EĞİTİM ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ
ÜLKE GENELİNDE
TÜRK EĞİTİM-SEN RÜZGARI ESTİ
Milli Eğitim Bakanlığı ve AKP iktidarı eğitim
çalışanlarının bütün tepkilerine kulaklarını
tıkadılar. Demokratik tepkilerimizi duymayan iktidar bunun sonuçlarına da katlanmak zorundadır. Eylemimize katılım oranı
Türkiye genelinde %85 oranında olmuş
ve bu gün iş durdurulmuştur. Emeği geçen

yöneticilerimize, üyelerimize ve bütün
eğitim çalışanlarına teşekkür ederiz. Türk
Eğitim Sen bu güvene layık olacaktır.
27 Mart 2007 tarihinde 81 ilde yaptığımız
kitlesel basın açıklamalarında yaşanan
olumsuzluklara dikkat çekmiş, bu olum-

devamı 6’de
TÜRKİYE KAMU-SEN
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TÜRKİYE’DE 4 MİLYON 330 BİN 504
ÖĞRENCİ OKULA GİTMİYOR
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Şuayip ÖZCAN, “Milli Eğitiminin mevcut durumu” konulu araştırmayı açıkladı.
Türk Eğitim-Sen, OECD ve Milli Eğitim Bakanlığı verilerinden yola çıkarak Türk
Milli Eğitimin durumunu ortaya koyan bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma,
OECD verilerini de göz önünde bulundurduğumuzda ne yazık ki, eğitimin içler
acısı halini gün yüzüne çıkarıyor.
Buna göre Türkiye’de okul öncesinde(3-5 yaş) 3 milyon 322 bin 151, ilköğretimde(6-13 yaş) 407 bin 70, ortaöğretimde(14-16 yaş) ise 601 bin 283 öğrenci okula
gitmiyor. Okula gitmesi gereken öğrenci sayısı 19 milyon 205 bin iken; şu anda
sadece 14 milyon 878 bin 496 öğrenci okula devam ediyor. Yani tam 4 milyon
330 bin 504 öğrenci ders sıralarındaki yerini alamıyor. Bu öğrencilerin 2 milyon
devamı 2’de

BİR MİLLİ EĞİTİM BAKANI
YALAN SÖYLER Mİ?

HİZMETİÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİMİZ

TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

YAĞMURLU HAVADA MUHTEŞEM MİTİNG;
‘’KERKÜK TÜRKTÜR TÜRK KALACAK’’
Sayfa 21’de

ÜNİVERSİTELER VE YURTKUR DA
PROMOSYON MÜCADELEMİZ
Sayfa 2’de

HİZMETİÇİ EĞİTİMLERİMİZ MUŞ VE BİTLİS’TEYDİ.
Sayfa 13’de

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, kendi çıkarttığı Yönetici Atama
Yönetmeliği’ni savundu ve şöyle dedi;
“Yönetmeliği gözden geçirerek hazırladık. Yönetmelikle ilgili neler yapılması
gerekiyor konusunda sendikalara da
danıştık. Bu yönetmeliğin neyine itiraz
ediliyor. Liyakat ve kariyer ölçütlerine
devamı 11’de

SEVK EYLEMi NE KATILANLARA HERHANGİ
BİR CEZA VERİLEMEZ.
Sayfa 12’de

31/03/2007
Cumartesi
günü
İzmir’de 01/04/2007 Pazar günü
Manisa’da, 07/04/2007 Cumartesi günü Mersin’de, 08/04/2007 Pazar günü Tarsus’ta hizmetiçi eğitim semineri yapıldı. Seminerde;
devamı 9’da

SÖZLEŞMELİ PERSONEL SENDİKAMIZ
ÜYESİ OLACAK

Sayfa 3’de

ŞUBELERİMİZLE İSTİŞARE TOPLANTILARIMIZ
DEVAM EDİYOR
Sayfa 17’de
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TÜRKİYE’DE 4 MİLYON 330 BİN 504 ÖĞRENCİ OKULA GİTMİYOR
486 bin 554’ünü de kız öğrenciler oluşturuyor.
Türkiye’de derslik açığı ilköğretimde 218 bin 366 , ortaöğretimde 66 bin 729.
Sınıf başına düşen öğrenci sayısına bakıldığında; Türkiye’de ilköğretimde 35, ortaöğretimde 34’tür. Ancak bu rakamlar büyük
şehirlerimizde ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde çok
daha yüksektir. Sınıf başına düşen öğrenci sayısı İstanbul’da ilköğretim için 58, ortaöğretim için 44, Ankara’da ilköğreimde 41,
ortaöğretimde 40, Adana’da ilköğretimde 46, ortaöğretimde 50,
Diyarbakın’da ilköğretimde 52, ortaöğretimde 62, Şanlıurfa’da
ilköğretimde 63, ortaöğretimde 47, Mardin’de ilköğretimde 50,
ortaöğretimde 60, Batman’da ilköğretimde 49, ortaöğretimde
57’dir.
OECD ülkelerinde ise sınıf başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 21.4, ortaöğretimde 24.1’dir. Bu rakam Lüksemburg’ta ilköğretimde 15.8, ortaöğretimde 19.7, Portekiz’de ilköğretimde
16.4, ortaöğretimde 23.5, İsviçre’de ilköğretimde 19.2, ortaöğretimde 18.7, İzlanda’da ilköğretimde 17.1, ortaöğretimde 18.5,
Danimarka’da ilköğretimde 19.5, ortaöğretimde 19.4’tür.
Türkiye’de OECD standartları göz önüne alındığında ve çağ nüfusunun tamamının okula gitmesi durumunda derslik açığı okul
öncesinde 229 bin 187, ilköğretimde 218 bin 366, ortaöğretimde
ise 66 bin 729’dur.
Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında da Türkiye ile OECD
ülkeleri farklılıklar göstermektedir. Türkiye’de ilköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 27, ortaöğretimde 18’dir. OECD

ülkelerinde ise öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde
16.9, ortaöğretimde 13.3’tür. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı İsviçre’de ilköğretimde 14.3, ortaöğretimde 11.2, Portekiz’de
ilköğretimde 11.1, ortaöğretimde 8.4, Norveç’te ilköğretimde
11.9, ortaöğretimde 10, Macaristan’da ilköğretimde 10.7, ortaöğretimde 11.2, Yunanistan’da ilköğretimde 11.3, ortaöğretimde 8.3,
Belçika’da ise ilköğretimde 12.9, ortaöğretimde 9.6’dır. Buna göre
Türkiye’de OECD standartlarına ve çağ nüfusunun tamamının
okula gitmesi durumunda öğretmen açığı ilköğretimde 263 bin
88, ortaöğretimde 112 bin 184’tür.
Türkiye’de okul öncesinde okulaşma oranı yüzde 24, Belçika’da
yüzde 120.8
Okullaşma oranları ise Türkiye’de OECD ülkelerine göre düşüktür.
Türkiye’de okullaşma oranları okul öncesinde yüzde 24, ilköğretimde yüzde 90.1, genel ortaöğretimde yüzde 34.7, mesleki ve
teknik ortaöğretimde ise yüzde 21.8’dir. OECD ülkelerinde okul
öncesinde (3-4 yaş) yüzde 66.3, ilköğretimde (5-14 yaş) yüzde
98.3, ortaöğretimde (15-19) ise yüzde 80.5’tir. Belçika, İtalya, Portekiz, İspanya, İngiltere gibi ülkelerde okullaşma oranları yüzde
100’ü geçmiştir.
Araştırma ile ilgili açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
Şuayip ÖZCAN, Türk Milli Eğitim sisteminin hala OECD ülkelerinin çok gerisinde olduğunu söyleyerek, eğitim sistemimizin baştan aşağı yenilenmesi gerektiğini vurguladı. Halihazırdaki sorunların çözümü için ciddi adımlar atılmadığını ifade eden ÖZCAN,
eğitime ve eğitimciye de yeteri kadar önem verilmediğini ve bu
nedenle ülkemizin eğitim alanında siyah-beyaz bir tablo çizdiğini
dile getirdi.
baştarafı 1’de

ÜNİVERSİTELER VE YURTKUR DA PROMOSYON MÜCADELEMİZ
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yaptığımız
“Banka promosyonlarının çalışanlara dağıtılması” konusundaki mücadelemiz başarıya
ulaşmış ve promosyonlar %70 oranında çalışanlara ödenmeye başlanmıştır. Fakat bazı
üniversitelerimizde promosyon konusunda
başarıya ulaşmamıza rağmen, birçok üniversitemizde ve Kredi Yurtlar Kurumunda banka
promosyonlarının çalışanlara dağıtılmadığı
görülmektedir.

Bilindiği üzere Türk Eğitim-Sen olarak bütün
üniversite rektörlüklerine yazı yazarak banka
promosyonlarının çalışanlara dağıtılmasını talep etmiştik. Bu konuda yargı kararları da çıkartan sendikamız, Üniversite ve Kredi Yurtlar
Kurumu çalışanları için Banka promosyonları
mücadelesine hız vererek ve bu konuda dilekçe kampanyası düzenlemiş bulunmaktadır.
Bu dilekçelere olumsuz cevaplar verildiği takdirde, konu yargı sürecine ta-

şınacak ve promosyonların dağıtılması mahkeme kararlarıyla sağlanacaktır.
Bu bağlamda bütün Üniversite çalışanlarını
ve Kredi Yurtlar Kurumu Çalışanlarını dilekçe kampanyamıza katılmaya çağırıyoruz.
Unutulmamalıdır ki kendi hakkı için bir dilekçe bile vermekten imtina eden kimsenin hiç
bir konuda hak talebi olamaz.

Dilekçe
...............................................REKTÖRLÜĞÜNE/ MÜDÜRLÜĞÜNE
Bir çok kurumda banka promosyonları kamu çalışanlarına dağıtılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı da 12/12/2007 tarih ve 3910 sayılı yazıyla
promosyonların %70’ini eğitim çalışanlarına dağıtmaya başlamıştır. Konuyla ilgili olarak karar veren Konya 2. İdare Mahkemesi 2006/3112 Esas
No, 2007/154 Karar Nolu kararında, Banka promosyonlarının çalışanlara dağıtılması yönünde bir karar ortaya koymuştur.
Bu sebeplerle Kurumumuzla maaş aldığımız banka arasında yapılan sözleşme hükmü doğrultusunda payıma düşen promosyon miktarının maaş
hesabıma yatırılması için;
Gereğini arz ederim. ....../......../2007
Adres:  
											
                                                                                   

			

İmza
Adı-Soyadı
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İSMAİL KONCUK

ÇİZMEYİ AŞTILAR
MEB in uygulamalarının bir kaos yarattığını iddia etmek abartı olmasa gerek. Ben 26 yıllık öğretmenim, bu yazıyı okuyanlar içerisinde
mutlaka, daha tecrübeli meslektaşlarım da vardır. Böyle bir dönem
yaşayıp yaşamadıklarını şöyle bir düşünsünler. Bu soruya, “Evet yaşadım, filan dönemde de benzeri olaylar olmuştu.” diye cevap verecek çok az eğitim çalışanı bulunabilir.
En son, 25 Nian 2007 tarihinde bir sevk eylemi yapıldı. Sendikamızın çok ciddiye aldığı ve başarılı olunması için büyük gayret sarf
ettiği, bu eylem son yılların, iş bırakma yönünden, en kapsamlı eylemi olmuştur. Peki, son dört buçuk yılda yapılan en önemli eylem
sayılan ve basına bu şekilde yansıyan, bu demokratik tepkimize
Hükümet’ten, Milli Eğitim Baknlığı’ndan, olumlu veya olumsuz anlamda, ne tepki gelmiştir? Koskocaman bir “HİÇ”
Dört buçuk yıldır bu kadar ciddi tepki vermeyen bu eğitim çalışanlarına ne oldu, bu insanlar niye bu kadar kızgın, diye düşünen bir tek
yönetici çıktı mı? Gelin konuşalım, talepleriniz kamuoyuna yansıdı,
hiç bir öğretmen keyfi bir sebeple öğrencilerini mağdur etmez, demek ki biz bir hata yaptık, hatamız neyse düzeltiriz, diyebilmek o
kadar zor mudur? HAKLI TALEPLERLE YOLA ÇIKMASAYDIK, ŞÜPHESİZ Kİ, KİMSE PEŞİMİZDEN GELMEZDİ.
Değerli eğitim çalışanları, bu kafayı anlamak ne mümkün? Her fırsatta demokrat olmaktan bahsedeceksiniz, millet iradesine saygılı olmaktan dem vuracaksınız, ondan sonra yaptıklarınızı hiç değerlendirmeyeceksiniz, sokağa inmekten başka yol bulamamış on binlerce
eğitim çalışanının feryadına kulak tıkayacaksınız. Bütün bu olanları,
yaşananları görmezden geleceksiniz. Yaptıklarınız onca olumsuzluğa, hak gaspına, adam yerine koymama anlamındaki uygulamalarınza karşı çıkan her insanı, her kuruluşu siyaset yapmakla suçlayacaksınız. Sizin her yanlışınızı alkışlayan, sizi referans göstererek üye
yapmaya çalışan bir sendika bile artık sizi alkışlamaktan yoruldu,
sizin yanlışlarınızı taşıyamaz duruma geldi ve sonunda 24 Nisan’da
göstermelik de olsa eylem yaptı. Uygulamalarınıza karşı dava açmaya bile başladılar. Haydi diğerleri size karşı siyaset yapıyor diyelim,
bu yandaşlarınız da mı size karşı siyaset yapmak için mi iyi kötü bir
eylem yaptı? Hatta, biz de Hükümete karşı eylem yaptık diyebilmek
için, kendi internet sitelerinde ALANLARI DOLDURDUK başlığıyla,
il il, boy boy fotoğraflar yayınladılar?
Artık, şunu görün, sizin yaptığınız yanlışlara karşı eylem yapmak,
kızgın kalabalıkların yüreğine su serpmek için tek yol olarak görülmeye başlandı. Kafanızı kumdan çıkarın, ben yaparım, ben bilirim,
millet bana güvendi 367 millet vekili ile başa getirdi, ben millet
iradesini temsil eden tek gücüm, diyerek kendinizi kandırmayın. O

Genel Sekreter

irade dör buçuk yıl önce o yetkiyi size verdi ve sabırla başarılı olmanızı bekledi. Bir şey göremedi, sizin kendinizi beğenmiş tavrınızdan,
antidemokratik uygulamalarınzıdan gına getirdi, bugün sokaklara
dökülmekten başka yol bulamaz oldu. Hatta, GENEL İŞ BIRAKMA
EYLEMİ bile konuşulmaya başlandı. Sokaklara dökülen, bu insanlara bir sorun, dört buçuk yıl önce kime oy verdiniz, bugün, bu kararınızdan memnun musunuz, diye, ne cevap alacaksınız? Ancak, bunu
yaparken, kendi yağdanlıklarınızla değil, her halukarda doğruyu
söyleyecek kişi ve kurumlarla yapın. O yağdanlıkların, daha önce
kimleri yağladıklarını şöyle bir hatırlayın...
Bir yönetici atama yönetmeliği yayınladınız evlere şenlik. Bu yönetmelikle güya kendi adamlarınızı atamayı hedeflediniz. Belki, 5-10
bin yandaşınızı atayacaksınız ama onbinlerce eğitim çalışanının kin
ve nefretiyle kavrulacaksınız. Emin olun, yüz binlece eğitim çalışanı
ve kamu çalışanı size diş biliyor. Onlara karşı hiç bir sözünüzü yerine getirmediniz. Bir makama atamak için, sendikalarını bile değiştirmek zorunda bıraktınız. Yani, kendi dostlarını, arkadaşlarını terk
etmek veya görevde yükselmek arasında bir tercih yapmakla karşı
karşıya kaldılar. Böylesine bir ruh haleti içerisindeki kadrolar, bundan sonra hangi faydalı işi yapacak ve toplumsal başarıyı ortaya koyabilecek? Bu insanların, artık, kendi nefisleri için yaşamaktan başka
ne hedefi olabilir? Bugün, verdiğiniz koltukları korumaktan başka
bir şey düşünemeyecek kıvama getirdiğiniz bu insanların, yarın, bir
başka dönemde feda edebilecekleri bir şeyleri kaldı mı acaba?
Bu tavrınız, ülke insanlarını, bu anlamda defolu hale getirmekten
başka bir işe yaramayacaktır. Ama, şundan da eminim, bu ülkede
yürekli, makam ve mevkiye hiç önem vermeyen, doğruyu yapmaktan, doğruyu desteklemekten başka bir hesabı olmayan yüz binlerce
kamu çalışanı ve milyonlarca insan var. İşte, esas olan bu insanların yüreğine akabilmektir. Bunun tek yolu da, adam gibi adam
olabilmektir. Her insana adam gibi yaklaşmaktır. Atalar ne güzel
söylemiş;”BEN ISLANIR KURURUM, BU HUY SANA HUY DEĞİL.”
Sadece yönetici atama yönetmeliği değil yaptığınız, ama bu yaznın
konusu bu değil. Bir çevrenize bakın, neler yazılıyor, neler çiziliyor.Gözünüzü açın, bir kulak kesilin, neler duyacaksınız. Etrafınızı
çevirmiş zevatın parazit yapmadığı bir bölgeye gidin. emin olun,
ÇİZMEYİ AŞTINIZ. Bu gerçeği görün ve gereğini yapın.
ADAM GİBİ ADAM OLAN ve BUNU HİÇ BİR ŞEYLE
DEĞİŞMEYEN, BÜTÜN YİĞİT İNSANLARI YÜREKTEN SELAMLIYORUM.
Saygılarımla.

baştarafı 1’de

SÖZLEŞMELİ PERSONEL SENDİKAMIZ ÜYESİ OLACAK
Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan
kanun gereği sözleşmeli pozisyonda çalışanların sendika üyesi olması sağlanmıştı.
Ancak MEB kanun Resmi Gazete’de yayınlanmadan alel acele bir yazı çıkararak
4/B ve 4/C kapsamında görev yapanların
sendika üyesi olamayacağını duyurmuştu.
İlgili Kanunun Cumhurbaşkanı tarafından
imzalanması ve Resmi Gazete’de yayımlanması üzerine 26/04/2007 tarihinde,

24459 sayılı yeni bir yazı gönderen MEB,
4/B kapsamında görev yapanların sendika
üyesi olabileceğini 81 İl valiliğine duyurdu.
Bu yazıda belirtilmemesine rağmen 4/Cli
personel de sendika üyesi olabilecektir.
Çünkü bu, bütün sözleşmeli personele
kanunun verdiği bir haktır. KANUNUN
VERDİĞİ BİR HAKKIN HER HANGİ BİR
MAKAM VEYA KURUM TARAFINDAN
ENGELLENMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

4/C KAPSAMINDA GÖREV YAPAN VE
ÜYE OLMAK İSTEYENLERİN DE ÜYE YAPILMASI, AKSİNE UYGULAMA YAPANLARLA İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA
BULUNULMASI GEREKMEKTEDİR.
Sözleşmeli personelin sendika tercihinde
Türk Eğitim Sen’i tercih etmesi gerekmektedir. Çünkü, Türk Eğitim Sen, bugüne
kadar sözleşmeli öğretmen ve personel
hakkında ortaya koyduğu kararlı mücadele ile bunu hak etmektedir.
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SAYIN BAKAN MUTLUMUSUNUZ…?
Dünyanın yaratılış nedeni, bütün liderlerin, devletlerin, siyasi iktidarların amacı
insanların mutluluğudur.
Cenab-ı Hak dünyayı insanların mutluluğu için yaratmış; Dünyadaki bütün varlıkları insanların mutluluğu için dizayn
etmiş ve dünya insanın mutlu olabileceği
bir duruma geldikten sonra Hz. Adem’i
var etmiştir.
Sayın bakan.. İktidarınız beşinci yılını
doldururken, siz bakanlıkta beşinci yılınıza girerken, eğitim çalışanları için neler
yaptınız, onların mutlu olabilmeleri için
ne gibi gayretler sarf ettiniz, hangi problemine çözüm buldunuz. Eğitim çalışanını, idarecisini, öğretmenini, hizmetli, memur ve teknisyeni için, üniversite çalışanı
için ne yaptınız hiç düşündünüz mü?
Belki siz Bakan olduğunuz da da eğitim
çalışanı mutsuzdu, eğitim çalışanlarının
problemi vardı, eğitim çalışanını önceki
iktidarlar da ihmal etmişti. Onlar eğitimciyi, eğitim çalışanının ihmal ettikleri için
bu millet sizi 367 Milletvekili ile tek başına iktidar etti.
Siz ne yaptınız Sayın Bakan?
Ek ders ücretlerini 10 YTL’ ye çıkaracağız
dediniz 5 YTL’ de karar kıldınız. Ek ders
ücretlerini 5 YTL’ye çıkardınız bir bardak
çay parası zam yaptınız ama öğretmenin
ek dersini kuşa çevirdiniz.
Sizin zamanınızda her yönden eğitim çalışanı geri gitti.
Adalet Bakanı kendi personelinin maaşları eğitim çalışanının maaşlarından kat
kat üstün iken “benim hakimim savcım
vicdanıyla cüzdanı arasında” derken siz
çıktınız bir TV kanalında ‘’öğretmen çok
maaş alıyor, öğretmen ne yapıyor ki haftada iki üç gün okula gidiyor, onun için
bayan öğretmenlerimizi bürokratlar alıyor’’ dediniz.
Öğretmen Atama Yönetmeliğini, İdareci
Atama Yönetmeliğini, eş durum tayinlerini, zorunlu hizmeti zulüm yönetmeliği haline çevirdiniz. Hizmetli, memur
ve teknisyenlerin hakları konusunda bir
arpa boyu yol almadınız. Cumhuriyet
tarihinde görülmediği kadar Yönetmelik
değiştirerek, yazılar çıkararak Bakanlığı
Yönetmelik, Genelge çöplüğüne çevirdiniz.
Cumhuriyet tarihinde çalışanları tarafın-

Seyit Ali KAPLAN
Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri

dan en çok dava açılan Bakanlık unvanını aldınız.
İktidarınız ve siz e-devlet, e-bakanlık
olduğunuzla övünürken siz Doktora ve
Yüksek Lisans yapanları cezalandırdınız,
Yüksek Lisans ve Doktorayı tayin nedeni
olmaktan çıkardınız.
Anayasal hak olan eş tayinlerinde aday
memurluğun kaldırılması şartını getirerek
aileleri, eşleri ayırdınız.
Öğretmen eşleri tayin konusunda cezalandırdınız.
Kutsal görev olan askerliği zorunlu hizmetten ve görevden saymayarak neye
hizmet ettiniz.
Öğretmeni Kariyer Basamakları adı altında uzman öğretmen ve baş öğretmen diye
böldünüz onda da başarılı olmadınız.
Sizin zamanınızda öğretmenler ilk defa
sözleşmeli öğretmenle tanıştı, 4/b, 4/c
diye ibareli öğretmenlik getirdiniz.
İktidarınız 208000 işçiye para bulup
kadroya geçirirken sizin Bakanlığınızda
bütün illerde on binlerce vekil ve ücretli
öğretmen görev yapmakta, öğretmenlik
eğitimini almış 200000 bin gencimiz görev beklemektedir.
Sizin zamanınızda Sayın Bakan bir okula
sadece bir hizmetli bakar oldu. Hizmetlinin görev tanımı yapılmadı, tayin atamaları yoluna girmedi, aynı seviyedeki diğer
bakanlıklardaki çalışanlar bizim Bakanlığımızdaki hizmetli, memur ve teknisyenlerin neredeyse bir buçuk iki katı maaş
alır oldu.
İdarecilerimiz, şube müdürlerimiz, ilköğretim müfettişlerimizin mağduriyetleri sizin zamanınızda arttı.
Sizin Bakanlığınızda teknik öğretmenler
mağdur edildi.
5450 sayılı Kanunla devredilen okul idareci ve yöneticilerimiz üvey evlat muamelesi yapıldı.
Usta öğreticiler mağdur edildi.
Zorunlu alan değişikliği yaptınız.
Sizin zamanınızda zorunlu hizmetini tamamlayan öğretmenlere diğer illerdeki
boş kadroların tamamını açmayarak oralarda kalmaya mecbur ettiniz.

Sayın Bakan:
Sizin Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştirdiniz hasta olan, milli ve dini
bayramlara katılamayan öğretmenin tüm
ücretlerini keserek öğretmene zulme
benzeyen uygulama yaptınız.
Ve Sayın Bakan en son öyle bir Yönetici
Atama Yönetmeliği çıkardınız ki evlere
şenlik.
Bir gecede adalete, hak hukuka kariyere
dayanmayan, kul hakkını gözetmeyen,
yandaşlarınızı nasıl atayacağınızı 8 ay
düşündükten sonra Yönetici Atama Yönetmeliği çıkardınız.
Soruyorum size Sayın Bakan:
Yarın ahirete intikal ettiğinizde sorgu melekleri hangi sendikaya daha çok üye kazandırdınız, iktidar partinizin yakınlarını
idareci yaptınız diye mi sorup mükafat
verecek; yoksa hak etmediği halde, kul
hakkını çiğneyerek idareci yaptığınız,
atadıklarınızın bize göre helal olmayan
aldıkları idarecilik ücretlerinin hesabını
verin diye mi soracaklar. Ve bunlara nasıl
cevap vereceksiniz.
Bugün on binlerce öğretmen hak ettiği
halde sizin çıkardığınız İdareci Atama
Yönetmeliği sayesinde idareci olamadı.
Hakkı gasp edilen eğitimcilerin hakkını
nasıl ödeyeceksiniz Sayın Bakan.
Sayın Bakan günler, aylar, yıllar çabuk
geçiyor. Bir beş yıl sizinle, sizin iktidarınızla geçti. Dönüp baktınız mı hiç eğitim
çalışanına neler kazandırdım diye.
Ama eğitim çalışanı sizi çok iyi biliyor
Sayın Bakan çok iyi değerlendiriyor değerlendirecek de.
Sayın Bakan siz Milli Eğitim Bakanlığı
yaptığınız dönemde mutlu musunuz bilmiyorum ama eğitim çalışanı çok mutsuz. Unutmayınız ki 700 000 eğitim çalışanının mutsuzluğu üzerine kurulmuş
mutluluklar hiçbir zaman uzun sürmez.
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NELER OLUYOR NELER !
Bir eğitimci olarak,bir insan olarak,bir müslüman olarak,bir
eğitimciler sendikası olarak Hrant Dink cinayeti ve geçen hafta
Malatya’da işlenen cinayetleri tasvip etmek asla ve asla mümkün değildir.
İslam adına,milliyetçilik adına bu tür eylemler katiyen
işlenemez,işlenmemelidir.Ancak olayların perde arkasına ve
bazı Hristiyan din adamlarının tüm dünya basınına verdikleri
beyanatlara baktığımızda,tüm bu cinayetler sıradan bir vakıa
değil,maalesef Türkiye üzerine oynanan oyunlarının sadece
bir parçasıdır.Maalesef
Türkiye’de bu hareketlerle misyonerlik faaliyetleri artmaktadır.
Malatya’da öldürülenlerden birisi ,çoğunluğunu çocukların
oluşturduğu bir gruba maalesef Hristiyan ayini yaptırma cüretini göstermiştir.Olay bu denli vahimdir.
Üstelik katledilen üç kişiyi de kimlerin niçin öldürdüğü belli
değildir.Bunun iç hesaplaşma mı,yoksa dış kaynaklı mı olduğu
müphemdir.Tıpkı Karadenizin şirin ilinin önce TAYAD’lılarca,
sonra Santora cinayeti, daha sonra da bir Trabzon delikanlısının İstanbul’a gelerek Ermeni gazeteciyi öldürmesi olayının
karanlığı gibi.
Belki de bu olayların perde arkasında kendi milletleri,kendi
dindaşları,kendi ülkeleri var.Hristiyanların tıpkı ikiz kuleleri
bombalayarak Afganistan’da Ladin’i aradıkları gibi.Ladin’i asla
bulamayacaklar,çünkü aramıyorlar.
Aradıkları yer altı ve yer üstü zenginlikleri Afganistan’da ve
Irak’ta buldular.
Bizi daha fazla ilgilendiren işin eğitim boyutudur.Bu ülkede
ilköğretim mezunu olmayan birisinin Kur’an Kurslarına kayıt
yaptırmaları yasakken,nasıl oluyor da Malatya’da çocukla-


Fethi KURT

Türk Eğitim Sen Antalya 2 No’lu Şube Başkanı

ra ayin yaptırılabiliyor? Bir Alman üç yıldır niçin Malatya’da
yaşıyor?Bu Alman Malatya’da matbaa kurarak yüz binlerce
İncil’i niçin basıyor?Bir grup ABD’li niçin Malatya’ya bir ilköğretim okulunu tamir için geliyor?
Ey başında “Milli” kelimesi bulunan bakan,ey kutsal devletimizin geçici yöneticileri ! Oynanan oyunlar çok ciddidir.Bu
oyunlar,misyonerlik faaliyetlerinin üçüncü ayağı olan gelecek
bin yılda Asya’nın Hristiyanlaştırılması projesidir.Tedbirlerinizi
alınız.Türk Eğitim Sen tüm Türkiye’de olduğu gibi başta genel
başkanı,genel merkez yöneticileri, 95 şube başkanı ve yönetimleri,150.000 üyesiyle tedbirini alır ve alıyor da.
Ne yazık ki bizi üzen bir başka nokta da AB ülkelerinde de bir
çok caminin olduğu,müslümanların istedikleri gibi faaliyetlerini yapabildikleri safsataları.Türkiye’den bir grubun Belçika’ya
giderek orada Kur’an-ı Kerim basıp dağıtıp dağıtamayacaklarına beş yaşındaki çocuk bile rahatlıkla cevap verebilir.Bütün
bu olayların Türk Eğitim Sen olarak takipçisiyiz.Başta Milli Eğitim Bakanı sayın Hüseyin Çelik ve yetkilileri oynanan oyunları bozmak üzere göreve davet ediyoruz.Bütün bu olaylar, ne
yüce dinimiz İslam’a ne de milliyetçiliğimize mal edilebilir.
Bizler Tanrı dağı kadar Türk,Hıra dağı kadar müslümanız.Gencecik beyinlerimize,Türklüğümüze ve yüce dinimize de her
zaman olduğu gibi sahip çıkacağız.Biz,bunlar için sendikacılık
yapıyoruz.Tabiki özlük haklarımızı da,alın terimizi de başkalarına yedirtmeyeceğiz.Akdamar Kilisesine harcanan yaklaşık 3
trilyon biz eğitimcilere de verilene kadar haklı mücadelemize
devam edeceğiz. Saygılarımla.

KIRIKKALE ŞUBESİNDEN MASA TENİSİ VE SATRANÇ TURNUVASI
Türk Eğitim-Sen Kırıkkale Şubesince geleneksel olarak düzenlenen 6. Masa Tenisi turnuvası
yapıldı. Eğitim çalışanları arasında dayanışma
ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla 11-12 Nisan tarihlerinde yapılan Masa Tenisi turnuvasında 17 Ağustos Lisesi (A) takımı birinci,
(B) takımı ikinci ve Balışeyh Derviş Şen ÇPL
üçüncü oldu.
Şube Başkanı M.Yaşar ŞAHİNDOĞAN ödül
töreninde yaptığı konuşmada gösterilen ilgiye
teşekkür ederek başarı gösteren takımları kutladı.
TÜRKİYE KAMU-SEN

Türk Eğitim-Sen
Genel Merkezi Adına Sahibi
Şuayip Özcan
Genel Başkan
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Talip Geylan
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri

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

Ayda bir yayınlanır. Yereldir. Ücretsizdir.
Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir
Yönetim Yeri
Bayındır 2 Sokak No:46 Kızılay Ankara
Tel: 0312 424 09 60 (8 hat) • Faks: 0312 424 09 68
Baskı
Başak Matbaacılık ve Tan. Hiz. Ltd. Şti.
Kazım Karabekir Caddesi No: 101/2-G
İskitler/Ankara Tel: 0312 384 27 61 - 62
Baskı Tarihi : 9 Mayıs 2007
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baştarafı 1’de

EĞİTİM ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ
suzlukların bir an önce düzeltilmesini istemiştik.O günden bugüne tek değişen şey;13 Nisan 2007 tarihinde Resmi Gazete’de
yayımlanan EL ALTINDAN YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİDİR.
Bu yönetmeliğin tek kuralı; okul müdürlerinin müdür yardımcılığı, ilçe,il müdürlerinin ve Bakanlığın okul müdürü atamalarında tek seçici olmalarıdır.Bu yönetmelik kazanılmış hakları,
liyakat ve kaabiliyetleri, insan haklarını ve hukukun üstünlüğü
prensibini ayaklar altına almaktadır.

metli, memur teknisyen ve diğer eğitim çalışanları da bu iktidarın ve Hüseyin ÇELİK’in olumsuz bakış açısından payına
düşeni almışlardır.
Diğer bakanlıklarda çalışanlar değişik adlar altında ek ödenekler alırken Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversite çalışanlarına ikinci sınıf vatandaş gözüyle bakılmaktadır. Milli Eğitim
Bakanlığı ve Üniversitede çalışan hizmetli ve memurlara kurum değiştirme imkanı verilse bu kurumlarda tek bir hizmetli

Önündeki camın varlığını görmeyerek, sürekli başını cama
çarpıp yere düşenler misali, Milli Eğitim Bakanlığı da son 4,5
yılda önündeki HUKUK DUVARINI bir türlü görememekte,
kafasını sürekli bu duvara çarpmaktadır. İnanıyoruz ki, bu, EL
ALTINDAN YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ ve diğer haklarımızla ilgili açtığımız davalar da yargı tarafından tescil edilecek, ancak Milli Eğitim Bakanlığı ve Sy.Hüseyin ÇELİK hukuk
duvarının varlığını yine de göremeyecektir.Öldüğünü başını
tabutun kapağına çarpınca anlayan mevta gibi, mevcut İktidar
ve Hüseyin ÇELİK de başlarını seçim sandığına çarpınca neleri
yanlış yaptığını anlayacak, ancak, iş işten geçmiş olacaktır

ve memur kalmayacaktır. İktidar, derhal EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET

Sy.Hüseyin Çelik bir yandan öğretmenlerin ek ders ücretini artırdığını söyleyerek övünmekte, diğer yandan 2007/19 sayılı
Genelge ile öğretmenlerin ek ders almaması için her türlü oyunu ortaya koymaktadır. Artık, milli ve dini bayram tatillerinde
bile, öğretmenlerin bayram kutlaması adeta zehir edilmekte,
bayram tatilleri sebebiyle öğretmenler 100 bazen 150 YTL ücret kayıplarına uğratılmaktadır. Hastalanması veya mazeret izni
almak zorunda kalması halinde ücret kayıpları 200-300-400
YTL bile olabilmektedir. 83 yıllık Cumhuriyet tarihinde hiçbir
iktidar ve hiçbir Milli Eğitim Bakanı böylesine acımasız uygulamalara imza atmamıştır. Öğretmenlere duyulan bu kin, bu
husumet nedendir? Sy.Hüseyin ÇELİK’in eğitim

GREVLİ-TOPLU SÖZLEŞMELİ SENDİKA HAKKINI VERECEĞİM,

çalışnlarıyla kavgası nedendir?

Hükümet YÖK Kanununu değiştirerek üniversitelerimizde de-

Sy. ÇELİK öğretmenlerin, sadece ek ders ücretini kesmemiş,
atama ve tayinlerle ilgili tüm yönetmelikleri onların aleyhine
olacak şekilde düzenlemiştir. Aileler parçalanmış, öğretmen eşler farklı illerde görev yapmak zorunda bırakılmış, master ve
doktora yapan öğretmenlerin ücretleri azaltılmış, kendi alanlarında bilimsel gelişme yapmak isteyen bu öğretmenlerin önüne
engeller konulmuştur.
Bunlarla da yetinmemiştir, Sy. Hüseyin ÇELİK. Öğretmenliği
SÖZLEŞMELİ hale getiren ilk bakandır. 4-C’li öğretmenlik, 4B’li öğretmenlik gibi insanlık dışı uygulamaları hayata geçirerek SÖZLEŞMELİ KÖLELİĞİ Türk Milli Eğitimine hediye etmiştir.
Sözleşmeli atanarak geleceğinden emin olmayan gençlerimiz,
yarın ne olacağım endişelerini yaşamaktadırlar. Öğretmenlerimize bu kadar önyargıyla, güvensizlikle yaklaşılan bir dönem
Cumhuriyet tarihimiz boyunca yaşanmamıştır.
Sıkıntıları yaşayanlar sadece öğretmenler değildir elbette, hiz-

anlayışını uygulamalı ve Sy.Başbakan bu anlamda verdiği sözü
tutmalıdır. Kurumlar arası ücret adaletsizliği en kısa zamanda
düzeltilmeli, hizmetli ve memurlarımızın da bir anne baba olarak görevlerini yapabilmeleri sağlanarak, onların da insanca
yaşama hakkına sahip oldukları artık görülmelidir. Hizmetli,
memur ve diğer eğitim çalışanlarının görev tanımları yapılmalı,
tayinleri bir kurala bağlanmalıdır. Artık yeter, Sayın Bakan ya
bu işleri düzeltmeli ya da istifa etmelidir.
Sy.Başbakan, 2004 yılında yapılan Toplu Görüşmelerde sizlere
DAHA NE İSTİYORSUNUZ demişti. Aradan geçen 3 yıllık sürede bu söz tutulmamıştır. Türkiyenin imzaladığı uluslararası sözleşmeler, GREV ve TOPLU SÖZLEŞME hakkının kamu çalışanlarına da verilmesi yönündedir. Dolayısıyla Sy.Başbakan 2004
yılında verdiği sözü tutmalıdır. Her sözünde sivilleşmeden bahseden sayın Başbakan, kamu çalışanlarının örgütlenmesinden
endişe mi etmektedir? Sendikalar, katılımcı demokrasinin en
önemli yapılarıdır. Bu yapıları uluslar arası normların dışında
bırakarak demokratlıktan bahsetmek mümkün değildir.
mokratik bir ortam oluşturmalıdır. Üniversitelerimizde YÖK
Kanununun ve YÖK’ün meydana getirdiği antidemokratik ortam, bilimsel gelişmenin ve sendikalaşmanın önündeki en büyük engeldir. Mevcut yapı, üniversitelerimizin taşıması gereken
fonksiyonu ile örtüşmemekte ve hiç yakışmamaktadır. Diğer
kamu çalışanlarının aldığı BANKA PROMOSYONLARI üniversite ve YURT-KUR çalışanlarına da dağıtılmaktadır.
Türk Eğitim-Sen olarak bu taleplerimizin tümünün hayata geçirilmesini istiyoruz. Aksi takdirde, şu anda 81 ilde yaptığımız
sevk eylemi, yerini daha sert eylemlere bırakacaktır. Gerekirse,
bütün sendikalarla ortak iş bırakma eylemlerini de hayata geçireceğiz. Bu taleplerimiz iktidar tarafından cevaplandırılıncaya
kadar, her platform bizim için HÜKÜMETİN OLUMSUZLUKLARINA karşı eylem platformu olacaktır. Sesimiz ve sözümüz
hep İKTİDARA KARŞI olacaktır.
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ESKİ BİR MİSYONERLİK OYUNU
VE ÇAĞDAŞ SONUÇLARI
Kim ne derse desin, Amerikalı yeni yerleşimciler, Kızılderili yerlilere açık ve sistemli bir soykırım uyguladı. Hem de hiç
adil olmayan vahşi bir teknikle kökünü
kazıdılar adeta. Gelişmiş dünyanın gözleri önünde olup bitenlere rağmen katledilen cemaatin hiçbir önde geleni, lideri
veya sözcüsü ortaya çıkıp da “Oturan Boğacılık” oynamadı. Çünkü geçmişte yaşanan acı gerçekleri kurcalayıp, kimin haklı
kimin haksız olduğu yarışının milletlere
ve ülkelere faydadan çok zarar getireceğinin bilincindeler. Bu nedenledir ki; tek
millet olma hiç şansı olmayan ABD’de,
Amerikalılık bilincini yerleştirme çabaları sürüyor. Bu uzak ülkede yaşayanlar
toplama bir bilgisayar gibi. Çinlisi, Portekizlisi, İspanyolu, İtalyanı, Fransızı, birbiriyle ortak noktaları sadece küçük bir
nokta kadar olanlar, bir arada, Amerikalı.
O uzak diyarlarda, insanlar İspanyol asıllı Amerikalı ya da İtalyan asıllı Amerikalı.
Adı üzerinde Amerika Birleşik Devletleri.
Yani değişik parçaları bir araya getirilmiş
bütünün oluşturduğu kocaman bir yapboz gibi.
BALIK BEYİNLİ OMURGASIZLAR
Türklük şuurundan yoksun ucubelerin
ithal ettiği bu bilinçle, Türkiyelilik gibi
garip bir olgu pompalanmaya başlandı.
Obez bir insana “0” beden elbise giydirme çabasıyla eşdeğerdir, bu. Kim olduğunu bilmeyen, aklı kavram kargaşasından paslanmış özürlü beyinlerin boşa
çırpınışları bunlar. Avrupa ve Amerika’da
zemin bulan her olgunun ülkemizde de
aynı taleple yer tutacağını düşünen zavallıların çalışmalarıdır. Türkiye’de durum
farklı. Aklına kim soktu bilinmez ama,
Recep Tayyip Erdoğan’ın da talihsiz bir

Akın YURDAGÜLEN
İstanbul Küçükçekmece İlçe Temsilcisi

şekilde dillendirdiği gibi Türkiyeli değiliz. Biz Türk’üz. Tıpkı Fransa’da yaşayan
Fransızların da, Cezayirlilerin de Fransalı değil de Fransız olduğu gibi. Ancak,
Türkiye’de dikkat çeken önemli bir konu
var ki; AB hormonlu bazı Türk(-iyeli!) aydınlar yazılı ve görsel medyada sürekli
şura kökenli Türk vatandaşı, bura kökenli
Türk vatandaşı diye işliyorlar. Amaç kök
bilinci uyandırmak. İçeride kamplaşma
yaratıp, küçük parçacıklar arasında kısmen dostluk, kısmen husumet yaratmak.
Belki ilerde literatüre İzmir, Kastamonu,
Sinop, Erzurum, Ağrı, Hatay, Çankırı,
Bursa kökenli Türk vatandaşlarını da ekleyecekler. Bu zamane mandacılarının
kimlerin değirmenine su taşıdığı az çok
bilinmekte ve Türk Milleti artık bu iblislerin oyunlarını yemiyor.
Kirli ellerin Türkiye üzerindeki emelleri
bitmek tükenmek bilmiyor. Ekonomik ve
siyasi çıkarlarının sürekliliği için ülkemizde karışıklık ve kendilerine bağımlılık
yaratma peşindeler. Avrupalı dostlarımız
(!) ve stratejik müttefikimiz (hangi stratejinin müttefikiysek) her yıl nisan ayında
“sözde soykırım iddialarını” temcit pilavı
gibi pişirip pişirip önümüze getiriyorlar.
Türkiye ne yapıyor? ABD kongresinden
soykırım yasa tasarısı geçmesin diye
adamlara milyon dolarlar ödeyip, lobicilik oynuyor. Hükümet, Fransa’yı “sözde
Ermeni soykırımı”nı inkara hapis cezası
öngören yasayı kabul etti diye ihalelerden dışlıyor. Türkiye ile ticareti var diye
aklınca yaptırım uyguluyor. Peki, sözde
soykırımı parlamentolarında kabul eden
Arjantin, Kanada, Uruguay gibi ülkelere
ne gibi yaptırımlar uygulanıyor? Soykırımı
tanıyan Almanya, Belçika, İsveç, İsviçre,

Rusya’ya neden yaptırım uygulanmıyor?
Fransa’yı hükümet ihalelerinin dışına iten
zihniyet hangi mantıkla Türk Telekomun
% 55’ini, soykırımı ilk tanıyan ülkelerden Lübnan ve İtalyan konsorsiyumuna
pazarlıyor.
Dün kurtla bir olup kuzuyu yiyenler,
şimdi çobanla bir olup kuzuya ağlıyor!
Artık, Türkiye’nin Ermeni meselesine bakış açısını değiştirmesi gerekli. Çünkü
İngiltere, Fransa ve Rusya bilinçli olarak
içimize bu fitneyi soktu. Türk Ermenileri
Gregoryen mezhebindendir. Avrupa devletlerinin Osmanlıyı tasfiye politikasının
bütün hızıyla ve kararlılığıyla devam ettiği dönemde Fransız misyonerler Katolikliği, İngilizler de Protestanlığı yaydılar. İşte
Türk tarihinde Ermeni meselesinin miladı
ve uluslararası platforma taşınmasının
nedeni bu olgudur. Türklere soykırım lekesini sürenlere, söyleyecek sözümüz de,
gösterecek belgemiz de çoktur, ama nafile. Çünkü egemen güçler bu meselenin
çözümsüz kalmasından yana. Yani dün
kurtla bir olup kuzuyu yiyenler, şimdi çobanla bir olup kuzuya ağlıyorlar.
Sonuç olarak; kim ne kadar insan kesti,
kesmedi türünden sidik yarışını bırakmak
lazım. Çünkü Türkiye de, Ermenistan da
rüzgara karşı işiyorlar. Bu durum da tamamen Avrupa ülkelerine yarıyor. Bir
taraftan Türkiye lobicilik uğruna her yıl
milyon dolar ödüyor, diğer taraftan Ermenistan hala aç. Eğer yeni bir açılım olmazsa devran böyle dönecek. Tarihçiler
belge toplayıp nafile çalışmalara devam
ededursun eğer devletin maaşlı strateji
uzmanları varsa onlar da bir zahmet yeni
açılımlara kafa yorsunlar.

ORDU’DA BELGELER IŞIĞINDA ERMENİ MESELESİ KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ
21 nisan 2007 cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 19.30 ‘da Atatürk Üniversitesi Türk Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr.
Erol Kürkçüoğlu “Belgelerin ışığında ermeni meselesi” adlı bir konferans verdi.
Konferanstan önce, Ermenilerin Anadolu’da yaptığı katliamları, ardından da
Azerbaycan’ın Hocalı kentindeki Ermeni vahşeti sinevizyon gösterisi ile izleyicilere sunuldu. Gösteriden sonra Yrd. Doç. Dr. Erol Kürkçüoğlu belgelerle bir ermeni
soykırımı olmadığını, aksine Türklerin Ermeniler tarafından soykırıma tabi tutulduğunu anlattı.
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Aydın YILDIRIM

SESLENİŞ
Türk Milletinin bir evladı olarak, ülkemizin içine düşürüldüğü sıkıntılı duruma
ve düşmanlarımızın vatanımıza ve milletimize karşı oynadıkları oyunların ulaştığı
noktaya Büyük Türk Milletinin dikkatini
çekmek için bu yazıyı yazma gereği duydum.
Büyük Türk Milleti: Son yıllarda ve özellikle son aylarda mukaddes vatanımızın
güney sınırlarının hemen yanı başında ve
yurdumuzun doğu ve güneydoğu Anadolu bölgelerinde çok endişe verici olaylar
vuku bulmaktadır. Bu olayları Türk Milletinin tarihi düşmanları tezgâhlarken, içeride de ihanet duygularıyla yoğrulmuş,
kimliksiz, kişiliksiz, ne idüğü belirsiz,
soysuz-sopsuz hain işbirlikçileri kullanmaktadırlar.
Malum “Ada sakininin” telkin ve talimatlarıyla, kuduz köpekler gibi etrafa salyalar saçan bölücü ihanet çetesinin köpekleri, vatanımızın yılmaz savunucusu
ve bekçileri olan ordu mensuplarımıza
ve polislerimize saldırmakta, her gün bir
veya birkaç şehidimizin toprağa düşmesine sebep olmaktadırlar.
Eğitim ordumuzun gönüllü neferleri
olan öğretmenlerimizi, Bayrak direklerine bağlayarak yakmakta ve kurşuna
dizmektedirler. Eğitimcileri korkutup sindirerek malum bölge insanımızı cehalet
içerisinde yaşamaya mecbur etmek istemektedirler.
Acı ve ızdırap veren bir başka boyut ise
söz konusu bölgelerde bir ömür, Milletin
birliğini ve vatanın bölünmezliğini savunan, o bölgenin yiğit insanları, mukaddesatçı, milliyetçi ve vatanperver olmanın
bedelini yalnız bırakılarak ödemektedirler. Bölgedeki ihanet çeteleri onlara hain!
Gözüyle bakmakta, yurdumuzun diğer
bölgelerinde yaşayıp ta meselenin özünü
bilmeyen yurttaşlarımız, bölge insanımı-

Yomra HEM Müdür Yrd.
Türk Eğitim-Sen Yomra İlçe Tem.

zın tümüne aynı gözlükle bakma yanılgısına düşmektedirler. Bu gerçek, bölgenin
yüreği vatan ve bayrak sevgisiyle dolu yiğit evlatlarını derinden yaralamaktadır.
Büyük Türk Milleti:
Bütün bu yaşananlar karşısında daha dikkatli, daha bilgili, daha donanımlı, daha
uyanık ve daha cesaretli hareket etmeliyiz.
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN dediği gibi :
‘’İşte; bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen Türk İstiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.’’
Bizler, damarlarımızda taşıdığımız asil
kanın idraki içerisinde, Türk İstiklal ve
Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmeyi, kurtarmayı birinci vazife
olarak kabul ediyor, bütün vatandaşlarımızı bu azim ve kararlılıkta olmaya davet
ediyoruz.
Ey Türk Milleti, Titre ve kendine dön.
Anadolu yanıyor, Musul, Kerkük, Telafer
kan ağlıyor. Batı ve Amerikan emperyalizmi Türk Milletinin tamamen yok edilmesini istemektedir.Türkiye içeriden ve
dışarıdan kuşatılmıştır. Vatanımızın etrafındaki çember daraltılmakta ve tamamlanmaktadır. Emperyalizm Osmanlı Devletini yıkarak topraklarımızın % 80’ini ve
petrol bölgelerini elimizden almış, ancak
Türk Milletini ortadan kaldırmayı başaramamıştır. Asıl hedef İngiliz başbakanının
dediği gibi : Dünyada tek Türk kalmayana kadar yok etmektir. Bunun için emperyalizm çok yönlü bir saldırı planı hazırlamıştır. Hedef Türk çocuklarıdır, Türk
Milletidir. Ancak Milletimiz uyumakta ve
uyutulmaktadır. Maalesef bu arada işbirlikçilik altın çağını yaşamaktadır.
Amerika İsrail işbirliği, bölgede İsrail’in

sapık inancı Arz-ı Mev’ud için yeni bir
dizayn politikası güdüyor. Gaflet ve dalalet, hatta ihanet içindekiler ise düşmanın tek kurşun patlatmadan Türkiye’yi
ele geçirmesi için sanki el birliği içerisinde, gönül birliği içerisinde çalışıyorlar.
İsrail her geçen gün Nil ile Fırat arasındaki vatana! bir adım daha yaklaşıyor.
Türk insanı Siyonizm’i yeniden öğrenmeli, Sabataizm nedir, Türk Vatan ve
Milleti için ne kadar tehlikelidir bir kez
daha düşünmeli ve Masonluk hakkında
doğrudan bilgi sahibi olmaya çalışmalı,
rahmetli Atatürk’ün mason derneklerinin
faaliyetlerine niçin son verdiğini idrake
çalışmalıdır.
Bütün bu teşkilatlar, oluşumlar, sözde
devletler, Siyonizm aynı ahtapotun kollarıdır. Bütün bu kavram ve kuruluşlar
iç içedir. Uluslar arası şirketlerin sahiplerinin kurduğu vakıflar, bunların Türkiye deki işbirlikçileri, hepsi aynı sistemin
elleridir, kollarıdır. Bu kollar Türkiye’yi
sarmıştır. Türkiye’nin bir an önce gerçek
istiklaline kavuşması için, bütün bu kolların kırılması gerekmektedir. Türk Milleti
tam bağımsız milli devletini korumalı, bu
milletin üzerindeki bütün kirli eller kesilmelidir.
Türk Milletinin fedakâr evlatlarına, Büyük Türk Milletine sesleniyorum. Bayrak
inmesin, ezan dinmesin diyenleri vatanın her köşesinden ses vermeye davet
ediyorum. Vatanımızı bölüp parçalamak
ve yutmak isteyen maymun iştahlı emperyalistleri de aklıselime davet ediyor,
Anadolu, Irak Çöllerine benzemez, burada her bayırın dibinde adamı yatırırlar
diyorum!
Türk milleti fert fert ağır sorumluluklar
altındadır, devletimize, ülkemize, inançlarımıza ve Türklük ülkümüze sımsıkı sahip çıkalım.

baştarafı 1’de

HİZMETİÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİMİZ
TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR
Zaman Yönetimi, Sendikal iletişim, Sendikal
propaganda, Beden dili, Motivasyon, Takım
çalışması, Kurum kültürü, Zaman yönetimi
konuları işlenmiştir.
Bu seminerlere; İzmir 1-2-3, Manisa ve Mersin
1-2 şube yönetim kurulu üyeleri ile bu illere
bağlı ilçe ve işyeri temsilcileri katılmışlardır.

Seminerlere Genel Merkezimizi temsilen Genel Mali Sekreterimiz Yaşar YENİÇERİOĞLU
ile Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreterimiz
Firdes IŞIK katılmıştır. Seminer sonunda katılımcılara katılım belgeleri dağıtılmıştır. Sendikamız Hizmetiçi Eğitim Seminerleri devam
edecektir.
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VATANINIMIZA SAHİP ÇIKALIM
Bilmeliyiz! Öğretmen olarak her şeyi, iki
yüzlü siyaseti, günümüzdeki doğruları,
memleketteki yanlışları, dışımızda dostu,
içimizde düşmanı velhasılı her şeyi. İlim
Müslüman’ın Kaybolmuş Malıdır deyip,
geleceğimizi aydınlatan o kutlu reçeteyi,
tarihin tozlu raflarında arayıp gün yüzüne
çıkartmalıyız. Bilgisayar virüsü gibi içimize giren ve her kurumu çökerten şu batı
hayranlığına enjekte edip, kurtulmalıyız
tez elden yoksa sonumuzun pek iyi olacağı söylenmemektedir.
Değerli Eğitim çalışanları Emperyalizmin
o kirli emelleri, şu anda ülkemizi dört bir
yandan kuşatmış ve bu kuşatma hareketi
sonucu bıçak kemiğe dayanmıştır. Çıkartılan günü birlik genelgelerle eğitimcinin
kafası karıştırılıp, gelecek nesilleri yok etme
planları tıkır tıkır işlemektedir. Eğitimde bir
kargaşa başını alıp gitmektedir. Öğretmenler arasında bir ayrım yapılmakta, Öğretmen değişik adlarla sıfatlanıp, toplumun
gözünde değeri daha aşağılara itilmektedir. Bu isimlerle Eğitimcilere farklı ücretler
tahakkuk ettirilip, Eğitim çalışanları arasında bir ücret adaletsizliği gündeme gelmektedir. Eğitim çalışanları tarafından bu
olay ibretle izlenmektedir. Ülkemizde şu
anda okullarda Uzman Öğretmen ve Baş
Öğretmen arkadaşlar görev yapmakta, Eğitimde hiçbir değişikliğin olmadığı bütün
Eğitimciler tarafından bilinmektedir. Sayın
Milli Eğitim Bakanımız ise personeline sahip çıkmamakta ve öğretmenleri hiç kaile
almamaktadır. Sayın Bakan doktora öğrencisi iken Van’dan Ankara’ya yapmış olduğu seyahatleri unutmuş o yıllarda çektiği
sıkıntıları eğitim çalışanlarından çıkartma
gayretindedir. Yapılan uygulamalar günü
kurtarma operasyonlarıdır. Ayrıca bizde
bir şeyler yaptık mantığının neticesidir.
Daha önceki yazımda Üretime Yönelik
Eğitim Sisteminin uygulanması sonucunda, memleketimizi, Muasır Medeniyetler
Seviyesi üzerine çıkacağını ifade etmiştim.
Bu sistemle gelecek nesillerin yüzünün güleceğini ve Türk insanının mutlu olacağını
ve kimseye bağlı kalmadan yaşayacağını
belirtmek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı
yetkililerine buradan seslenmek istiyorum;
Sayın Yetkililer tez elden Üretime Yönelik
Eğitim Sistemine geçmeli ve gelecek yüz
yılları kurtarmalı ve Türk asrı yapmalıyız.
Sayın Yetkililer Şu anda İlköğretim Okullarında uygulanan sistem eski sistemi aratmamakta, bütün öğrencileri doktor olacakmış gibi eğitmemiz yanlıştır. Türk gençliğine vurulacak en büyük darbedir. Çünkü
bu Eğitim Sisteminin getirisi işsiz gençlere
yenilerini ekleme gayreti taşımaktadır.

		

Ömür KUZĞUN

		
		

Türk Eğitim Sen Kayseri 2 Nolu Şube
Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri

Değerli Eğitim çalışanları, Uygulanan politikalar sonucu köylü toprağını ekemez,
biçemez ve hatta ekmeğini, ununu şehirden karşılar hale gelmiş. Köylü havancılığı
unutmuş, çocuğunu okutmak için gözünü
büyük şehirlere çevirmiş, kısmetini büyük
illerde arar olmuş. Sanayici ithal malla
rekabet edememiş fabrikasına kilit vurma
noktasına gelmiş. Memur, Emekli, İşçi,
Esnaf şükür deyip başını eğer olmuş. Ele
bak şükret mantığı ile uyutularak, gık bile
demiyoruz olup bitene, ne zamana kadar
sürecek bilinmez, titreyip kendimize dönmemiz. Büyükler ve Bilginler yakın diyor,
sadece umuyoruz ve bekliyoruz üzerimizden ölü toprağının atılmasını.
Değerli Eğitimciler Ülkemizin kurtuluşu
Milli Kimlik ve Birliğimizi sağlayarak ve
Üretime Yönelik Eğitim Sistemi ile Eğitim
yaptığımızda olacaktır. Bizler ülkemizin
kıymetini bilip tek taşını dahi korursak bu
vatan fedakarlığımızın karşılığını en kısa
zamanda bize verecektir. Milli mücadele
yıllarında bizim meslektaşlarımızın yaptıkları ortadadır. Bu vatanı düşman elinden
kurtaran, köy, kasaba, ilçe ve illerde halkı
bilinçlendirerek düşmana karşı tek vücut
yapan bizim meslektaşlarımız ve muallimlerimizdir. Bu gerçekleri bilerek diyorum ki
Lütfen ayaklarımızın altındaki zenginliğin
farkına varalım. İş işten geçmeden bu zenginlikleri kendimiz kullanıp ve dış güçlere
bu zenginlikleri vermeyelim . Bu değerleri,
uygulanan politikalar sonucu başkalarına
verdiklerini yani topraklarımızı babalar
gibi sattıklarını unutmayalım. Aşağıdaki
paragrafta bu satışın belgeleri vardır. İbretle dudağınızı ısırmadan okuyunuz ve vatan toprağının satılışını ibretle izleyeniz.
Kayseri 2 Nolu Şube olarak, Yönetim Kurulu Üyelerine yönelik, gündemi daha
yakından takip edebilmek maksadı ile
Şube Yönetim Kurulu Toplantılarında konusunda uzman bir kişinin sendikamıza
gelerek açıklamalarını dikkatle dinliyor
ve çevremize faydalı olmaya çalışıyoruz.
Toplantımıza davet ettiğimiz Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünden Sayın Prof. Dr. Abdullah ÇOBAN madenlerimiz hakkında çok çarpıcı
açıklamalarda bulundu bu önemli konuyu
sizlerle paylaşıp. Bu madenleri çıkartacak
meslek ustaları ve ekipman olamadığını,
bu madenleri tanıyan akademisyen sayısının dahi azlığını çarpıcı açıklamalarda
ifade etti. Haftalık toplantımızda Prof. Dr.
Abdullah ÇOBAN kısaca şunları belirtti;
*2005 yılında hazırlanan Maden yasasının İngilizler tarafından hazırlandığını ve
200 bin maden sahamızın yabancı firma-

lara verildiğini kaydetti. *Maden sahasını
ilk beyanda bulunan kişilere kardan % 1
oranında pay verildiğini ve bu beyan eden
kişinin yabancı olması durumunda da bu
payın % 3,5 olduğunu söyledi. *Maalesef
ülkenin yeraltı kaynaklarının çar çur edildiğini ve tahvil yasasına göre bu sahaların
geri alınamayacağını söyledi. *Türkiye’de
maden yok diyenler maden yasası çıktıktan sonra 485 tane çok önemli sahayı aldığını ve Türkiye’de 200.000 Kilometre
karelik saha alanına yabancılar tarafından
el konulduğunu söyledi. *Türkiye’nin bazı
yerlerinde bulunan maden sahalarının bir
kaçının kullanılması sonucu Türkiye’nin
dış borcunun ödeneceğini ve ülkemizdeki Altın ve Platin Madenlerinin rezervinin
tüm Ortadoğu’nun petrolüne eş değer olduğunu belirtti. *Atalarımızın bize bu madenlerin adreslerini verdiğini, İl, İlçe, Kasaba ve köylere bu madenlerin isimlerini
vererek bize yol gösterdiğini söyledi. Örneğin; Diyarbakır, Gümüşhane, Altın Yayla
… vb. gibi.
Değerli Eğitim çalışanları bu satışın gerçek
sebebinin ve alıcılarının niyetlerini anlamışınızdır. Bu bilgileri birkaç soruyla pekiştirmek gerekmektedir.
•Ülkemizde Maden ve Petrol yok diyenler
neden Maden ve Petrol yasası çıkartmaktadırlar?
•Bu yasalar çıkarken neden yabancılara
danışılmaktadır?
•Yasa neden Yabancı kuruluşları korunmakta ve kollamaktadır?
•Yabancılara verilen imkanlar neden Türk
halkına verilmemektedir.
•Neden 200 bin Kilometre karelik maden
sahası yabancılara peşkef çekilmiştir?
•Bu maden sahalarında çalışan yabancılara aylık kaç dolar verildiğini bilmek isterim.
Bu ve buna benzer yüzlerce soru sorulup,
cevabı alınamayacaktır. Çünkü Emperyalist
güçlerin nefesini ensemizde hissediyoruz,
farkında değiliz. Üretime Yönelik Eğitim
Sisteminde sadece madenlerimizi işletsek
dünyanın en süper güçü olur ve hakimiyet
Türkün eline geçer. Bu sahaları tez elden
bizler almalı ve sahibi bizler olmalıyız. Vatanını seven herkesi bir maden sahası ve
bir petrol sahası almaya davet ediyorum.
Bir maden sahası fiyatı TC vatandaşına
3 bin YTL iken, Yabancılara 650 YTL’dir.
Kampanyaya vatanını seven herkes katılabilir. (teskayseri2@gmail.com)
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SORUYORUM
SENDİKALAR; Çalışanların haklarını savunmak üzere kurulmuş sivil toplum kuruluşlarıdır.Kısa ve öz olarak haksızlıklarla mücadele örgütüdür.
ÖYLEYSE SORUYORUM;
Yıllardır,
kararlı
bir
mücadele vererek,maddi manevi bedeller
ödeyerek,çalışanlara dayanıp güvenerek
büyümek mi, yoksa; Önceleri ‘sendika’
dendiğinde zangır zangır titreyip mevcut
iktidardan beslenerek HORMONLU büyüme mi sendikacılıktır?
Meydanlarda,öğretmenler
odalarında,
toplum içinde,yalan ve yanlışları ortaya dökerek,hak ve hukuk ihlallerini ifşa
ederek,haksızlıklarla mücadele ederek
çalışanları sendikal mücadeleye katmak mı ,yoksa; Kuytu köşelerde, özel
ev ziyaretlerinde,cami avlularında, özel
toplantılarda SENDİKALI ÇALIŞANLARI
AYARTMAK mı sendikacılıktır?

Yaşar Gürakan
Hatay 2 Nolu Şube sekreteri
Dörtyol Temsilcilik Başkanı

Gelin birlik olalım,gücümüzü birleştireli
m,haksızlıklarla mücadele edelim demek
mi, yoksa; Aidatlarınızı şimdiye kadar
başkası yedi BİRAZDA BİZ YİYELİM demek mi sendikacılıktır?
Hakkı,hukuku,doğruyu,ülkenin geleceğini düşünüp mücadeleye katılmak mı,
yoksa; Şahsi menfaatini düşünüp sendikalara üye olup işi bitince üç gün sonra
istifa edip başka sendikada İKBAL ARAMAK mı sendikacılıktır?
Haksızlıklarla,hukuksuzluklarla,yanlışlar
la mücadele etmek mi, yoksa; MAKAM,
MEVKİ, TAAİN, TERFİ işleri ile uğraşmak mı sendikacılıktır?
Ülkenin her yerinde,Türk Milli Eğitiminin
amaçları doğrultusunda aynı söylemle
mücadele etmek mi,yoksa; Doğu ve güneydoğuda anadil ekseninde KÜRTÇÜLÜK, başka bölgelerde DİNCİLİK yapmak mı sendikacılıktır?

Her yerde ve her zaman yanlışlarla mücadele etmek mi yoksa;
Zinanın serbest bırakılmasına, gazetelerde içki reklamının serbest bırakılmasına, homoseksüeller derneğinin,lezbiyen
barların,gay
kulüplerin
serbest
bırakılmasına,nüfus
cüzdanlarından
din hanesinin çıkartılmasına, Cuma
hutbelerinden,’Allah Katında Din İslam
dır’ ayetinin kaldırılmasına ses çıkaramayıp, BİZ DAHA MÜSLÜMANIZ , bize
üye olun demek mi sendikacılıktır?
Öğretmen ,müdür, hizmetli,şöför,memur
demeden tüm eğitim çalışanlarının ekonomik mağduriyetini önlemek için çalışmak mı,yoksa;Milli Eğitim müdürleri ve
şube müdürlerinin EK DERSLERİNİ artırmak için bakanla yazışmak mı sendikacılıktır?
Lütfen söyleyin sizce hangisi SENDİKACILIKTIR?
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BİR MİLLİ EĞİTİM BAKANI YALAN SÖYLER Mİ?
uyulmuş olması siyasi kadrolaşma tezini kendiliğinden reddeder”
Yukarıdaki ifadede dikkat edilirse “sendikalara danıştık” ibaresi vardır. Sayın Bakan çoğul bir cümle kurmuştur. Cümle çoğul olduğuna
göre danışılan sendika birden fazla olması gerekir. Biz Türkiye’nin
eğitim hizmet kolunda en büyük ve yetkili sendikası olan Türk Eğitim-Sen olarak yönetmelik konusunda bize danışılmadığını altını
çizerek belirtiyoruz.
O halde danışılan sendikalar hangileridir? Bu hak-hukuk tanımaz ucube yönetmeliğe hangi sendikalar ortaktır?
Milli Eğitim Bakanı akıl danıştığı sendikaların “kariyer ve liyakatini” çıkarttığı yönetmelikteki gibi mi belirlemiştir?
Konuşmanızda belirttiğiniz liyakat ve kariyer ölçütleri nedir, neden açıklayamıyorsunuz ve bu ölçütler neden yönetmelikte yok?
İdareci atama listelerinin eğitimcilerin başvuruları alınmadan bir
gecede nasıl ve kimler tarafından hazırlandığını biliyor musunuz,
ya da bilmiyormuş gibi mi davranıyorsunuz?
Bu soruların cevapları Milli Eğitim bakanı tarafından verilmelidir.
Danıştığı sendikalar hangileriyse onların görüşlerinin neler olduğunu
açıkça ortaya koymalıdır. Bu konuda bizleri ve kamuoyunu tatmin
edici açıklama yapılmadığı sürece, çocuklarımıza yalan söylemenin
kötü bir şey olduğunu öğretmeye çalışan eğitim çalışanlarının, yalan
söylemeyi huy edinmiş bir Bakanı olduğu fikri pekişecektir.
Bakan Hüseyin Çelik açıklamasına aşağıdaki gibi devam etmiştir.
“Teorik bilgisi yerinde olan insanların yöneticilik vasfı olmuyordu.
Biz birlikte çalıştığımız insanlarla yetkilerimizi paylaşmak istiyoruz.
Atamaları ben yapmıyorum. Merkezden yapılacak olan atamalar bin
600 kişidir. Bunların çoğu da yatılı okullardır. 8 bin okula müdür
ataması yapılacak. 76 bin kadroya 10 bin atama yapılması söz konusudur.

Biz objektif kriterler koymuş muyuz? A tipi okulda 3 yıl yöneticiliği
olan kişi atanabilir demiş miyiz?. Bu bir objektif kriterdir. Bu insanların yöneticilik vasıflarının olup olmadığını da genel müdürler ve
valilikler karar verecekler.
Biz Türkiye’de merkeziyetçi yönetim anlayışına alıştığımız için bu
garip geliyor. Bu yönetmeliği bilen bir insan olarak okursanız burada sübjektiflik kesinlikle söz konusu değil. Kadrolaşmanın da ‘k’si
bile yok. Bütün eğitim yöneticileri okulların vekaletle yönetilmesinden şikayet ediyor. Biz müdür muavinliği sınavı yapıyoruz. Doğu ve
Güneydoğu’ya gidecek yönetici bulamıyoruz. Demokrasilerle işleyiş
şeffaftır. Her eğitim sendikasına diyelim ki alın bu yönetmeliği siz
hazırlayın diyelim üçü de birbirine taban tabana zıt olan özelliklerle dolu olan bir yönetmelik hazırlar. Mühim olan objektif kriterlerin
herkes için geçerli olması. Herkesin alnı kurallara tabi tutulmuş olmasıdır. Bir insan kağıt üzerinde bazı şeyleri çok iyi biliyor diye iyi
yöneticidir anlamına gelmiyor.”
Sayın Bakanın yukarıdaki açıklamasını okuyunca “artık pes yani”
deyip, gerçek dışı ve vatandaşı yanıltmaya yönelik bir açıklamanın
nasıl yapılacağı noktasında gelinen son noktayı ibretle izliyoruz. Sayın Bakan çıkarttığı yönetmeliği ve genelgeyi ya okumamıştır, ya da
üniversite mezunu yüzbinlerce eğitimcinin zekasıyla alay etmeye
çalışmaktadır. Bu beyanatın üzerine yorum yapmayı bile gereksiz
buluyor, sorulabilecek onlarca soruyu ve değerlendirmeyi eğitim çalışanlarına bırakıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın dört yıldır nasıl
bir zihniyetle yönetildiği konusuna dikkat diyoruz.
Ne yazık ki Türkiye’de Eğitim Sistemimizin seviyesi, Milli Eğitim Bakanlarımızın seviyesiyle doğru orantılıdır. Eğitimde geldiğimiz seviye
eğitim çalışanları tarafından bilinmekte ve değerlendirilmektedir.
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SEVK EYLEMINE KATILANLARA HERHANGİ BİR CEZA VERİLEMEZ.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın okul müdür ve
müdür yardımcısı atamalarında yazılı ve
sözlü sınav şartını kaldıran yönetmeliği ve
ek derslere ilişkin getirilen yeni düzenlemelere eylem karar alan Türk Eğitim-Sen
ve diğer sendikalara üye eğitimciler 25
Nisan 2007 çarşamba günü sevk alarak
okullarına gitmemişlerdi.
Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı
il milli eğitim müdürlüklerinden “ İl ve
İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri ve okul
yönetimleri tarafından sevk evrakının
sağlık kuruluşlarında işlem görüp görmediğinin titizlikle takip edilmesini,
eğitim ve öğretimi aksatanlar hakkında yasal işlem yapılmasını” istemişti.
25 Nisan 2007 tarihinde sevk eylemi
sebebiyle ancak inceleme
başlatılabilir.
Soruşturma
ve ceza yaptırımına karar
verilemez.
Çünkü hasta
olmak
insanın doğasında
vardır ve sevk
alınarak gidilen sağlık kuruluşunda işlem yaptırmak
bunun delilidir. Dolayısıyla bu konuda
bir soruşturma açılması
bunun sonucunda bir ceza
verilmesi
söz
konusu
değildir.
Kaldı ki; Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 24.04.2007 tarih
23741 sayılı yazılarıyla 25 Nisan 2007
tarihinde yapılacak sevk eylemine katılacak öğretmenlerle ilgili resmi bir açıklama yayınlayarak il milli eğitim müdürlüklerinden “ İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri ve okul yönetimleri tarafından
sevk evrakının sağlık kuruluşlarında işlem görüp görmediğinin titizlikle takip
edilmesini, eğitim ve öğretimi aksatanlar
hakkında yasal işlem yapılmasını” istemiştir. Yani sevk alanların değil eğitim öğretimi aksatanların hakkında yasal işlem
yapılmasını istemiştir. Milli Eğitim Bakanlığının kendi yayınladığı yazıya göre
de soruşturma açılmasına imkân yoktur.
Her ne kadar 657 sayılı Devlet Memur-

ları Kanunu 125/C-b maddesi gereği
özürsüz olarak bir veya iki gün göreve
gelmemek fiili aylıktan kesme cezasını
gerektiren fiil ve haller arasında sayılmışsa da, sendikanın yetkili kurullarınca alınan karara uyarak mali, sosyal,
mesleki hak ve menfaatlerin korunması
için 25 Nisan 2007 tarihinde demokratik ve sendikal haklar kullanılmıştır.
Bu anlamda 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu “Madde-18 (Değişik:06/07/2004-25514 S.Resmi Gazete,5198/3.md.) “ Kamu görevlileri, iş
saatleri dışında veya işverenin izni ile
iş saatleri içinde sendika veya konfederasyonların bu kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı

bir işleme tabi tutulamaz ve görevlerine son verilemez……” denilmektedir.
Gerek ilgili yasalar, gerekse yerleşmiş Danıştay içtihatları gereği sendikal faaliyetten dolayı her hangi bir ceza yaptırımı uygulanamaz.
Danıştay Onikinci Dairesinin ve Mersin İdare Mahkemesi’nin kararlarına
göre sendikanın aldığı karar uyarınca
işe gelmeyen memura disiplin cezası
verilmesi 4688 sayılı Kanuna ve uluslararası sözleşmelere aykırı görülmüştür.
Örneğin Türk Eğitim Sen Genel
Merkezinin
04/04/2007
tarih
ve
GSK.2007/010.217 sayılı “Eylem” konulu SENDİKA ÜYELERİNE YAPTIĞI ÇAĞRI üzerine gerçekleştirilmiştir.
T.C.MERSİN İDARE MAHKEMESİ’nin
(Esas No: 2002–1295 Karar No:2003–

813) kararında;
“Bakılan davada; davacının, üyesi olduğu sendikanın yetkili kurullarınca alınan
karara uyarak kamu görevlilerinin içinde bulunduğu mali sıkıntıların kısmen
düzeltilmesi ve kamuoyunca bilinen bu
sıkıntıların yine kamuoyuna anlatılarak
desteğinin sağlanması amacıyla 1.I2.
2000 tarihinde yurt çapında gerçekleştirilen bir gün süreyle göreve gelmeme
eylemine katıldığı anlaşılmakta olup,
davacının sendikal faaliyet niteliğindeki
söz konusu fiilin 657 sayılı Anayasanın
125/C-b maddesinde öngörülen izinsiz
ve mazeretsiz olarak göreve gelmemek
fiili kapsamında değerlendirilmesine olanak bulunmamaktadır.
Bu durumda; davacının üzerine atılı olan
özürsüz olarak bir
gün göreve gelmeme
fiilinin sübuta ermediği anlaşıldığından,
söz konusu filinden
dolayı 1/30 oranında
aylık kesimi cezasıyla
tecziyesi yolundaki
islemde hukuka uyarlık
görülmemiştir.”
T.C. DANIŞTAY ONİKİNCİ
DAİRE’sinin
(Esas No: 2004/4643
Karar No: 2005/313)
kararında;
“Olayda, davacının
üyesi bulunduğu sendikanın yetkili kurullarınca alınan, üretimden gelen güçlerini
kullanma çağırışına uyarak 11.12.2003
tarihinde göreve gelmediği anlaşılmış
olup, davacının sendikal faaliyet kapsamında göreve gelmemesi fiilinin mazeret
olarak kabulünün gerektiği dolayısıyla
657 sayılı. Yasanın 125/C-b maddesi anlamında özürsüz olarak göreve gelmemek
fiilinin sübuta ermediği görülmüştür.
Bu durumda, disiplin suçu teşkil etmeyen
eylem nedeniyle davacı hakkında tesis
olunan işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda
verilen İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet görülmemiştir.”
Bu kararlara göre bırakın sevk eylemine
katılmayı 1 gün iş bırakılmasına sendikanın yetkili organlarınca karar alınması
halinde ceza verilmesi mümkün bulunmamaktadır.
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ÜDS’NİN ÜNİVERSİTELERİMİZDEKİ
ETKİLERİ VE SONUÇLARI
Akademisyenlerin yabancı dil bilmesinin
gerekliliği kuşkusuz tartışılmaz. Ancak
yabancı dil becerisi, akademik becerinin
önüne geçmemelidir.
Yabancı Dil, tıpkı bilgisayar öğrenimi
gibi içselleştirilmesi gerekir. Bilgisayar
da en az yabancı dil kadar önemli bir gereksinmedir. Ancak akademisyen bu gereksinme için dışardan gelen bir zorlama
olmaksızın, onsuz işlerin yürütülemeyeceğini bildiği için, ister istemez bilgisayarı öğrenmek durumunda kalmaktadır.
Keza, akademisyenlerin önüne konan
yabancı dil engeli yerine, daha ciddi bilimsel ölçütler getirilirse, kişiler yabancı
dil olmadan yayın yapılmasının zorluklarını bildikleri için dili öğrenmek zorunda kalacaklardır.
Dil sınavının akademik yaşamın başında, lisansüstü eğitim süreci içerisinde ve
sadece bir defa yapılmalıdır. Eğer bir engel konacaksa önceden konmalıdır. 12
yıl görev yapmış bir yardımcı doçenti bu
aşamadan sonra “yabancı diliniz yeterli
değil diye elemek” emek ve zaman savurganlığıdır.
ÜDS’nin üniversitelerdeki öğretim üyesi profili üzerinde çok ciddi etkileri
olmaktadır: Üniversitelerimizde öğretim
üyesi profilinde, tedrici olarak yardımcı
doçent kadrosunda giderek bir yığılma,
doçentlik kadrosunda ise giderek bir
daralma dikkati çekmektedir. Nitekim
2005 yılı itibariyle öğretim üyeleri içinde profesörler % 39, doçentler % 19,
yardımcı doçentler ise % 42 oranıyla
temsil edilmektedir. Metropol üniversiteleri (İstanbul, Ankara ve İzmir) ile
Anadolu Üniversitelerinin öğretim üyesi
profili karşılaştırıldığında ise, çok daha
farklı ve çarpıcı bir tablo ortaya çıkmaktadır: Metropol üniversitelerinde toplam
öğretim üye sayısının %50 si profesör,

Ali BALABAN
Türk Eğitim-Sen Isparta Şube Başkanı

%22’si doçent ve %28’ i yardımcı doçent iken, Anadolu Üniversitelerinde bu
oran; % 30’u profesör, %18’i doçent ve
%52’si yardımcı doçent olarak değişmiştir. Bu veriler Anadolu üniversitelerinde
görev yapan yardımcı doçentlerin akademik yükselmelerinde, yani doçentlik
kadrosunu aşmalarında çok ciddi gecikme ve zorlukların yaşandığı göstermektedir.
Yardımcı doçentlikteki yığılmanın olası
nedenlerini, doçentlik sınavında ön koşul olarak getirilen yabancı dil ve uluslararası yayın koşullarına bağlanabilir. Ancak, doçent adayının uluslararası yayın
yapmasına ayıracağı zaman ve enerjinin
önemli bir kısmını da ÜDS’ ye ayırdığı
dikkate alınırsa, ÜDS’nin daha belirleyici bir etmen olduğunu söylemek pek de
yanlış olmaz. Sonuçları itibariyle ÜDS,
yetişmekte olan akademisyen adaylarının kendi alanlarıyla ilgili bilimsel araştırmalarını askıya almalarının önemli bir
nedeni haline gelmektedir. Dil sınavının
aşılması halinde ise oluşabilecek geri kazanımlar, doçentlik ve özellikle de profesörlük kadrolarına atanmada zorlayıcı
bilimsel ölçütlerin olmayışı yüzünden
zaten istenilen amaca da ulaşmamaktadır.
Yabancı dil engelinin çok sayıda akademisyeni ilgilendirmesi ve başarı oranının
çok düşük olmasının bir sonucu olarak
da, konuyla ilgili yabancı dil öğretmeleri, dershaneler, kitap ve basım evleri açısından önemli bir rant oluşturmaktadır.
Üniversitelerde uluslararası yayınların
yapılmasında giderek bir artış olduğunun önemli bir nedeni, üniversitelerde
yardımcı doçent sayılarının artmasıyla
ilişkilendirmek gerekir. Zira doçent ve
özellikle profesörleri yayın yapmaya
zorlayan önemli nedenler olmadığı için

yayınları daha çok yardımcı doçentler
yapmaktadır. Dolayısıyla uluslararası
yayınlarındaki artış, yardımcı doçentlerin sayılarının artışıyla ilgilidir.
ÜDS’ye hazırlanmadaki yıllar süren zor
bir çalışma süreci ve bunun sonuçsuz
kalması durumunda kişinin kendisinden
veya çevresinden kaynaklanan içine düştüğü güvensizlik duygusu, karamsarlık
ve gelecek kaygısı, diğer yandan önemli
maddi kayıplar ve bunların kişinin ailesiyle birlikte yaşanır olması kişilerde derin psikolojik izler bırakmaktadır. Diğer
yandan ÜDS merkezli düşünmeden dolayı diğer akademik etkinliklerin askıya
alınması, kişinin eğitim-öğretimde şevk
ve motivasyonunu yitirmesine neden olmaktadır.
Türk Eğitim-Sen olarak yetkililere sesleniyoruz. YÖK’ün nitelikli öğretim üyelerine gereksiniminde doktora/sanatta
yeterlilik ve bilimsel kariyer edinen yardımcı doçentlere birikim ve deneyimleri
nedeniyle şans tanıması bir gelişme olacaktır. Doktoranın öğretim üyesi sınıfına
alınması ve yabancı dili her fakültenin
kendi bünyesi içinde, hizmet içi eğitimle
tamamlaması YÖK’ün çözümleyebileceği bir konudur. Öğrenciler açılan yeni
fakültelerin her alanında, derslerinde, laboratuarlarda doçent veya profesör görmenin sevinci içinde olacaklardır. Bilimde yetişmiş, kariyer edinmiş, ünlenmiş,
üretken, yardımcı doçentleri küstürmek
yerine, ilerlemelerine, öğrencilerine
yararlı olmalarına olanak tanınmalıdır.
YÖK, küçük bir değişiklikle bu yabancı
dil sorununu çözümleyip yardımcı doçentleri ÜDS engelinden kurtarmalıdır.
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HİZMETİÇİ EĞİTİMLERİMİZ MUŞ VE BİTLİS’TEYDİ.
28/04/2007 Cumartesi günü
Tatvan’da, 29/04/2007 Pazar günü Muş’ta hizmetiçi
eğitim semineri yapıldı. Seminerde; zaman yönetimi,
sendikal iletişim, sendikal
propaganda, beden dili,
motivasyon, takım çalışma-

sı, kurum kültürü konuları
işlenmiştir.
Bu seminerlere; Bitlis şube
ve Muş il temsilciliği yönetim kurulu üyeleri ile bu illere bağlı ilçe ve işyeri temsilcileri katılmışlardır. Seminere Genel Merkezimizi tem-

silen Genel Eğitim ve Sosyal
İşler Sekreterimiz Firdes IŞIK
ile Genel Mevzuat ve Toplu
Görüşme Sekreterimiz Seyit
Ali KAPLAN katılmıştır.
Sendikamız Hizmetiçi Eğitim Seminerleri devam edecektir.
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TÜRK EĞİTİM-SEN YALNIZ BIRAKMADI

Öğretmenim diyemedim mesleğime
Yazık ettiniz bütün emeklerime
Hakkımızı vermezseniz gidersiniz cehenneme
Ölüm bir gerçek amma, nasıl can vereceğiniz bin muamma
Öğretmen oldum diyemedim anneme,babama,sevdiğime
Diplomalı yoksul yazdırdınız hüviyetime
Sen beceremedin HÜSEYİN ÇELİK bırak git işi ehline
Ölüm bir gerçek amma, nasıl can vereceğiniz bin muamma
Bu, mağdur ettiğiniz ikiyüzbinin şiiri

Türk Eğitim-Sen 23 Nisan’da Zafer İÖO’nun eğitim çalışanları
ve öğrencilerinin yanındaydı.
Bir süre önce İzmir Konaktaki Zafer İÖO Kapadokya’ya gezi düzenlemiş bu gezi sırasında meydana gelen elim kazada 32 kişi
hayatını kaybetmişti.Bu acıdan sonraki ilk bayram kutlamasında İzmir 3 Nolu Şube Başkanımız Adnan SARISAYIN Zafer İÖO
daydı
Şube Başkanımız götürdüğü hediyelerle öğrencilerimizi sevindirdi.

Dört gözle bekler olduk artık seçimi

Okul Müdürü ve eğitim çalışanları göstermiş oldukları duyarlılık
için sendikamıza teşekkür ettiler.

Saltanatınız bitecek,olacaksanız oylarımızın esiri
Seçim bir gerçek amma, kazanacağınız bin muamma....

Genel Başkanımız Şuayip ÖZCAN ve Genel Mali sekreterimiz
Yaşar YENİÇERİOĞLU da kazayı duyar duymaz İzmir’e gelerek
okulu ziyaret edip acılı ailelere taziye ziyaretinde bulunmuştu.

TÜRK EĞİTİM-SEN İZMİR 3 NOLU ŞUBEDEN MADDE
BAĞIMLILIĞI VE SAĞLIKLI YAŞAM KONULU KONFERANSLAR
Türk Eğitim-Sen İzmir 3 No’lu Şube Başkanlığı Konak İlçesine
bağlı okullarda Bağımlılık ve sağlıklı yaşam konulu konferanslar
dizisi başlattı. Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Genetik
Profesörü Orhan TERZİOĞLU’nun hazırlayıp sunduğu bu konferanslarla öğrencilerin bilgilendirilmesi amaçlanmakta.
Bu faaliyetin ilk ayağı olarakta 03 Nisan 2007 günü saat 13.00
de Konak Vali Vecdi Gönül Lisesi’nde geniş katılımlı bir program düzenlendi..

BANU AVAR KONFERANSI
Türk Eğitim-Sen Kayseri 2 Nolu Şube’nin davetlisi olarak Kayseri’ye gelen TRT program yapımcısı Banu AVAR, “Banu Avar’la Avrasyalı Olmak” konulu bir konferans
verdi. 27.04.2007 Cuma günü saat 19.00’da gerçekleştirilen konferansta Avar konuşmasında şunları söyledi: “Batı ya da Amerikan Emperyalizm’ini yönlendiren güçler,
Afrika ve Asya’da bulunan enerji kaynaklarını elde etmek için her türlü çirkinliğe başvuruyorlar. Emperyalist güçler, bir ülkeyi sömürmek için özellikle sivil toplum teşkilatlarını ve üniversite örencilerini kullanıyorlar. İnsanları satın almanın yolu onları açlık
ve yokluğa mahvetmekten geçer. Önemli kuruluşlar özelleştirilme adı altında işlemez
hâle getirilerek insanlar, işsiz güçsüz bırakılmaktadır. Demokrasi adı altında ülkeler
işgal edilmektedir. Bizim yaptığımız gerçek bir seçim değildir. Yani biz, halkın vekilini
seçmiyoruz. Birileri, önümüze birilerini sunuyor, biz de seçtiğimizi zannediyoruz.”
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ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KURUM İDARİ KURULLARI TOPLANTISI
Türkiye Kamu-Sen Türk Eğitim Sen Kayseri 2 Nol’lu Şube Teşkilatlandırma Sekreterliği’nin 29.03.2007 tarih ve 2007/03/80
sayılı yazıları ve bila tarih ve 2007/05-09 sayılı gündem maddelerini teslimi üzerine, 04.04.2007 Çarşamba günü saat 14.
00 de Erciyes Üniversitesi Sendika Baş Temsilcisi Dr. Bayram
DURBİLMEZ ve Sendika Temsilcisi Adil ÖNEN ile Erciyes
Üniversitesi İşveren Vekili Genel Sekreter Sema Aslan ve Üniversite Temsilcisi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan ÖZSOY’
un katılımları ile Kurum İdari Kurul toplantısı başlamış ve
Gündemin 1. maddesine geçilmiştir.

5. Ek ders ücretlerinin geciktirilmemesi, zamanında ödenmesinin sağlanması hususunda görüşüldü;
Yapılan görüşmeler sonucunda; idareden dolayı bir gecikme
olmadığı, 2007 yılında bu konuda otomasyon çalışmalarının
devam ettiği ve mümkün olduğu kadar gecikmelere meydan
verilmeyeceği bildirildi.

büro tahsisi ile konu üzerinde görüşüldü;

6. Maaş ve ders ücretlerinin yatırıldığı banka tarafından üniversitemize verilen promosyonların çalışanlara dağıtılması hususunda görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucunda; Söz konusu
promosyonların, Üniversitemiz personeline yönelik sosyal faaliyetler, görevdeki başarıları nedeniyle ödüller vb. şeklinde geri
döndüğü, ayrıca promosyon konusunun bundan sonraki görüşmelerde dikkate alınacağı üzerinde görüş birliğine varıldı.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversite içerisinde uygun bir
büronun araştırılarak tahsisi hususunda görüş birliğine varıldı.

7. Engelli personelin çalıştıkları işyerlerine giriş ve çıkışlarını
kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması ile ilgili görüşüldü.

2. Sendika çalışmalarının üyelere ve bütün çalışanlara duyurulabilmesi için her fakülte ve yüksekokulda birer pano tahsisi
hususunda görüşüldü;

Yapılan görüşmeler sonucunda; Engelli personel ve öğrenciler
için gerekli tedbirlerin alındığı ve alınmaya da devam edileceği
bildirildi.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Her birimde duyuru asılmasının
uygun olmadığı, duyuruların tahsis edilecek büro yakınında bir
panoda ilan edilebileceği, Üniversitenin herhangi bir yerinde
yapılacak duyuru ya da ilanların Rektörlük onayına tabi olduğu
hususunda görüş birliğine varıldı.

8. Sendika İşyeri Temsilcilerinin sendikal izinlerini kullanmaları
için gerekli kolaylığın sağlanması hususu üzerinde görüşüld

1. Sendika için Erciyes Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bir

3. 2005/9138 karar sayılı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönetmelik gereğince, devlet memurunun üyesi
bulunduğu sendika temsilcisinin üyelerini kurulda temsil etmesi
hakkındaki maddenin Üniversitemizde de uygulanması hususu
görüşüldü;
Yapılan görüşmeler sonucunda; Erciyes Üniversitesi temsilcileri,
Üniversitemiz personelinin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 53. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan Yükseköğretim Kurumlan Yönetici Öğretim Elemanları ve Memurları
Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabi olup, disiplin işlemlerinin bu yönetmelik çerçevesinde yürütüldüğünü ve 2005/9138
karar sayılı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkındaki
Yönetmeliğe tabi olmadığı belirtildi.
4. Üniversitemizde yetkili olan sendikaya tören, toplantı, kutlama v.b, çalışmalarda protokolde yer verilmesi hususunda görüşüldü;
Yapılan görüşmeler sonucunda; bu konuda Vilayet protokolüne
uyulmasının uygun olacağı bildirildi.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Sendika İşyeri Temsilcilerinin
sendikal izinlerini birim amirlerinin uygun göreceği zamanlarda kullanmaları hususunda görüş birliğine varıldı.
9. Lojman Yönetmeliğine göre lojman tahsislerinde esas olan
oranlara uyulması hususunda görüşüldü.Yapılan görüşmeler
sonucunda, Lojman tahsisi konusunda, lojmanlarla ilgili yönetmelik ve yönergelerin dikkate alındığı ve alınacağı bildirildi.
10. Üniversite Hastanesindeki Aile Hekimliğinden idari personelin yararlandırılması, bu sağlanamazsa Başbakanlık Genelgesine göre personelin özel hastanelerden yararlandırılması hususunda görüşüldü.
11.Yapılan görüşmeler sonucunda: Tam teşekküllü Üniversitemiz Hastanesi içerisinde faaliyet gösteren Aile Hekimliği’nin
idari personeli de kapsaması için personel, araç gereç vb. kaynakların temini için çalışılmakta olduğu ve imkânlar ölçüsünde
en kısa zamanda bu uygulamaya geçileceği bildirildi.
12. Üniversitemiz idari personeli için Görevde Yükselme Sınavı
yapılması üzerinde görüşüldü.
Yapılan görüşmeler sonucunda; çalışmaların tamamlandığı ve
ilana çıkıldığı bildirildi.04.04.2007
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NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE !

Türk Eğitim Sen İstanbul 5 Nolu şube bünyesinde, Küçükçekmece ilçe başkanlığının düzenlediği “Emperyalistler Kıskacında Tehcir” konulu konferansın konuşmacısı Levon Dabağyan’dı. Eğitim çalışanları ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun katılım sağladığı
konferans, Küçükçekmece Öğretmenevi salonunda yapıldı. Konuşmasını “Ne mutlu Türküm diyene” diyerek bitiren Dabağyan
dakikalarca ayakta alkışlandı.
Osmanlı sınırları içindeki olaylara yabancılar taraf olamaz.
Ermeni yazar: “Emperyalist ülkelerin kışkırtmasıyla, geçmişte hem Türkler hem de Ermeniler acı olaylar yaşadı. Bu olayların müsebbibi o yılların egemen ülkeleri, yani emperyalistlerdi. Yaşanan olaylar için bütün Ermeniler suçlanamaz. Artık Türkiye’nin,
Anadolu coğrafyasında planları olan yabancıların oyununa gelmeden, Türk Ermenilerini yeniden bağrına basma zamanı geldi. Osmanlı bir Türk imparatorluğuydu ve Osmanlıya önemli hizmetleri geçmiş bir çok Ermeni vardı. Bunları unutmamak lazım. Türkiye
Cumhuriyeti devletine gönülden bağlıyız ve son nefesimize kadar da öyle kalacağız” dedi.
Öğretmenler daha bilinçli olmalı.
K.Çekmece ilçe başkanı Akın Yurdagülen: “Sözde soykırım iddiaları her yıl nisan ayında ısıtılıp ısıtılıp temcit pilavı gibi önümüze
sürülüyor. Toplumun bu konuda doğru yönlendirilmesi için öğretmenlerin daha bilgili ve uyanık olmaları gerekir” diye konuştu.
Türk Eğitim Sen hem yetkili hem de etkili sendikadır.
5 Nolu Şube başkanı Enver Demir: Eğitim çalışanlarının gerçek temsilcisi Türk Eğitim Sen, üyelerinin sosyal ve ekonomik kazanımlarının yanı sıra, milli hassasiyetlere önem veren bir sendikadır. Her yıl sözde soykırım iddialarıyla Türkiye köşeye sıkıştırılmak
isteniyor. Buna sessiz kalamadığımız için Sayın
Dabağyan’ı getirerek, bu konuda eğitim çalışanlarını bilinçlendirmek istedik. Bizi diğer sendikalardan ayıran en önemli özellik,
vatanın milletiyle bölünmez bir bütün olduğu ilkemizdir. Bu nedenledir ki; Türk Eğitim Sen öğünen, çalışan ve güvenen sendikadır” dedi.

“Sözde Ermeni Soykırımı ve Gerçekler”
11-Nisan-2007 tarihinde İzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü Rektörlüğünde “Sözde Ermeni Soykırımı ve Gerçekler” konulu düzenlenen konferansa
Şube Başkanımız Adnan SARISAYIN, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşyeri Temsilcimiz Kamil
GERS, İYTE temsilcimiz Ertan KESKİN, Ulusal
Eğitim Derneği İzmir Şube Başkanı Nural GÜRAN, 9 Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü Bölüm Başkanı Pr.Dr Ergün
AYBARS, İYTE diğer temsilcimiz Zafer ATEŞ, İYTE
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı
Pr.Dr.Acar SAVACI, Şubemiz Yönetim Kurulu
Basın ve Dış İlişkiler Sekreterimiz Ali ODABAŞ
katılmıştır.
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baştarafı 1’de

ŞUBELERİMİZLE İSTİŞARE TOPLANTILARIMIZ DEVAM EDİYOR
Türk Eğitim-Sen genel merkez yöneticileri bütün Türkiye’yi dolaşarak şubelerimizle istişare toplantıları yapıyor. Toplantılara şube
yöneticilerimiz, ilçe temsilcilerimiz, iş yeri temsilcilerimiz ve
arzu eden üyelerimiz katılıyor. Bu toplantılarda Türk Eğitim-Sen
olarak yapılanlar, verilen mücadeleler, mevzuattaki değişiklikler,
son gelişmeler, diğer meseleler ve sendikamızın duruşu anlatılıyor, durum değerlendirilmesi yapılıyor, 25 nisan eylemi ile ilgili
bilgiler veriliyor. Bu bağlamda şube yöneticilerimiz ve üyelerimizden gelen sorular, öneriler, eleştiriler alınıyor, rapor haline
getiriliyor ve genel merkezimizce değerlendiriliyor. Ayrıca basın
toplantıları ve yerel televizyonlarda programlar yapılarak bütün
eğitim çalışanlarına bilgiler veriliyor, sendikal bilincin artırılmasına çalışılıyor.
Eğitim çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği bu toplantılara ev sa
hipliği yapan bütün şubelerimize, ve üyelerimize teşekkür edi-

Sivas

yoruz. En son yapılan istişare toplantılarımız, Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Mustafa KIZIKLI ve Genel Mevzuat ve Toplu
Görüşme Sekreterimiz Seyit Ali KAPLAN’ın katılımlarıyla; Balıkesir, Edremit, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Gebze ve
Kocaeli şubelerimizde yapılmıştır.
Genel Sekreterimiz İsmail KONCUK ve Genel Basın ve Dış İlişkiler Sekreterimiz Talip GEYLAN’ın katılımlarıyla; Yozgat, Sivas,
Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Erzincan şubelerimizde toplantılar yapılmıştır.
Yurt genelinde istişare toplantılarımız devam edecektir.

Pasinler İlçe Temsilciliği Açılışı

Kelkit İlçe Temsilciliği Açılışı

Kırklareli

Edremit

Bayburt

Erzincan

Erzurum-2

Kelkit İlçe Temsilciliği Açılışı
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Sabri YALGIN
BERGAMA TEMSİLCİSİ

Bergama Öğretmenevi 498 YTL’lik vergi borcunu ödeyemeyince, Bergama Vergi Dairesi
ilginç bir işlem başlatarak bu borcu 2001 yılından bu güne kadar görev yapan müdürlere
paylaştırdı.

TÜRK EĞİTİM – SEN’DEN
EMNİYET TEŞKİLATI
MENSUPLARINA
KARANFİL

Buna göre şimdiye kadar görev yapan 6 müdüre 3500 YTL ile 180.000 YTL arasında değişen
miktarlarda ödeme emri gönderildi. Şu andaki müdür Murat Yıldırım dahil olmak üzere,
görev süreleri bitmiş olan Hasbi Tez, Ali Erdel, Kadir Uludağ, Hakan Ece ve İsmail Bülbül’e
gönderilen ödeme emirleri arkadaşlarımızı ve bizi oldukça şaşırtmış ve endişelendirmiştir.
Bu arkadaşlarımız tebligat doğrultusunda mal bildiriminde bulunmuşlar ve itiraz etmek için
yazdıkları dilekçeleri vermek istedikleri zaman ise 1 haftalık itiraz süresini geçirdikleri için
bu haklarını kaybettikleri gerekçesiyle dilekçeleri işleme konmamıştır.
MÜDÜRLER ZOR DURUMDA
Şu ana kadar görev yapan müdür arkadaşlarımızdan mal bildiriminde bulunmaları istenmiş
ve mallarına ihtiyati tedbir kararı konmuştur. Mal varlıkları her an haczedilebilir.
Ayrıca vergi kanunlarıyla, Millî Eğitim Bakanlığının kanun ve yönetmelikleri arasında farklılıklar olduğundan dolayı birtakım sıkıntılar yaşanmaktadır. Bir haftalık itiraz süresini kaybettikleri gibi.
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRÜNÜN YANLIŞ BEYANI
Sendika olarak bilgi almak amacıyla Bergama Vergi Dairesi’ne gittiğimizde vergi dairesi müdürü itiraz etme süresinin 1 ay olduğunu söylemişti. Acaba vergi dairesi müdürü bu konuya
hakim olmadığı için mi böyle söyledi, yoksa bunu kasıtlı olarak mı yaptı? Bunu anlamış
değiliz. Kendisi bu soruya cevap verecektir.
PEKİ SORUMLULAR KİM?
Vergi dairesinin böyle bir işlem başlatması anlaşılır gibi değil. Bu arkadaşlarımız kurumun
idari işlerini yapmakla görevli olan kişilerdir. Kurumun kâr ortağı olmadıkları gibi 657 Sayılı
Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan kişilerdir. Esasen görevleri başka kurumlarda
olup Öğretmenevinde geçici olarak fedakarca görev yapan kişilerdir. Eğer bu borç ödenecekse kanaatimizce sorumluluk kurum müdürlerinin olmamalıdır. Çünkü kurum müdürlerinin yetkileri sınırlı olduğu için sorumlulukları da sınırlı olmalıdır. Bergama Öğretmenevi
“M.E.B. Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı”na bağlı bir kurum olarak,
M.E.B.’in yayınladığı yönetmelik, yönerge, genelge ve talimatnameler doğrultusunda hizmet
vermektedir. Kapatılması kararının da bakanlığın sorumluluğunda olduğu bir kurumdur.
Kurum son 5 yıl sürekli olarak zarar etmektedir. Her 3 ayda bir düzenlenerek Bakanlığa
gönderilen gelir-gider raporlarıyla da bu sabittir.
Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığının 24/10/2005 ve 15/02/2007 tarihlerindeki yazılarına göre
“kurumun borçlarının ve zararının daha fazla artmaması için faaliyetlerinin durdurulması”
konusunda kapatılma onayının Valiliğin tarafından verilmesi gerektiği yönündeki yazılarının gereği yapılmamış.
Esasında böyle bir kurumun kapatılmasına razı olmamız asla mümkün değildir. Çünkü hem
Bergama’ya, hem de Dikili ve Kınık ilçelerine hizmet veren bir sosyal ve kültürel tesistir.
Ancak anlaşılacağı üzere sorumlular kurumun müdürleri değil başka makamlardır. Dolayısıyla bu sorunu halledecek olan makamların bir an önce harekete geçerek arkadaşlarımızı
bu sıkıntıdan kurtarmaları gerekmektedir.
BORÇ KİMİN?
Bahse konu olan borç 652 000 2958 vergi numaralı Bergama Öğretmenevi kurumunun
borcudur. Görev yapan / yapmakta olan müdürlerin borcu olamaz. Çünkü müdür olarak
görev yapan arkadaşlarımızın mükellefiyet ve borçlar anlamında herhangi bir kanunî sıfatları yoktur. Ve bu borç onlardan talep edilemez. Vergi dairesi böyle bir uygulamaya gitse
bile Millî Eğitim Bakanlığı bu yanlışlığı düzeltmeli ve müdür arkadaşlarımızın mağduriyetini
gidermelidir. Bu kuruma ödenek çıkararak bu borcun kapatılmasını sağlamalıdır. Biliyoruz
ki Bakanlık birçok öğretmenevine ödenek çıkarmıştır.
BAKANLIKTAN ÖDENEK ÇIKARILMALIDIR
Bergama Öğretmenevinin; Vergi Dairesi’ne, Tedaş’a, Belediye’ye, SSK’ya, esnafa,personele
yaklaşık 800.000,00 YTL borcu bulunmaktadır. Bu borcun kapatılması için de Millî Eğitim
Bakanlığı’ndan çıkarılacak yeterli miktarda ödeneğe ihtiyaç vardır. Böylece hem şimdiye
kadar görev yapan 6 müdür arkadaşımızın sıkıntısı, hem de Öğretmenevi’nde çalışan diğer
personelin sıkıntısı giderilmiş olacaktır.

Türk Eğitim – Sen Nevşehir Şubesi, Türk
Polis Teşkilatı’nın Kuruluşu’nun 162.
yıldönümü sebebiyle Nevşehir Emniyet
Teşkilatı Mensuplarına karanfil verdi.
Türk Eğitim – Sen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa UĞUR ve beraberindeki
yönetim kurulu üyeleri Nevşehir ilinde
görev yapan polislere Polis Haftası nedeniyle karanfil hediye ederek öğretmen-polis dayanışması örneği gösteren
eğitimciler 200 karanfil dağıttı..
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Türk
Eğitim – Sen Nevşehir Şube Başkanı
Mustafa UĞUR; “Ülkemizin insanlarının can ve mal güvenliğini, asayişini
tesis etmede önemli görev alan polis
teşkilatı mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Ülkemiz uğruna şehit düşen polislerimize de Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.
Nevşehir Emniyet Müdürü İsmail GÜZELDEMİRCİ ise yapılan bu ziyaretten
dolayı Nevşehir Emniyet Teşkilatı olarak mutluluk duyduklarını belirterek
Şube Başkanı Mustafa UĞUR’a teşekkür etti.
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MALATYA ŞUBE EMEKLİ ÖĞRETMENLERE
VEFA YEMEĞİ VERDİ
Malatya şube başkanı Ekrem ŞENOL konuşmasında; “Öğretmenlik
mesleğinin Peygamberlik mesleği” olduğunu vurgulayarak emekli
olan 51 öğretmene ödül töreni düzenledi. Törene Malatya Milli
Eğitim Müdürü Mehmet BULUT, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin GÜRKAN, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve çok sayıda
Türk Eğitim-Sen üyeleri katıldı.

BERGAMA’DA TİYATRO GÜNLERİ
21.04.2007 Cumartesi günü Antalya’da fotoğraf sergisi
açan KKTC eski Cumhurbaşkanı
Rauf Denktaş,aynı gün Türk Eğitim Sen Antalya 2 No’lu
şube başkanlığının daveti üzerine
Manavgat’a geldi ve kendi adı verilen Rauf Denktaş Asma
Köprüsünü inceledi.
Şube binamızda yöneticilerimiz ve üyelerimizle sohbet eden
Rauf Denktaş,basın mensup-larına ve bizlere şu açıklamaları yaptı:”Kıbrıs şu anda çok tehlikeli bir durumdadır.Rum
tarafı kırmızı çizgiyi ihlal etti.Türk askeri çıkacak,garanti
antlaşması ortadan kalkacak,Rumlar yerlerine dönecek.”
KKTC eski Cumhurbaşkanı, Kıbrıs meselesi konusundaki
değerlendirmesini şu şekilde
sürdürdü: “Türkiye’den gelenler Anadolu’ya geri dönecek,
üniter devlet kurulacak,Türklere,Ermenilere tanınan azınlık hakları verilecek ve bundan taviz verilmeyecek.

Türk Eğitim-Sen Bergama Temsilciliği 7/8/9 Mart 2007 tarihlerinde
“Türk Eğitim Sen Tiyatro Günleri” adıyla üç gün süren bir
tiyatro etkinliği düzenledi. Sponsorlar sayesinde ücretsiz olarak
düzenlenen bu etkinlik “Tiyatro İzlemeyen Kalmasın” sloganıyla
başlatıldı ve 5000’den fazla kişi izleme fırsatı buldu. Çocuklar
için “SÜT İLE MÜT”, yetişkinler için ise “MUM IŞIĞI” adlı oyunlar
EFSANE SAHNESİ tarafından sahnelendi ve izleyenler tarafından
oldukça beğenildi.

MENEMEN’DE NEVRUZ KONFERANSI
Türk Eğitim-Sen Menemen Temsilciliği 21 Mart 2007 tarihinde Nevruz Bayramı dolayısıyla bir konferans düzenledi. Menemen Lisesi
toplantı salonunda düzenlenen panele Ege Üniversitesi Türk Dünyası Enstitüsü akademik personeli konuşmacı olarak katıldı. Panel
yoğun bir öğretmen ve öğrenci katılımı tarafından ilgiyle izlendi.

Türkiye ve biz uzlaşmadan yana olduğumuzu ilan edip duruyoruz.Türkiye üzerinde baskı git-

TÜRK EĞİTİM SEN’DEN KONFERANS

tikçe artıyor ve uzlaşma istiyorsan Rumların kabul edeceği
şartları öne sür diyorlar.Kıbrıs meselesini hala Türkiye’nin
önüne engel olarak koyuyorlar,buna hakları yok.Bu kalleşliktir,

terdiği konferansın açış konuşması Antalya 2 No’lu şube başkanı Fethi Kurt tarafından yapıldı.Daha önce de “Sözde Ermeni

haksızlıktır ve düşmanlıktır.Kıbrıs meselesi Türkiye’nin
önünden alınmalıdır.Aksi takdirde çıkmaz ve tehlikeli bir
yoldayız.Sayın Başbakan Erdoğan ‘kazan kazan’ formülünü
uygulamaya devam edeceğini açıkladı.’Kazan kazan’ formülünün bugünkü fiili durumu tüm Kıbrıs’ın %100

Soykırımı”ile ilgili hem üyelerimize hem de öğrencilerimize
konferanslar veren Prof.Dr. İsrafil Kurtrcephe’nin

Rum olmasıdır.Kıbrıs Türkleri ve Türkiye Kıbrıs üzerindeki
haklarını korumakta ısrarcıdır.
Müzakerelerde var olan iki fiili öneri yapılmaktadır.Rum
bunu kabul etmezse , kabul edinceye
kadar biz yalvarır durumda olmayacağız.”
“ Annan Planı”na değinen Denktaş; Annan Planı’nın yanlış
olduğunu ifade ederek,Türkiye
üye olmadan Kıbrıs’ AB’ye üye yapmaya çalışıyorlar.Bu
yüzden de Anan Planı çok yanlıştır,diyerek sözlerini tamamladı.Kendi adının verildiği asma köprü önünde üyelerimizle hatıra fotoğrafı çektiren Dentaş
daha sonra Manavgat Şelalesini gezerek şubemizden ayrıldı.

Türk Eğitim Sen Antalya 2 No’lu
Şube Başkanlığı düzenlediği
konferans 28 Nisan 2007 tarinde saat 20:00’de Özel Akdeniz
Başarı Kolejinde gerçekleştirildi.
Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih
Bölüm Başkanı Prof.Dr.İsrafil
Kurtcephe’nin konuşmacı olarak
katıldığı“Geçmişten Günümüze
Cumhuriyet”
konulu konferansa çok sayıda
davetli ve üyemiz katıldı.Yerel
basın mensuplarının da ilgi gös-

konuşması
üç
saat
sürdü.Osmanlı
Devletinin
yıkılması,cumhuriyetin ilanı ve
günümüze kadar olan tarihi
gelişmeleri çok güzel ifade eden
konuşmacı, konferansın sonunda arkadaşlarımızın sorularını
cevapladı. Siyonistlerin cumhuriyete yönelik faaliyetlerine dikkat çekildi.Konferans davetlerimizi hiç geri çevirmeyen
Sayın İsrafil Kurtcephe’ye , Özel
Akdeniz Başarı Koleji Yönetim
Kurulu ve Okul Müdürüne çok
teşekkür ederiz.
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ASLANLAR VE ÇAKALLAR
1992 yılında birtakım insanlar,adına
sendika
dedikleri,özünde
memurun özlük haklarını savunmak olması
gerekirken;yasadışı-bölücü örgütle işbirliği yapan bir teşkilat kuruldu.Sessiz atın
çiftesi sert olur hesabıyla,bir müddet sessiz kaldı bu grup.
Önce Eğitim-Sen, Mazlum –Der gibi
amacının ne olduğu ve iddia ettikleri gibi
kendi fikirleriyle taban tabana zıt olan insanlarla biraraya geldiler Diyarbakır’da.
Toplantılara katılıp altına imza koydular
hiç de yüzleri kızarmadan.YORUMSUZ
olarakaylık bültenlerimizde yayınladık.
Sustu kaldılar.Gık bile diyemediler.Yanlış yaptılar yanlış.Her yanlışlarında kendilerine gelmeleri için bir dürtükledik.
Her dürtüklediğimizde yumru böceği
gibi başlarını karınlarına gömüp sessizce
yumuldular.
Açıldılar zaman geçince.Tam kendilerine uygun bir ortam,uygun bir iktidar
geçince başa,aslan oldular birden,tilki
kurnazlığıyla.15 yıldır sinsice yaptıkları planlara bir de karalama,yalanlama
gibi süslemeler yaptılar. Her gittikleri okulda 15 yıldır bıkmadan usanmadan “Türk Eğitim- Sen’den istifa
et bize gel”propagandasından başka birşey yapamadılar.Ancak; ne zaman ki AKP hükümetinin yaptıklarını
eleştirmeyen,AKP yanlısı olduklarını hatırlatan arkadaşlarımıza da “Ne alakası
var hocam”demekten başka birşey diyemediler. “Eskiden ben de o sendikaday-

Gülay KAHVECİ
MALATYA KADIN KOMİSYONU ÜYESİ

dım ama ayrıldım.”Demeler başlar sonra.
“Peki neden ayrıldınız?”sorusu sorulunca
da “İşte” demekten başka cevapları yoktur bunların.İşte;çünkü hükümet şu anda
üyesi bulunduğu sendikadan yana işlemektedir.Sebep bunlardır Türk EğitimSen’den ayrılmasına.Bizler yaptıklarını
unutmadık bunların.Kamu çalışanlarını
hükümete pazarladılar arsızca.Promosyonun %75’ini almışken %50’sini bağışladılar 24 Kasım günü.Sanki babalarının
mallarını bağışlıyorlardı.
Gittikleri okullarda söylemlerinde hükümetle yapılan görüşmelerde masayı terk
ettiğimizden bahsediyorlar hep.Birtakım
davaları kendilerinin açtıklarını ve kazandıklarını söylüyorlar.40+40 dan bahsediyorlar.Denge tazminatından bahsediyorlar.Bunlardan bahsediyorlar da %25 lik
zamdan memuru %2 lere % 4 lere mahkum ettiklerinden bahsetmiyorlar.Yasadışı bölücü örgüt üye toplantılarına imza
attılar,ülkeyi bölmeye çalıştılar olmadı.
Şimdi öğretmenler odasını bölmeye çalışıyorlar.Uzman öğretmen, aday öğretmen, vekil öğretmen ,başöğretmen,4855
öğretmen,sözleşmeli öğretmen diye.Yaptıklarını anlatıyorlar utanmadan; ya neleri yapamadıklarını, kimlerin yaptıklarını
kendilerine mal ettiklerini neden anlatmıyorlar.İktidar son günlerini yaşıyor
adeta.Yüzme bilmeyen çocuk misali çırpınıyor suyun içinde.Bir yandan kendilerini kurtarmak için uydurma,asılsız-astarsız konuşmalar yapıyorlar.Diğer yandan da Memur-Sen’den destek arıyorlar

okullarda.Uzun süredir yeni üye kaydı
yapamadıkları gibi;harıl harıl üyeleri istifa etmektedir.Çalmaya alışmış hükümeti
gibi Türk Eğitim-Sen’den üye çalmaya
çalışıyorlar.Bunu yaparken bir yandan
da,meselesi memurun özlük haklarını
kazanma koruma meselesi olmalıyken;
tutturmuşlar 4/C ve başörtüsü diye bir
dımbırtı gidiyorlar.
Niye şikayet ediyorsunuz ki;sizin hükümetiniz yapmadı mı 4/C leri 4/B
leri?Hani iktidara gelirse başörtüsü sorunu kalmayacaktı? Ne oldu? Neden
çarkettiniz?Çalışanlara böyle söyleyerek
onların dini duygularını suistimal ederek
üye yapmadınız mı? Memurun meselesi 4/C lerle başörtüsü ile bitmiyor.Unutmayınız ki yalan söyleyenlerin güçlü bir
hafızaya ihtiyaçları vardır.Memurun karnı aç, memur onurunu yitirmiş, sus pus
olmuş.Kabineniz “Kervan yürür” diyor
da sizlerden çıt çıkmıyor.Gün geldi yaklaştı.
Güneş ufukta kırmızı yüzünü gösteriyor.
Az kaldı doğmasına.Yarasa misali ışığı
görünce mağara arayacaksınız gizlenmek için.Bizler yıllarca;ama onurlu bir
mücadele verdik.Yanlış yapmadık.Başkalarının yanlışları ders oldu bizler için.
Yetkili olarak,masaya hak almaya oturduk.Onurumuzun rencide edildiği, hakkımızın gasp edildiği bir yeri,onurluca
terk ettik.Aslan olduk,aslan payı aldık.
BİZİM ARTIKLARIMIZLA YETİNEN ÇAKALLARA DERS OLSUN....

FARZ OLDU
Gemi almış oğlu, villa yapmış babası,
Oldunuz içimizde kocaaa yürek yarası,
Harcayın,yiyin,semizleşin;para kimin parası,
Gideceksiniz buralardan,gitmeniz farz oldu.

Sen,ben,o,hepimiz bir olmuşuz,
Haksızlıklarınızla gırtlağa kadar dolmuşuz,
Geçmiş hükümetleri sandıklarda boğmuşuz,
Gidin artık buralardan, gitmeniz farz oldu.

“Kervan yürür” dediniz utanmadan,
Yaptığınız soygun bini aşmadan,
Mısırı görünce utanmadan,kızarmadan,
Gidin artık buralardan,gitmeniz farz oldu.

Kendinize uygun,sizin gibi bir sendika kurdunuz,
Hak,hukuku tanımayıp;sağ gösterip sol vurdunuz,
Çalışanı yüzde ikilere,dörtlere mahkum koydunuz,
Gideceksiniz buralardan, gitmeniz farz oldu.

Öğretmenler haftada 3 gün çalışmıyor!
Üç kuruş maaşını denkleştirmeye alışmıyor,
Her gün bir gaf yapmanıza artık şaşırmıyor,
Gideceksiniz buralardan, gitmeniz farz oldu.

Geçmişine bir bak neler görüyorsun,
Sendikalı yürür,sen “kervan yürür” diyorsun,
Kayış koptu, sabır tükendi, pil bitti biliyorsun,
Gidin artık buralardan, gitmeniz farz oldu.
Gülay KAHVECİ
Malatya Kadın Komisyonu Üyesi
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IRAKTA BİR TÜRKMEN
leden sonra lise öğrencilerine “SÜT KARDEŞLER” adlı oyun sunuldu.
Yaklaşık 2000 öğrenci komedi türü oyunları izledi.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Çan İlçe Temsilcisi Mustafa ENGİN
şunları söyledi; “Tiyatro insana kişilik ve kimlik kazandıran en önemli sanat dallarından biridir.Tiyatroya gereken önemin verildiğinde
sağlıklı bir neslin yetişmesinde önemli mesafeler alınacaktır.Ancak
günümüzde tiyatro, bir hayat tarzı haline gelmediği veya aileler tiyatronun önemini yeterince fark edemediği için çocukların gelişiminde
karşılaşılan olumsuzluklar gün geçtikçe artmaktadır.

Türk Eğitim-Sen’in kuruluşunun 15.yılı münasebetiyle Çan temsilciliğimiz “IRAKTA BİR TÜRKMEN” adlı tiyatro oyunu sahneledi. Programa İlçe Kaymakamı Ahmet ÜMİT Çanakkale Kamu-Sen temsilcileri,
Türk Eğitim-Sen yönetim kurulu üyeleri, MHP il başkanı ve yönetimi,
Tapu Kadastro il müdürü, Kıyı emniyet müdürlüğü personeli, Çan’daki
Kamu çalışanları, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve çok sayıda halkın katılımı oldu.Ezine Belediye Başkanı M.Kemal CENGİZ,
Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan AKYILDIZ,Türk Eğitim-Sen Genel
Başkanı Şuayip ÖZCAN telgraflarıyla çalışmalarımızı tebrik ettiler.

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günüydü. Tiyatrosuz olmaz, çünkü tiyatrosu olan bir ülkede kötülükler, çirkinlikler, yanlışlıklar sürüp gitmez.
Ayrıca tiyatro insana değer veren bir sanattır. Seyirci olmadan tiyatro
da olmaz.
Yetkili sendika olarak biz bu sosyal ve kültürel faaliyetlere önem vermekteyiz. Bu sebeple bu tür etkinliklerimizle sizlerle buluşuyoruz.
Hızla büyüyen bir sendika olarak sosyal ve kültürel etkinlikleri sizlere sunma açısından kendimizi sorumlu hissediyoruz.
Bize bu tiyatronun öğrenciye ve halka sunulmasında yardımcı olan
sayın kaymakamımıza, Tiyatro’yu sunan İzmir Kültür Sahnesi İsmail
GÜLNAR tiyatrosu ve ekibine, Okul müdürlerine ve değerli öğrencilerimize, programa katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.”

Gündüz sabah ilköğretim öğrencilerine “UYANDIRMA SAATİ”, öğ-

YAĞMURLU HAVADA MUHTEŞEM MİTİNG;

‘’KERKÜK TÜRKTÜR TÜRK KALACAK’’
Ankara’da Irak Türkmen Cephesi tarafından Kerkük mitingi
düzenlendi. “Irak Türkmen
Cephesi 12 yaşında, şimdi
Kerkük için yürüyor” sloganı
ile gerçekleştirilen mitinge;
yağmur altında olmasına rağmen, genç, yaşlı, çocuk herkes katıldı. Ankara’ya yakın
illerden gelen Türk Eğitim-Sen
yönetici ve üyeleri de büyük
bir kalabalıkla mitinge destek

verdiler.
Tandoğan Meydanında gerçekleştirilen mitingte; Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Şuayip
ÖZCAN, Genel Sekreter İsmail KONCUK, Genel Mali Sekreter Yaşar YENİÇERİOĞLU ve
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Mustafa KIZIKLI hazır
bulundu. Türk Eğitim-Sen Şubeleri de mitinge destek verdi.

Dünyanın dikkatini Kuzey
Irak’ta yaşanan gelişmelere
çekmek, Iraklı Türkmenlerin
sorunlarına çözüm bulmak ve
Türkmenlerin yaşadığı zulümlere “dur” demek amacıyla
düzenlenen büyük mitinge ilgi
büyüktü. Tandoğan’da herkes,
ellerinde Türk bayrakları ile
Türkmenler için tek yürek, tek
ses oldu.
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UYGULAMALAR VE GERÇEKLER
Bu ülkede yapılanı korumak ve ayakta tutmak oldukça güçleşmiştir.
4688 sayılı sendikalar yasasının 25. Maddesinde şöyle denilmektedir. “Hedef kitlenin %5’ini üye yapamayan sendikalar
aidat toplayamazlar.”Bu hüküm sendika
enflasyonunun doğmaması için son derece
önemli idi. Ancak Hükümetimiz 5198 sayılı bir yasa ile bu hükmü özel maksatlarla
kaldırmıştır.
Peki sonuçta ne olmuştur?
- Türkiye’de çanta sendikacılığı başlamıştır.
- Eğitim çalışanları bölünmüştür.
- Tuzağı kuranlar hayrını görsünler diyeceğim ama diyemiyorum.Çünkü tuzak geri
tepmiştir.
Türkiye’de Kamu-Sen ve bağlı sendikalar
olarak kafamızda ve gönlümüzde, Devletimizle, Milletimizle, Dinimizle ve Tüm
Dinamiklerimizle, hiçbir problemimiz yoktur.Ancak Türkiye’nin en büyük sendikası
olarak yanlış yapan hükümetle, hükümetlerle keyfi ve hukuksuz uygulama yapan
bürokratlarla ve görevlilerle mücadelemiz
devam edecektir.
Çünkü bu devlet keyfilikler devleti değil,
hukuk devletidir.Bizlerde uygulamaların
muhatabı olan milletiz.
Türk Eğitim Sendikası olarak;

Ş.Mehmet ARICA
Türk Eğitim-Sen Elazığ Şube Başkanı

- Üniversitelerde görevde yükselme sınavı
yapılamamıştır. Neden? Kuruluş ve geliştirme ödeneğinden memurlar yararlandırılamamaktadır. Neden?
Milli Eğitim Bakanlığında personele verilen
giyecek yardımı ihalelerindeki komiklikler
ne zaman giderilecektir.Bu bedel neden
nakit olarak personele ödenmez?
Örneğin, Aynı destek personeli alınacak
eşya karşılığı bir kurumda 120,00 YTL alırken, diğer kurumlarda %60 kırım yapılmaktadır.
Bu sebeple de uygulamada sıkıntılar ve
yanlışlıklar vardır.Neden?
- Her yılın, eğitim ve öğretim yılının başında öğretmen arkadaşlarımıza verilen
“Eğitim öğretim ödeneğinin” personele de
verileceğini Kurum İdari Kurul Kararlarında
Bakanlık olarak imzaladınız. İmzanın üzerinden beş ay geçmesine rağmen kolunuz
kıpırdamıyor. Neden?
- Bu ülkede çalışan destek personelinin(Hi
zmetli,memur,şoför,teknisyen v.s.) hala atama ve tam manası ile görev yönetmeliği
yoktur. Neden?Bunlar üvey evlatlar mıdır?
Örneğin;Arıcak’ta memur veya hizmetli
olarak göreve başlayan bir arkadaşımız,
Arıcak’tanmı emekli olacaktır?
Yoksa milletvekili veya siyasilerin önünde
şahsiyetini ayaklar altına mı alacaklardır?

- Kimsenin hakkına el uzatmayız, ancak
hakkımızı da yedirmeyiz.

- Kamuda risk taşıyan şoför ve benzeri personeli sigortalı yapmak konusundaki sözünüzü ne zaman yerine getireceksiniz?

- Torpilli, adam kayırmayı gaflet ve dalalet
sayarız.

Öğretmen arkadaşlarımızın durumu ise
ayrı bir problem yumağıdır.

- Makam vaatleri ve baskı ile üye toplamayı
ahlaksızlık olarak görürüz.

- 2007/19 nolu ek ders ücreti genelgesine
göre öğretmen olarak hastalanma, rahatsız
olma hakkımız yoktur. Şayet bir gün hastalanırsanız 7 saat ek ders ücretiniz kesilir.İki
gün göreve gitmezseniz 14 saat ücretiniz
kesilir ve ödeme yapılmaz.

- Hükümetleri kullanarak, baskı ve soruşturmalarla makam boşaltmayı, yandaş atamayı zulüm sayarız.
- Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğuna
inanırız.Hukuku yok sayarak keyfi davrananlarında bir gün hukuka hesap vereceğine inanırız.
Buraya kadar “uygulamalar ve gerçekler”
başlığına bir örnekle açıklama getirmeye
çalıştık. Şimdi ise olumsuz, eksik ve yanlış
gördüğümüz diğer konuları anlatmak istiyoruz.
- Güçlü Bakanlar bütçe kanunu yapılırken
kendi personellerine ek tazminatlar çıkartarak, problemlerini bir nebze gidermişlerdir.Bu tazminatlardan kimler yararlanamamıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerin
idari personelleri. Şimdi soruyorum bu kesim üvey evlat mıdır? Bu uygulama sosyal
hukuk devletine yakışır mı? Bir ülkede çalışanların ücretleri bakanlara göre ayarlanır
mı?

Bu dayatmanın anlamı şudur. Öğretmenlere güvenmiyoruz. Öğretmenlerin eksiksiz
derse girmeleri için alacakları ücreti keserek tedbir almak gerekir diye düşünülmüştür. Kısaca geçim derdinden vurarak en
çözümün bulunduğu zannedilmiştir. Yapmayın beyler. Öğretmenler geleceğin teminatıdır. Bu teminatın mensuplarını açlıkla
çalışmaya tabi tutmayınız. Bizim karşı olduğumuz, Devletin gelirinin adalet ölçüleri
ile dağıtılmamasıdır.
- Ayrıca Palu’da görev yapıyorsunuz. Sınav
için sabah saat 05.00’te kalktınız, 70 km
mesafe katettiniz. Sorularınızı hazırladınız,
sınıfınıza gittiniz, öğrenciyi beklemeye başladınız. Ancak öğrencileriniz sınava gelmedi. Bakanlığımız diyor ki; öğrenci gelmedi
sayın hocam sana ücret ödemiyorum. Alın
sizlere, hak, hukuk, adalet.
- Ek ders ücretlerimiz zamanında öden-

miyor. Neden? Nedenini söyleyelim. Öğretmenin ek ders ücretleri üzerinde bankaların ipoteği ve rantlar vardır da ondan.
Bankaların,”benimle ücret ödeme anlaşması yaparsanız, bankama EFT emri geliş
saatinden 48 saat sonra ücretleri öğretmenlerin hesabına aktarırım.”maddesinin imzalanmasıdır. Devlet ise bir günlük gecikmeler için faiz uygulayarak alacağını eksiksiz
tahsil edebiliyor. Alın size sosyal devlet.
- Banka promosyonlarında, Türkiye genelinde bir dağıtım sistemi ne yazıktır ki yoktur. Birçok ilde sendikalar gözlemci olarak katılıp okul aile birliği ve öğretmenler
kurulunda seçilen 5 kişilik bir yönetimle
bu işi yürütürken, yani teklif mektubunun
dağıtımından, sözleşmenin imzalanmasına ve paranın okul aile birliği aracılığı
ile öğretmenlere dağıtılırken, birçok ilde
bu işlemden ne sendikaların ne okul aile
birliklerinin ne de öğretmenlerin haberleri olmamaktadır. Bu yöntem bir problemin
çözümü için yeterli değildir.
- Birçok il promosyonları peşin olarak hak
sahiplerine ödenirken,bazı illerde anlaştığı
yıl sayısına göre, ikişer, üçer hatta dörder
taksitler halinde ödemektedir. Yani her yıla
ne düşüyorsa o miktarı ödemektedir.
-Sağlık giderlerimiz ve geçici görev yolluklarımız zamanında ödenmemektedir. 6-7
ay harcamalarımızı tahsil edemiyoruz ve
bu konuda sadece lütfen diyoruz.
- Sağlık Meslek Liseleri Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiş, ancak bu okullardaki
idareci arkadaşlarımızın idarecilik problemleri hala çözülememiştir. Neden?
- Emeklilerimiz ise herhalde musalla taşında hatırlanacaktır.
-Bakanlığımız tarafından öğretmenlerin hiçte az maaş almadıklarından söz edilmektedir. Matematik Biliminin dili yalan söylemez. AB ülkelerinde bir öğretmen yıllık
35.000-40.000 dolar alırken TÜRKİYE’DE
öğretmen ortalama yıllık olarak 7.5008.500 dolar almaktadır. AB ile kıyaslamak
elbette ki mümkün değildir. Maaşımızı yoksulluk sınırının üzerinde veremiyor iseniz
hiç olmazsa gururumuzu kırmayınız.
Bizler elbette ki salt ücret anlayışı ile çalışmıyoruz. İdeallerimizi, hedeflerimizi ve
ülkenin geleceğini omuzlamak durumunda
olan öğrencilerimizi yetiştirmek boynumuzun borcudur. Bu idealimiz bizimle mezara kadar gelecektir. Lütfen ülkenin gelirini
adaletle paylaşınız. Saygılarımızla.
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VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI
MAYIS AYI VEFAT EDENLER
1- Adana 1 nolu şube üyelerinden Songül
TOSUN’un annesi vefat etti.
2- Adana 1 nolu şube üyelerinden Mustafa
ALİŞAN’ın babası vefat etti.
3- Adana 1 nolu şube üyelerinden Yıldız
RÜŞVANOĞLU’nun annesi vefat etti.
4- Adana 1 nolu şube üyelerinden Bilge
SATAR’ın abisi vefat etti.
5- Adana 1 nolu şube üyelerinden Ali
ÖKSÜZ’ün kayınvalidesi vefat etti.
6- Ankara 5 nolu şube üyelerinden Zeki EREL’in
annesi vefat etmiştir.
7- Ankara 5 nolu şube üyelerinden Fuat
METİN’in babası vefat etmiştir.
8- Ankara 5 nolu şube üyelerinden İpek ZENCİR in babası vefat etmiştir.
9- Ankara 5 nolu şube üyelerinden Fatma
ÜNVER’in babası vefat etmiştir.
10- Ankara 5 nolu şube üyelerinden Ülkü
BİLGİÇ’in kayınvalidesi vefat etmiştir.
11- Ankara 5 nolu şube üyelerinden İrfan ER’in
annesi vefat etmiştir.
12- Antalya 1 nolu şube üyelerindenden Adil
Ateş’in oğlu Davut Ateş vefat etmiştir.
13-Antalya 1 nolu şube üyelerinden Mustafa
Karataş’ın annesi Gülsüm Karataş vefat etmiştir.
14-Antalya 1 nolu şube üyelerinden Mustafa
Kayacan’ın babası vefat etmiştir.
15-Antalya 1 nolu şube Basın ve Dış İlişkiler
Sekreterimiz Alişan Coşkun’un annesi vefat etmiştir.
11-Antalya 1 nolu şube üyelerinden Serpil
Mergen’în babası, Yüksel Öztürk’ün .
Kayınbabası vefat etmiştir.
12- Antalya 2 nolu şube üyelerinden Hasan
BAYKARA’nın babası vefat etmiştir.
13- Antalya-2 nolu şube üyelerinden Mustafa
SARIÖZ’ün babası vefat etmiştir.
14-Antalya 2 nolu şube üyelerinden Levent
BERBEROĞLU’nun babası vefat etmiştir.
15-Antalya 2 nolu şube üyelerinden Bayram Ali
AYDİLEK’in babası vefat etmiştir.
16-Antalya 2 nolu şube üyelerinden A.Rıza
GÖNÜLLÜ’nün annesi vefat etmiştir.
17-Antalya 2 nolu şube üyelerinden Nejla-Atilla
YILDIRIM’ın babası vefat etmiştir.
18-Antalya 2 nolu şube üyelerinden Emrullah
KALAYCI’nın babası vefat etmiştir.
19-Antalya 2 nolu şube üyelerinden Burhan
ULU’nun babası vefat etmiştir.
20-Antalya 2 nolu şube Eğitim ve Sosyal İşler
Sekreteri Sebahattin BAŞKAYA babaannesini
kaybetmiştir.
21-Antalya 2 nolu şube üyesi Tahsin AKPINAR
kayınpederini kaybetmiştir.
21-Antalya 2 nolu şube üyesi Bekir GÜLEÇ babasını kaybetmiştir.
22-Antalya 2 nolu şube üyesi Nimet EROL babasını kaybetmiştir.
16-Bursa 2 nolu şube üyelerinden Fatih
GÖLLÜ’nün abisi vefat etmiştir.
17-Bursa 2 nolu şube üyelerinden İkramettin
ASLAN vefat etmiştir.
18-Bursa 2 nolu şube üyelerinden Bahri
DEMİR’in annesi vefat etmiştir.
19-Bursa 2 nolu şube üyelerinden Sezgin SARI
vefat etmiştir.
20-Bursa 2 nolu şube üyelerinden Ahmet
ŞİMŞEK’in babası vefat etmiştir.
21-Bursa 2 nolu şube üyelerinden Bünyamin
AŞIK’ın kayınvalidesi vefat etmiştir.
22-Bursa 2 nolu şube üyelerinden Altan
ÖZGÜR’ün babası vefat etmiştir.
23-Bursa 2 nolu şube üyelerinden Şaban KORKUT vefat etmiştir.
24-Bursa 2 nolu şube üyelerinden Muzaffer
AKGÜL’ün babası vefat etmiştir.
25-Bursa 2 nolu şube üyelerinden Mehmet
YAZAR’ın annesi vefat etmiştir.
26-Bursa 2 nolu şube üyelerinden Doğan
UÇAN’ın eşi vefat etmiştir.
27-Çankırı şubesi üyelerinden Hasan DAYI’nın
babası vefat etmiştir.
28-Eskişehir
şubesi
üyelerinden
Recep
ŞAHİN’in babası vefat etmiştir.
29-Hatay 2 nolu şube üyelerinden Mehmet
TANYILDIZ’ın babası vefat etmiştir.
30-Hatay 2 nolu şube üyelerinden Musa
KEKİLLİ’nin kayınvalidesi vefat etmiştir.
31-Hatay 2 nolu şube üyelerinden Tahsin
BAŞTUĞ’UN annesi vefat etmiştir.
32-Hatay 2 nolu şube üyelerinden Halil
DOĞAN’ın kayınbabası vefat etmiştir.
33-Isparta şubesi üyelerinden Ali DEMİRKOL’un

babası vefat etmiştir.
34-Isparta
şubesi
üyelerinden
Turgut
ERMUMCU’nun
kayınpederi,Nuray
ERMUMCU’nun babası vefat etmiştir.
35-İzmir 3 nolu şube üyelerinden Nilgün
KARSLI’nın kardeşi vefat etmiştir.
36-İzmir 3 nolu şube üyelerinden Mehlika Gamze ÇALIK’ın babası vefat etmiştir.
37-Kayseri 2 nolu şube üyelerinden Ömer
SÖNMEZ’in dayısı vefat etmiştir.
38-Kayseri 2 nolu şube üyelerinden Murtaza
İŞÇİ’nin babası vefat etmiştir.
39-Kayseri 2 nolu şube üyelerinden Ezedin
TURGUT’un kayınvalidesi vefat etmiştir.
40-Kayseri 2 nolu şube üyelerinden Hasan Cahit
İKİLER’in dayısının oğlu vefat etmiştir.
41-Kayseri 2 nolu şube üyelerinden Lütfi
KÖKŞEN’in dayısı vefat etmiştir.
42-Kayseri 2 nolu şube üyelerinden Yaşar
BOSTANCI’nın kaynı ve bacanağı vefat etmiştir.
43-Kayseri 2 nolu şube üyelerinden Mustafa
KILINÇ’ın abisinin oğlu vefat etmiştir.
44-Kayseri 2 nolu şube üyelerinden Vedat
GÖRÜRYILMAZ’ın halası vefat etmiştir.
45-Kayseri 2 nolu şube üyelerinden Ayhan
TÜMER’in babası vefat etmiştir.
46-Kayseri 2 nolu şube üyelerinden Arif
EŞKARA’nın halası vefat etmiştir.
47-Kayseri 2 nolu şube üyelerinden Doç.
Dr.Atabey KILIÇ’ın babası vefat etmiştir.
48-Kayseri 2 nolu şube üyelerinden Nihat
BAHADIR’ın eşi vefat etmiştir.
49-Kayseri 2 nolu şube üyelerinden Prof.Dr.Saim
ÖZDAMAR’ın babası vefat etmiştir.
50-Kayseri 2 nolu şube üyelerinden Mehmet
DEMİR’in babası vefat etmiştir.
51-Kırıkkale
şubesi
üyelerinden Yahya
ERBULUT’un annesi vefat etmiştir.
52-Kırıkkale şubesi üyelerinden Arslan
TOSUN’un annesi vefat etmiştir.
53-Kırıkkale şubesi üyelerinden Süleymen
YILDIZ’ın annesi vefat etmiştir.
54-Kırıkkale
şubesi
avukatı
Gökhan
COŞKUN’un annesi vefat etmiştir.
55-Kocaeli 1 nolu şube üyelerinden Hikmet
YILDIZ’ın annesi vefat etmiştir.
56-Kocaeli 1 nolu şube üyelerimizden Nurten
TEKİN’in babası vefat etmiştir.
57-Kocaeli 1 nolu şube üyelerimizden Mustafa
AKBIYIKOĞLU’nun babası vefat etmiştir.
58-Kocaeli 1 nolu şube üyelerimizden Abdurrahman KAYABAŞ’ın ağabeyi vefat etmiştir.
59-Kocaeli 1 nolu şube üyelerinden Yılmaz
ÇETİNKAYA’nın babası vefat etmiştir.
60-Konya 1 nolu şube üyelerinden Süleyman
KARADENİZ’in kayınpederi vefat etmiştir.
61-Konya 1 nolu şube üyelerinden Tahir DEMİRCİOĞLU’
62-Mersin 2 nolu şube üyelerinden Ayhan
ÇETİN’in babası vefat etmiştir.
63-Mersin 2 nolu şube üyelerinden Murtaza
ALKAN’ın kayın validesi vefat etmiştir.
64-Mersin 2 nolu şube üyelerinden Ziya
KARAKÜLAHLI’nın annesi vefat etmiştir.
65-Nevşehir şube başkanı Cemil ERKUL’un
kızkardeşi vefat etmiştir.
66-Nevşehir
şubesi
üyelerinden
Celal
EVYAPAN’ın kayınpederi vefat etmiştir.
67-Ordu
şubesi
üyelerinden
Nurcan
TÜRKELİ’nin babası vefat etmiştir.
68-Ordu şubesi üyelerinden Kadir AKÇAY’ın
babası vefat etmiştir.
69-Sinop şubesi üyelerinden Ayhan SOY’un dedesi vefat etmiştir.
70-Sinop
şubesi
üyelerinden
Umut
ÖZDEMİRİ’nin ablası vefat etmiştir.
71-Sivas şubesi üyelerinden Salih CENİK’in annesi vefat etmiştir.
72-Sivas şubesi üyelerinden İbrahim İMECİK’in
annesi vefat etmiştir.
73-Sivas şubesi üyelerinden Aslan USLU’nun
babası vefat etmiştir.
74-Sivas şubesi üyelerinden Yakup TORUN’un
babası vefat etmiştir.
75-Sivas
şubesi
üyelerinden
Osman
AKKAYA’nın amcası vefat etmiştir.
76-Tekirdağ
şubesi
üyelerinden
Fatma
KARTALLI’nın annesi vefat etmiştir.
77-Tekirdağ şubesi üyelerinden Hüseyin
GÜLTEN’in annesi vefat etmiştir.
78-Zonguldak şubesi üyelerinden Süleyman
Boduroğlu’nun annesi vefat etti.

EVLENENLER
MAYIS AYI EVLENENLER
1- Antalya 1 nolu şube üyelerinden Kerim KUŞ
ile Selin ALAN nişanlanmıştır.
2- Antalya 1 nolu şube üyelerinden İsmail
YAĞCI nişanlanmıştır.
3- Hatay 2 nolu şube üyelerinden Yusuf OFLAZ
Necibe ÖZKUL’la evlenmiştir.
3- Kırıkkale şube üyelerinden Erbay ELÇİ’nin
kızı evlenmiştir.

4- Kırıkkale şube üyelerinden Haydar
SUNGURALP’ın kızı evlenmiştir.
3-Konya 1 nolu şube üyelerinden Ahmet
METİNER’in kızı evlenmiştir.
4-Konya 1 nolu şube üyelerinden Mehmet
TİRYAKİ’nin kızı evlenmiştir.
5-Konya 1 nolu şube üyelerinden Yusuf Ziya
EKEN’in oğlu evlenmiştir.

SÜNNET OLANLAR
MAYIS AYINDA SÜNNET OLANLAR
1-Adana 1 nolu şube üyelerinden Pelin
GÖRMEZ’in oğulları Hüseyin Berkem ve
Kerem sünnet olmuştur.

2- Bursa 2 nolu şube üyelerinden Kadir
FİLİZ’in oğlu sünnet olmuştur.
3- Bursa 2 nolu şube üyelerinden Çetin
KILIÇ’ın oğlu sünnet olmuştur.

DOĞUMLAR
MAYIS AYI DOĞANLAR
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Adıyaman şubesi üyelerinden Ahmet İlker İNCİ’nin kızı olmuştur.
Aksaray şubesi üyelerinden Yusuf
ŞAŞ ve Tülay ŞAŞ’ın kızı olmuştur.
Aksaray Şubesi üyelerinden Asiye
ŞEN’in bir kızı olmuştur.
Amasya şubesi üyelerinden Serkan
AYDIN’ın bir çocuğu olmuştur.
Ankara 1 nolu şube Başkanı Ali
YAZICI’nın oğlu olmuştur.
Antalya 1 nolu şube üyelerinden
Mehmet GÜLER’in bir kızı olmuştur.
Antalya 1 nolu şube üyelerinden
Dilek ÇIRAK’ın bir kızı olmuştur.
Antalya 1 nolu şube üyelerinden
Doğan AYDIN’ın bir oğlu olmuştur.
Bartın şubesi üyelerinden ErsinŞahizer YILDIZ çiftinin bir çocuğu
olmuştur.
Bartın şubesi üyelerinden Yücel
YÜZLÜ’nün kız çocuğu olmuştur.
Bartın şubesi üyelerinden SerpilYüksel YENİYAPI’nın kız çocuğu
olmuştur.
Bursa 2 nolu şube üyelerinden Nesrin ESEN’in oğlu olmuştur.
Erzurum 1 nolu şube üyesi Bekir
ÇİNİCİ’nin bir kızı olmuştur.
Hatay 2 nolu şube üyelerinden Nimet PİRLİOĞLU’nun oğlu olmuştur.
İstanbul 6 nolu şube üyelerinden
Aytül-Ferhat çiftinin oğlu olmuştur.
İzmir 3 nolu şube üyelerinden Ömer
Coşar ÖZCAN’ın bir kızı olmuştur.
Kayseri 2 nolu şube üyelerinden
Aydın YILDIRIM’ın bir kızı olmuştur.
Kayseri 2 nolu şube üyelerinden
Rafet BAHAR’ın bir oğlu olmuştur.
Kayseri 2 nolu şube üyelerinden
Hüseyin ALDANMAZ’ın bir oğlu
olmuştur.
Kayseri 2 nolu şube üyelerinden
Mustafa BEYAZIT’ın bir oğlu olmuştur.
Kayseri 2 nolu şube üyelerinden İbrahim YILMAZ’ın çocuğu olmuştur.
Kayseri 2 nolu şube üyelerinden
Zekiye UZANDAÇ’ın bir çocuğu
olmuştur.
Kayseri 2 nolu şube üyelerinden
Ahmet YENER’in bir çocuğu olmuştur.
Kayseri 2 nolu şube üyelerinden
Kemal ÇINAR’ın bir çocuğu olmuştur.
Kayseri 2 nolu şube üyelerinden
Hüseyin ALDANMAZ’ın bir çocuğu olmuştur.
Kırıkkale şube üyelerinden FulyaAdnan ALGAN çiftinin bir kızı
olmuştur.
Konya 1 nolu şube üyelerinden
Kürşat ÖZYÜREK’in kızı olmuştur.
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Konya 1 nolu şube üyelerinden Mesut EREN’in kızı olmuştur.
Konya 1 nolu şube üyelerinden Hatice-Ali KILIÇ’ın oğlu olmuştur.
Konya 1 nolu şube üyelerinden Hakan Rüştü BATTIR’ın kızı olmuştur.
Konya 1 nolu şube üyelerinden Necati TAŞKIN’ın kızı olmuştur.
Konya 1 nolu şube üyelerinden İhsan ÖZETÇİ’nin oğlu olmuştur.
Kütahya şubesi üyelerinden Taner
ZABUN’un oğlu dünyaya gelmiştir.
Mersin 2 nolu şube üyelerinden
Derviş DARENDE’nin çocuğu olmuştur.
Mersin 2 nolu şube üyelerinden Erdal EMİR’in çocuğu olmuştur.
Mersin 2 nolu şube üyelerinden
Erkan-Ayşe DİKMEN’in çocuğu
olmuştur.
Mersin 2 nolu şube üyelerinden
Ayşe KAYA’nın çocuğu olmuştur.
Nevşehir şubesi üyelerinden Serdar
ŞİMŞEK’in oğlu olmuştur.
Nevşehir şubesi üyelerinden Gülden-Alparslan YÜKSEK çiftinin
kızı olmuştur.
Ordu şubesi üyelerinden Gülsüm
ESİN -Yalçın KOCAYİĞİT’in erkek çocukları olmuştur.
Ordu şube üyelerinden Mustafa
AKYOL’un çocuğu olmuştur.
Sivas şubesi üyelerinden KadirFatma DALCI çiftinin ikiz çocukları olmuştur.
Sivas şubesi üyelerinden Hamza
KOÇ’un kızı olmuştur.
Sivas şubesi üyelerinden Hayati
COŞKUN’un oğlu olmuştur.
Sinop şubesi üyelerinden GökçeMehmet ALAGÖZ çiftinin çocukları olmuştur.
Sinop şubesi üyelerinden ŞengülErman BAKLACIOĞLU çiftinin
çocukları olmuştur.
Sinop şubesi üyelerinden Gökşin
KARAKÖSE’nin çocuğu olmuştur.
Sinop şubesi üyelerinden Orhan ve
Münevver IŞIK çiftinin çocukları
olmuştur.
Tekirdağ şubesi üyelerinden Ali Aydın KAÇAR’ın oğlu olmuştur.
Tekirdağ şubesi üyelerinden Mehmet ÖZGÜL’ün oğlu olmuştur.
Tekirdağ şubesi üyelerinden Tufan
GÜLAY’ın kızı olmuştur.
Zonguldak şube üyelerinden Ayhan
Keçici ve Özlem Keçici çiftinin
kızları olmuştur.
Zonguldak şubesi üyelerinden Yüksel ŞAHİN-Hale ŞAHİN çiftinin
kızı olmuştur.
Zonguldak şubesi üyelerinden Siyami TIĞ-Kübra Özge TIĞ çiftinin
kızı olmuştur.

