosuna, 26/12/2010 tarihli ve 6091
düşürmek gibi, sakat ve hastalıklı sendikayapılmasını sağlamaktır.
sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
cılık anlayışı ile bu alanı kirletme hakkına
Hükümet ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın
Kanununun 22 nci maddesi kapsamında
sahip değildir.
bu konuda sıkıştırılması son derece önemyapılan atamaların dışında 31/12/2011 taHem AKP İktidarı hem de MEB, söz- rihine kadar atama yapılır.
lidir.Verilen pek çok sözün tutulmadığını
düşündüğümüzde, bu atamaların zaman leşmeli öğretmen ve ataması yapılmayan
TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ
Türk EğitimSen 30 bin
ek öğretmen
ataması yapılması için büyük
mücadeleler
vermiş. Ataması yapılmayan
öğretmenlerin
bu doğrultudaki her eylemine
maddi, manevi destek vermişti. En son
15 Ocak 2011 tarihinde ek 30 bin ek öğretmen ataması yapılmaması durumunda
Nisan ayında büyük eylem yapacağını
açıklamıştı.

içinde yapılacağından emin olmak mümkün değildir.Sözleşmeli öğretmenlere verilen sözleri bugüne kadar tutmayan MEB
ve Hükümetin, Genel Seçimler öncesinde
yeni aldatmacasına fırsat verilmemelidir.
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657 sayılı yasanın 104. maddesinde
“Kadın memura; doğumdan önce sekiz,
doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere
toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum
öncesi sekiz haftalık analık izni süresine
iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum
tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu
tabip raporuyla belgeleyen kadın memur,
isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya
kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda,
doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık
izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık
izninin kullanılamayan bölümü de doğum
sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni

kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için
öngörülen süre kadar izin verilir.” Hükmü
yer almaktadır.

rinin doğum sonrası izinlere eklenmediği yönünde sendikamız genel merkezine
şikâyetler gelmesi üzerine bu konuda bir
açıklama yapılması ve Valiliklerin bu konuda bilgilendirilerek mağduriyetlerin en657 sayılı yasanın 104. maddesi uyagellenmesi için yazılı başvuruda bulunduk.
rınca kadın memurlara beklenen doğum
tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya
uygun olduğunu tabip raporuyla
belgelendiği takdirde isteği hâlinde
doğumdan önceki üç haftaya kadar
çalışabilmekte, doğum öncesinde
bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası izinlerine eklenebilmektedir. Ancak; aynı
yasanın 4/B maddesi yarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin
doğum öncesinden kalan izinle-
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Türk Eğitim-Sen Balıkesir Şubeleri tarafından Çanakkale Zaferi’nin 96. yılı dolayısıyla bir program düzenlendi. Türkiye
Kamu-Sen Genel Başkan Vekili ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK, Genel Merkez Yöneticileri, Türkiye
Kamu-Sen Konfederasyonu’na bağlı sendikaların il yöneticileri ve Balıkesir Belediye
Başkanı İsmail Ok’un katılımıyla gerçekleştirilen programda; Ulu Önder Atatürk,
silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz için
saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı
okundu.
Genel Başkan İsmail KONCUK yaptığı
konuşmada şunları söyledi: “Sendikacılığı
herkes yapabilir. Ancak bizim diğerlerinden farkımız, bu ülkeyi karşılıksız sevmemizdir. Bunu yaparken hak ettiğimizi de
istemekten geri durmayacağız. Sendikal
mücadelemizde üyelerimizin haklarını
aramaya yılmadan, yorulmadan devam
edeceğiz. Zaman zaman ‘Türkiye’nin ekonomisi kötü, kamu çalışanları sabretsin’
şeklinde ifadelerle karşı karşıya kalıyoruz.
Biz de ana, baba olarak çocuklarımızın geleceği ve onların yaşam standartları için
pastadan pay istiyoruz. Bunun karşısında
olan hiçbir gerekçeyi de kabul etmiyoruz.
TÜİK’in verilerine göre zengin ile fakir
arasındaki fark 8.5 kat artmış. Bizler; bunu

anlatmak, bu gerçeği hatırlatmak, hatta
yüzlerine çarpmakla yükümlüyüz.”
Sendikal olarak gelinen noktanın hayal
ettiğimizin çok gerisinde olduğunu söyleyen Koncuk, “Sendikacılıkta; bir sendikanın adını duyunca aklımıza bölücülük
geliyor, diğerinin adını duyunca aklımıza
yalakalık geliyor. Ama Türk Eğitim-Sen
deyince, aklımıza onurlu dik duruş geliyor.
Bizim gücümüz sizin yanımızda oluşunuz
ve dik duruşunuzdur. Siz ne kadar yanımızda olursanız, biz o kadar dik dururuz”
diye konuştu.
“Çanakkale’yi unutmayacağız ve unutturmayacağız” diyen Koncuk sözlerini
şöyle sürdürdü: “Ama unutanlar var. Bunu
gördük. 18. Milli Eğitim Şûrası’nda, İstiklâl
Marşı’nın okullarda okutulmasının zorun-

lu olmaktan çıkarılmasını teklif edenler ve
bunu kabul edenler var. Türk Eğitim-Sen
olarak orada tek başımıza direndik ve bu
kararın böyle geçmesi halinde Türkiye’yi
eylem alanı olarak ilan edeceğimizi belirttik. Bunun üzerine geri adım attılar ve
ihanet maddesini şûra karaları arasından
çıkardılar.”
Öte yandan Türk Yerel Hizmet-Sen ile
Balıkesir Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmza töreninde; Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Vekili ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk,
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu, Balıkesir Belediyesi Başkanı
İsmail Ok da hazır bulundu. Toplu iş sözleşmesine göre, belediye çalışanı memurlar,
aylık 360 TL ek gelir elde edecek.
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Resmi Gazetenin bugünkü sayısında
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 19.
madde de yapılan değişiklik ile; öğretmenlik kadrolarına atamaların her yıl ağustos
ayında yapılacağı ve Bakanlıkça gerekli

görüldüğü hallerde kadro imkanları ve ihtiyaç çerçevesinde ağustos ayı dışında da
atama yapılabileceği madde metnine eklenmiştir.
06.05.2010 tarihinde yürürlüğe giren
Yönetmelik yayımlanmadan önce Türk
Eğitim Sen olarak Bakanlığın öğretmenlik
kadrolarına yılda iki kez atama yapması

hususunda görüş belirtmiştik. Bakanlık
Yönetmeliğin ilk şeklinde sadece bir kez
atama yapılacağını düzenlemiş olsa da gecikmeli olarak atamaların yapılabilmesi
için yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koymuştur.

Nisan 2011

7h5.ø<(.$086(1

7h5.(öø7ø06(1

24

*(
(1(/0(5.(
(=08ø/$9(
$<',1·'$

Genel Sekreter Musa AKKAŞ ve Genel
Teşkilatlandırma Sekreteri Talip GEYLAN
17 Mart Perşembe günü Muğla ve 18 Mart
Cuma günü de Aydın’a bir ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyaretlerde Şube Yönetim, Denetleme
ve Disiplin Kurulu üyelerinin yanı sıra İlçe
ve İşyeri Temsilcileriyle bir araya gelen
Merkez Yönetim Kurulu üyeleri istişarelerde bulundular.
İlk olarak Muğla Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen istişare toplantısına iştirak
eden Merkez Yönetim Kurulu üyeleri katılımcıları bilgilendirerek görüş alışverişinde
bulundular. Eğitim çalışanlarının yaşadığı
sorunların masaya yatırıldığı toplantıda
ayrıca yaşanan gelişmeler hususunda da
katılımcılar bilgilendirildi.
Yönetim Kurulu üyeleri ertesi gün ise
Şube Başkanımız Mürsel Özata’nın okul
müdürlüğünü yaptığı Gazi Anadolu Lisesi
tarafından düzenlenen 18 Mart Çanakkale
Zaferi ve Şehitleri Anma törenine katıldılar. Törende sergilenen oratoryo ve diğer
gösterileri çok beğendiğini ifade eden Genel Sekreter Musa AKKAŞ, “öğretmen ve
öğrencilerimiz mükemmel bir sahne orta-

ya koydular. Büyük bir emeğin eseri olduğu açık olan bu çalışmaya yürekleriyle katkı sunan meslektaşlarımı ve takdire şayan
bir performans sergileyen çocuklarımızı
tebrik ediyor ve teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Muğla’dan sonra Aydın’a geçen Akkaş ve
Geylan, burada da bir istişare toplantısı dü-

zenleyerek sendika yönetici ve temsilcileriyle bir araya geldiler. Türk Eğitim-Sen’in
faaliyetleri ve sendikal gelişmeler hususunda bilgiler veren Merkez Yönetim Kurulu
üyeleri, karşılıklı görüş alışverişiyle istişare
toplantısını tamamlayarak İzmir, Manisa
ve Kütahya programlarına devam etmek
için hareket etiler.
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Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Talip
GEYLAN ile Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Yaşar ŞAHİNDOĞAN 5
Nisan 2011 Salı günü Rize ve Artvin’i ziyaret ettiler.
Rize’de Şube Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Merkez Yönetim Kurulu üyeleri sendikal gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulundular. Daha sonra
Arvin’de Yönetim, Denetleme ve Disiplin
Kurulu üyeleri ile İlçe Temsilcilerinin katıldığı İl İstişare Toplantısı’na katılan Geylan
ve Şahindoğan; katılımcılara yönelik bilgilendirici konuşmalar yaptılar. 2011 Yılında

da yetkili sendika olarak
Toplu Sözleşmeye oturulacağını ve bunun önemini
vurgulayan Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, bu
amaç doğrultusunda Türk
Eğitim-Sen’in tüm emektarlarının yoğun bir gayret
içerisinde olmaları gerektiğini ifade ettiler. Eğitim çalışanlarının,
sendikamsı ve icazet mahkumu yapılara
muhtaç bırakılmayacağını belirten Genel
Merkez Yöneticileri, Türk Eğitim-Sen’in
ortaya koyduğu onurlu ve kararlı sendikal

mücadele ile eğitim çalışanlarının tek ve
güçlü sesi olduğunu defalarca ispat ettiğini
vurguladılar. Konuşmalardan sonra katılımcıların soruları doğrultusunda fikir alış
verişinde bulunarak program sonlandırıldı.
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Genel Sekreter Musa AKKAŞ ve Genel
Teşkilatlandırma Sekreteri Talip GEYLAN
19 Mart 2011 Cumartesi günü Manisa İl İstişare Toplantısına iştirak etiler.
Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve İlçe
Temsilcilikleri yönetimlerinin katılımıyla
düzenlenen İl İstişare Toplantısı’nda, Şube
Başkanı Recep Varlıakman’ın sunumunun
ardından Merkez Yönetim Kurulu üyeleri
de birer konuşma yaptılar. Genel Sekreter
Musa AKKAŞ konuşmasında başarılı çalışmalarından dolayı Manisa teşkilatıyla gurur duyduklarını belirterek, sendikal çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Türk EğitimSen’in eğitim çalışanlarını ilgilendiren her
gelişmeye müdahil olduğunu vurgulayan
Akkaş, “Sendika olarak hiçbir konuyu atlamıyoruz. Her duruma müdahil oluyoruz.
Önemli kazanımlar elde ediyoruz. Bu çalışmalarımızın çalışanlara duyurulması çok
önemlidir. İşte bunu da teşkilat organlarımız yapacaktır. Dolayısıyla her bir sendika
yöneticimiz bu anlamda sorumlulukla hareket etmelidir.” dedi. Türk Eğitim-Sen’in
mücadeleci sendikacılıyla eğitim çalışanlarından büyük takdir gördüğünü söyleyen
Akkaş, aynı zamanda milli bir sivil toplum
kuruluşu olarak toplumdan da büyük teveccüh gördüklerini ifade ederek, “Toplumsal gelişmeler ve milli meseleler konusunda ortaya koyduğumuz tavır bizi diğer
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sendikalardan ayıran önemli özelliğimizdir. Son zamanlarda Türkçe dışında eğitim
yapılması, Öğrenci Andının kaldırılması,
okullardaki törenlere zorunlu katılımın
kaldırılması gibi eğitimi ilgilendiren milli
konularda bizim dışımızdaki sendikaların
sergilediği tavır bellidir. Sözde birbirlerinden farklı olduklarını iddia eden diğer
iki sendikanın bu konularda sergiledikleri
müttefik duruş eğitim çalışanları tarafından mutlaka değerlendirilmelidir” şeklinde konuştu.
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Talip
GEYLAN da konuşmasında yetki sürecinin önemine dikkat çekerek, “Her türlü
ahlak dışı saldırı, idari ve siyasi baskıya
rağmen Türk Eğitim-Sen her yıl üye sayısını artırarak yetkisini korumayı becermiştir.
Teşkilatımızın tüm kademelerinin takdire
şayan gayretleriyle elde edilen bu başarı
hepimizi onurlandırmaktadır. Bu sene de
yetkiyi alacağımızdan hiç şüphem yoktur.
Bu amaç doğrultusunda önümüzdeki iki ay
süresince de arkadaşlarımızın üstün gayret

göstereceğini biliyorum. Yürekten inanıyorum ki, bu gayretlerimiz neticesinde hem
hizmet kolumuzdaki tüm kurumlarda hem
de konfederasyon bazında en çok üyeye
sahip olarak her düzeyde kamu çalışanlarının sesi olacağız. Kamu çalışanları, iktidarın taşeronluğunu her türlü ahlaki erdemin
üstünde tutanların geçen yıl sergilemiş olduğu basiretsizliği yakınen gözlemlemiştir.
Dolayısıyla artık bu zillete dur diyeceklerdir. İşte bundan dolayı, ulaşamadığımız
sendikasız kamu çalışanı bırakmayacağız.
İlkeli sendikacılığı ve Türk Eğitim-Sen’i her
bir çalışana ulaştıracağız.” Şeklinde konuştu. Bu sene ilk kez uygulanacak olan Toplu
Sözleşme uygulaması ve 4688 Sayılı yasada
yapılacak yeni düzenlemelerle ilgili olarak
da katılımcıları bilgilendiren Geylan, yeni
döneme teşkilat olarak hazırlıklı girmenin
önemini vurguladı.
Toplantıya katılan İlçe Temsilcilerinin
öneri ve sorularının da dinlendiği toplantıda, Manisa genelinde yeni dönemde yapılacak çalışmalarda görüşülerek planlandı.
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Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
tarafından 31.10.2009 tarihinde Eğitim Kurumları
Müdür yardımcılığı Sınavı ve
01.11.2009 tarihinde Eğitim
Kurumları Müdürlüğü Sınavı düzenlenmişti. Bir sonraki
sınavın ne zaman yağılacağı
ise yönetici atamalarını takip
edenler tarafından merakla
beklenmekteydi.

Milli Eğitim Bakanlığı
Personel Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen
08.03.2011 tarih ve 15504 sayılı yazının son paragrafında,
“Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü tarafından Eğitim
Kurumları Müdür ve Müdür
Yardımcılığı Seçme Sınavı’nın
tarihinin 02.10.2011 olarak
belirlendiği ifade edilmiştir.
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Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şubesi tarafından 17.03.2011 tarihinde “ÇANAKKALE
VE MİLLİ MÜCADELEDE MEHMET AKİF” konulu bir konferans düzenlendi. Konferansa Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve sendikamız üyesi,
Yrd. Doç. Dr Mehmet Emin DİNÇ konuşmacı olarak katıldı.
Afyonkarahisar Türk Eğitim- Sen Kadın
Kolları Başkanı Ülkü Şahin, Dünya Kadınlar Günü nedeni ile kadınlara verdikleri
yemekte yaptığı konuşmada “Kadınlar olarak artık elimizi taşın altına sokalım” dedi
Türk Eğitim- Sen temsilcilerinin Emir
Murat Özdilek Uygulama Oteli’nde düzenlemiş olduğu Kadın Kolları Komisyon
yemeğinde öğretmenler biraraya geldi.
Yemekte Afyonkarahisar Türk Eğitim-Sen
Kadın Kolları Başkanı Ülkü Şahin, bütün
kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, Kadın Kolları Komisyonu’nda görevli olan bayanları tanıttı.
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‘DÜNYA GELİŞSE DE TOPLUM GERİLİYOR’
Dünya ne kadar gelişse de bazı gerçeklerin değişmediğini belirten Ülkü Şahin,
dın hakları sadece yasalarda kalıyor. Uygu“Dünyamız ne kadar gelişse de insan haklamada ise tamamen farklıdır. Yetiştiğimiz
ları bakımından birçok toplum gelişmelekültür çevre ve töreler kadınlara eşit davrin gerisinde kalıyor” dedi.
ranılmasını engelliyor. Ulu Önder Atatürk
‘Türk Kadını; sen yerde sürünmeye değil,
‘ATATÜRK KADINLARI YÜCELTTİ’
omuzlar üstünde yükseltilmeye layıksın’
İnsan hakları ihlallerinin başında kadına diyerek, memleketi çağdaş uygarlık seviyeyönelik şiddetin geldiğini söyleyen Şahin,
sine bizlerle taşıdı” diye konuştu.
“Cinsiyet ayrımı pasifsize etme, kimliksizleştirme ve şehvet aracı olarak kullanılma
‘KADINLARIN GÜCÜ FARKEDİLEgeliyor. Eğitimle bu sorun pek çözülemiyor. Dayak yiyen, taciz edilen kadınların CEK’
Günümüz Türkiye’sinde kadınlara vehem kendileri hem de uygulayıcıların eğitimli olduğu unutulmamalı. Ülkemizde ka- rilen değeri eleştiren Şahin, “Günümüzde

kadınlara Atatürk zamanından tam tersi
davranışlar oluyor. Kadınlarımız eve kapatılmakta, küçük yaşta evlendirilmekte,
2. hatta 3. eş olup her türlü şiddete maruz
kalmaktadır. Ama artık elimizi taşın altına
sokma zamanı geldi. Nasıl ‘vatan’ denilince
düşmanlarla çarpışan o kahramanları biz
yetiştirdiysek, ilerlemede fabrikadan tutunda eğitime kadar her alanda biz varsak,
şimdi de yüce Türk Milleti’nin kadınları
olarak bu zorluklarla baş edebiliriz” dedi.
Şahin, konuşmasının ardından komisyona
yeni katılan üyeleri teker teker çağırarak
rozetlerini taktı.
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ve gâzî-i namdar Enver
Paşa”yı anlattı.

Türk Eğitim-Sen İstanbul 3 No’lu
Şube’nin, 24 Şubat tarihindeki perşembe sohbetinin konuğu araştırmacı-yazar
Mehmed Niyazi Özdemir oldu.
Mehmed Niyazi Özdemir, “Şehid-i âlâ

Programın başında
Enver Paşa’nın hayatını
anlatan bir slayt gösterisi sunuldu. Daha sonra rahmetli Dilaver
Cebeci’nin Enver Paşa’ya ithafen yazdığı
“çeğen tepesi” adlı şiirini kendi sesinden
konuklara dinletildi.

Şube Başkanı Ali İhsan Hasanpaşaoğlu’nun takdim konuşmasının ardından,
Enver Paşa’yı, silah arkadaşlarını ve o dönemi kendi üslubuyla ve farklı bakış açılarıyla konuklarına sunan Mehmed Niyazi
Özdemir, katılımcılara keyifli dakikalar
yaşattı. Kendine has üslubu ve mütevazılığiyle konukların sorularını cevaplayan
hocanın dilinden Enver Paşa’yı dinlemek
oldukça keyifliydi.

Nisan 2011

7h5.ø<(.$086(1

27

7h5.(öø7ø06(1

*$=ú$17(3.$',1
.20ú6<218·1'$1'267$*h9(1
5$.ú3/(5ú1(.25.8

Gaziantep Kadın Komisyonunun toplantısı Royal Otel’de yapıldı. 700 kişinin
katıldığı toplantıya, birlik ve beraberlik
hâkim oldu.
Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan Gaziantep Kadın Komisyonu Başkanı
Mircan Karakuş, “Çalışan kadınların sorunlarını gelin birlikte çözelim. Güç birliği
yaptığımızda aşamayacağımız hiçbir engel
yoktur. Ülkemizde teröre yandaşlık eden,
şiddete maruz kalan, töre kurbanı olan
kadın manzarasını sona erdirelim. Kadın
olarak bütün kurumlarda üst yönetici olalım, sivil toplum örgütlerinde, siyasette boy
gösterelim. Zaman, kenetlenme zamanıdır.
Ülkemiz için, geleceğimiz için, evlatlarımızın geleceği için, modern çağın hak arama
yeri olan sendikacılıkta aktif görev alalım”
diye konuştu.
Toplantıda Gaziantep Şube Başkanı Bekir Avan da bir konuşma yaptı. Konuşma- Mustafa Kızıklı’ya da çalışmalarından do- dığı sunum ve sendikal faaliyetleri içeren
ların ardından Eski Genel Teşkilatlandırma layı teşekkür plaketi verildi. Toplantı, Ka- fotoğraf gösteriminin ardından sona erdi.
Sekreteri ve Eski Gaziantep Şube Başkanı dın Komisyonunun çalışmalarının anlatıl-
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Türkiye Kamu-Sen Mardin İl Temsilciliği Çanakkale Zaferi’nin 96.yılı münasebetiyle Osmaniye Belediyesi ile birlikte mehteran gösterisi düzenledi.
Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen
Mardin İl Temsilciliklerinin birlikte düzenlediği “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü” etkinliği kapsamında Mardin
iline gelen Osmaniye Belediyesi Mehteran
Takımı bütün Mardinliler’in yoğun ilgisine
mazhar oldu.
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen
Mardin İl Başkanı Bahattin Biçer yaptığı
açıklamada; Çanakkale Zaferi’nin mille-

timiz açısından car olabilme adına eşşiz
bir zafer olduğunu ve şehitlerimiz için ne
yaparsak yapalım onların haklarını ödeyemeyeceğimizi belirterek, “ancak bu tür etkinliklerle vicdanlarımızı bir nebze de olsa
rahatlatıyor, duygu yoğunluğu yaşıyoruz.”
dedi.
BİÇER, etkinlikte emeği geçen herkese,
özellikle Ceyhan Belediye Başkanı Hüseyin
Sözlü başta olmak üzere Mardin’in Efsane
Valisi Sayın Hasan Duruer’e , Mardin Tür-

kiye Kamu-Sen’e bağlı sendika başkanlarına, Türk Eğitim-Sen Şırnak Temsilcisi Sayın Turgut Tatar’a ve emniyet müdürlüğü
bünyesindeki bütün çalışanlara teşekkür
etti.
Gösteriye katılanlardan Türk Tarım
Orman-Sen İl Başkanı Ahmet Özdemir ise
Çanakkale ruhunun bir destan olduğunu
ve bu ruha sahip çıkan Mardinliler’le gurur
duyduğunu belirtti.
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Marmaris İlçe Temsilciliği, 26.12.2010 tarihinde Liman Restorant’ta Aşure etkinliği düzenledi. İlçe temsilcisi Erdem AKBAY ve
Marmaris Kadın Kolları Başkanı Canan NALBANT’ın organize ettiği etkinliğe; Muğla TES Şube Başkanı Mürsel ÖZATA,Şube Sekreteri İlker KOÇAR, Muğla Kadın Kolları Başkanı Makbule DURU, Leyla KESER , Leyla BULUŞ, Nurten GÜRKAN ve üyelerimiz
katıldı.
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t Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden
Bünyamin BİLĞİN’ in çocuğu olmuştur.
t Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden
t Adana 2 Nolu Şube üyelerinden
Osman ÇAVUŞ ve Selma ALKAN ÇAVUŞ
Ahmet YERDELEN’in çocuğu olmuştur.
‘un çocuğu olmuştur.
t Afyonkarahisar Şubesi üyelerinden
t Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden İsmail
Mehmet Oğuzhan SARIKAYA’nın çocuğu
SEDEFOĞLU’nun
çocuğu olmuştur.
olmuştur.
t Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden
t Afyonkarahisar Şubesi üyelerinden
Özlem CABBAROĞLU’nun çocuğu
Mustafa Yurtseven’in çocuğu olmuştur.
olmuştur.
t Afyonkarahisar Şubesi üyelerinden
t Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden
Serkant ZANBAK’ın çocuğu olmuştur.
Mevlüt
ASLANER’in çocuğu olmuştur.
t Afyonkarahisar Şubesi üyelerinden
t Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden
Müslüm GÜRBÜZ’ün çocuğu olmuştur.
Mehmet Hadi ÖZDEMİR’in çocuğu
t Amasya Şubesi üyelerinden İlker
olmuştur.
ÖZEL’in ikiz çocukları olmuştur.
t Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden Bilal
t Ankara 2 Nolu Şube üyelerinden Ali
BOLAT’ın
çocuğu olmuştur.
ÖZBEK’in çocuğu olmuştur.
t Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden
t Ankara 2 Nolu Şube üyelerinden Dr.
Hüsamettin SEVİNCEK’in çocuğu
Tufan AYTAÇ’ın çocuğu olmuştur.
olmuştur.
t Bartın Şubesi üyelerinden Serkan
t Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden
BULUT’un çocuğu olmuştur.
Ahmet BAYAR’ın çocuğu olmuştur.
t Bartın Şubesi üyelerinden Mehtap ve
t Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden
S. Murat ONAT‘ın çocuğu olmuştur.
Hüseyin AKTEPE’nin çocuğu olmuştur.
t Bartın Şubesi üyelerinden Yasemin
t Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden
EKER’in çocuğu olmuştur.
Mukadder-Mustafa BEYOĞLU’nun
t Bartın Şubesi üyelerinden Melikeçocuğu olmuştur.
Serdar OKUMUŞ’un çocuğu olmuştur.
t Hatay 2 Nolu Şube Erzin temsilcisi
t Bartın Şubesi üyelerinden Rebbaİsmail KEKİLLİ’nin çocuğu olmuştur.
Şener ALP’in çocuğu olmuştur.
t İstanbul 3 Nolu Şube Yönetim Kurulu
t Bartın Şubesi üyelerinden Mehtapüyelerinden Yakup ERSİN’in çocuğu
Kasım SAKAOĞLU‘nun çocuğu olmuştur. olmuştur.
t Bartın Şubesi üyelerinden Filiz-Yaşar
t İstanbul 3 Nolu Şube üyelerinden Ali
Murat BEŞKAYA’nın çocuğu olmuştur.
UZUN’un çocuğu olmuştur.
t Bartın Şubesi üyelerinden Şıt Murat
t İzmir 1 Nolu Şube üyelerinden Mete
KABATAŞ’ın çocuğu olmuştur.
ARSLAN’ın çocuğu olmuştur.
t Bartın Şube Sekreteri Mehmet
t İzmir 2 Nolu Şube Kınık İlçe Yönetim
BEKÇİ’nin çocuğu olmuştur.
Kurulu üyesi Şeref YAŞAR’ın oğlu
t Batman Şubesi Sason İlçe Temsilci
olmuştur
Ömer Özer- Selin Nergiz ÖZER’in çocuğu
t İzmir 3 Nolu Şube üyelerinden Fatma
olmuştur.
KÜÇÜKMELEŞ’in çocuğu olmuştur.
t Bayburt Şubesi üyelerinden İlknur
t Karabük Şubesi üyelerinden
Ocak BALLAROĞLU’nun çocuğu
Muammer PAMUK’un çocuğu olmuştur.
olmuştur.
t Karabük Şubesi üyelerinden Ergün
t Erzurum 1 Nolu Şube üyelerinden
DUMLU’nun çocuğu olmuştur.
Murat YAĞANOĞLU’nun çocuğu
t Karabük Şubesi üyelerinden Ünal
olmuştur.
ÖZDEM’in çocuğu olmuştur.
t Erzurum 1 Nolu Şube üyelerinden
t Karaman Şubesi üyelerinden Neslihan
Hanifi BİNGÖL’ün çocuğu olmuştur.
Ebru AYAŞ‘ın çocuğu olmuştur.
t Erzurum 1 Nolu Şube üyelerinden
t Karaman Şubesi üyelerinden Bahadır
Oğuz Alperen-Meryem YENİCE ‘nin
DEV’in
çocuğu olmuştur.
çocuğu olmuştur.
t Karaman Şubesi üyelerinden Sibel
t Hatay 2 Nolu Şube Yönetim Kurulu
ÇATAV’ın
çocuğu olmuştur.
üyesi Cemil Aysun BAYRAKTAR’ ın
t Karaman Şubesi üyelerinden Zeynepçocuğu olmuştur.
Hıdır İlyas ATALAY’ın çocuğu olmuştur.
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t Karaman Şubesi üyelerinden
Müberra-Bünyamin GÜLGÜL’ün çocuğu
olmuştur.
t Karaman Şubesi üyelerinden AliSevim SOYDAN’ın çocuğu olmuştur.
t Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden
Ahmet GÜLCÜ’nün çocuğu olmuştur.
t Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden
Aygün BAŞER’in çocuğu olmuştur.
t Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden
Hüseyin KUTLU’nun çocuğu olmuştur.
t Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden
Semra-Mehmet Orkun BAYHAN’ın
çocuğu olmuştur.
t Kırşehir Şubesi üyelerinden MenekşeGökay TÜRK’ün çocuğu olmuştur.
t Kırşehir Şubesi üyelerinden Abdullah
YILDIZ’ın çocuğu olmuştur.
t Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden
Rabia KARAARSLAN’ın çocuğu olmuştur.
t Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden
Fatma BİLİR’in çocuğu olmuştur.
t Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden
Kemal AKTAŞ’ın çocuğu olmuştur.
t Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden
Hatice ve Zeki GÖÇMENER’in çocuğu
olmuştur.
t Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden
Esra ve Abdurrahman EREN’in çocuğu
olmuştur.
t Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden
Esra-Mustafa YUVAK’ın çocuğu olmuştur.
t Konya 1 Nolu Şube üyelerinden
Ahmet Murat TOY’un çocuğu olmuştur.
t Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Ülkü
KALE KARAASLAN’ın çocuğu olmuştur.
t Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Yusuf
KARAASLAN’ın çocuğu olmuştur.
t Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Ülki
ÇİMİ’nin çocuğu olmuştur.
t Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Nuri
ÇİMİ’nin çocuğu olmuştur.
t Konya 1 Nolu Şube üyelerinden
Emine Gamze YAMAN’ın çocuğu
olmuştur.
t Konya 1 Nolu Şube üyelerinden
Serdar KILIÇASLAN’ın çocuğu olmuştur.
t Konya 1 Nolu Şube üyelerinden
Meltem – Ümit KORKMAZ’ın çocuğu
olmuştur.
t Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden
Pınar KOÇ’un çocuğu olmuştur.
t Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden Ayşe
Bilge US - Türker US ’un çocuğu olmuştur.
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t Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden Ayşe
ABER’in çocuğu olmuştur.
t Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden
Zeynep Arife YILMAZ – Yüksel
YILMAZ’ın çocuğu olmuştur.
t Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden
Hasan TANRIVERDİ’nin çocuğu
olmuştur.
t Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden
Hatice UYANIK’ın çocuğu olmuştur.
t Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden
Hakan ÖZKAN’ın çocuğu olmuştur.
t Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden
Alper GÖK’ün çocuğu olmuştur.
t Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden
Aytekin TAŞ – Atiye TAŞ’ın çocuğu
olmuştur.

(9/(1(1/(5
t Adana 2 Nolu Şube üyelerinden
Mehmet YAVUZ – Aysel KAYA
evlenmiştir.
t Bayburt Şubesi üyelerinden Arif
KÖPRÜCÜ evlendi.

t Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden
Azime KAYA YILDIRIM’ın çocuğu
olmuştur.
t Muğla Şubesi üyelerinden Bilal
ŞAHİN’in çocuğu olmuştur.
t Nevşehir Şubesi üyelerinden Naile
YAZGI’nın çocuğu olmuştur.
t Nevşehir Şubesi üyelerinden Halit
Cenk YÜKSEL’in çocuğu olmuştur.
t Nevşehir Şubesi üyelerinden Alper
GÖRGÜN’ün çocuğu olmuştur.
t Nevşehir Şubesi üyelerinden FerihanÖmer TELLİ’nin çocuğu olmuştur.
t Nevşehir Şubesi üyelerinden SafiyeÜnal KARA’nın çocuğu olmuştur.

t Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden
Seval DERNEK evlenmiştir.
t Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden
Bünyamin KOYUNCU’nun kızı
evlenmiştir.
t Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden
Zahit ÖKEMER evlenmiştir.

t Bartın Şubesi üyelerinden Hakan
DEMİRAL’in kayınbabası vefat etmiştir.
t Bartın Şubesi üyelerinden Nazmi
t Adana 2 Nolu Şube Başkanı Kamil
DAĞ’ın kayınvalidesi vefat etmiştir.
KÖSE’nin kayınbabası vefat etmiştir.
t Bayburt Şubesi üyelerinden Hayrettin
t Adana 2 Nolu Şube üyelerinden MehERTUĞRUL’un amcasının eşi vefat etmiştir.
met AVCI’nın babası vefat etmiştir.
t Bayburt Şubesi üyelerinden Sedat
t Adana 2 Nolu Şube İlçe Yönetim KuÇİL’in babası vefat etmiştir.
rulu üyelerinden Mehmet YAMAÇLI’nın
halası vefat etmiştir.
t Bitlis Şubesi üyelerinden Mehmet
t Adana 2 Nolu Şube üyelerinden Yüksel Emin ALİŞAN’ın babası vefat etmiştir.
TANRIKULU’nun babası vefat etmiştir.
t Bitlis Şubesi üyelerinden Rahmi
t Adana 2 Nolu Şube üyelerinden Nuray GÖKBULAK’ın kayınbabası vefat etmiştir.
TANRIVERDİ’nin annesi vefat etmiştir.
t Bitlis Şubesi üyelerinden Neslihan
YILDIZ’ın babası vefat etmiştir.
t Adana 2 Nolu Şube üyelerinden Süheyla SEĞMEN’in babası vefat etmiştir.
t Bitlis Şubesi üyelerinden Vahap
t Adana 2 Nolu Şube üyelerinden Seher GÖZELELİ’nin kayınbabası vefat etmiştir.
ERÇİN’in babası vefat etmiştir.
t Bolu Şubesi üyelerinden Tevhide
ÇALIŞKAN’ın annesi vefat etmiştir.
t Adana 2 Nolu Şube üyelerinden Ali
ŞAHİN’in babası vefat etmiştir.
t Bolu Şubesi üyelerinden Yavuz
t Adana 2 Nolu Şube üyelerinden Tuna ÇALIŞKAN’ın kayınvalidesi vefat etmiştir.
OĞUZ’un babası vefat etmiştir.
t Bolu Şubesi üyelerinden İhsan
AKTAŞ’ın babaannesi vefat etmiştir.
t Adana 2 Nolu Şube üyelerinden Ayten DEVECİOĞLU’nun kayınbabası vefat
t Bolu Şubesi üyelerinden İbrahim
etmiştir.
GÖNÜL’ün babası vefat etmiştir.
t Ankara 2 Nolu Şube üyelerinden
t Bolu Şubesi üyelerinden Zennur
Muhterem KAYA’nın annesi vefat etmiştir.
AKSU’nun ağabeyi vefat etmiştir.
t Bartın Şubesi üyelerinden Sami
t Bolu Şubesi üyelerinden Ertuğrul
BARIŞIK’ın babası vefat etmiştir.
BEYHAN’ın kayınbabası vefat etmiştir.
t Bartın Şubesi üyelerinden Selin ÖZt Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden Fazilet
DEN DEMİRAL’ın babası vefat etmiştir.
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t Nevşehir Şubesi üyelerinden Fatma
KIRFAZ’ın çocuğu olmuştur.
t Ordu Şubesi üyelerinden İbrahimHülya KABLAN’ın çocuğu olmuştur.
t Ordu Şubesi üyelerinden NurgülSadık POYRAZ’ın çocuğu olmuştur.
t Ordu Şubesi üyelerinden TayyarTuğba DİNÇ’in çocuğu olmuştur.
t Ordu Şubesi üyelerinden Yasemin
SARITAŞ’ın çocuğu olmuştur.
t Ordu Şubesi üyelerinden Ferhat
TOY’un çocuğu olmuştur.
t Ordu Şubesi üyelerinden İbrahimHülya KABLAN’ın çocuğu olmuştur.
t Sinop Şubesi üyelerinden Ceyda-Arif
DİNÇER’in çocuğu olmuştur.

6h11(72/$1/$5
t Manisa Şubesi üyelerinden
Birsel TÜRKMENOĞLU’nun çocuğu
sünnet olmuştur.

ÇEYNER’in kayınbabası vefat etmiştir.
t Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden Arzu
TAŞ’ın babası vefat etmiştir.
t Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden Erol
KELEŞ’in babası vefat etmiştir.
t Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden Mustafa Kemal ALTINDAL’ın ağabeyi vefat
etmiştir.
t Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden Yılser
KOZKURUDAN’ın ağabeyi vefat etmiştir.
t Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden Mehmet ASLANKARAYİĞİT’in babası vefat
etmiştir.
t Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden Hasan
YİĞİT vefat etmiştir.
t Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden Mehmet KOCACIK’ın annesi vefat etmiştir.
t Hatay 2 Nolu Şube Teşkilatlandırma
Sekreteri Hanifi ŞENER’in amcası vefat etmiştir.
t İstanbul 3 Nolu Şube üyelerinden Fikret BAŞAK’ın babası vefat etmiştir.
t İzmir 2 Nolu Şube üyelerinden Tufan
SOLAK’in kayınpederi vefat etmiştir.
t İzmir 2 Nolu Şube üyelerinden Hüsnü
OKUMUŞ’un babası vefat etmiştir.
t İzmir 3 Nolu Şube üyelerinden Abdullah BUCAK’ın annesi vefat etmiştir.
t Karabük Şubesi üyelerinden Nuri
GÖKAY’ın amcası vefat etmiştir.
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t Karaman Şubesi üyelerinden Tülin-İbrahim MERCAN’ın dayıları vefat etmiştir.
t Karaman Şubesi üyelerinden Ahmet
ATALAY’ın annesi vefat etmiştir.
t Karaman Şubesi üyelerinden Hacer
-Memiş ÖZKAYA’nın babaları vefat etmiştir.
t Karaman Şubesi üyelerinden Yaşar
UYSAL’ın babası vefat etmiştir.
t Karaman Şubesi üyelerinden Abdülkadir GÖK’ın kayınvalidesi vefat etmiştir.
t Kars Şubesi üyelerinden Murat
NAMKOÇ’un babası vefat etmiştir.
t Kars Şubesi üyelerinden Sevinç
UĞURLUEL’in annesi vefat etmiştir.
t Kars Şubesi üyelerinden İlhan Mesut
ŞAFAK’ın babası vefat etmiştir.
t Kars Şubesi üyelerinden Toper
ALYILMAZ’ın babası vefat etmiştir.
t Kars Şubesi üyelerinden Gülcan
FEYZİOĞLU’nun babası vefat etmiştir.
t Kayseri 1 Nolu Şube üyelerinden
Mesut KARAASLAN’ın kayınbabası vefat
etmiştir.
t Kayseri 1 Nolu Şube üyelerinden Kemal ÇINAR’ın babası vefat etmiştir.
t Kayseri 1 Nolu Şube üyelerinden Mehmet KURT’un amcası vefat etmiştir.
t Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden Nevzat EROL’un babası vefat etmiştir.
t Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden Savaş
CİHAN’ın ağabeyi vefat etmiştir.
t Kayseri 2 Nolu Şube Başkanı Ali İhsan
ÖZTÜRK’ün dayısının hanımı vefat etmiştir.
t Kayseri 2 Nolu Şube Yönetim Kurulu
üyelerinden Ünal DEMİREZEN’in amcasının hanımı vefat etmiştir.
t Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden Cevdet ÇEVİK’in ağabeyi vefat etmiştir.
t Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden Sezai
EKİNCİ’nin kız kardeşi vefat etmiştir.
t Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden Yusuf
ERTURAN’ın babası vefat etmiştir.
t Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden Ahmet BATMAZ’ın kayınpederi vefat etmiştir.
t Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden Arif
GÜNGÖR’ün babası vefat etmiştir.
t Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden Sait
SEN’in babası vefat etmiştir.
t Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden Mustafa AY’ın annesi vefat etmiştir.
t Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden
Taşkın CANYILMAZ’ın kayınpederi vefat
etmiştir.
t Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden Ali
BAHADIR’ın annesi vefat etmiştir.

t Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden Hayrettin KOÇ’un eniştesi vefat etmiştir.
t Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden Ekrem CAN’ın annesi vefat etmiştir.
t Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden Celal
İŞÇİ’nin kız kardeşi vefat etmiştir.
t Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden Kamil Kudret DAĞLI’nın annesi vefat etmiştir.
t Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden Mustafa YILMAZ’ın dedesi vefat etmiştir.
t Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden Kemalettin AYAN’ın annesi vefat etmiştir.
t Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden Tahir
VURALER’in amcasının eşi, oğlu ve gelini
vefat etmiştir.
t Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden Mustafa YUVAK’ın annesi vefat etmiştir.
t Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden Ferda TUM’un annesi vefat etmiştir.
t Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden Alaattin SAK’ın çocuğu vefat etmiştir.
t Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden Ramazan DEMİR’in babası vefat etmiştir.
t Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden
Muhsin OKUR’un babası vefat etmiştir.
t Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden İbrahim IŞIL’ın kız kardeşi vefat etmiştir.
t Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Sema
TALAŞ’ın kayınvalidesi vefat etmiştir.
t Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Aykut
BAŞ’ın anneannesi vefat etmiştir.
t Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Eren
AYDIN’ın babası vefat etmiştir.
t Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Ahmet KAHRİMAN’ın babası vefat etmiştir.
t Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Mustafa DAĞDAŞ’ın annesi vefat etmiştir.
t Konya 2 Nolu Şube üyelerinden Yasemin SARIOĞLAN’ın babası vefat etmiştir.
t Konya 2 Nolu Şube üyelerinden Kadir
ÇEVİK’in babası vefat etmiştir.
t Konya 2 Nolu Şube üyelerinden Osman KAĞNICI’nın babası vefat etmiştir.
t Konya 2 Nolu Şube üyelerinden Mehmet Ali BÜYÜKKÖROĞLU’nun annesi
vefat etmiştir.
t Konya 2 Nolu Şube üyelerinden Ahmet ÖZ’ün babası vefat etmiştir.
t Konya 2 Nolu Şube üyelerinden Rafet
ZENCİRKIRAN’ın babası vefat etmiştir.
t Konya 2 Nolu Şube üyelerinden Derviş
YILDIZ’ın kayınvalidesi vefat etmiştir.
t Konya 2 Nolu Şube üyelerinden Erdal
KAŞ’ın oğlu vefat etmiştir.
t Konya 2 Nolu Şube üyelerinden Coşkun DURMUŞ’un abisi vefat etmiştir.

t Konya 2 Nolu Şube üyelerinden Ali
BACAK’ın babası vefat etmiştir.
t Konya 2 Nolu Şube üyelerinden Mehmet Emin KAHRAMAN’ın yengesi vefat
etmiştir.
t Konya 2 Nolu Şube üyelerinden Ali
DAĞHAN’ın babası vefat etmiştir.
t Konya 2 Nolu Şube emekli üyelerinden Mutlu CEYLAN’ın babası vefat etmiştir.
t Konya 2 Nolu Şube emekli üyelerinden Mehmet Akif ÇETİN’in babası vefat
etmiştir.
t Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden Kazım Kayhan YILDIRIM’ın ağabeyi vefat
etmiştir.
t Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden Özkay ÖZ’ün annesi vefat etmiştir.
t Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden Talip
KOCACAN’ın annesi vefat etmiştir.
t Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden Adnan IŞIK’ın annesi vefat etmiştir.
t Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden Ahmet Ali ÖZKAN’ın babası vefat etmiştir.
t Muğla Şubesi üyelerinden Nihat
DEMİRASLAN’ın babası vefat etmiştir.
t Muğla Şubesi üyelerinden Mehmet
AKSOY’un babası vefat etmiştir.
t Muğla Şubesi üyelerinden Osman
ŞERBETÇİ’nin babası vefat etmiştir.
t Muğla Şubesi üyelerinden Ferit
TOKMAK’ın amcası vefat etmiştir.
t Muğla Şubesi üyelerinden Barbaros
AYDINLIOĞLU’nun babası vefat etmiştir.
t Muğla Şubesi üyelerinden Erdoğan
KALELİ’nin babası vefat etmiştir.
t Muğla Şubesi üyelerinden Emine
KOCAMAN’ın babası vefat etmiştir.
t Muğla Şubesi üyelerinden Mustafa
KAYACIK’ın babası vefat etmiştir.
t Muğla Şubesi üyelerinden Durgut
YILDIRIM’ın babası vefat etmiştir.
t Nevşehir Şubesi üyelerinden Abdullah
TOPAÇLI’nın kayınpederi vefat etmiştir.
t Nevşehir Şubesi üyelerinden Veli
AY’ın babaannesi vefat etmiştir.
t Ordu Şubesi üyelerinden Cengiz
AKDENİZ’in dayısı vefat etmiştir.
t Ordu Şubesi üyelerinden İbrahim
ÖZKURT’un anneannesi vefat etmiştir.
t Ordu Şubesi üyelerinden İbrahim
ÇOBAN’ın halası vefat etmiştir.
t Sinop Şubesi üyelerinden Songül Sezgin ÖZDEMİR’in annesi vefat etmiştir.
t Sinop Şubesi üyelerinden Yaşar
ÖZCAN’ın annesi vefat etmiştir.
t Sinop Şubesi üyelerinden Ömer
ÖZKAPTAN’ın babası vefat etmiştir.
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