HİZMETLİ VE MEMURLAR İÇİN
BAŞBAKAN’A MEKTUP GÖNDERİLDİ
Sendikamız tarafından MEB ve üniversitelerde çalışan hizmetli ve memurların yaşadığı ekonomik ve sosyal problemlere dikkat çekmek amacıyla Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’a ve 550 Milletvekiline bir mektup gönderildi.
23. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri arefesinde 59. Hükümet’in EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET politikasını, daha önce söz
verdikleri üzere hayata geçirmelerinin istendiği mektupta dile getirilenler Genel Başkan Şuayip Özcan tarafından yazılı ve görsel basına da verildi.
devamı 4’de
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TÜRKİYE’NİN SENDİKASIYIZ !
Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolunda
Yine

YETKİLİ SENDİKAYIZ.
Kesinleşen sonuçlar;
MEB:
Türk Eğitim-Sen: 132.166, Eğitim Sen: 112.619, Eğitim Bir Sen: 93.900
YURTKUR:
Türk Eğitim-Sen:1.735, Eğitim Sen: 301, Eğitim Bir Sen: 313
ÜNİVERSİTELER:
Türk Eğitim-Sen:11.900, Eğitim Sen: 6.850, Eğitim Bir Sen: 1.210
(Bültenimiz basıma girdiğinde üniversitelerde henüz mutabakat metni imzalanmamıştı. Bu sayılar üniversitelerden
sendikamıza ulaşan verilere göre belirlenmiştir.)

Türk Eğitim-Sen’in,
Türkiye’nin en büyük memur sendikası konumuna ulaşması için emek veren
tüm teşkilat yöneticilerimize ve üyelerimize

TEŞEKKÜR EDİYORUZ
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YETKİLİ OLMANIN GURURU VE
ÇİRKİN SENARYOLAR
Türk Eğitim-Sen yine yetkili sendika. En yakın sendikaya 26-27 bin fark atarak yetki alınmıştır. Geçen yıl 139 bin olan üye sayımız, 6 bin artırılmış,
7-8 bin üyemizin emekli, bir kısmının kurum değiştirmiş, bir kısım üyemizin
istifa etmiş olmasına rağmen, 6 bin artış büyük bir başarıdır.
Ülkemiz her alanda olduğu gibi, milli eğitimde de sıkıntılı günler geçirmiştir.
Böyle bir ortamda 6 bin üye artışıyla tekrar yetkili olmak Türk Eğitim Sen’i
anlamayanlara ciddi bir mesajdır. Türk Eğitim-Sen’in tekrar yetki alması şu
anlama gelmektedir;
**Sendikalar iktidarların emir ve talimatlarıyla hareket etmemelidir.
**Sendikalar ilkeli davranmalıdır.
**Sendikalar kamu çalışanları adına oluşturulan olumsuzlukların üzerine kararlılıkla gitmelidir.
Bunları çoğaltmak mümkün. Türk Eğitim- Sen sendikal faaliyetin temeli kabul edilebilecek bu üç unsurun her birini önemli görmüştür.
Yetki sürecinde yaşananlar son derece önemlidir. Bilhassa; iktidar yanlısı
olarak görülen bir sendika bu süreçte adeta, sinekten yağ çıkarmıştır. Emin
olun, son beş yılda, bu sendikanın ortaya koyduğu iğrenç strateji, olaylara
ve kişilere bakış açımızı bile değiştirmiştir. Bizim benzeri bir sendikacılık
anlayışıyla çalışmamız, elbette, mümkün değildir. Ancak, tüm teşkilatlarımızın bu konuda yeteri kadar gerildiğini de ifade etmek istiyorum. Bundan
sonra olacakların sorumlusu, bu anlayışı ortaya koyanlardır. Türk Eğitim Sen
dostlarını her zaman hatırlayacak, ancak...
“Üye yapmak, hatta üye kapmak için herşey mübahtır.” anlayışıyla yapılan sendikacılık, sendikalaşma oranını artırmanın önünde en büyük engel
olmuştur.Vaatler, sözler havada uçmuştur, yönetici atama yönetmeliğinin dokuz ay boyunca yayımlanmaması, bu sebeple vekaleten görevlendirilmelerin
çok daha rahat yapılması, bu sendika için tam bir “bulanık su” oluşturmuş,
oltaya her takılan heybeye atılmıştır. Yönetici atama yönetmeliğinin yayımlanması ise, yeni bir fırsat olarak görülmüş, yürütmeyi durdurma kararına
kadar müdür, müdür yardımcısı atamaları sendika değiştirme şartına bağlı
olarak, gece operasyonlarıyla, en hızlı şekilde yapılmıştır.
Diğer yandan, bir çok ilde TOKİ pazarı kurulmuş, bölge milletvekilllerinin,
yerel yönetimlerin desteğiyle evsiz kamu çalışanlarına ucuz konut sözleri
verilmiştir. Bu ve burada bahsetmediğim en çirkin metodlarla, 15 Mayıs

İSMAİL KONCUK
Genel Sekreter

2007 tarihine kadar üye kapma yarışı son hızıyla devam etmiştir. “Hadi 50
fark kaldı, 100 fark kaldı” yalanlarıyla son güne gelinmiş, ancak, yine, elleri
böğürlerinde kalmıştır.
Yaşanan bu çirkin stratejiye rağmen sonuç, Türk Eğitim-Sen’in tekrar yetkili
sendika olmasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı’nda 671.523 çalışandan 132.166’sı,
Yurt-Kur’da 2378 sendikalı üyeden 1735’i, üniversite çalışanlarının yaklaşık
12 bini Türk Eğitim-Sen üyesi olmuştur. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarının yüzde 52.61’i, Yurt-Kur çalışanlarının yaklaşık 36.90’ı, üniversite
çalışanlarının yaklaşık yüzde 15’i sendikalıdır.Bu oranlar son derece yetersiz
olmakla birlikte, sendikal faaliyeti önemseyen ciddi bir kitlenin varlığını da
ortaya koymaktadır.
Er veya geç kamu çalışanlarının tamamı sendikalı olacaktır. Yaşanan olumsuzluklar, sahnelenen çirkin senaryolara rağmen bu hedefe, Türk Eğitim
Sen’le ulaşılacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da, Türk Eğitim-Sen olarak bizim hedefimiz; GREV-TOPLU SÖZLEŞME ve SİYASET YAPMA HAKKI OLAN KANUNUN ÇIKARILMASINI SAĞLAMAK İÇİN GAYRET
GÖSTERMEK OLACAKTIR. Bu konuda ülkemizdeki tüm sendikaların bir
mutabakat içerisinde, bazen tek tek, bazen de beraberce hareket etmeleri
hedefe ulaşmada kolaylık sağlayacaktır.
Türk Eğitim-Sen, yetkili sendika olarak son bir yılda üzerine düşeni fazlasıyla
yapmış, kendisine güvenenlerin başını öne eğdirmemiştir. Son derece aktif
bir sendikacılık anlayışıyla, eğitim çalışanlarının her türlü problemine neşter
vurulmuştur. Eğitim çalışanlarını ilgilendiren hiçbir konu es geçilmemiştir.
Ancak, sonuç almak kolay olmamaktadır. Sonuç almak, bir süreç işidir ve bu
süreç devam etmektedir.
Her şeye rağmen, Türk Eğitim-Sen’in yetkili olmasını sağlayan bütün yöneticilerimize, üyelerimize ve eğitim çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum.
Hayat içerisinde yiğit duruş gösterenler yine galip gelmiştir. Korkaklar, pazarlamacılar yine kaybetmiştir. Bir takım değerlerini pazarlayarak, mevzi kazandığını zannedenler de büyük bir yanılgı içerisindedir.
Türk Eğitim Sen’e inananlar, güvenenler yine haklı çıkmıştır. Bu güvene layık
olmak için, bundan sonra da, her türlü gayreti ortaya koyacağımızdan kimse
şüphe duymamalıdır.
GELECEK İÇİN TÜRK EĞİTİM-SEN

4/B’Lİ SÖZLEŞMELİLERE YİNE BİZ SAHİP ÇIKIYORUZ,
HUKUK MÜCADELESİ YAPIYORUZ.
12 Mayıs 2007 tarih ve 26520 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
2007/12061 sayılı Bakanlar Kurulu kararının bazı maddelerine yönelik dava açtık.
Yeni Bakanlar Kurulu Kararı, 4/B kapsamında çalışan personele, sürekli görev yolluğu verilemeyeceğini, doğum izni sebebiyle sözleşmesi
fesh edilenlerle ilgili; ayrıldığı kurumda aynı ünvanlı münhal pozisyon
bulunması, sözleşmeli personel olarak çalışmasının yeniden istihdam
edilmesi bakımından kazanılmış bir hak olmayacağı gibi bazı hükümler getiriyor.

atama şekline getirme gayretlerine çok dikkat etmeliyiz. Önümüzdeki
günlerde 10 bin kadrolu, 20 bin sözleşmeli öğretmen atanacak olması her vatandaşımızı ilgilendirmelidir. Netice itibariyle bu atanacak
gençler bizim çocuklarımız ve onlar bu sözleşmeli kölelik garabetini
hiç de hak etmiyor. AKP İktidarının genç nesillere, bizim çocuklarımıza layık gördüğü bu insanlık dışı sistemi Türk Halkı kabul etmemelidir.
Binbir zorlukla üniversiteleri kazanan, bin bir meşakkatle, ekonomik
zorluklar içerisinde mezun olan çocuklarımıza hiç kimsenin böyle bir
son hazırlamaya hakkı yoktur.

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına karşı olan Türk Eğitim-Sen, sözleşmeli personelin çalışma şartlarının daha da kötüleştirilmesine fırsat
vermeyecektir. Çünkü sözleşmeli personel uygulamasını SÖZLEŞMELİ
KÖLELİK olarak görmekteyiz ve MEB’e alınan personelin sözleşmeli
değil KADROLU olması gerektiğine inanıyoruz.

Türk Eğitim-Sen olarak bu hilkat garibesi anlayışı her platformda dile
getireceğiz. Tüm eğitim çalışanlarının ve halkımızın bu konuda destek
ve yardımlarını bekliyoruz.

AKP iktidarının çalışma hayatımıza hediyesi olan sözleşmeli personel
uygulamasına her fırsatta karşı çıkacağız. Ancak, bu uygulamayı bizlere hediye edenleri de asla unutmamalıyız. Kazanılmış haklarımızı
elimizden almaya yönelik bu uygulamalara sessiz kalmamalıyız.

AKP İktidarına sesleniyoruz; varsa, samimiyetinizi gösterin, bırakınız
4/B ile ilgili yeni düzenlemeler yapmayı, hepsini kadrolu memurlar
gibi değerlendirin ve kararnamelerini derhal değiştirin. Yoksa, geleceğine umutla bakamayan bu gençlerin ahıyla yok olacaksınız.

Bilhassa, Milli Eğitim Bakanlığı’nın sözleşmeli öğretmen atamasını asal

(Dava dilekçesi sendikamızın internet adresinde yayınlanmıştır.)
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ÖĞRETMENLİK ALAN SINAVININ YÜRÜTMESİ DURDURULDU
MEB, 18/01/2007 günlü ve 26407 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelikle öğretmenliğe atanacaklara alan sınavı koymuştu.
Kamuoyunda tartışılan ve yanlış olduğu iddia edilen yönetmeliğin
yürütmesi Danıştay 12. Dairesi tarafından durduruldu. Danıştay 12.
Dairesi kararında şu görüşlere yer verdi;
“Hal böyle iken, öğretmenliğin, mesleğe girişte esaslı bir değişiklik
yapılarak, belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi
tutulan ve bu nedenle A Grubu kadrolar arasında yer alan bir meslek
durumuna getirilmeden, öğretmen olarak ilk defa atanacaklar için A
Grubu kadrolar gibi “alan seçme sınavı” adı altında ayrı bir sınav yapılmasının ve bu sınavdan alınan puanın yüzde 50’si ile KPSS’den alınan
puanın yüzde 50’sinin esas alınarak atama yapılmasının öngörülmesi
nedeniyle davaya konu Yönetmelik değişikliği sonrası yönetmeliğin
kendi içinde çeliştiği açık olup, bazı kamu kurumları için bu tür istisnalar öngörülmesinin kamu görevlerine ilk girişte uygulanacak genel
yönetmelikte getirilen sistemi bozacağına kuşku bulunmadığından,
davaya konu yönetmelik değişikliğinde hukuka uyarlık görülmemiştir.
Diğer yandan, değişiklik tarihine kadar B Grubu kadro-

lar için ÖSYM’ce yapılan ve objektifliğinden kuşku duyulmayan sınav sisteminin değişmesi sonucunu doğuran düzenlemede tarafsızlık ilkesine de uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, uyuşmazlığın niteliğine ve davanın durumuna
göre 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesinde
öngörülen koşulların gerçekleşmiş olması nedeniyle, 8.1.2007 günlü
ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlarak yürürlüğe giren Kamu
Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin davalı idarelerin birinci savunmaları alınıncaya ve bu konuda yeni bir karar verilinceye kadar yürütülmesinin durdurulmasına, 10.04.2007 tarihinde
oyçokluğu ile karar verilmiştir. “
Alan sınavı, öğretmenliğe başvuran adayların mezun oldukları alanlarında ikinci bir sınav yapılması sonucunu doğuruyordu. Bu durumda,
almış oldukları diplomaları hak edip etmediklerine yönelik ikinci bir
sınava tabi tutulmuş olacaklardı.
Bu şekilde bir karar, her şeyi ben bilirim anlayışıyla yapmaya çalışan,
oluşan tepkileri bir türlü görmeyen MEB’in, işleri eline yüzüne bulaştırdığının yeni bir delilidir.

BAKANLAR KURULU’NUN PROMOSYON KARARINI DAVA ETTİK
kredi çekmekte, elektrik, su, telefon, kablo TV, ADSL vb. ücretlerini
yatırmakta ve o bankaya ait kredi kartını bütün alışverişlerinde kullanmaktadır.
Bütün bu sebeplerle banka promosyonlarının tamamı kamu çalışanlarının hakkıdır, kurum ve kuruluşların bu paralar üzerinden tasarruf
yapması, hak iddia etmesi kamu çalışanlarının hakkına göz dikmek
anlamına gelmektedir. Bu paralar cebimizdeki para kadar bizimdir.
Türk Eğitim-Sen olarak bu konuda sonuca ulaşana kadar mücadeleye
devam edeceğiz.
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2007/12069
MEVDUAT VE KREDİ FAİZ ORANLARI VE KATILMA HESAPLARI
KÂR VE ZARARA KATILMA ORANLARI İLE ÖZEL CARİ HESAPLAR
DAHİL BU İŞLEMLERDE SAĞLANACAK DİĞER MENFAATLER HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR.
Bakanlar Kurulunun aşağıdaki 2007/12069 sayılı Kararı ile promosyonların dağıtılması için hukuki zemin bulmaktadır. Yıllardır yaşanan
olaylara gözünü kapayan AKP İktidarı Genel Seçimler arefesinde bir
düzenleme yapmayı, şükür ki akıl edebilmiştir.
Bu kararın çıkması bir yönden sevindirici olmakla beraber, Kararda
“anlaşma yapılan kurumlara ve/veya” ibaresi promosyonların kurumlara da dağıtılabileceği anlamına gelmektedir. Bu ifadenin iptal edilmesi için sendikamız kararın bu yönünü yargıya götürme kararını almış ve dava açmıştır.
Türk Eğitim Sen olarak banka promosyonlarının tamamının kamu çalışanlarına dağıtılması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü, bankalar, bu
paraları kamu çalışanlarını iyi bir müşteri olarak gördüklerinden vermektedir. Bu sebeple, kamu çalışanlarını bankalarına çekebilmek için
bankalar arasında kıyasıya bir rekabet oluşmaktadır. Maaşını anlaşma yapılan bankadan almak dışında, kamu çalışanları aynı bankadan

MADDE 1 – 16/10/2006 tarihli ve 2006/11188 sayılı Kararnamenin eki “Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil
Bu İşlemlerde Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Karar”ın 4
üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Mevduata faiz dışında, katılma hesaplarına ise kâr payı dışında menfaat temin edilemez. Mevduat ve katılım fonu sahipleri lehine verilecek özel sigorta teminatı ve operasyonel işlemlerin tamamlanması
için gereken tutarın ödemeden önce belirli bir hesaba yatırılması haricinde belirli bir mevduat veya katılım fonu bakiyesinin bankada tutulması zorunluluğunun bulunmaması kaydıyla maaş ödeme ve/veya
belirli hizmetlerin sunulması kapsamında yapılan protokoller uyarınca anlaşma yapılan kurumlara ve/veya kurum çalışanlarına sağlanacak ayni veya nakdi menfaatler bu düzenlemenin dışındadır.”
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HİZMETLİ VE MEMURLAR İÇİN BAŞBAKAN’A
MEKTUP GÖNDERİLDİ
Sayı

:GSK.2007.010/

Ankara,30.05.2007

Konu : Hizmetli ve Memurlar
Sn.Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
Milli Eğitim Bakanlığı personeli ciddi ekonomik sıkıntılar yaşamaktadır. Şahsınızın, T.C. Başbakanı olarak, iktidarınızın ilk yıllarında bahsettiği EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET politikası, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerde çalışan hizmetli ve memurlarımız bakımından bugüne kadar
hayata geçirilmemiştir.
Ev kiralarının 400-500 YTL’yi bulduğu günümüzde ortalama 750 YTL
ile geçinmek zorunda bırakılan söz konusu personelin hayatını devam
ettirebilmesi, anne-baba olarak görevlerini yerine getirmesi günümüz
ekonomik şartlarında mümkün değildir.
MEB ve üniversitelerde çalışan hizmetli ve memurlar geçinebilmek
için pazarcılık, işportacılık, simitçilik, boyacılık gibi işleri yapmak zorunda kalmaktadırlar.
MEB ile Kurum İdari Kurulunda mutabakat altına aldığımız karar gereği, “Kurumlar arası ücret adaletsizliğinin giderilmesi” yönünde, 59.Hükümet tarafından bugüne kadar somut bir adım maalesef atılmamıştır.
TBMM, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur, TRT, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi kurumlarda çalışan hizmetli ve

memurlarla,MEB ve üniversitelerde çalışan hizmetli ve memurlar karşılaştırıldığında aralarında 500-1200 YTL arasında ücret farklılığı oluştuğu görülecektir. Böyle bir yapı, Anayasada ifadesinin bulan, SOSYAL
DEVLET anlayışı ve EŞİTLİK ilkesiyle bağdaşmamaktadır.
Ayrıca yıllardır talep etmemize, Kurum İdari Kurullarında karar alınmasına rağmen “Eğitim-Öğretim yılı başında öğretmenlere ödenen
eğitim-öğretime hazırlık ödeneği” hala tüm eğitim çalışanlarına ödenmemektedir. Ödeneğin uygun ölçeklerde tüm eğitim çalışanlarını şamil hale getirilmesi hakkaniyet gereğidir.
Hizmetli ve memurların “görev tanımları” ve tayinlerinin nasıl olacağına dair bir yönetmelik bulunmamaktadır. İnsan haklarının, hukukun
son derece önemli olduğu dünyamızda, devlet adına görev yapan bu
insanların görev tanımlarının olmaması, tayinleriyle ilgili bir yönetmelik bulunmaması izah edilemez bir kusurdur.
Yukarıda ifade ettiğimiz problemlerin giderilmesi, acil düzenlemeler
yapılması popülizm değil, tam tersine sosyal, hukuk devleti olmanın
gereğidir.
Gereğini saygılarımızla arz ederiz.

İsmail KONCUK
Genel Sekreter

NEREDEN NEREYE

Şuayip ÖZCAN
Genel Başkan
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YURT-KUR 1.7 TRİLYONU NE YAPTI?
Türk Eğitim Sen Genel Sekreteri İsmail KONCUK 01 Haziran 2007
tarihinde Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve Ankara Şube Başkanları
ile birlikte YURT-KUR Genel Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması
yaptı. Banka promosyonlarının dağıtımı konusunda Yurt Kur Genel
Müdürlüğünün anlaşılmaz tavrı üzerine bu açıklamanın yapıldığını
ifade eden Koncuk, Genel Müdür Hasan Albayrak’ın sendikamızın
haklı mücadelesini ahlak dışı bir tutumla karşılayarak sendika üyelerine baskı yaptığını söyledi.

lamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.(2) Cebir veya tehdit kullanılarak
ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin
engellenmesi hâlinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”. “ demektedir.
“YURT-KUR’da 1735 üyemiz bulunmaktadır. Türk Eğitim Sen, ülke
genelinde olduğu gibi, YURT-KUR’da da yetkili sendikadır, Türkiyenin en büyük memur sendikasıdır. YURT-KUR Genel Müdürü Hasan
ALBAYRAK şunu iyi bilmelidir;”1735 üyenin tamamı da istifa etse,
promosyonlar konusunda açtığımız davayı geri çekmeyeceğiz.
YURT-KUR’un bütün yöneticilerinin sendikamıza karşı ortaya koyduğu tavrı yakından takip ediyoruz. Hukuk içerisinde kalmak şartıyla,
bu yöneticileri asla unutmayacağız. Herkes bir gün hata yapabilir,
ama onların, hata yapmamalarını diliyorum. Bu sebeple YURT-KUR
yöneticilerine Şeyh Edebali’nin şu meşhur sözünü hatırlatmak istiyorum;” Ey oğul! Unutma ki, yüksekte yer tutanlar aşağıdakiler kadar
emniyette değildir.”
25 Aralık 2005 tarihinde bir bankayla, çalışanlara ödenen maaş karşılığı sözleşme imzalandığı, 1 Milyon 700 Bin YTL paranın banka tarafından taahhüt edildiği söylenmektedir. Şimdi, Hasan ALBAYRAK’a
soruyoruz;
1-25 Aralık 2005 tarihinden bu yana, bankanın söz verdiği 1 milyon
700 bin YTL vadeli hesaba yatırıldı mı?

Yurtkur Genel Müdürlüğü önünde yapılan açıklamanın metni aşağıdadır:

2-Bu para vadeli mevduat hesabına yatırıldı ise tahakkuk eden faiz
miktarı ne kadar dır?

“Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere, bir çok kurum ve kuruluş Banka Promosyonlarının yüzde 70’ini çalışanlara dağıttığı halde
YURT-KUR Genel Müdürlüğü inatla promosyonları dağıtmamaktadır.

3-1 milyon 700 bin YTL vadeli hesaba yatırılmadı ise, aradan geçen
sürede tahakkuk edebilecek yaklaşık 400 bin YTL faiz zararı ne olacaktır. Bu durum, çalışanların ve kurumun menfaatine zarar vermek
değilmidir? Varsa, bu zararı Hasan ALBAYRAK karşılayabilecek midir?

Biliyorsunuz, Konya İdare Mahkemesi promosyonların çalışanlara
dağıtılması doğrultusunda karar vermiş, Bakanlar Kurulu bu konuda
yeni bir düzenleme yapmıştır. Türk Eğitim Sen olarak, konuyu yargıya
taşıdık. Dava açmamız üzerine Genel Müdürlük yetkilileri, sendika
yetkililerimizi davet ederek, açtığımız davayı geri çekmemizi istediler. Elbette, davayı çekmedik, bu paralar çalışanlara dağıtılıncaya kadar da çekmeyeceğiz.
Bunun üzerine, YURT-KUR Genel Müdürü Hasan ALBAYRAK’ın sendika üyelerimizi istifaya zorlamak için, Genel Müdür Yardımcılarına,
Daire Başkanlarına, Şube Müdürlerine, Bölge Müdürlerine talimat
verdiği iddiaları sendikamıza ulaşmaktadır. Bu iddialar doğrudur,
yanlıştır, ancak yaşanan olaylara baktığımızda bazı üyelerimizin bu
günlerde sendikamızdan istifa ettiğini görüyoruz. Bu istifalar manidardır, çünkü Türk Eğitim Sen onların menfaatine bir tavır ortaya
koymuşken, istifalar oluşması, bir takım baskıların varlığının bir göstergesi olarak algılanmaktadır. Böyle bir baskının varlığının ispat etmemiz halinde, sorumlularla ilgili suç duyurularını başlatacağız. TCK
MADDE 118 - (1)” Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya
olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya,
sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zor-

0

4- Banka sözleşmesini kurumunuzda yetkili sendika olan Türk Eğitim
Sen’den bir temsilci alarak mı imzaladınız, banka ile imzaladığınız
sözleşme metnini ve taahhütnameyi, şeffaflık ilkesi gereği, kamuoyuna açıklamayı düşünüyor musunuz?
5-Gücünüzü, Türk Eğitim Sen üyelerini sendikadan istifa ettirerek
gösterdiğiniz doğru mu dur?
Türk Eğitim Sen olarak, bu tespitleri yapacağız, kurum ve çalışanlar
zarara uğratılmışsa ve üyelerimize bir baskı söz konusu ise, sorumlular hakkında her türlü yasal işlemin yapılmasını sağlayacağız.”

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:08/06/2007
Başak Matbaacılık ve Tan. Hiz. Ltd. Şti.
Kazım Karabekir Caddesi No: 101/2-G
İskitler/Ankara Tel: 0312 384 27 61 - 62
Baskı Tarihi :
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MÜCADELEMİZ VE ÇELİK’DEN GERİ ADIM
25 Nisan sevk eyleminin sonuçları
alınmaya başlandı. Genel iş bırakma
söz konusu hale gelmeye başlayınca,
Hüseyin ÇELİK bu arzuyu kırmaya
yönelik olarak 2007/19 sayılı genelgede bazı düzenlemeler yapılacağını belirterek,” Öğretmenlerin ek ders
ücretlerinin bayram tatillerinde kesildiği duyumlarını aldığını”ifade ederek, bunun düzeltileceğini belirtiyor.
Bir Milli Eğitim Bakanı bir genelgenin hangi sonuçlara yol açacağını
bilmez mi, ne demektir, duyumları
almak” ? Bir Bakan’ın olanlardan bu
kadar bi haber olması mümkün mü? “Duyumlar alan” sayın Bakanın
22 Temmuz’da ne gibi duyumlar alacağını hep birlikte göreceğiz.
Bir sarı sendikanın sitesinde, ek ders problemini çözdüklerine dair
haber yapması da doğrusu düşündürücü. Böyle bir açıklama sevk eylemine katılan binlerce eğitim çalışanına da hakaret, yani siz binlerce eğitim çalışanının iş bırakması sonucu değil de, 24 Nisan’da, tatil
gününde yaptığınız kıytırık basın açıklaması ile mi, bu problemi çözdüğünüzü söylüyorsunuz, pes vallahi, yüzsüzlüğün bu kadarına pes.
Bu sözde sendika ile ilgili daha başka sözler söylemek istemiyoruz. Yorum eğitim çalışanlarına aittir. Bu arada Türk Eğitim Sen sitesinde genel
iş bırakma eylemi ile ilgili anketimizde isteklilerin oranı %82’ye ulaşmıştır. Böyle bir anket bile, bu yönüyle neleri hallediyor. Sözü bile sayın
Hüseyin ÇELİK’e duyumlar aldırmaya başladı. 22 Temmuz 2007 seçim
yılı, bu günlerde hangi siyasetçi genel iş bırakma eylemini göze alabilir.
Gelişmeyle ilgili Star gazetesinin haberi aşağıdır.iBRETLİK BİR HABER
DOĞRUSU, ALLAH GARİBİ SEVİNDİRMEK İÇİN EŞ...Nİ KAYBETTİRİR SONRA BULDURURMUŞ sözünü akla getiriyor. Yalnız, bu habere ihtiyatla yaklaşmanızı tavsiye ediyoruz, yeni genelgeyi bir görelim.
“RESMİ TATİLLERDE EK DERS KESİLMEYECEK

Milli Eğitim Bakanı Çelik star aracılığıyla 600 bin öğretmene müjde
verdi. Çelik, bayram ve resmi tatillerde ek ders ücretlerinin artık kesilmeyeceğini açıkladı
MİLLİ Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’ten 600 bin öğretmene müjde verdi. Çelik, yeni bir çalışmayla resmi bayram ve resmi tatillerde öğretmenlerin ek ders ücretlerinin bundan sonra kesilmeyeceğini açıkladı.
Çelik, star’a yaptığı açıklamada, Aralık yayımlanan genelgenin yanlış
anlamalara sebep olduğunu belirterek bunları sona erdirmek için yeni
bir çalışma yaptıklarını bildirdi. Çelik, milli ve mahalli bayramlar nedeniyle tatil olan günlerle, ayakta tedavileri nedeniyle ders görevinin
yerine getirilmediğinde de ek ders ücreti ödeneceği haberini verdi.
Ancak, öğretmenlerin raporlu olduğu günlerde ek ders ücreti alamayacağını ifade eden Çelik, ‘Sadece öğretmenler için değil, müsteşar, genel müdürler de rapor aldıkları zaman ek ders ücreti alamazlar. Aynı şekilde öğretmenler içinde bu hüküm geçerlidir’ dedi
YANLIŞ UYGULAMALAR
ŞUBAT ayında yayımladıkları genelgenin bazı uygulamalarda tereddütlere neden olduğunu belirterek ‘Mesela 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı’nda ve sonraki tatil gününde öğretmenlerimize ek
ders ücreti ödenmesi gerekirken ödenmediği şeklinde duyumlar aldık.
Bunun üzerine Maliye Bakanlığı yetkilileriyle görüşüp konuyu netleştirmeye karar verdik’ diye konuştu. 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim gibi resmi
bayramların ve tatillerinin öğretmenlerin kendi iradesi dışında olduğunu vurgulayan Çelik, ‘Böyle törenler ve tatiller, kanunlardan kaynaklanan bir engel olduğu için öğretmenlerin mağdur olmaması lazım’ dedi.
AYAKTA TEDAVİYE EK DERS
Çelik hastalık nedeniyle alınan raporun, öğretmenlerin ayakta tedavi gördüğü, günlük sevk işlemleri ile karıştırıldığının altını da çizerek
ayakta tedavi görüldüğünde ek ders ücretlerinin ödeneceğini kaydetti.
Çelik, öğretmenlerin ek derslerinin kesileceği iddialarının doğru olmadığını da kaydetti.”

REHBER ÖĞRETMENLERE SINAV DÖNEMLERİNDE DE ÜCRET
ÖDENMELİDİR
2006/1350 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında ders yılı tanımı, derslerin başlayıp bittiği süreyi kapsadığı için okullarda görev yapan rehber
öğretmenlerin sınav dönemlerinde ek ders ücreti alamaması söz konusudur.
Sınav dönemleri öğrencilerin rehberliğe en çok ihtiyaç duyduğu dönemlerdir. Bu dönemde intiharlar bile söz konusu olabilmektedir. Bu
sebeplerle sınav dönemlerinde rehber öğretmenlerin görevli olması ve
ek ders ücreti ödenmesi bir takım olumsuz davranış ve sonuçların önlenebilmesi bakımından son derece önemlidir.
Problemin çözülmesinin önemine inanan sendikamız, sorumlu sendikacılık anlayışı gereği Milli Eğitim Bakanlığına bir yazı yazarak rehber
öğretmenlere sınav döneminde de ek ders ücreti verilmesini teklif etmiştir.
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SEDAT SALYANCI’NIN HATIRASINA

Yaşar YENİÇERİOĞLU
Genel Mali Sekreter

Sendikamızın kuruluşundan beri görevde bulunmam nedeniyle, şubelerimizde görev yapan arkadaşlarımızın birçoğunu yakinen tanıma fırsatım oldu. Onların karakterleri, davranışları, sendikacılığa bakışları ve yaklaşımları hakkında az çok bilgi sahibiyim.
Şubelerimiz, gerçekten mükemmel diyebileceğimiz insanlarımızla dolu. Türk Eğitim-Sen; kurulduğu 18 Haziran 1992’de, aynî ve naktî olarak
her şeyin sıfır olduğu bir noktadan bugünkü seviyesine geldi. Arkadaşlarımız bütün bu zor dönemleri yaşadı ve biliyor. Bunları burada anlatacak değilim. İşte bu insanlarımız sayesinde, bütün bu zor şartlara rağmen sendikamız dimdik ayakta ve yetkili…
Evet… Sendikamız bu seviyeye kolay gelmedi. Bunun şuurunda olan arkadaşlarımızın, sendikamıza sahip çıkmaları ve kendilerine pay çıkarmaları tabii ki hakları. Onun için ben, bu sendikaya gerçekten hizmeti geçen tüm arkadaşlarımızı her zaman şükranla anıyorum.
İşte bu arkadaşlardan biri de Sakarya Şube Sekreterimiz Sedat Salyancı idi. 15 Mayıs 2007’de sabah saat 7.45 sıralarında kanserden 43 yaşında vefat etti. Genel Başkanımızla birlikte cenazesine gittik. Aynı gün ikindi namazından sonra Düzce’nin Akçakoca İlçesi Uğurlu Köyü’nde
kalabalık bir cemaatle toprağa verdik.
Şube Başkanı Erol Avşar, şube yönetim kurulu üyeleri ve diğer arkadaşları hep oradaydılar. Ayrıca; Düzce ve Bolu şube başkanları ile İstanbul
5 no’lu şube başkanı ve yönetim kurulu üyeleri de oradaydılar. Ne kadar sevildiğinin en büyük şahidi bu kalabalıktı. Acaba cenaze töreni
Sakarya’da olsa kalabalık nasıl olurdu, onu siz tasavvur edin.
Sedat Salyancı o kadar samimi, o kadar dürüst, o kadar ihlaslı bir arkadaşımızdı ki anlatmam mümkün değil. İlkeli, kararlı, disiplinli, düzenli
biriydi. Aynı zamanda da çok hassastı. Görev şuuru ve sorumluluğu açısından örnek alınacak bir insandı.
Sakarya şubemizde çok emeği vardı. Ağır hasta olmasına rağmen hizmetten kaçmayan bir insandı.
18 Mart 2007 tarihinde Sakarya’da hizmetiçi eğitim
semineri düzenlemiştik. Seminerin verimli geçmesi için hasta yatağından kalkarak organize etmişti.
Bir gün öncesinden Sakarya’ya gitmiştim. O haliyle
karşıladı ve seminere katılımla ilgili tereddütlerini
belirtti. Üzülmemesini söyledim, “gelenlerle yaparız” dedim. Seminer sabahı erkenden üyelere mesaj
çekerek, pazar günü olmasına rağmen yaklaşık 120
kişinin katılımını sağlamıştı.
Öğleyin yemek sırasında kendisini göremeyince
arkadaşlara sordum. Yorulduğunu ve ayaklarının
şiştiğini, dinlenmek için eve gittiğini söylediler. Seminer bitiminden sonra Ankara’ya dönmeden evine
giderek sohbet etmiş ve ayrılmıştık. Hastalığını hiç
konuşturmuyor, sendikadan veya diğer konulardan
konuşmamızı istiyordu.
Makedonya’dan ve Romanya’dan gelen Türk Öğretmenler Derneği yönetim kurulu üyeleri ile görüşme
yapmak için Genel Başkanımız Şuayip Özcan’la
İstanbul’a giderken, 25 Nisan 2007 tarihinde
Sakarya’ya da uğramış ve kendisini evinde ziyaret
etmiştik. Bütün vücudu şişmişti ve zor yürüyordu.
O haliyle bile sendikayı düşünüyordu. Yattığı yerden Genel Başkan’a hitaben “Genel Başkanım, sendikamızı çok güzel bir konuma getirdiniz,
büyük bir kurum oldu. Bir mucize olmazsa Allah’ın izniyle hiç kimse Türk Eğitim-Sen’i yıkamaz. Sendikamıza emeği geçen sizden ve herkesten Allah razı olsun.” dedi. Yanından ayrıldıktan sonra Genel Başkan da ben de vedalaştığımızı hissetmiştik.
Son genel kurulumuzda benim yedeğim olarak seçilmişti. Benim görevden ayrılmam halinde sendikamızın Genel Mali Sekreteri olması gerekiyordu.
Genel kuruldan sonra bir karşılaşmamızda takılmak için demiştim ki: “Sedat, tedbirlerimi aldım, artık yollarda çok dikkatli geziyorum.”
“Niye?” demişti.
Ben de; “Çünkü yedeğimsin, yerime geçmek için beni ortadan kaldırmak isteyebilirsin.” demiştim. Çok hassas biri olduğunu belirtmiştim ya,
alınganlık göstererek, “Sen bizim en sevdiğimiz ağabeyimizsin, öyle bir şeyi nasıl düşünürüm.” demişti.
Şaka yaptığımı söyleyerek gönlünü almıştım.
Daha sonra hastalığı ortaya çıktığında geçmiş olsun demek için kendisini aradım. Bana; “Abi ne söylüyordun, ne oldu?” dedi.
Bambaşka biriydi. Sendikamıza daha çok emek verecek bir arkadaşımızdı. Erken kaybettik.
Son nefesini verirken hiç acı çekmediğini anlattılar. Çok güzel bir ölümü olduğunu söylediler. Bundan ben de eminim. Çünkü o bir yılı aşkın
süredir acı çekti, ama ne şikayet etti, ne de isyankar oldu. Tevekkül sahibiydi.
Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.
Bu millete ve sendikamıza hizmeti geçen herkesten, Allah razı olsun.
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4C ZULMÜNÜ DAVA ETTİK!
MEB 23.03.2007 tarih ve 17261 sayılı yazısıyla; 4-C kapsamında atanan gençlerimizi “kapının önüne koymayı” tercih etmiştir. Hiç bir sosyal güvenceleri olmadan kapının önüne konan bu arkadaşlarımıza reva görülen durum kelimenin tam anlamıyla bir ZULÜMDÜR. Adaletten ve kalkınmadan dem vuran AKP hükümeti ve MEB, her zaman olduğu
gibi yine yanlış yapmış ve gençlere kapıyı göstermiştir.
MEB te sözleşmeli çalışanların tek savunucusu olan Türk Eğitim-Sen olarak, bu zulme dur demek için Danıştay nezdinde dava açmış bulunmaktayız. Ayrıca bu arkadaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için bütün mücadele yollarını
da denemekteyiz.

YSK TALEBİMİZE OLUMLU CEVAP VERDİ
Yüksek Seçim Kurulu’na, okullardaki hizmetli personele Genel Seçimlerde ücret ödenmesini 12/05/2007 tarih ve 298 sayılı
aşağıdaki yazımızla talep etmiştik.
Talebimize YSK’dan gelen 23/05/2007 tarih ve 3706 sayılı yazıyda, “ücret genelgesinde konuya açıklık getirilerek, kolaylık
sağlanacağı” ifade edilmiştir.
Türk Eğitim Sen sorumlu sendikacılık anlayışı gereği, eğitim öğretim hizmet kolunda yetkili sendika olarak eğitim çalışanlarının
hak ve menfaatini savunmaya devam edecektir.
(YSK’nın cevabi yazısını sendikamızın internet adresinden temin edebilirsiniz)
Daha önce YSK ya yazdığımız yazı aşağıdadır, bu konuyla ilgili haberimizi;
http://www.turkegitimsen.org.tr/modules.php?name=News&file=article&sid=586&mode=thread&order=0&thold=-1
linkinden görebilirsiniz.
Sayı

: GSK.2007.010/298

Ankara, 12.05.2007

Konu : Hizmetli Personel
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA
23.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılacaktır.
Yapılacak seçimlerde sandık başkan ve üyelerine yaptıkları işe karşılık ücret verilmektedir. Ancak, seçimlerin genellikle okullarda yapılması, seçim öncesi ve sonrasında hizmetli personelin iş yükünü önemli oranda artırmaktadır.
Bilhassa seçim sonrasında okullarda oluşan karışıklık ve düzensizliği yeniden eski haline getirmek hizmetli personele düşmektedir.
Hal böyle iken, okullarımızda görevli hizmetlilere söz konusu ekstra çalışma için herhangi bir ücret ödenmemektedir.
Okullarda oluşturulan sandık sayıları dikkate alınarak bütün seçimlerde hizmetli personel görevlendirilmesi ve ücret ödenmesi
için gerekli düzenlemenin yapılması hakkaniyet gereğidir.
Gereğini arz ederiz.

İsmail KONCUK
Genel Sekreter

Şuayip ÖZCAN
Genel Başkan
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ALDATMAK VE ALDATILMAK
Bazen insanları kandırabilirsiniz,
bazı insanları da kandırabilirsiniz,
ancak bütün insanları kandıramazsınız.
A. Lincoln
Sendikalar için yetki, amaca ulaşabilmek için önemli bir kavramdır. Yetkili sendika olmak; toplu görüşmeler için işverenle
masaya oturmak, muhatap alınmak, kurum idari kurulunda çalışanların problemlerini çözmek ve milli-manevi değerlerimizin korunup kollanması gibi daha birçok açıdan önemlidir. Bazılarının sandığı gibi ilçe yetkisi, il yetkisi diye bir şey hukuken
yoktur, yetkili olan sendika bütün
Türkiye’de yetkilidir. Hatta bu yetki Türk eğitimcilerini uluslar
arası arenada temsil hakkına kadar gitmektedir.
Her yıl mayıs ayında sendikaların yetki durumu belirlenir, en
fazla üyeye sahip sendika yetkili sendika olarak tespit edilir.
2006 yılında olduğu gibi, 2007 yılında da Türk Eğitim-Sen üye
sayısını artırarak, açık ara önde, en fazla üyeye sahip olarak
yetkili sendika olmuştur. İki yıldır alınan bu yetki “her şeye
rağmen” alınan yetkidir. Türk Eğitim-Sen mensupları türlü ayak
oyunlarına, ahlaksızlığa, iki yüzlülüğe, aldatmaya, tehdide, vaatlere, kaypaklığa karşı direnmiş ve başarılı olmuştur.
Bu yetkiyi almak için mücadele veren, emeği geçen, dik duran
bütün teşkilat yöneticilerimize, üyelerimize şükranlarımı sunarım.
Sizler tarih yazdınız. Omurgalı dik duruşun ne olduğunu, nasıl
adam gibi adam olunacağını, dosta düşmana gösterdiniz.
Türk Eğitim-Sen 2 yıldır yetkili sendikadır ve aynı zamanda etkili sendikadır. İnşallah önümüzdeki yıllarda da öyle olmaya
devam edecektir. Diğer bütün konularda olduğu gibi yetki konusunda da gerek yöneticilerimize, gerekse üyelerimize hiç bir
yanıltıcı bilgi vermedik ve vermeyiz. Çünkü insanları aldatmak
onursuzluktur, ahlaksızlıktır. Bu şekildeki bir onursuzluğa göz
yummak, yalan olduğunu bile bile inanmak ve hele bunun propagandasını yapmak daha büyük onursuzluk ve ahlaksızlıktır.
Bu şekilde onursuzluk, ahlaksızlık yapanlar var mıdır?
Evet vardır!
Hükümet destekli bir sendika var malumunuz. Biz onlara
sarı sendika diyoruz ama, sarı bile bir belirleyicilik ifade etmektedir. Artık bu ifade yetersiz kalmakta, bukalemun gibi
her rengi alan, din tacirliğini marifet sayan, her türlü ahlaksızlığı yapmaktan geri durmayan sendikadan bahsediyorum.
İşte bu sözde sendika altı aydır üyelerine “yetkiyi aldık 510 üye daha yaparsanız yetkili sendika olarak daha güçlü
oluruz” şeklinde propaganda yapmaktaydı. Yani açıkça yalan söylemekte, kendi tabanını ve diğer eğitim çalışanlarını aldatmaktaydı. Bu yalana inanan bazı saflar ve yalan
olduğunu bile bile bu propagandayı sürdüren bazı ahlaksızlar da her yerde bunu dillendirmekteydiler. Hatta bazı
“saflar” sendikalarının yetkiyi aldığı konusunda iddialara
girerek mahcup oldular. Çünkü değil yetki almak, o kadar
yalana, aldatmaya rağmen ikinci sendika bile olamadılar.
İllerde yalaka sendikanın aldatmasına uğrayan ve onurlu ol-
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Genel Teşkilatlandırma Sekreteri

duğunu iddia eden her eğitim çalışanı niye aldatıldıklarının
hesabını sormak, bu ahlaksızlığı yapanları pişman etmek zorundadırlar. Bu hesabı sormuyorlarsa onursuzluğu kabul etmişler ve içselleştirmiştirler ki o zaman geriye insan değil,
insan posası kalmıştır ve onlara diyecek bir sözümüz yoktur.
Aldatma ve riyanın başka bir türlüsü idareci atamalarında yaşandı.
Son günlerde birden bire demokrasinin, hakkın, hukukun faziletlerinden dem vurmaya başlayan “akepe”li Milli Eğitim Bakanımız; son derece demokratik(!), adil(!), adaletli(!), hukuki(!)
bir Yönetici Atama Yönetmeliği çıkardı. Bu yönetmeliğe “mal
bulmuş mağribî” gibi sevinen sözde sendika, akepe’li parti yöneticileri ve hükümet memuru bazı mülki amirlerin de basiretsizliğiyle illerde kendi yandaşlarının idareci atamasını birkaç
gün içinde yaptırmaya çalıştı. Üstelik her 5-10 idarecilik için
yüzlerce insan söz vermişler, bu insanları sendikalarından istifa
ettirip kendi sendikalarına kaydetmişlerdi. Bazı “saflar” bu vaatlere, aldatmaya kanarak, kişiliklerinden taviz vermişler, asla
tasvip etmeyecekleri insanlara ve anlayışlara biat etmişlerdi.
Hatta bazıları bu aldatmaya öyle kapılmışlardı ki beraber saf
tuttukları “cemaatlerini” bile değiştirmişlerdi. Çünkü vaat ve
aldatma hep aynıydı; “Ayrıl da bize gel, seni idareci yapalım”
Şimdi ne oldu?
Zaten hukuksuzluğu başından belli olan ucube yönetmeliğin yürütmesi durduruldu. Her ilde, ilçede 5-10 idarecilik için, ayrı ayrı
söz verilen yüzlerce yönetici adayının hevesleri kursağında kaldı.
Zaten her halükarda öyle olacaktı. Çünkü 5-10 kişi atanacak, söz
verilen yüzlerce kişiden diğerleri aldatıldıklarıyla kalacaklardı.
Bu hengamede atanan bazı şahısların yerlerinde durup duramayacakları da şüpheli. Yargı bu atamaları her an iptal edebilir. Etmese bile, özellikle yeni gelecek bir hükümet için topun ağzında bekleyen adam pozisyonundalar şimdi. Üstelik
kendilerine sahip çıkacak kimse de olmayacak. Çünkü siyaseten gelenin, siyaseten gitmesi kadar doğal bir şey olamaz.
Kazançları ne oldu?
(Taviz vermeden, yalakalık etmeden, dik durarak atanan arkadaşlarımızı tenzih ediyorum.) Aldatılmış, kandırılmış,
şahsiyet erozyonuna uğramış, ilkesizleşmiş, çevrelerinde
itibarları sıfırlanmış adam olmak. Oysa insanı şahsiyet sahibi yapan, insan yapan bazı ilkeleri ve değerleridir, kırılmamış, bükülmemiş çizgisidir, bu uğurda direnebilmektir.
Aldatmak onursuzluktur, bile bile aldatılmaya göz yummak ise
hem onursuzluk hem ahmaklıktır. Nefis insana mahsustur ve zaman zaman yenilgiler yaşanabilir. Fakat onurunu kurtarmanın,
olmuşu telafi etmenin yolu tepki vermektir. Kendisine bu durumu
reva görenlere karşı koymaktır. Onlarla aynı onursuz mecrada yol
almaktan, ekmeklerine yağ sürmekten bir an önce vazgeçmektir.
Bütün eğitim çalışanlarına dik duruşlu, onurlu bir ömür diliyorum.
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SDÜ KURUM İDARİ KURULU
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun 22. ve 41. maddesi ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan Kurum İdari Kurulları Teşkili ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 3. 4. ve 5. maddeleri gereği oluşturulan 2006 yılı Kurum İdari
Kurulu ikinci toplantısında aşağıdaki kararları almıştır. 19.04.2007
KURUM BİLGİLERİ :
1-Kurum Hizmet Kolu……: 02
2-Kurum Kodu……………: 07
3-Kurum Adı………………: Süleyman Demirel Üniversitesi
4-Kurum Temsilcileri……: a)Prof.Dr.Vecihi KIRDEMİR (Rektör Yrd.) -Kurul Başkanı
b)Ahmet Tevfik KÖSE (Genel Sekreter)-Üye
c)Şükrü DEMİRAĞ (Personel Daire Bşk.) -Üye-Raportör
SENDİKA BİLGİLERİ :
1-Sendika Adı (En çok üyesi olan)….:Türkiye Kamu-Sen/Türk Eğitim-Sen Isparta Şb.
2-Sendika Kodu……………………..: 4606 – ( Tlf:0 246 223 50 71 )
3-Sendika Temsilcileri……………....: a) Şemsettin KILIÇARSLAN-Kurul BaşkanVekili
b) İsmail UZUN

- Üye

c) Mehmet FİDAN - Üye
GÜNDEM :
1-Kurul üyelerinin tanışması ve yetki belgelerinin ibraz edilmesi,
2-Kurum İdari Kurul Başkan vekilinin Sendikaca tespiti,
3-Kurum İdari Kurul üyelerince Raportör görevlendirilmesi,
4- Bir önceki Kurum İdari Kurul kararlarında yer alan hususların değerlendirilmesi,
5-Maaş ve diğer ödemelerin yapıldığı bankadan alınacak promosyon konusunun ve oluşturulacak komisyonda temsilci bulunmasının görüşülmesi,
6-Sendika hizmet bürosu tahsis edilmesinin görüşülmesi,
7-Personelin ulaşım konusundaki sorunların görüşülmesi,
8-Disiplin kurullarında sendika temsilcisinin bulunması konusunun görüşülmesi,
9-Personel özlük haklarının görüşülmesi,
10- Dilek, temenni ve kapanış.

GÜNDEM GEREĞİ YAPILAN GÖRÜŞME VE ALINAN KARARLAR
1-Türkiye Kamu-Sen/Türk Eğitim-Sen Isparta Şubesinin 03.04.2007 tarih ve 2007.050/87 sayılı yazısıyla bildirilen temsilcilerinin Şemsettin KILIÇARSLAN, İsmail UZUN ve Mehmet FİDAN’ dan oluştuğu görülerek kurul üyelerinin değişmediği
tespit edildi
2-Kurum İdari Kurul Başkan vekili olarak sendikaca Şemsettin KILIÇARSLAN görevlendirildi.
3-Kurum İdari Kurul üyelerinden ve işveren temsilcisi olan Personel Daire Başkanı Şükrü DEMİRAĞ raportör olarak görevlendirildi.
4-Bir önceki Kurum İdari Kurul toplantısında sendikal faaliyetler için bir odanın tahsis edilme kararı alınmasına rağmen
Kamu İşverenince odanın tahsis edilmediği, Sendika Temsilcilerince beyan edildi. Kamu İşveren Temsilcileri, Güzel Sanatlar
Fakültesinin boşattığı ve şimdi Enstitülerinin bulunduğu binada Kurum idari Kurul üyesi Şükrü DEMİRAĞ’ ın ilgili koordinatörle görüşerek oda tahsisi işlemine başlaması istendi. Ayrıca burada ilan panosu içinde yer verilmesi kararlaştırıldı.
5-Maaş ödemelerinde anlaşma yapılan bankalarca verilen promosyonların çalışanlara dağıtılması konusu Sendika Temsilcilerince istendi. Kamu İşveren Temsilcileri bu işin bir yasal düzenlemeyi gerektirdiği ileri sürülerek Sayıştay ile Maliye
Bakanlığı arasında görüş ayrılığı olduğunu dolayısıyla uygulamalarının şimdilik mümkün olmadığını belirtiler. Kamu İşveren
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TOPLANTI TUTANAĞIDIR
Temsilcilerinin ve Sendika Temsilcilerinin yasal düzenleme yapılması konusunda ilgili makamlara girişimde bulunulması kararlaştırıldı. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 09.04.2007 tarih 06200 sayılı genelgesinden bahsedilerek bu
konuda çalışmaların yapıldığı tespit edildi. Üniversitenin ilgili banka ile olan anlaşmasının Eylül 2007 ayında sona erdiğini, bu
süreye kadar yasal düzenleme yapılamaz ise ilgili banka ile yapılacak olan anlaşma görüşmelerine Sendika Temsilcilerinin de
katılabileceğini ve bir mutabakat sağlanmak suretiyle yasal sınırlar içerisinde işlem yapılabileceğini Kamu İşveren Temsilcileri
belirtti.
6-Bir önceki Kurum İdari Kurul kararının değerlendirilmesi bölümünde de belirtildiği üzere Güzel sanatlar Fakültesinin boşaltmış olduğu binada yani şimdiki Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Güzel Sanatlar
Enstitüsünün bulunduğu binada sendika çalışmaları için bir büronun (odanın) tahsis edilmesi kararlaştırıldı.
7-Personelin görevine gelip gitmesi konusundaki sorunlarla ilgili olarak Sendika Temsilcileri, önceki bu konudaki çalışmaları
ve halk otobüslerinden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet AYDEMİR ile yapılan çalışmaları da kapsayan bir raporu
kurula sundular, rapor Raportör Şükrü DEMİRAĞ tarafından okundu. Sonuçta okunan raporun hem Kamu İşvereni tarafından
hem de sendikalar tarafından bir yazı ile Valilik Makamına ve Belediye Başkanlığına gönderilmesi ayrıca bir önceki Kurulda
karalaştırılan komisyon tarafından Belediye ile olan çalışmaların yapılmasına devam edilmesi kararlaştırıldı.
8-Gündemin sekizinci maddesi gereği Disiplin Kurullarında Sendika Temsilcilerinin bulundurulması konusuna geçildi. Kamu
İşveren Temsilcisi ve Raportör olan Şükrü DEMİRAĞ söz alarak 2005/9138 sayılı “Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 04.07.2005 tarihli Bakanlar Kurulu Kararını” okudu.
“Hakkında disiplin soruşturması yürütülen Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisi de bu maddede belirtilen disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alır. Her bir disiplin ve yüksek disiplin kurulunda görevlendirilen temsilci ilgili sendika
tarafından önceden bildirilir. Bu şekilde üyesi çift sayıya ulaşan kurullarda oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın
kararına itibar edilir.” ibaresinin 17.09.1982 tarih ve 8/5336 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin kurulları ve Disiplin amirleri hakkında yönetmeliğin 4. maddesinin 1.fıkrasının (d ) bendinden sonra gelmek üzere eklendiği görüldü.
17.09.1982 tarih ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kararlaştırılan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında
Yönetmeliğin Kapsamı belirleyen 2. maddesinde, “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 1. maddesinin 1. fıkrası
kapsamına giren memurlar hakkında uygulanır” denildiğinden ve bahsi geçen fıkrada üniversiteler zikredilmediğinden bu hüküm üniversiteler için kullanılamamaktadır. Bu nedenle Üniversitelerde disiplin kurullarına sendika temsilcilerinin girmesinin
mümkün olmadığı tespit edildi.
9-Personel özlük haklarıyla ilgili olarak da
a) İkinci öğretim ücretini bazı personelin almadığı şeklindeki sendika temsilcilerinin önerisi, kamu işveren temsilcilerince yasal
mevzuat çerçevesinde ödendiği şeklinde cevaplandı. Bu konudaki çalışmaların devam ettiği söylendi ve gerek kurumlar arasındaki gerekse Üniversite birimleri arasındaki ücret dengesizliğinin giderilmesi gerektiği konusunda mutabık kalındı (Yurt-Kur,
4046 sayılı Özelleştirme Yasası gereği atananlar gibi).
b) Meslek Yüksekokullarındaki Öğretim Elemanlarından Bölüm Başkanı Yetkilisi olarak atananların, Bölüm Başkanlığı gereği
olarak almaları gereken özlük haklarını alabilmeleri için yasal düzenleme yapılması gerektiği tespit edildi. 2547 sayılı Yasanın
21. maddesinde Bölüm Başkanının Bölümün aylıklı Öğretim Üyelerinden atanması gerektiği belirtildiğinden, diğer Öğretim
Elemanlarının bu görevlere asaleten atanamadığı ve gerekli özlük haklarının verilemediği tespit edildi.
10-Süleyman Demirel Üniversitesindeki sendikal faaliyetlerin ve kayıtların çok düzenli tutulduğu konusunda sendika temsilcilerinin teşekkürü üzerine toplantıya son verildi.

TOPLANTIYA KATILANLARIN İMZASI :
Kamu İşveren Temsilcileri
Adı ve Soyadı

Sendika Temsilcileri
İmzası

Adı ve Soyadı

Prof.Dr.Vecihi KIRDEMİR

Şemsettin KILIÇARSLAN

Ahmet Tevfik KÖSE

İsmail UZUN

Şükrü DEMİRAĞ

Mehmet FİDAN

İmzası
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FATİH MARŞI
Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek;
Dağlardan çektiler, kalyonlar çekilecek...
Kerpetenlerle surun dişleri sökülecek...
Yürü: “Hala, ne diye oyunda oynaştasın?
Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!
Sende geçebilirsin yardan, anadan, serden...
Senin de destanını okuyalım ezberden...
Haberin yok gibidir taşıdığın değerden...
Elde sensin, dilde sen... Gönüldesin, baştasın:
Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası Genel Merkezi Aylık Yayın Organı

SARIKAYA’DA BAŞARILI
ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
Türk Eğitim-Sen Sarıkaya İlçe Temsilciliği, Yozgat genelinde yapılan seviye tespit sınavında dereceye giren öğrencilere altın hediye etti. İlçe Temsilcisi Bayram Höke, Türk Eğitim-Sen olarak Sarıkaya’da eğitimin yükselmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerinin belirterek, “İl genelinde yapılan sınavda
ilk üçe girerek ilçemizin adını başarıyla duyuran çocuklarımızı birer altınla
ödüllendirdik. Çocuklarımızı yürekten kutluyor, milletimiz adına daha başarılı
hizmetlere vesile olmalarını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

TÜRKOĞLU EĞİTİMCİLERİNİN DAYANIŞMA
VE BAZLAMA ŞÖLENİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Yüzüne çarpmak gerek, zamanenin fendini,
Göster: Kabaran sular nasıl yıkar bendini?
Küçük görme, hor görme, delikanlım kendini
Şu kırık abideyi yükseltecek taştasın;
Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!
Bu kitaplar Fatih’tir, selim’dir, Süleyman’dır;
Şu mihrap sinanüddin, şu minare Sinan’dır;
Haydi, artık, uyuyan destanını uyandır!
Bilmem neden gündelik işlerle telaştasın?
Kızım, sende Fatihler doğuracak yaştasın;
Delikanlım, işaret aldığın gün atandan
Yürüyeceksin... Millet yürüyecek arkandan;
Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan’dan...
Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın...
Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!
Bırak, bozuk saatler yalan yanlış işlesin!
Çelebiler çekilip haremlerde kışlasın!
Yürü, arslanım, fetih hazırlığı başlasın...
Yürü, hala ne diye, kendinle savaştasın?
Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!

Arif Nihat ASYA

Türkoğlu ilçesinde Türk-Eğitim-Sen ilç temsilciliği tarafından 23 Nisan Parkında düzenlenen Dayanışma,Kaynaşma ve Bazlama Şöleni büyük ilgi
gördü.
Türk Eğitim-Sen’in büyük ilgi gören şöleninin açılış kurdelasını Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Mustafa Gökhan, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü
Abdurrahman Akbaba, Türkoğlu Noteri Ö.Yalçın Yardımcı ve Türk EğitimSen Türkoğlu ilçe Temsilcisi Hanifi Kalkan birlikte yaptı.
Açılışta kısa bir konuşma yapan Mustafa Gökhan, Türkoğlu halkı ve kamu
çalışanları sosyal ve kültürel etkinliklere önem veriyorlar, bundan dolayı
tebriklerimi sunuyorum, hayırlı olsun. Birlikteliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz böyle bir günde bu etkinlik manidardır.” dedi.
Türk Eğitim-Sen İlçe temsilcisi Hanifi Kalkan ise konuşmada şunları söyledi “3 gün sürecek olan şölenimiz açılış itibarıyla büyük ilgi gördü, bundan
sonra da etkinliklerimiz devam edecektir, amacımız eğitim camiamızla
vatandaşlarımızı kaynaştırmak, tanıştırmaktı.Yoğun bir ilgi gördük bunda
da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. İlgi ve alakalarından dolayı tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

ÖĞRETMENLERDEN TABUTLU EYLEM
Türk Eğitim-Sen Kayseri Şubesi, ataması
yapılmayan öğretmenler için tabutlarla
‘’Buyurun Cenaze Namazına’’adlı eylem
yaptı.

Türk Eğitim-Sen Kayseri 2 Nolu Şube Başkanı Ali İhsan Öztürk de yaptığı açıklamada, 4 aydan beri atama bekleyen öğretmen adayları için
değişik anlatımlarda eylem düzenlediklerini ancak hükümetin bu eylemleri görmezden geldiğini söyledi.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen eyleme, Türk Eğitim-Sen üyesi
öğretmeler ile atama bekleyen öğretmen
adayları katıldı.

Ali İhsan Öztürk, üzerinde ‘’Hükümet’’ ve ‘’Öğretmen Adayı’’ yazılı
tabutlar önünde cenaze namazı kıldırdı.

Atamasının 7 yıldır yapılmadığını anlatan
Levent Kaya ‘’Benim gibi atama bekleyen 200 bin öğretmen adayı,
hükümetten ilgi bekliyor. Biz atamamız yapılmadığı için artık umutlarımızı kaybettik ve resmen mezara gömüldük. Sorunlarımızı 4 aydan
beri farklı dillerle anlatmaya çalışıyoruz’’ dedi.

Üzerinde ‘’Hükümet’’ yazılı tabutun arkasında cemaat olmaması dikkat
çekti. Üzerinde ‘’Öğretmen Adayı’’ yazılı tabut, kılınan cenaze namazından sonra bir süre Cumhuriyet Meydanı’nda dolaştırıldı. Öğretmen
adayları tarafından taşınan tabut eylemcilerin elinden kayıp düşerken
son anda tutulması, eyleme katılanların ‘’aman cenazeyi düşürmeyin’’
esprilerine neden oldu.
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19 MAYIS RUHU ve
GENÇLİĞİMİZ
Millî bayramlar, birer festival gibi algılanmamalı; bu gibi
bayramların ne gibi bir anlam taşıdığı ve niçin ortaya
çıktığı meselesi asıl düşünülmesi gereken husustur. Buna
göre, “19 Mayıs bayramının içerdiği anlam nedir ve niçin böyle bir bayram ortaya çıkmıştır?” sorusuna cevap
aramak, bayramın asıl gayesi olmalıdır.
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Türk Eğitim-Sen
İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı

ne kadar anlamlı ve dürüst bir davranış olacaktır?
Bunun yanında ikinci bir sorun kaynağı da eğitimdir.
Dünya nüfusunun sürekli yaşlandığı bir çağda genç
bir nüfusa sahip olmanın getireceği dinamizmi değerlendiremeyen Türkiye, gençliğini gerektiği miktarda
ve gerektiği kalitede eğitememekle gençlerimizi heder etmekte olduğu gibi, kendisine zarar vermektedir.
Herkesçe bilindiği gibi git-gide bir bilgi çağına dönüşen dünyada “ne iş olursa yapan” insan yerine “bilgiye
dayalı iş yapan” uzman insanın yetiştirilmesi de ancak
yüksek kaliteli bir eğitim ile mümkün olacakken, eğitim
imkânlarının, bir yandan genç nüfusun ancak çok küçük bir kesimine hizmet verebilmesi ve diğer yandan
kalitenin de olması gerektiği gibi yükseltilememesi hem
gençlerimize ve hem de ülkemizin geleceğine çok zarar
vermektedir.

Biz, Türk Eğitim-Sen olarak, bu bayramın içerdiği birinci ve asıl anlamın, diğer bütün millî bayramlarla bütünleşen bir anlamı olduğunu söylüyoruz: Bir milletin en
değerli varlığı olan Özgürlük ve Bağımsızlık! İkinci anlamı ise onun özel anlamıdır: Özgürlük ve Bağımsızlık,
bitmeyen bir süreç, dinmeyen bir heyecandır; bir kere
kazanıldıktan durağanlığa terk edilecek olursa kaybedilir. Bunun için de en kutlu bir aşk olarak alev-alev tutuşan bir meşale gibi nesilden nesile aktarılmalıdır. Bu ise,
gençliğin özgürlük ve bağımsızlık bilinciyle eğitilmesi
ile mümkün olur. İşte, 19 Mayısların açık anlamı budur: Bu konudaki en önemli örneklerden birisi genel olarak
Özgürlük ve Bağımsızlık bilincinin Türk gençliğine emâ- örgün üniversite yetersizliği, bir diğeri de teknik eğitimin yetersizliğidir. Örgün üniversite eğitiminin yeternet edilmesi.
sizliği okumak isteyen genç nüfusun bu isteğine yeterli
cevap verilememesine ve sonuçta da ülkenin cehaletŞimdi de gelelim konunun ikinci önemli anlam çerçe- ten kurtulmasına, ciddî meslekî donanıma sahip kaliteli
vesine:
insan yetişmesine engel olmaktadır. Ayrı bir yara teşkil
Biz, Türk Eğitim-Sen olarak, 19 Mayıs Bayramı’nın, aynı eden teknik eğitim yetersizliği ise, ülkemizin kalkınmazamanda, yarınlarımızı emanet edeceğimiz, özgürlüğü- sında en önemli temel görevlerden birisini üstlenecek
müzün ve bağımsızlığımızın en büyük güvencesi olan olan yüksek kaliteli teknik ara elemanlar yetişmesine
Türk gençliğinin sorunlarının dile getirilmesi gereken ket vurmaktadır. Bir yandan genel ekonomik kriz sonucunda ülkemizde iş alanlarının ve sınâî yatırımların
bir gün olduğunu da düşünmekteyiz.
daralması ile teknik eğitim mezunlarına yönelik talep
Türk gençliği, ne yazık ki, her geçen gün, çözülmekten azalması teknik eleman sınıfını bunalımlara sürüklerken
ziyâde git-gide ağırlaşan büyük sorunlar içerisinde bu- diğer yandan teknik eğitim alanlarının daral(tıl)ması da
lunmaktadır. Bu sorunların en başta gelenleri ise “işsiz- ayrı bir bunalım kaynağı oluşturmaktadır. Bu sorunlalik” ve “eğitim”dir.
ra ilâve olarak, meslek lisesi mezunlarının üniversiteMaalesef Türkiye’nin içinde bulunduğu ve hâlâ sağlıklı ye girişlerinin kasıtlı zorlaştırılmasıyla teknik liselerin
bir çözüme kavuşturamadığı ekonomik krizin yarattığı gözden düşürülmesi de başka bir sorun yaratmış bulunişsizlik gençliğimizi çok rahatsız etmeye, bunalımlara maktadır. Söz gelimi, sırf bu yüzden, daha yakın zamansürüklemeye devam etmektedir. Gençlerimizin büyük da gelinceye dek en gözde meslek eğitimi kurumlarınbir kısmı işsizdir ve iş bulmak adetâ bir kâbusa dönüş- dan olan Teknik Eğitim Fakülteleri’nin mezunları artık
müş bulunmaktadır. Daha henüz hayatının baharında git-gide bu önemlerini kaybetmeye başlamışlardır.
olan gencecik insanların içinde bulunduğu bu durum,
aynı zamanda ülkemizin geleceğini de tehdit etmektedir. İşsizlikten kıvranan, veya işinden mutlu olamayan,
çok düşük ücretlerle ve güvencesiz çalışmak zorunda
kalan bir gençliğin festival görüntüleri ile oyalanması

Her kademedeki yöneticilerimize, gençliğinin sorunlarını çözemeyen, hattâ çözmekten çok büyüten bir siyasetin ülkenin geleceğini karartmaktan başka bir gayeye
hizmet edemeyeceklerini hâtırlatmayı da bir görev olarak görmekteyiz.
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KEY HESAPLARIYLA İLGİLİ YASA TASARISI

TBMM Genel Kurulunda, Konut Edindirme Yardımı (KEY) kesintilerinin
hak sahiplerine ödenmesine ilişkin yasa tasarısı kabul edildi.
Kanun, 1987 ile 1995 yılları arasında KEY kesintisi yapılan hak
sahiplerine, nakit veya hisse senedi olarak ödeme yapılmasına ilişkin
usul ve esasları düzenliyor. Kanun, emekliler ile hak sahiplerinin
mirasçılarının da ödemeden yararlanmasını öngörüyor.
Kanuna göre, KEY hesaplarını tahakkuk ettirmek ve tasfiye halindeki
Emlak Bankasına devretmekle yükümlü olup bankaya bilgi gönderen
kurumlar dışındaki tüm kurum ve kuruluşlar, KEY kesintileri Emlak
Bankası’na aktarılmış olan hak sahiplerinin isimleri ve yardım
tutarlarının yer aldığı listeler ile KEY tutarı tahsil edilmiş, ancak Emlak
Bankasına aktarılmamış olan hak sahiplerinin isimleri ile yardım
tutarlarının yer aldığı listeleri, 6 ay içinde Bankaya teslim edecek.
Bakanlar Kurulu, bu süreyi, bir defaya mahsus olmak üzere 3 aya
kadar uzatabilecek. Bu süre içinde, hak sahiplerine ilişkin listelerin
bildirilmemesi, mükerrer veya yanlış bildirilmesi halinde hak
sahiplerine karşı sorumluluk, ilgili kurum veya kuruluşlara ait olacak.
Kurumlar, belirtilen listelerdeki tutarlar ile bu tutarların ilgili bankaya
yatırıldığına ilişkin dekontların mutabakatını yapmak ve dekontları
gerektiğinde ibraz etmek üzere muhafaza etmekle yükümlü olacak.
Emlak Bankası tarafından başlatılan hak sahiplerinin belirlenmesi
işlemleri, Banka tarafından ilgili kuruluşlarca gerekli mutabakatları
sağlanarak gönderilen listeler esas alınarak tamamlanacak. Banka,
hak sahiplerinin isim, kesinti ve nemalarını içeren listeleri, 3 ay içinde
Emlak Konut Gayrı Menkul Yatırım Ortaklığına, (EGYO) bildirecek.
Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, bu süreyi bir defaya
mahsus olmak üzere 2 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.
Kanunun uygulanmasında SSK tarafından işyerlerinden gecikme
zammı ve faiziyle tahsil edilen KEY tutarının ilişkin olduğu ayı
takip eden ayın sonunda tahsil edilmiş olduğu kabul edilerek işlem
yapılacak.
Banka ile SSK, hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla yürütülecek
işlemler için, ihtiyacı olan personel, mal ve hizmet alımı
yapabilecek.
-ALACAKLARIN NEMALANDIRILMASI VE ÖDEMEHak sahiplerinin konut edindirme yardımı ana para tutarlarının
nemalandırılmasında; 1 Ocak 1987 ila 29 Aralık 1999 tarihleri
arasındaki dönem için, bankanın 6 aylık vadeli mevduat faizi, bileşik
usulde uygulanacak. 29 Aralık 1999 tarihinden sonraki dönem için,
EGYO’nun net aktif değerinin yüzde 60.96’sı, banka tarafından ayni
sermaye olarak EGYO’ya devredilen taşınmaz karşılığı, 395 milyon
751 bin 717 YTL’ye oranı esas alınarak nema hesaplanacak.
EGYO’nun net aktif değeri, SPK’nın gayrimenkul yatırım ortaklıklarına
ilişkin düzenlemelerindeki usul ve esaslara göre belirlenecek.
Hak sahiplerine, talep etmeleri halinde ödemeler, nemasıyla birlikte
nakit veya payları oranında EGYO hisse senedi verilerek yapılacak.
Her bir hak sahibinin, EGYO’nun sermayesinin yüzde 60,96’sı içindeki
payı; hak sahibinin konut edindirme yardımının 29 Aralık 1999
itibariyle nemalandırılmış toplam değerinin, tüm hak sahiplerinin

KEY’in nemalandırılmış toplam değeri içindeki payı esas alınarak
belirlenecek. Hak sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılmak
üzere, gerektiğinde Hazine Müsteşarlığı tarafından EGYO’ya, ikrazen
devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilecek.
Hak sahiplerince talep edilmesi halinde, karşılığının Hazine tarafından
EGYO’ya aktarılmasını takiben, EGYO tarafından nemasıyla birlikte
nakit olarak ödeme yapılabilecek.
KEY hesaplarını tahakkuk ettirmek ve bankaya devretmekle yükümlü
kurum ve kuruluşlar nezdinde bulunan ve bankaya aktarılmamış olan
KEY tutarlarının tamamı, fer’ilerinin tahsili beklenilmeksizin, Hazine
Müsteşarlığının Merkez Bankası nezdindeki hesabına aktarılacak. Bu
kişilere ait KEY tutarları, gecikme zamlarıyla birlikte, ilgili kurumlarca
tahsil edilmesinin ardından, tahsilatın yapıldığı tarihi izleyen ayın
sonuna kadar, Hazine Müsteşarlığının Merkez Bankası nezdindeki
hesabına aktarılacak.
Hak sahiplerine yapılacak nakit ödemeler, EGYO tarafından
belirlenecek ödeme planı ve süresine göre yapılacak. Nakit ödemeler
için EGYO ile Ziraat Bankası arasında protokol düzenlenecek.
-HAK SAHİPLERİ, RESMİ GAZETEDE İLAN EDİLECEKHak sahiplerine ilişkin olarak Bankaca EGYO’ya bildirilen listeler,
hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere Resmi Gazete’de ilan
edilecek.
İletilen listelerde isimleri yer almadığı halde, kendisinden kesinti
yapıldığını ileri sürenlerin, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde
KEY hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili bankaya devretmekle
yükümlü olan kurum ve kuruluşlara başvurmaları halinde, adlarına
kesinti yapıldığının anlaşılması halinde, KEY tutarları hesaplanarak,
başvuruyu izleyen 2 ay içinde Bankaya bildirilecek.
Belirtilen başvuru süresi geçirildikten sonra yapılan talepler, ilgili
kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmayacak. İlan tarihinden itibaren 5
yıl içinde talep edilmeyen alacaklar, Hazineye gelir kaydedilecek.
EGYO’ya ayni sermaye olarak devredilen gayrimenkuller karşılığı
395 milyon 751 bin 717 YTL tutarındaki sermayeden, hak sahiplerine
nakit ödeme yapılan tutar, sermaye azaltımı yoluna gidilerek EKGYO
bilançosuna işlenecek.
EGYO’nun faaliyetlerine, vergi muafiyet ve istisnaları öngören
hükümleri hariç sermaye piyasası mevzuatı, 5 yıl süreyle
uygulanmayacak.
EGYO’nun sermaye değişimiyle ilgili işlemleri ve bu düzenleme
gereğince yapacağı tüm işlemler, her türlü vergi, resim ve harçtan
muaf olacak.
Düzenleme uyarınca hak sahiplerine ödeme yapılması ve hisse
senedi verilmesi işlemleri tamamlanıncaya kadar, hak sahiplerinin
EGYO’daki hissedarlığından doğan mali ve yönetimsel hakları, TOKİ
tarafından temsil edilecek.
Düzenlemenin uygulanmasına ilişkin yönetmelikler, TOKİ ve Hazine
Müsteşarlığının bağlı bulunduğu bakanlıklar tarafından ortaklaşa
hazırlanarak yürürlüğe konulacak. Yönetmelikler yürürlüğe girinceye
kadar mevcut düzenlemeler geçerli olacak.
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