BU SKANDALLARA KİM SON
VERECEK?

ŞUBE GENEL KURULLARIMIZ
YAPILDI

T

ürkiye
rkiye genelindeki 95 şubemizde 3. Olağan Genel Kurullarımız 1-2 Aralık 2007
tarihlerinde yapıldı. En iyiyi, en güzeli bulmak adına yapılan bu demokratik
yarışın, bütün şubelerimizde olgunluk ve şölen havası içinde geçmiş olması, bizlere
güç, eğitim çalışanlarına güven, mücadele ettiğimiz kesimlere de korku vermiştir.

D

anıştay 13 Nisan 2007 tarihli Yönetici Atama Yönetmeliği
uyarınca atananlardan sonra, 04/03/2006 tarihli Yönetici
Atama Yönetmeliği doğrultusunda atanan tüm yöneticilerin de
atamalarının iptaline karar verdi.

Türkiye’nin en büyük memur sendikası olan Türk Eğitim-Sen’in şube yönetimleri,
yeni kan, yeni soluk ve yeni heyecanla, süregelen bayrak yarışında daha hızlı koşmaya
devam edecektir. Sendikamız bu yarışta, eğitim çalışanlarından alınan destek ve yöneticilerimizin gayretleriyle, her gün daha da güçlenerek, her gün daha aktif şekilde,
eğitim çalışanlarının hakları ve Türk Milli Eğitimi konusunda yapıcı çalışmalarını
geliştirecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı,14/11/2007 tarih ve 71969 sayılı yazı ile,
“valiliklerin mahkeme kararı doğrultusunda işlem yapmasını ve
yapılacak işlemler sebebiyle, eğitim ve öğretimin olumsuz etkilenmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasını” istedi.

Görevini layıkıyla yapıp ayrılan arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyor, yeni seçilen
arkadaşlarımızı ve görevine tekrar seçilen arkadaşlarımızı tebrik ediyor, hayırlı
olmasını diliyor, yüce Allah (c.c) utandırmasın diyoruz.

Devamı 3’te

TÜRKİYE KAMU-SEN
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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Şuayip ÖZCAN;

“öğretmenlerimizin ve
dolayısıyla eğitimin içerisinde
bulunduğu durum alarm
vermektedir.”
T

ürk Eğitim-Sen
ğ
Genel Başkanı
ş
ŞuaŞ
yyip
p ÖZCAN, Genel Sekreter İsmaill KONCUK ve İstanbul Şube Başkanlarının katılımıyla, Öğretmenler Günü
dolayısıyla sendikamızın yaptığı anket sonuçlarını 23 Kasım 2007 tarihinde İstanbul’da yapılan basın toplantısı ile
açıkladı.
Anket sonuçlarının öğretmenlerimizin
içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal
durumu çarpıcı verilerle ortaya koyduğu-

BAŞBAKAN’A KEY
MEKTUBU (E-POSTA
GÖNDERİN)

nu belirten Özcan, “ Daha önceleri de defalarca gündeme getirdik, defalarca çağrıda bulunduk ama kulaklar kapatıldı. Bu
anket bir kez daha göstermiştir ki, öğretmenlerimizin ve dolayısıyla eğitimin içerisinde bulunduğu durum alarm vermektedir. Yetkililerin ve sorumluların bir an
önce tedbirleri hayata geçirmeleri gerekmektedir.” Dedi.
Genel Başkan’ın açıklamasının tam metni sayfa 2’de

AMASYA ÜNİVERSİTESİNDE
SÜTÇÜ İMAM
ÜNİVERSİTESİ’NDE
DE
DE PROMOSYON
PROMOSYONLAR DAĞITILIYOR.
ANLAŞMASI İMZALANDI

ürk Eğitim Sen Genel
etkili sendika olarak, Amasya şuBaşkanı Şuayip ÖZCAN
T
Y
bemiz tarafından yapılan çalışma
ve Genel Sekreter İsmail KONve dahil olunan komisyon marifeti ile,
CUK tarafından, Başbakan Recep
Tayyip ERDOĞAN’a bir mektup
yazılarak, KEY hesaplarıyla ilgili iş
ve işlemlerinin bir an önce tamamlanarak, paraların hak sahiplerine
ödenmesi istendi.
Devamı 4’te

Amasya Üniversitesi çalışanlarının,
Banka Promosyonlarından haklarına
düşen miktarı alabilmeleri için anlaşma yapıldı.
Devamı 3’te

T

ürk Eğitim Sen Kahramanmaraş
1 Nolu Şube başkanlığının girişimleri neticesinde, banka promosyonlarının %70’i Sütçü İmam Üniversitesi
çalışanlarına dağıtılacak.
Devamı 6’da

İSTİSMAR ETMEYİN, ÇÖZÜN!

G

ençlerimizin yaşadığı bu problemler derhal çözülmelidir. Ancak, geçtiğimiz beş yılda bu problem
TBMM gündemine taşınmış mıdır,
hayır. Çözmek adına her hangi bir
irade ortaya konmuş mudur, hayır.
Kim çözecek, Hükümet.
Devamı 9’da
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Genel Başkan Şuayip ÖZCAN’ın basın Öğretmenlerin yüzde
90’ı öğretmenlik mesleaçıklamasının tam metni:
“Sendikamız, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Türkiye genelinde anket çalışması gerçekleştirdi. Anketin ilk aşamasını geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyurmuştuk. Anketin ikinci aşamasının
sonuçlarını da bugün sizlerle paylaşacağız.

ğinin saygınlığını koruyamadığını düşünürken,
yüzde 10’u öğretmenlik
mesleğinin saygınlığını
hala koruduğuna inanmaktadır.

Öğretmenler Günü’nün 26. yıldönümünü kutluyoruz. Ancak öğretmenler olarak yüreğimiz buruk. Zira öğretmenler; gerek maddi, gerek sosyal,
gerekse özlük hakları açısından ne AB ülkeleri ile
rekabet edebilir seviyede, ne de ülkemizde hak ettiği
konumda.

ÖĞRETMENLERİN
YÜZDE 36’SI ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ
SEÇTİĞİ
İÇİN PİŞMAN

Yaptığımız anket çalışması da işte bu gerçeklere işaret ediyor. Öğretmenlerin içinde bulunduğu durumu rakamlarla dile getirmek istedik.

Öğretmenlerin yüzde
64’ü öğretmenlik mesleğini seçtiği için pişman olmadığını belirtirken, yüzde 36’sı pişman olduğu yönünde görüş bildirmiştir.

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 72.4’Ü GEÇİNEMİYOR, YÜZDE 53’Ü KENDİSİNİ ALT
GELİR GRUBUNDA GÖRÜYOR
Anketimizin ikinci aşaması 1.970 öğretmen üzerinde uygulandı. Ankete katılan öğretmenlerin yüzde
97.7’si kadrolu öğretmenlerden oluşmaktadır. Ankete katılanların yüzde 72.4’ü aldığı ücretle geçimini sağlayamadığını belirtirken, yüzde 27.5’i geçimini sağladığını ifade etmektedir.
Öğretmenlerin yüzde 53.3’ü kendisini alt gelir grubu olarak nitelendirirken, yüzde 45.7’si orta gelir
grubu olarak tanımlamaktadır. Yüksek gelir grubunda olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 1
bile değildir.
ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 8’İ BORÇLARI
NEDENİYLE İNTİHARA TEŞEBBÜS ETMİŞ
YA DA İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNMÜŞ
Ankete katılanların yüzde 89.6’sının kredi kartı
borcu ya da taksitleri bulunmaktadır. Öğretmenlerin yüzde 8’i ise borçlarından dolayı intihara teşebbüs ettiğini ya da intihar etmeyi düşündüğünü
belirtmiştir. Yani her 100 öğretmenden 8’i borçları
dolayısıyla intiharın eşiğinden dönmüş ya da intihara teşebbüs etmiştir.

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 76.5’İ AYDA
BİR KİTAP OKUYOR, YÜZDE 90.6’SI AYDA
BİR KEZ SİNEMA YA DA TİYATROYA GİDİYOR
Öğretmenlerin yüzde 76.5’i ayda 1, yüzde 14.7’si
ayda 2, yüzde 4’ü ayda 3, yüzde 4.6’sı ayda 4 ve üzeri
üzeri kitap okuduğunu belirtmiştir.
Öğretmenlerin yüzde 90.6’sı ayda bir defa sinemaya
ya da tiyatroya gittiğini ifade ederken, yüzde 3.6’sı
ayda 2, yüzde 1.7’si ayda 3, yüzde 4’ü de ayda 4 ve
üzeri sinemaya ya da tiyatroya gittiğini belirtmiştir.
ÖĞRETMENLERİN EN BÜYÜK SORUNU
ÜCRET YETERSİZLİĞİ
Öğretmenler en çok ücret yetersizliğinden şikayet
etmektedir. Ankete katılan öğretmenlerin yüzde
38.5’i öğretmenlerin en büyük sorunu olarak ücret
yetersizliğini görürken, yüzde 17.2’si atamalarda
liyakata önem verilmemesi, yandaş kayırmacılığını,
yüzde 15.6’sı sık sık değişen eğitim politikalarını,
yüzde 14.8’i öğretmenlik mesleğinin aşağılanmasını, yüzde 10.2’si de özlük hakların yetersizliğinden
şikayetçidir.

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 93.1’İ EK
DERS ÜCRETLERİNİN YETERLİ OLMADIĞI GÖRÜŞÜNDE, YÜZDE 91.3’Ü DE
MAAŞINDAN BİRİKİM YAPAMIYOR

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 42.7’Sİ EĞİTİMİN EN BÜYÜK SORUNU OLARAK
HÜKÜMETİN EĞİTİME BAKIŞINI GÖRÜYOR

Öğretmenlerin yüzde 93.1’i ek ders ücretlerinin
beklentilerini karşılamadığını söylerken, yüzde 6.8’i
ek ders ücretlerinin beklentilerini karşıladığını düşünmektedir.

Öğretmenlere göre eğitimin en büyük sorunu hükümetin eğitime bakışıdır. Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 42.7’si eğitimin en büyük sorunu
olarak hükümetin eğitime bakışı olarak görürken,
yüzde 17.7’si eğitime ayrılan payın yetersizliğinin,
yüzde 12.7’si eğitimde fırsat eşitsizliğinin, yüzde
11.1’i okulların gelişen teknoloji ile uyum içinde olmamasının, yüzde 5.7’si okulların ﬁziki yapılarının
yetersizliğinin, yüzde 5’i müfredat programlarının
yetersizliğini, yüzde 4.9’u da derslik ve öğretmen
açığının eğitimin en büyük sorunu olduğunu düşünmektedir.

Öğretmenlere maaşınızdan birikim yapabiliyor
musunuz sorusunu da yönelttik. Buna göre ankete
katılan öğretmenlerin yüzde 91.3’ü maaşından birikim yapamadığını ifade etmiştir. Maaşından birikim yapan öğretmenlerin oranı ise yüzde 8.6’dır.
ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 90’I ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN SAYGINLIĞINI
KORUYAMADIĞI GÖRÜŞÜNDE

ÖĞRETMENLERE GÖRE TÜRKİYE’NİN
EN BÜYÜK SORUNU TERÖR
Öğretmenlere göre Türkiye’nin en büyük sorunu ise
terördür. Öğretmenlerin yüzde 27.8’i Türkiye’nin
en büyük sorununun terör olduğunu düşünürken,
yüzde 22.9’u dışa bağımlılık, yüzde 18’i kültürel
yozlaşma, yüzde 17.1’i ekonomik sorunlar, yüzde
9’u dış politikada zaaﬁyet, yüzde 5’i ise demokrasi
ve insan hakları olduğunu ifade etmiştir.
ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 95.6’SI KADROLU ÖĞRETMEN İSTİHDAMINDAN
YANA
Öğretmenler MEB’in kadrolu öğretmen dışındaki
istihdam türlerini olumsuz olarak değerlendirmektedir. Öğretmenlerin yüzde 50.4’ü “MEB’in kadrolu
öğretmen dışındaki istihdamları öğretmenlik mesleğinin itibarını zayıﬂatmıştır” derken, yüzde 34.5’i
öğretmenleri köle gibi gören anlayışın ürünü olduğunu düşünmekte, yüzde 10.7’si de öğretmenlerin
gerek maddi, gerekse sosyal yönden elini, kolunu
bağladığına inanmaktadır. MEB’in kadrolu öğretmen dışındaki istihdam türlerini olumlu bulanların
oranı ise sadece yüzde 4.3’tür.
Anketimizin yanı sıra Türkiye’yi ücretler açısından OECD ülkeleriyle de karşılaştırdık. Göreve
yeni başlayan ve ilköğretim kurumlarında görev
yapan bir öğretmenin ülkeler bazında saatlik ücretini hesapladık. Buna göre, göreve yeni başlayan bir
öğretmenin saatlik ücreti; Avusturya’da 15.1 dolar,
Çek Cumhuriyetinde 11.2 dolar, Danimarka’da
20.5 dolar, Almanya’da 23 dolar, Yunanistan’da
17.6 dolar, İzlanda’da 13.4 dolar, Kore’de 18.7 dolar, Hollanda’da 19.4 dolar, İskoçya’da 22.1 dolar,
İspanya’da 22.3 dolar iken, Türkiye’de 5.2 dolardır.
Yani Türkiye ile OECD ülkelerinin arasında saatlik
ücret açısından 4 kata varan fark bulunmaktadır.
Tüm bu rakamlar, öğretmenlerimizin 24 Kasım’a
mutlu giremediğinin göstergesidir. Buna karşın
Başöğretmenimiz Atatürk’ün izinde olan eğitimin
adsız neferleri öğretmenlerimiz, aydınlık Türkiye’yi
oluşturmak ve ülkemizi uluslararası arenada rekabet edebilir düzeye getirebilmek için büyük özveriyle dün ve bugün olduğu gibi yarında görevinin
başında olacaktır. Bu vesileyle tüm eğitim çalışanlarımızın ve öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyoruz.”
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BU SKANDALLARA
KİM SON VERECEK?

D

anıştay 13 Nisan 2007 tarihli Yönetici Atama Yönetmeliği uyarınca
atananlardan sonra, 04/03/2006
tarihli Yönetici Atama Yönetmeliği
doğrultusunda atanan tüm yöneticilerin de
atamalarının iptaline karar verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı,14/11/2007 tarih ve
71969 sayılı yazı ile, “valiliklerin mahkeme
kararı doğrultusunda işlem yapmasını
ve yapılacak işlemler sebebiyle, eğitim ve
öğretimin olumsuz etkilenmemesi için
gerekli tedbirlerin alınmasını” istedi.
Bu durumda binlerce yöneticinin atamaları
iptal edilerek, yerlerine vekaleten atamalar yapılacak. Mevzuat gereği, okul
müdürlüğüne vekaleten görevlendirme
yapılırken, varsa müdür baş yardımcısı, yoksa müdür yardımcısı veya okulun kıdemli
öğretmenlerine vekaleten görev verilebilecek. Okul dışından atamalar, mahkeme
kararlarına ve mevzuata aykırıdır. Eğitim
çalışanlarının yakından bildiği üzere, okul
dışından vekaletle görevlendirmeye imkan sağlayan 2003/70 nolu MEB Genelgesi de, Danıştay tarafından iptal edilmişti.
Dolayısıyla, okul dışından yapılacak
vekaletlen görevlendirmeler mahkeme
kararını işlevsiz bırakacağı için yeni bir
hukuki problem doğuracaktır.
Bütün bu gerçekler ışığında, MEB’in, yapılan
uyarıları gözardı ederek çıkardığı hukuksuz
yönetmeliklerin eğitim öğretimimizi büyük
bir kaosa sürüklediği aşikardır. Binlerce yöneticinin görevlendirmelerinin iptali, geriye doğru bir görev değişikliğini gerektirecek
ve okulların norm kadroları da bundan etkilenecektir. Yöneticilerin görevlendirmelerinin iptali, bu sebeple, öğretmenleri de
ilgilendirmektedir. Bu, en baştaki domino taşının devrilmesinin yarattığı etkiyi yaratacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı, bizzat kendisinin neden olduğu bu probleme
yönelik bir yeni genelge çıkararak, yöneticilik iptali sebebiyle oluşabilecek, norm
kadro değişikliklerine çözüm bulmalı ve
öğretmenlerin bu durumdan rahatsızlık
duymasının önüne geçmelidir.
Her zaman olduğu gibi, Sayın Hüseyin
ÇELİK, ortaya çıkardığı bu skandalın
sorumluluğunu üstlenmeyecektir. Binlerce
yöneticinin, yöneticilik görevlerinin iptali sebebiyle yaşayacağı travma, statü kaybı Sayın
Bakanı ve avanesini üzmeyecektir, Sayın
Başbakan, bu Milli Eğitim Bakanlığında

neler oluyor demeyecektir. Okullarımızın
ve öğretmenlerimizin yaşayacağı sıkıntılar,
eğitim ve öğretimin bu durumdan olumsuz
etkilenmesi de, maalesef hiç bir üst düzey
yetkiliyi tedbir almaya yönlendirmeyecektir.
Sadece, eğitim çalışanları, bu gerçekleri yıllardır en acı şekilde bilmekte ve
yaşamaktadır.
Türk Eğitim Sen olarak, sayın Başbakan
ve Hüseyin ÇELİK’ten, artık, şunları bekliyoruz. Şeﬀaf, liyakati ve beceriyi öne alan
ve hak edenin yönetici olmasını sağlayacak,
bir yönetici atama yönetmeliğini derhal çıkarın, bir an önce “vekaletle yönetme”
devrine son verin. Bir sendikanın, beş yıldır,
üye kapmak adına, yöneticilik makamlarını
satmasına, insanlara, makam karşılığı kendinizi bize pazarlayın, demelerine dur
deyin. Türk Eğitim Sen’in, yönetici atama
yönetmeliği konusunda sunduğu talepleri
bir an önce uygulamaya geçirin. Ve, şunu
artık görün; bu olumsuz uygulamalarınız,
hem öğretmenlerimizi, hem de eğitim sistemimizi patlama noktasına getirdi. Beraber yönetme alışkanlığını kazanmadığınız ve
şeﬀaf olmadığınız sürece, yaşadığımız bu
problemler artarak devam edecektir.
Milli Eğitim Bakanlığının kusuru sadece yönetici atama yönetmeliği ile ilgili değildir.
Maalesef ülke genelinde atanan 571 adet şeﬁn
de görevine yargı tarafından son verilmiştir.
Sendika olarak; “Bu uygulamanız yargıdan
döner, hem atananları hem de Milli Eğitim
Bakanlığını zor durumda bırakırsınız.” Dememize rağmen, kulak verilmemiştir. Yani
binlerce okul müdürü, müdür başyardımcısı,
müdür yardımcısı ve 571 adet şef eski görevlerine dönmek zorunda kalacaktır. Bu ayıp,
doğrudan doğruya Milli Eğitim Bakanı
Hüseyin ÇELİK’e aittir. Bu skandal olaylar yaşanırken hiç bir tedbir almayan, sayın
Başbakan da, en az Hüseyin ÇELİK kadar
sorumludur.
Türk Eğitim Sen olarak, yaşanan bu
olumsuzlukların gerek iktidar partisine
gerekse muhalefet partilerine ait milletvekillerimiz tarafından dile getirilmesini istiyoruz. Çünkü, bu yaşananlar, “benim adamım
tarafından yapılmış küçük hatalardır” denilemeyecek kadar büyüktür. Cumhuriyet
tarihi boyunca, eğitim camiası, bu çapta bir
rezalet yaşamamıştır.Türk eğitim sistemi bu
hukuksuz uygulamaları taşıyamayacak bir
noktaya getirilmiştir.
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AMASYA
ÜNİVERSİTESİNDE DE
PROMOSYON
ANLAŞMASI İMZALANDI
Yetkili sendika olarak, Amasya şubemiz
tarafından yapılan çalışma ve dahil olunan
komisyon marifeti ile, Amasya Üniversitesi çalışanlarının, Banka Promosyonlarından
haklarına düşen miktarı alabilmeleri için
anlaşma yapıldı.
Kamu Görevlilerinin aylık ve ücretleri, Maliye
Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün,
Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslara
bağlı olarak bankalar vasıtasıyla ödendiğinden,
Amasya Üniversitesi, personelin aylık ve ücretlerinin, hangi banka aracılığı ile ödeneceğini
belirlemek üzere, Başbakanlık genelgesi
doğrultusunda oluşturulan üç kişilik komisyona, Üniversite Genel sekreteri Haluk Bölükbaş,
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Ferda Aydın
ve Yetkili sendika olarak, Türk Eğitim-Sen
Amasya şubesi, Eğitim Fakültesi temsilcimiz
Fedayi Yılmaz’ın katılımıyla, istekli bankaların
yetkililerinin sundukları promosyon tekliﬂerinin değerlendirilmesi sonucunda, teklif sunan
bankalardan, 461 bin YTL ‘lik tekliﬁ ile en yüksek promosyon tekliﬁ veren, Garanti Bankası
ile protokol anlaşması yapılmıştır.
Öğrenci harçlarına verilen promosyon miktarı
düşüldükten sonra, geriye kalan promosyon
miktarının %70‘ i, personele eşit miktarda olmak üzere tek seferde ödenmesine, %30 kısmı
ise eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere
üniversiteye bırakılmasına karar verilmiştir.
Yapılan bu promosyon anlaşmasında başta
Üniversite Rektörü Zafer Eren’e, Genel
Sekreter Haluk Bölükbaş’ a, İdari ve Mali İşler
Daire Başkanı Ferda Aydın’a, Türk Eğitim Sen
Eğitim Fakültesi temsilcimiz Fedayi Yılmaz’a
çalışanlar adına teşekkür ederiz.
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BAŞBAKAN’A KEY MEKTUBU (E-POSTA GÖNDERİN)
ürk Eğitim Sen Genel Başkanı Şuayip ÖZCAN ve Genel Sekreter İsmail KONCUK
tarafından, Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’a
bir mektup yazılarak, KEY hesaplarıyla ilgili iş ve işlemlerinin bir an önce tamamlanarak, paraların hak
sahiplerine ödenmesi istendi.

T

isimleri ile yardım tutarlarının yer aldığı listeleri, her
hak sahibi için bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvele uygun
şekilde ve elektronik ortamda kayıtlı olarak 6 ay içinde
Bankaya teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca Kanun
bu sürenin 3 aya kadar uzatılması yetkisini de Bakanlar Kurulu’na vermektedir.

Aşağıdaki mektup tüm kamu çalışanları tarafından çoğaltılarak bimer@basbakanlik.gov.tr adresine e-posta olarak gönderilebilinir.

6 aylık süre 30 Kasım 2007 tarihinde sona erecektir, ancak kamuoyuna yansıyan heberlerden, gerekli iş
ve işlemlerin bu tarihe kadar bitirilemeyeceği anlaşılmaktadır. En azından, konuyla ilgili olan yetkililerden
bu haberleri yalanlayıcı açıklamalar gelmemektedir.
Bu durumda hak sahipleri, 31/12/1995 yılından bu
yana alamadıkları KEY paralarının akibetinden endişe duyar noktaya gelmektedirler.

Sayın, Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
Sayın Başbakanım, Konut Edindirme Yardımı Hak
Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair 22/5/2007 Tarih ve 5664 Nolu Kanun’un yürürlüğe girmesinin üzerinden yaklaşık beş buçuk ay geçmiştir.
Kanunun 3. Maddesi gereği; Konut edindirme yardım
tutarı tahsil edilmiş, ancak Türkiye Emlak Bankası
Anonim Şirketine aktarılmamış olan hak sahiplerinin

KEY hesapları ile ilgili bütün bilgi ve belgelerin, sağlıklı bir şekilde toplanamayacağı artık anlaşılmıştır. Bu sebeple, bütün hak sahiplerini belirlemek iddiası yerine,
belirlenen kişilere, Kanun ve yönetmeliklerde öngörülen sürede ödemeleri yapılmalı, bilgi ve belgeleri eksik

olan hak sahiplerine bu eksiklikleri tamamlamak şartıyla ödemeleri süreç içerisinde yapılmalıdır. Bakanlar
Kurulu 3 aylık süre uzatma hakkını, bilgileri tamamlananlar bakımından kullanmamalıdır.
Basına yansıyan yalan yanlış haberler sebebiyle, ödenecek para miktarı konusunda çalışanlar yanıltılmakta ve
çok büyük oranda para verileceği gibi bir beklenti içine
girilmektedir. Çalışanların hayal kırıklığı yaşamaması için, ödeme miktarının ne kadar olacağı kamuoyuna
net bir şekilde ifade edilmelidir. Yapılacak hesaplamada, 01/01/1987 tarihinden bu yana kesilen paralara
adil bir bileşik faiz hesabı uygulanmalı, çalışanlara yeni
mağduriyetler yaşatılmamalıdır.
Çalışanlar devlete güvenmek istemektedir. Bu güven,
hükümetlerin yıllar içerisinde ortaya koyduğu olumsuz anlayışlarla ciddi yaralar almıştır. Benzeri olumsuzlukların KEY hesapları konusunda yaşanmamasını diliyoruz.
Gereğini saygılarımızla arz ederiz.
İsmail KONCUK
Genel Sekreter

MAKYAJ YAPILMIŞ RAKAMLAR

KARIN DOYURMUYOR!

S

on yıllarda uygulanan ekonomi politikaları, yalnızca enﬂasyonu aşağıya çekmek üzerine kurgulanmaktadır. Bu arada işsizlik, yoksulluk, sağlık, sosyal güvenlik
gibi konular ise gözardı edilmektedir. Uygulanan düşük ücret politikaları ile vatandaşlarımızın alım gücü zayıﬂatılmakta, ticaretin
zayıﬂaması, piyasaların durgunlaşması sonucunda ﬁyat artışları kontrol altına alınmakta
ve enﬂasyon artış hızı yavaşlamaktadır. Buna
ek olarak döviz kurlarının da düşük seyretmesi, Türk parasının aşırı değerlenmesine ve
ucuz ithal ürünlerine olan talebin artmasına neden olmaktadır.
2007 yılında yüzde 6-7; 2008 yılında ise yüzde 4 olacağı tahmin edilen
enﬂasyona rağmen, devlet yüzde 17 gibi çok yüksek bir oranla dünyanın
en yüksek reel faizini ödeyerek borçlanmakta ve ﬁnansman ihtiyacını karşılayabilmektedir.

Türkiye Kamu-Sen olarak 2003 yılından beri uygulanan bu ekonomik
programın ülkemize yarardan çok zarar getirdiğini, aşırı borçlanma ve
yüksek faiz ödemelerinin ekonomimiz açısından büyük bir sorun oluşturacağını vurgulamaktayız. Ülkemiz, birkaç yılı borçlanma ve özelleştirme
gelirleri sayesinde sorunsuz geçirirken, onlarca yılın heba edildiğini belirtmekteyiz. Nitekim 2008 yılı merkezi yönetim bütçe büyüklüklerine ve hedeﬂerine baktığımızda artık yıllardır ekonomimizde varmış gibi gösterilen
baharın sahte olduğunu ve bugünlerin de sonuna gelindiğini görmekteyiz.
Hazırlanan 2008 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı bunu açık
bir şekilde göstermektedir. Tasarıda yer alan rakamlar incelendiğinde;

Şuayip ÖZCAN
Genel Başkan

•Dış ticaret açığının artarak yıllık tam 65
milyar Dolara yükseleceği,
•Cari açığın GSMH’nın % 8’inden fazlasına ulaşarak sürdürülemez bir hal alacağı,
•Borç ödemek için ayrılan faiz dışı fazla
oranının GSMH’nın % 6,5’inden %5,5’ine
indirilerek yaklaşık 5,2 milyar Dolar kaynağın boşa çıkacağı, ancak bu paranın rant
çevrelerine dağıtılacağı,
•Yatırım yapılmayacağı,
•İşsizliğin azalmayacağı,
•Birkaç rantiyeciye ödenen faizin 17 milyar YTL artırılarak 66 milyar YTL’ye çıkacağı,
•Buna karşın yaklaşık 3 milyon çalışana
ise yalnızca 5 milyar YTL ek kaynak ayrıldığı,

•Başka bir deyişle rantiyecilere ayrılan kaynağın %34,7; vatandaşa ayrılan
kaynağın %10 artırıldığı,
•Memur maaşlarına % 7,5 artış öngörülüp, memurları ekonomik olarak
yok edilmeye çalışılırken; vergiler %13,3 oranında artırılarak, 70 milyon
vatandaştan toplanan vergilerin birkaç faizciye dünyanın en yüksek reel faizi olarak ödeneceği görülmektedir.
Beş yıldan beri alınan borçların faizlerini ödeyebilmek için memur, işçi,
emekli, dul ve yetim maaşlarına zam yapmayan, vergileri sürekli artıran,
ülkemizin bütün büyük kuruluşlarını özelleştiren, yatırımları kısan hükümetin artık rakamlara makyaj yaparak gerçekleri gizlemek gibi bir şansı kalmamıştır. Vatandaşın hali ortadadır. Gerçekleri görmek için sokağa
bakmak yeterlidir. Düşük ücret politikasıyla insanları yoksullaştırarak toplumsal gerilimi arttıran hükümet daha ne kadar ıslık çalarak yürüyecektir?
Kaynak: Kamu-Sen
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İSMAİL KONCUK
Genel Sekreter

GENEL KURULLARIMIZIN ARDINDAN
27 Ekim 2007 tarihinde başladığımız genel kurul süreci, şubelerimiz bakımından 2 Aralık 2007 tarihinde son buldu. Bundan
sonraki süreç, Merkez Genel Kurulu’nu yapmak olacaktır. 2001
yılında 4688 sayılı Kamu Görevlileri Kanunu’nun çıkmasından
bu yana 3. Olağan Kongrelerimizi yapıyoruz. Ancak, 1992-2001
yılları arasında yaptığımız kongreler bu hesapta bulunmamaktadır.
Yapılan tüm kongrelerimiz birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmiştir. Türk Eğitim Sen’in kurulduğu 1992 yılından bugüne
oluşturduğu kadrolar, artık memur sendikacılığı konusunda uzmanlaşmış kadrolardır. Gerek mevzuat gerekse mücadele birikimi,
muadilleriyle mukayese edilemeyecek kadar önde olan bu kadroların
ortaya koyduğu başarı, sendikamızı her geçen gün daha güçlü kılmaktadır.
Son yapılan şube genel kurullarımızda da, bazı yönetim kurulu üyelerimiz görevi yeni arkadaşlara devretmiş, bazıları görevlerine devam
etmektedir. Bugünlere gelmemizde büyük pay sahibi olan, görevlerini devreden bütün gönüldaşlarımıza yürek dolusu şükranlarımızı
sunuyoruz. Göreve yeni seçilen arkadaşlarımıza da başarılar diliyoruz. Türk Eğitim Sen olarak görevlerini devreden arkadaşlarımızın
bilgi ve becerilerinden bundan sonraki her aşamada da faydalanacağımızı bilmelerini istiyorum. Türk Eğitim Sen vefalı insanların oluşturduğu mücadelenin adıdır, dostlarını unutan, vefa duygusundan
mahrum hiç bir hareketin başarılı olamayacağı muhakkaktır. Birbirimize güveneceğiz, bu işe emek vermiş, gönül vermiş insanlara her
zaman saygı duyacağız, onlara değer verdiğimizi her fırsatta göstereceğiz. İşte, Türk Eğitim Sen, bu özellikleri muhafaza eden, birlik ve
bereberliğin ne kadar önemli olduğunu bilen insanlardan oluşmuştur. Başarımızın anahtarı ve sırrı, budur!
Değerli üyelerimiz, şube kongrelerimiz geride kalmıştır. Bundan
sonra, Türk Eğitim Sen’i, bugün olduğundan daha güçlü ve daha
etkili kılmanın stratejisini hep beraber oluşturacağız. Üye sayımızı daha da artırarak, grevli-toplu sözleşmeli sendika kanununu bir
an önce yasalaştırmanın hesaplarını yapacağız. Üyelerimizin, eğitim
çalışanlarının hak ve menfaatine uygun olmayan uygulamalara hep
birlikte karşı çıkacağız. Milli meselelerde her zaman olduğu gibi, en
dik en dinamik ses, yine, Türk Eğitim Sen’in sesi olacaktır.
Türk Eğitim Sen kadroları dünden bugüne oluşmuş kadrolar değildir. Bu kadrolar binlerce üyemiz arasından demokratik yollarla

seçilmiş, kararlı, mücadeleci, yiğit insanlardan meydana gelmiştir.
Her şeyde olduğu gibi, sendikal mücadelede de, tecrübe ve bilgi birikimi başarılı olmanın en önemli şartı olarak karşımızda durmaktadır. Bu mücadele, günü birlik heves sahiplerinin yarına taşıyacağı bir
mücadele değildir. Çünkü, Türk Eğitim Sen, günü birlik mücadele
eden bir yapı değil, tam tersine uzun soluklu bir hedeﬁn adıdır. Türk
Eğitim Sen, bu ülkenin geleceğini şekillendirecek en temel şartın;
eğitim-öğretimde başarılı olmak olduğuna yürekten inanmaktadır.
Bu yolda, bütün eğitim çalışanlarının layık olduğu değeri görmesi,
alınacak ilk tedbir olmalıdır. Eğitim çalışanlarını kazanmadan, eğitim davasını kazanmak, yaşanılan problemleri çözmek, bize göre
mümkün değildir.
İşte, yıllardır bunları en ciddi, en kararlı şekilde seslendiriyoruz.
Gücümüz yettiğince avaz avaz bağırıyoruz. Ancak, geldiğimiz noktada istediğimiz başarıyı sağlayabildiğimizi söyleyebilmek mümkün
değildir. Feryadımız, şahsi ikbal, şahsi menfaatler için değil, daima,
eğitim çalışanları ve ülke geleceği için olmuştur. Türkiye sevdalısı
olma özelliğiyle, bu yapı muadillerinden farklıdır. Bölünmekten değil bütünleşmekten, kavgadan değil diyalogdan, yalakalıktan değil
dik duruştan beslenen Türk Eğitim Sen, sendikal mücadeleye bu
yönüyle ayrı bir renk, ayrı bir duruş getirmiştir. Bu özelliğimizi asla
kaybetmeden, daha da güçlendirerek yolumuza emin adımlarla yürüyeceğiz.
Türk Eğitim Sen olarak, eğitim çalışanlarının şahsiyetlerini yükseltmeye, insanca bir hayat standardına ulaştırmaya, hayat içerisinde
dik duruşlarını sürdürebilmelerini sağlamaya azmettik. Bu mücadelemizde bütün eğitim çalışanlarını yanımızda görmek, şevk ve azmimizi daha da artıracaktır. Bu yapı, gerek eğitim çalışanlarının, gerekse, ülkenin geleceği bakımından desteklenmeye değer bir yapıdır.
Kolay bir başarı için yola çıkanlardan değiliz, makam ve mevkiler
için dostlarımızı yarı yolda bırakanlardan hiç değiliz.
Türk Eğitim Sen kongreleri işte hep böyle insanlarla yapıldı. Böyle bir kuruluşu oluşturmak, neresinde olunursa olunsun bir yerlerde bulunmak, bizler için büyük bir şereftir. GELİN, BU ŞEREFİ
HEP BİRLİKTE PAYLAŞALIM.
Şube genel kurullarımızın hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan
niyaz ederim.
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SÜTÇÜ İMAM
ÜNİVERSİTESİ’NDE
PROMOSYON
ANLAŞMASI
İMZALANDI

Y

etkili sendika olarak, şubemiz
tarafından yapılan çalışma ve
dâhil olunan komisyon marifeti
ile, Sütçü İmam Üniversitesi çalışanlarının, banka promosyonlarından haklarına
düşen miktarı alabilmeleri için anlaşma
yapıldı.
Kamu görevlilerinin aylık ve ücretleri, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel
Müdürlüğü’nün genel tebliğinde belirtilen usul ve esaslara bağlı olarak bankalar
vasıtasıyla ödendiğinden, Sütçü İmam
Üniversitesi, personelin aylık ve ücretlerinin, hangi banka aracılığı ile ödeneceğini belirlemek üzere, Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda oluşturulan üç kişilik
komisyona, Üniversite Genel Sekreteri
Ömer Rüştü ERTUĞRUL, Sütçü İmam
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Komisyon Başkanı Prof.Dr. Orhan DOĞAN,
yetkili sendika olarak Türk Eğitim-Sen
Kahramanmaraş 1 No’lu Şube Temsilcisi Süleyman ÇINGILI’nın katılımıyla,
istekli bankaların yetkililerinin sundukları promosyon tekliﬂerinin değerlendirilmesi sonucunda, teklif sunan bankalardan, 4.600.000 YTL’lik tekliﬁ ile en
yüksek promosyon tekliﬁ veren Garanti Bankası ile protokol anlaşması yapılmıştır.
Öğrenci harçlarına verilen promosyon
miktarı düşüldükten sonra, geriye kalan
promosyon miktarının %70‘i, personele eşit miktarda olmak üzere 6 aylık taksitler halinde ödenmesine, %30 kısmı ise
eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere üniversiteye bırakılmasına karar verilmiştir.
Yapılan bu promosyon anlaşmasında
başta Üniversite Rektörü Prof.Dr. Naﬁ
BAYTORUN ve komisyon üyelerine çalışanlar adına teşekkür ederiz.
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Öğretmenin
Şikâyetnamesi
Sevgili Öğrencim,
Yıllar yılları kovalarken sizler büyüyüp hayata
atıldınız. Zamanın bizleri eskitmesine rağmen
aramızdaki sevgi ve saygı duygularının hâlâ canlı kalması beni çok mutlu ediyor. Bana gönderdiğin mektuplarla “öğretmen” olduğumu hissettirdiğin için sana çok teşekkür ediyorum.
Son mektubunda öğretmenlerin durumunu soruyorsun.
Ne sen sor ne ben söyleyeyim diyeceğim; ama
gönlüm razı olmuyor buna.
İçinde bulunduğumuz durum beynimi kemiriyor. Kafam zonkluyor. Şiddetli depremler oluyor zihnimde. Bunun için haykırmak istiyorum
aslında; ama kulaklar sağır, gözler kör, zihinler
hasta ve öğretmenlerse yasta.
Evet, öğretmenler yasta. İnsanımıza bağrımızdan çıkardığımız gönül suyu fayda etmiyor artık. Ektiğimiz güller soluyor, diktiğimiz ﬁdanlar
kuruyor, toprağımız çatlıyor. Ya biz gönül suyu
yerine kirli su veriyoruz ya da tohumumuz çürüyor, toprağımız verimsizleşiyor. Küresel ısınmadan daha büyük felaketi yaşıyoruz.
Feryadı ﬁgan ediyorum, duyun sesimizi büyükler diyorum. Ama sanki karşımda “taş bağırlı dağlar” var. Sesim yankılanarak geri dönüyor
bana.
Meğerse balık baştan kokmuş. Bazı büyüklerimiz öğretmenlere karşı önyargılı olmuş. Onlara göre biz üç ay tatil yapıyoruz. Ne olacak ki
iki cümle, bir problemle maaş alıyoruz. Aldığımız maaş bile fazlaydı. Özlük haklarına zaten
hiç gerek yoktu.
Daha dün bizimle öğretmenlik yaparken idareci olan meslektaşlarımızın bizleri daha iyi anlayacaklarını umuyorduk. Onların bazıları da koltuğa oturunca bizleri unuttu. Öğretmeni istekli
hale getireceklerine bazı kanun ve yönetmelikleri Demokles’in kılıcı gibi başımızdan sallandırıyorlar. Kuralların, insanların iyiliği için olduğunu hissettirmiyorlar. İdarede gülen değil,
somurtan yüzler karşılıyor bizleri. İdare edilmiyoruz, sorgusuz sualsiz yönetiliyoruz. Onlar da
mutlu öğretmenlerin mutlu öğrenciler yetiştire-

ceğini kavrayamamıştı. Öyle ya aramızdan çıkan idarecilerimiz de üstlerine karşı sorumluydu. Zira ayaklar başlara göre hareket ediyordu.
Büyükler bunları yapar da küçükler boş durur mu? Küçük kalkar büyüğe bakar. Küçükler
söz değil örnek ister. Büyüklerin değer vermediğine küçükler nasıl değer versin. Bazı öğrenciler, uzaktan uzağa “Öğretmen n’aber.”, “Hoca
nassın.”, “Hoca, benim sevgilime kırık not vermişsin.” diyerek öğretmene yukarıdan seslenip
aşağılıyor. Herkes eğitimde psikolojinin öneminden bahsediyor da her nedense hiç kimse
öğretmenin psikolojisini düşünmüyor.
Sigara içme diyorsun, “sana ne, bana babam bile
karışmıyor, sen ne karışıyorsun” diyerek azarlıyor öğretmeni. Veli de çocuğuna destek veriyor. Evet, çocuğumla beraber içiyoruz. Bu desteği alan çocuk da okulun kapısında öğretmeninin
yüzüne sigara dumanını üﬂemekten çekinmiyor.
Bugün duman üﬂüyor, yarın tehdit ediyor, öbür
gün de tacizde bulunuyor. Öğrenci, öğretmeni
şaklaban; veli, çocuk bakıcısı olarak görüyor.
Eskiden öğretmen ol ki, toplumda ezilmeyesin derlerdi. Şimdilerde bu sözün hükmü rafa
kalktı. İnsan yetiştirme sanatı olan öğretmenlik
ayaklar altında. Önüne gelen üzerine basıp geçiyor. Öğretmenler çaresiz, eğitim yuvaları yetersiz, öğrenciler isteksiz, veliler ilgisiz, meseleler
sahipsiz ve büyükler sorumsuz. Toplum girdap
çukurunda, bütün çabalar, çalışmalar faydasız.
Sorunlar ve dertler çok, eğitim öğretime kıymet,
öğretmene hürmet yok. Velhasıl kendimi ölüler
içinde yaşayan bir canlı gibi hissediyorum.
Sevgili Öğrencim,
Senin da başını ağrıttım. Beni mazur gör. Bizleri
kimsecikler dinlemediği için dertlerimi, sitemlerimi ve kırgınlıklarımı sana anlattım. Dertler
paylaşıldıkça azalırmış derler; ama ben dertleri
paylaştıkça dertlerim artıyor. Bu dertlerden kurtulamıyorum bir türlü.
Hoşçakal.
Erdal Altun
Türk Eğitim-Sen İstanbul 2 No’lu Şube üyesi
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SEYİT ALİ KAPLAN
Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri

BAKANLIK NEREYE KOŞUYOR ?
D

ünyanın var oluş nedeni insanoğlunun mutlu olmasıdır. Cenabı Hak dünyayı insanın
mutlu olacağı şekilde mükemmel olarak donattıktan sonra Hz. Adem’i yaratmıştır.
Hükümetlerin, siyasi iktidarların hedeﬂeri de devleti
ve ülkeyi vatandaşlarının mutlu olarak yaşayabileceği
bir şekle getirmektir.
Bakanların ve Bakanlıkların görevi de ülke insanını
mutluluğunu sağlamak, Bakanlığı ve ülkeyi bu hedeflere taşıyacak olan bakanlık çalışanlarının mutluluğunu temin etmektir.
Milli Eğitim Bakanlığı da hükümetin ve bakanlıkların içinde en önemli bakanlıklardan biridir. Adı üzerinde milli bir bakanlıktır. Milli olmak milli hedeﬂeri
olmak zorundadır.Milli olduğu için hedeﬁ de işleyiş
tarzı da ülkenin geleceğine yön verecek,ülkemizin geleceği olan gençlerimizi bu hedeﬂere göre yetiştirecek
tarzda olmalıdır.
Peki Bakan ve bakanlık ne yapmıştır. Ülkenin geleceği, geleceğimiz gençler ve eğitim çalışanlarını ne kadar mutlu edebilmiş veya ne kadar başarılı olmuştur.
İktidarın ve Sayın Bakan’ın 6. yılında henüz hedeﬂeri
ve planlarının ne olduğu anlaşılamamış; varsa da başarılı olmamıştır.
Eğitimin saç ayağı olarak kabul ettiğimiz öğrenci
velisi memnun ve mutlu değildir. ÖSS’ye giriş sınavının değiştirilmesi henüz yeni olduğu için liseli genç-

lik mutlu değildir. OKS’yi kaldırmak belki güzel ama
yerine konan SBS dershanelere daha bağımlı hale
getirdiği için öğrenci memnun değildir. Eğitim çalışanı, hizmetlisi, memuru, teknisyeni, şoförü, şeﬁ ve
öğretmeni memnun olmadığı gibi, üniversite çalışanı,
YURT-KUR çalışanı hiç memnun değildir.
Yapılan anketler Bakanlığın iﬂas ettiğini, eğitim çalışanlarının mutlu olmadığını göstermekte, eğitimin ve
bakanlığın SOS verdiğini işaret etmektedir.
Sayın Bakan ve bakanlık Cumhuriyet dönemi boyunca bir tek şeyde rekor kırmıştır. O da Cumhuriyet döneminde usulsüz, haksız atamaların en çok yapıldığı ve iptallerin en çok olduğu dönem olmasıdır.
Türk Eğitim-Sen olarak yıllardır anlatmaya çalıştığımız hakka, adalete, liyakata dayalı tayin ve atama
isteğimizi kulak ardı eden bakanlık şu an tıkanmış iş
yapamaz hale gelmiştir.
04.03.2006 tarihinde çıkarılan öğretmen atama ve
yönetici atama yönetmeliklerinin bazı maddelerinin
iptali üzerine bakanlık 2007 yılı başında yangından
mal kaçırırcasına çıkardığı hukuku hiçe sayan, adaletsizlik timsali, adam kayırmacılığın daniskası olan
Yönetici Atama Yönetmeliği’ni iptal edileceğini bile
bile çıkarmış ve binlerce idareciyi bir gecede atamıştır. Bunlardan hakkıyla atananlar olduğu gibi hak
edilmeyen atamalar çoğunluktadır.
Gelinen aşamada 04.03.2007 tarihli Yönetmeliğe ve

EĞİTİM SENDİKASINDAN

EĞİTİME DESTEK VE ÇAĞRI
Zaman zaman eğitim alanında gerek geri kalmış bölgelere gerekse de geleceğimizin teminatları olan çocuklarımızın okutulmasında hem ekonomik hem de
sosyal alanlarda zorluklar yaşamakta bulunan aile ve de eğitim kurumlarına
yardım ve desteklerini esirgemeyen Türk Eğitim-Sen Nevşehir Şubesi bir hizmete daha imza atarak Hakkari ili Şemdinli İlçesinde başlatılan “Şemdinli’de
100 Okula 100 Kütüphane” kampanyasına kitap, kırtasiye yardımı gerçekleştirdi.
Bir kargo ﬁrması önünde gönderilecek kitap ve kırtasiyeleri paketleyerek Şemdinli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderen Türk Eğitim – Sen Nevşehir
Şube Başkanı Mustafa UĞUR, bağışlanan kitap ve kırtasiye malzemelerini
şöyle sıraladı; “50 Adet Yeni Kitap-Hikaye, 47 Adet Yeni 1. Sınıf Çalışma Yaprağı, 6 Adet Yeni 3. Sınıf Test Kitabı, 1 Adet Yeni 8. Sınıf Fen-Tarih Soru
Bankası, 4 Adet Yeni Okul Çantası ve 1 Adet Türk Bayrağı”
Konu ile ilgili birde basın açıklaması yapan Türk Eğitim – Sen Nevşehir Şube
Başkanı Mustafa UĞUR; “ Biz sadece sendikacılık yapmıyoruz, biz eğitim

Nisan 2007’de çıkaraılan Yönetmelik doğrultusunda
atanan idarecilerin tamamının atamaları iptal edilmiştir.
Tayin ve atamaları ağzına yüzüne bulaştıran Bakanlık topu illere atarak kendini taca çıkarmaya çalışmış;
olan bu iktidara, bu bakana ve yalaka bir sendikaya
inanarak idareci olan masum arkadaşlara olmuştur.
Şimdi ne olacaktır?
Vekaleten atanan bu arkadaşlarımızın hukuki durumu nedir? Görev yaptıkları dönemlerdeki icraatları
hukuki midir? Vekaleten atanmaları doğrumudur?
Yeni atama yönetmeliği ne zaman çıkacak, çıkarsa
durumları ne olacaktır. Hepsi bir muammadır. Binlerce idareci ve öğretmen huzursuzdur, mutsuzdur.
Bütün bunlar yetmezmiş gibi 2006 yılındaki bakanlığın atadığı 571 şeﬁn ataması da iptal edilmiştir.
Bakan ve bakanlık ise ne yaptığını ne yapacağını bilemediği gibi yetkili olan Türkiye’nin en büyük sendikası Türk Eğitim- Sen’in önerilerine kulaklarını
tıkamaya devam etmektedir.
Şimdi sormak istiyorum.
Öğrencisini mutlu edememiş, velisini mutlu edememiş, bakanlık çalışanlarının ücretlerini diğer bakanlık çalışanlarının seviyesine ulaştıramamış, eğitimin
problemlerini çözememiş bir bakanlık Nereye Koşuyor Acaba?

sendikacılığı yapıyoruz. Eğitimi ve eğitimciyi her zaman desteklemeye yönelik
kampanyalara imzamızı atıyoruz. Türk Eğitim – Sen Nevşehir Şubesi olarak,
Hakkari ili Şemdinli ilçesinden yapılan bir çağrıya kulak vererek çam sakızı
çoban armağanı bir kitap-kırtasiye yardımı yapıyoruz. Ayrıca bu kampanyaya
tüm halkımızın destek vermesini rica ediyoruz. Ülkemizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimi için elinizden geleni sizlerde yapın” dedi.
Gönderilen yardımların kargo bedelini de ödediklerini belirten Mustafa
UĞUR, yardım yapacaklara da bir çağrıda bulundu; “Yardımlarınızı gönderirken lütfen kargo ücretlerini de ödeyerek
gönderiniz zira ülkemizin çeşitli bölgelerinden giden her yardımın kargo ücretleri
kampanyayı başlatan
eğitimcilere
fatura
edilirse bu bedelin altından kalkılamaz ve
yardımların bir anlamı kalmaz” dedi.
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CENGİZ KOCAKAPLAN
Bartın Şube Başkanı
Alanlar onları almamaya başladı.
Bu mücadele verilirken can verildi, mal verildi.
Bu günlere kolay gelinmedi. Çalışma hayatına
bakıldığında da çalışanların bir çok problemi
çözüldü veya çözümü noktasında yola girildi.
Bir siyasi iktidar gelmiş dikensiz gül bahçesi istiyor.
Kendisine itaat edeceksin,

Z

or bir dönemden geçiyoruz. Ülkemin
insanı hayallerini umutlarını siyasilere
yüklemiş ama inandığı, güvendiği dağlara hep
kar yağıyor.
Hayat şartları gittikçe ağırlaşıyor. Ağırlaşan
şartlar altında bu ülkenin güzel insanları inim
inim inliyor, her geçen gün beli biraz daha
bükülüyor.
Ekonomik terör bir taraftan ,
Bölücü terör bir taraftan,
İşsizlik bir taraftan…
İşte tam burada devreye girmesi gereken sivil
toplum örgütleri ve sendikalar. Özellikle son
yıllarda toplumsal reﬂekslerimizin çeşitli bahanelerle birer birer köreltildiğini yok edilmeye
çalışıldığını görüyoruz. Hele hele söylem, eylem
ve etkinliklerle bu görevi en iyi şekilde yapan
sendikalarımıza ise tamamen bir linç girişimi
var.

başladığımda beni en cezbeden söylemlerden
biri “hükümetlerin değil; devletin memuru
olabilmek için” şeklinde dillerden, yüreklerden
dökülen söylemdi. Çünkü bu söylem kamu
çalışanının durumunu en yalın haliyle anlatıyor,
daha fazla söz söylemeye gerek kalmıyordu.
Çünkü toplumun bütün kesimlerine lütuf olarak
sunulan siyaset yapma hakkı, kamu çalışanına
lüks olarak görülmüş fakat kendisi ile ilgili her
türlü tasarruf hakkı siyasetçiye verilmişti. Devlet
memuru, çoğu zaman sadece gözünün üstünde
kaşı olduğu için, hatırlı bir seçmen veya siyasetçi
öyle istedi diye sürgünlere, kıyımlara tabi tutuluyordu. Ekonomik soykırım diyebileceğimiz
düşük ücret politikaları da işin cabası.
İşte fotoğraf böyle iken bir elin parmakları kadar yürekli insan;

Ne verirse onunla yetineceksin,
Arka bahçesi olacaksın…
Maalesef bu arka bahçeleri buluyor da.
Bu anlayışın ürünü sendikalar tarihin tozlu
raﬂarında ve sadece birilerinin anılarında kaldı.
Geçmişteki oluşumlar sınıf sendikacılığına
kurban verildi.
Değerli kamu çalışanı, değerli eğitim
çalışanı, eğitimin görünmeyen kahramanları,
memurlarımız, hizmetlilerimiz, teknisyenlerimiz, şoförlerimiz, geriye dönmeye özleminiz
mi var? Tehlike çanları çalıyor. Kendin için
değilse bile çocukların için bu oyunlara gelme!
Türkiye”nin sendikasına sahip çık! Güçlü kıl.
Dertlerinin çözüm yeri orası.

Grevli ve toplu sözleşmeli sendikal haklar için,

Artık kamu çalışanı safını sıklaştırmalı, kararını
vermeli :

İnsanca yaşayabilecek bir ücret için,

Hükümet memurluğu mu ?

Maalesef bu linç girişimi, tetikçiliği görevinin
yine bir kısım sendikalar, memurlar ve bürokratlar tarafından yapılması ne kadar düşündürücü
ve acı. Birisine bakıyorsun son yıllarda tamamen
sınıf sendikacılığına soyunmuş, sendikal mücadeleye darbe üzerine darbe vuruyor. Bir diğeri
el etek öpmekten başka bir şey yapmıyor. Tek
söylem ve eylemi siyasi erke yaranma çabası…

Hükümetlerin değil devletin memuru olabilmek
için,

Devlet memurluğu mu?

Onlar yüz, yüzler bin-onbin

Doğru tercih ve doğru adres Türkiye’nin
sendikası Türk Eğitim-Sen.

Doksanlı yılların başında sendikal mücadeleye

Onbinler yüzbinlere ulaştı.

Esen kalın.

Siyaset yapma ve yönetime katılma hakkı için,
……
Haydi mücadeleye diye haykırdığında ;

Kitle sendikacılığı mı?
Sınıf sendikacılığı mı?
Tabiî ki aklın yolu bir;

Emanetin Şerefimdir
Bak çırpınıyor bayrağım delicesine,
Bırak!Şehidimi örteyim dercesine.
Vatan toprağında yatan binlercesine,
Rahat uyu şehidim emanetin şerefimdir.
Vatanıma göz diken kalleşler bitmez.
Şehitlik mertebesine her yiğit gitmez.
Cihan gelse bölmeye güçleri yetmez.
Rahat uyu şehidim emanetin şerefimdir.
Mehmedim yan gelip yatmayacak hiç.
Yürekteki imanda vatan sevgisinde güç.

Size engel olan durdurandadır suç.
Rahat uyu şehidim emanetin şerefimdir.
Üç beş çapulcuya meydan mı kalır.
Bir ölür bu dünyaya binlerce gelir.
Milletin Yaratandan feyiz alır güç bulur.
Rahat uyu şehidim emanetin şerefimdir.
Üzülme bu kanlar yerde kalmayacak.
Hepimiz Mehmed’iz öcünüzü alacak.
Bu vatan PKK’ya daim mezar olacak.
Rahat uyu şehidim emanetin şerefimdir.

Nice destanlar yazsam azdır sizlere
Tüm şehitler gururdur baş tacıdır bizlere.
İlhami’yim ağlamaktan kan damlıyor
gözlere
Rahat uyu Şehidim “EMANETİN
ŞEREFİMDİR”
23.10.2007
İlhami ERCAN
Şehit Kardeşi Selim ERCAN ve
Tüm Şehitler Anısına
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ENFLASYON YANILTIYOR, MAAŞLAR ERİYOR!
esap Bilmeyen Kasap Ne Keser Bırakır, Ne Sap!.,.
Enflasyon hesabı 2 yıldır tutmuyor, buna rağmen bütçe
hesapları enflasyon hedeflemesine göre yapılıyor. Olan
memura oluyor, bu hesabın altında kamu çalışanı eziliyor…
Türk Eğitim-Sen olarak sesleniyoruz; enflasyon hedeflemesi ile
çıkan enflasyon arasındaki fark kamu çalışanlarına bir an önce
ödensin. Memuru alacaklı durumundan kurtarın!...

H

Son iki ayda zorunlu tüketim harcamaları karşısında memur
maaşlarında yüzde 54’e varan oranlarda değer kaybı yaşandı.
Hükümetin ben yaptım oldu mantığı içinde yürüttüğü ücret
politikaları sonucunda memurlarımızın alım gücü günden güne
eriyor. Yalnızca ağustos ayı ile ekim ayı arasında domatese %
54, ayçiçek yağına % 17,6; takım elbiseye % 17,5; beyaz peynire % 8,3; kurşunsuz benzine % 7,2; kiraya % 3,2 oranında zam
yapıldı. Ama memur maaşlarına bütün bir yıl için bile bu kadar
zam yapılmadı.
Bütçede meydana gelen açıkları ve aldığı borçların faizlerini kapatmak için özel tüketim vergisine de zam yapan hükümet, dolaylı
vergilerle ve zamlarla memura, emekliye, dar ve sabit gelirliye
yüklenirken; maaşları artırmayarak da yine bu kesimi ezmeye devam ediyor. 92 ülke içerisinde en yüksek dolaylı vergi oranı ile
birinci sırada bulunan ülkemiz; ücretler, vergi toplama ve gelir
dağılımında adalet konusunda da sonlarda yer alıyor. Ne yazık ki
hükümet bu sorunu çözmeye kafa yoracağına, vergileri artırarak
sorunun büyümesine neden oluyor.

B

u ülkeyi yönetenler sınır ötesi operasyon
yapabilmek için ABD’den izin alma gereği
duysa da, ABD Büyükelçisi bir takım siyasi parti
müsveddelerini ve sözüm ona milletvekillerini
toplayarak toplantılar yapsa da, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, asla bir müstemleke değildir ve
vesayet altına alınamaz.
Türkiye’nin sınırları cetvelle değil, aziz
şehitlerimizin kanlarıyla çizilmiştir. Bizi yönetmek iddasında olan aymazların, bu gerçeği
unutması dahi Ülkemizi vesayet altında bir ülke
durumuna düşüremez. Damat Feritlere karşı,
Atatürk ve Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak gibi
silah arkadaşlarını çıkaran Aziz Türk Milleti, her
türlü zilletin üstesinden gelecek idrak ve kaabiliyete sahiptir.
Bugün, ihanetin kol gezdiği ülkemizde, hiç kimse
ama hiç kimse milletimizi olan bitenden habersiz zannetmesin. Tarihi boyunca büyük acılar
ve ihanetler yaşamış olan aziz milletimiz yeri
geldiğinde her türlü kararlılığı ortaya koyabilecek
güç ve inançtadır.
Türkiye, Türk Milletinden aldığı güçle, hiç bir zaman bir Irak, bir Afganistan yapılamayacak kadar

BİRİM FİYATLARI (YTL)

AĞUSTOS
2007
0,92
Domates
0,95
Patlıcan
1,54
D. Biber
1,38
Ç. Biber
1,00
Salatalık
1,45
S. Biber
0,98
Kabak
2,00
Y. Soğan
3,30
Ayçiçek Yağı
192,51
Takım Elbise
85,42
Ayakkabı
32,16
Gömlek
9,45
Beyaz Peynir
4,03
Barbunya
Kurşunsuz Benzin 2,92
1,27
Un
2,09
Mercimek
0,66
Patates
13,66
Dana Eti
2,68
Yoğurt
4,92
Tavuk Eti
385,25
Kira
297,74
Kömür
1,59
Ekmek
Kaynak: TÜİK-POAŞ

ÜRÜN

EKİM 2007
1,42
1,27
2,01
1,76
1,27
1,80
1,21
2,41
3,88
226,13
99,49
35,86
10,23
4,34
3,13
1,36
2,23
0,70
14,37
2,84
5,13
397,52
306,91
1,64

EN DÜŞÜK DERECELİ
MEMUR MAAŞININ ALIM
GÜCÜ
EKİM 2007
DEĞİŞİM (%) AĞUSTOS
2007
516 kg
797 kg
54,3
577 kg
kg
772
33,7
365 kg
476 kg
30,5
416 kg
kg
531
27,5
577 kg
733 kg
27,0
407 kg
kg
506
25,4
606 kg
748 kg
23,5
304 kg
kg
367
20,5
189 kg
222 kg
17,6
3,2 adet
adet
3,8
17,5
7,4 çift
8,6 çift
16,5
20,4 adet
adet
22,8
11,5
72 kg
78 kg
8,3
169 kg
kg
182
7,7
234 litre
251 litre
7,2
539 kg
kg
577
7,0
329 kg
351 kg
6,7
1047 kg
kg
1111
6,0
51 kg
54 kg
5,2
258 kg
kg
274
5,0
143 kg
149 kg
4,3
55 gün
gün
57
3,2
2,4 ton
2,5 ton
3,1
447 kg
kg
461
3,0

İİSTİSMAR
STİS
SMAR EETMEYİN,
TMEYİN,

Tesettür
T
esetttü konusu bir takım çevrelerin rant
sağlama
olmaktan kurtarılmalı ve milletisağla
am
ma aracı olm
bir son verilmelidir.
mizin yıllardır aldatılmasına
ald
dat
Aziz
A
i milletimizin,
milletimizin
n, çocuklarımızın bu konuda
yaşadığı sıkıntılar, bir
b takım siyasi başarısızlıkları
gündem saptırma aracı olarak
perdelemek için, ggü
kullanılmamalıdır.
kullanılmamalıdır
r. Her şeyden önce milletimiz
bu konuda uyanıkk oolmalıdır.

güçlüdür.
Ama, Tü
Türkiye
Cumhuriyeti
ü lüdü A
ki C
h i ti gibi
ibi ttarihi
ihi
düşmanlara ve son derece önemli bir jeo politiğe
sahip bir ülkenin hür ve bağımsız yaşamak için
siyasi karalılığa da sahip olması hayati öneme
sahiptir.

Tevhide Kütük adlı kızımızın yaşadığı bu üzücü
olay için eylem ortaya koyanlar bilsinler ki, bu eylemin adresi artık Başbakanlığın önüdür. Kimse,
bu problemi Hükümet çözmek istiyor ama
asker ﬁlan çözdürmüyor gerekçelerinin arkasına
sığınmasın, kimse Cumhurbaşkanı imzalamıyor
bahanesini de artık kullanmasın. Tevdide’yi sayın
Başbakan’ın araması toplumu memnun eder ama
meseleyi çözmez, sayın Başbakan Tevhide’yi
arasın ama ÖNCELİKLE, PROBLEMİ
ÇÖZMENİN ADIMINI ATSIN.

ÇÖZÜN!
Tam bunlar yaşanırken ülke gündemine,
Adana’nın Kozan İlçesinde Kompozisyon
Yarışması Birincisi Tevhide KÜTÜK ödül töreninde BAŞÖRTÜLÜ olduğu gerekçesiyle bazı
aklı evveller tarafından kürsüden indirildi. Türk
Eğitim Sen olarak, bu tavrı kabul etmemiz mümkün değildir. Gençlerimizin yaşadığı bu problemler derhal çözülmelidir. Ancak, geçtiğimiz beş
yılda bu problem TBMM gündemine taşınmış
mıdır, hayır. Çözmek adına her hangi bir irade
ortaya konmuş mudur, hayır. Kim çözecek,
Hükümet.

Siyasetçiler ve bazı sözde sendikalar dini
değerlerimiz üzerinden prim yapma alışkanlığını,
tribünlere oynama hastalığını bıraksınlar. Sivil
toplum örgütleri bu problemi gerçekten çözmek
mi istiyor, Başbakanlığın adresi bellidir. Ülkeyi
hangi siyasi partinin yönettiği de bellidir.
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HATİCE AKALAN
Avukat

HAKLARIMIZI
BİLİYORMUYUZ

DİLEKÇE HAKKI

1-GİRİŞ
Dilekçe hakkı, vatandaşın en eski kamusal
ve siyasal haklarından biridir. Dilekçe,
yönetenler ile yönetilenler arasında
köprü görevini üstlenmektedir. Dilekçe
hakkının kullanılması 3071 sayılı Dilekçe
Hakkının Kullanılması Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir. Ayrıca; 1876,
1921, 1924, 1961 ve 1982 anayasalarında
dilekçe hakkı ile ilgili düzenlemeler
mevcuttur. Kısaca dilekçe hakkı anayasa
ve kanunlardan kaynaklanan bir haktır.
Ancak bu kadar köklü bir hakkın hangi
durumlarda, nasıl kullanılacağı ülkemizde çok iyi bilinmemektedir. Bu hakkı
da en doğru ve sonuca ulaştıracak şekilde
kullanmak gerekmektedir. Bir dilekçede
bulunması gereken zorunlu şartların iyi
bilinmesi ve incelenemeyecek dilekçeler ile
idare başvurup hak kaybına yol açmamak
için üyelerimizi bu konuda bilgilendirmek
Türk Eğitim- Sen olarak bizim asli görevimizden biridir.
2-DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASI
Dilekçe Hakkının Kullanılması ile ilgili olarak bir Başbakanlık genelgesi
yayınlanmıştır. Bu genelgede aşağıdaki
hususlara yer verilmiştir:
“Bilgi edinme hakkı ile dilekçe hakkının
mevzuatımızda yer alan esas ve usullere
uygun olarak etkin kullanılmasını teminen, bakanlıkların merkez ve taşra
teşkilatları, valilik, kaymakamlık ve mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve
kuruluşları, hizmet alanlarında aşağıda
yazılı kurallara uymakla yükümlüdürler.

- Bireylerin ve tüzel kişilerin başvuru
dilekçelerini alan idari makamlar,
dilekçelerin alındığı tarih, kayıt numarası
ve konusunu gösteren alındı belgesini
düzenleyip, bu alındı belgelerini, herhangi
bir ücret talep etmeden, başvuru sahiplerine vereceklerdir.
- Ad, soyad ve adres bulunmayan,
imza taşımayan, belli bir konuyu içermeyen, ya da yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili dilekçeler
cevaplandırılmayacaktır.
Ancak, bu unsurları ihtiva etmemekle
birlikte, başvurulara olayla ilgili inandırıcı
mahiyette bilgi ve belgeler eklenmiş veya
somut nitelikte bilgi, bulgu ya da olaylara
dayanılıyor ise, bu hususlar ihbar kabul
edilerek idarece işlem yapılabilir.
- Başka bir idari makamın görev alanında
kalan başvurular, ilgili idarî makama iletilecek ve başvuru sahibine de bilgi verilecektir.
- Bireylerin ve tüzel kişilerin, kendileriyle
veya kamuyla ilgili, dilekçeyle usulüne
uygun bir şekilde yaptıkları başvuruların
idarece geciktirilmeksizin en kısa sürede
cevaplandırılması yasal bir zorunluluktur. Yetkili idarî makam tarafından, bu
şekilde yapılan başvurularla ilgili olarak,
yapılmakta olan işlemin safahatı veya sonucu hakkında dilekçe sahiplerine en geç
otuz gün içerisinde gerekçeli olarak cevap
verilecektir. İşlem devam ediyorsa, sonucu
hakkında ayrıca bilgi verilecektir.

1- Dilekçe hakkı, sorulara cevap almak
suretiyle bilgi edinmeyi, şikayette bulunmak suretiyle denetlemeyi, dilek ve
öneride bulunmak suretiyle de demokratik katılımı sağlayan siyasal haklardandır.
Bu itibarla,

- Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderilen dilekçelerin dilekçe komisyonu ile
İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nda
incelenerek 60 gün içinde karara
bağlanacağı göz önüne alınarak, TBMM
Dilekçe Komisyonu tarafından gönderilen dilekçelerin de ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarınca en geç otuz gün içerisinde
cevaplandırılmasına dikkat edilecektir.

a) Türk vatandaşları ile Türkiye’de
ikamet eden yabancılar (karşılıklılık
esası gözetilmek ve dilekçelerinin Türkçe
yazılması kaydıyla) kendileri veya kamuyla ilgili dilek ve şikayetleri hakkında,
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ve yetkili idari makamlara yazı ile başvurma
hakkına sahiptirler. Dilekçe hakkının
kullanımı çerçevesinde idareye yapılan
her türlü başvuru aşağıda belirtilen usule
uygun olarak cevaplandırılacaktır:

b) Mevcut idari işlemlerden idari başvuru
yolu açık bulunanların değiştirilmesi,
kaldırılması veya geri alınmasıyla ilgili
başvurular üzerine, İdari Yargılama Usulü
Kanununun (İYUK) ilgili idari makama
başvuru ve cevap süresini düzenleyen
Madde 11 “1. İlgililer tarafından idari dava
açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması,
geri alınması, değiştirilmesi veya yeni
bir işlem yapılması üst makamdan, üst
makam yoksa işlemi yapmış olan makam-

dan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış
olan idari dava açma süresini durdurur.
2. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse
istek reddedilmiş sayılır.
3. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş
sayılması halinde dava açma süresi
yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır”
hükmü dikkate alınarak aşağıdaki işlemler
yapılacaktır.
- Başvuru dilekçesi, idari işlemleri
değiştirmeye, kaldırmaya veya geri almaya
yetkili olan idari makama en kısa sürede
ulaştırılacaktır.
- Yetkili idari makam, başvuru dilekçesinin idareye verilmesini müteakip en kısa
sürede gerekli inceleme ve araştırmayı yapmak suretiyle işlemin yerindeliği yanında
bütün unsurları bakımından hukukiliğini
de değerlendirerek cevap verecektir.
- İdari işlemin değiştirilmesi, kaldırılması
veya geri alınmasının mümkün olmaması
halinde, başvuru sahibine verilecek cevapta, bu idari işleme karşı başvurulabilecek
kanun yolları ile başvuru süreleri de gösterilecektir.” Şeklinde çok açık ve anlaşılabilir
nitelikte bir düzenleme mevcuttur. Bir
dilekçede olması ve olmaması gereken
tüm unsurlar bu genelge ile sayılmıştır.
Kısaca bir kez daha özetlersek verilecek
dilekçelerde;
-Müracaatçının adı ve soyadı,
-Adresi,
-İmzası bulunmalıdır. Ayrıca dilekçelerin
belli bir konuyu içermesi gerekir. Yine
yargı mercilerine verilmesi gereken
dilekçeler idareye verilmemelidir.
Yine yapılan müracaatlarla ilgili olarak,
dilekçelerin alındığı tarih, kayıt numarası
ve konusunu gösteren alındı belgesi talep
edilmelidir.
Verilen dilekçenin hukuki bir neden
olmaksızın kabul edilmemesi suç unsurunu oluşturur. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 121/1’inci maddesinde “ Kişinin
belli bir hakkı kullanmak için yetkili kamu
makamlarına verdiği dilekçenin hukukî
bir neden olmaksızın kabul edilmemesi
hâlinde, fail hakkında altı aya kadar hapis cezasına hükmolunur” hükmüne yer
verilmiştir. Bu hükümle dilekçe hakkının
kullanılması güvence altına alınmıştır.
Ancak bir dilekçenin işleme konulabilmesi için, öncelikli olarak dilekçe konusunun,
dilekçe verilen idare ile ilgili bulunması
gerekmektedir. Örneğin; şikayet konusu
bir dilekçenin ilgisiz bir makama verilmesinin sonucu olarak kabul edilmemesi
suç unsurunu oluşturmaz.
Dilekçenin konusu bir müracaat ise
en yakın amire (Öğretmen için okul
müdürüne) dilekçenin konusu bir şikayet
ise, şikayet edilen amirin en yakın üstünden başlanarak verilmesi gerekir. Devlet
Memurları Kanunu’nun 21.maddesinde:

“Müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile
en yakın amirden başlayarak silsile yolu
ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır.”
hükmü yer almaktadır.
“Memurlar bir vatandaş olarak her türlü dilekçe hakkına sahiptirler. Ancak,
bunların bulundukları statü gereği bazı
sınırlamaları bulunmaktadır. Örneğin,
memurlar üst makamı atlayarak, amirlerine hakaret ederek ve doğrudan görevleri ile ilgili konularda parlamentoya
başvuramazlar. Askerler ve mahkumların
durumları da bunlar gibidir.”
Burada dikkat edilmesi gereken husus,
şikayet dilekçesinin, şikayet edilen amirin
bir üstüne verilmesi gerektiğidir. Örneğin,
çalışılan kurumdaki müdür yardımcısı
şikayet edilecek ise, şikayet dilekçesi
Müdüre verilmelidir. Müdür atlanıp,
şikayet dilekçesi doğrudan genel müdüre
veya daha üst makam’a gönderilirse,
usulsüz şikayette bulunulmuş olur. Eğer
müdür şikayet edilecek ise, şikayet dilekçesi doğrudan İlçe Milli Eğitim Müdürüne
verilir. Ancak, müracaat veya şikayetler bu
usule uygun olmayan bir şekilde yapılmış
ise, disiplin cezası uygulanmasını gerektirir. Devlet Memurları Kanunu’nun 125
A/d maddesine bu hususa yer verilmiştir.
Buna göre, “usulsüz müracaat veya
şikayette bulunmak” uyarma cezası verilmesi sonucunu doğurabilir.
3-SONUÇ
O halde dilekçe verilmesi, Türk Hukukunda bir hak olarak düzenlenmiştir. Bu
hakkın etkin bir şekilde kullanılabilmesi
için verilen dilekçelerde ve yapılan müracaatlarda, müracaatçının adı ve soyadı,
adresi, imzası
bulunmalıdır. Ayrıca
dilekçelerin belli bir konuyu içermesi
gerekir. Yine yargı mercilerine verilmesi gereken dilekçeler idareye verilmemelidir. Burada dikkat edilmesi gereken
husus, yapılan müracaatlarla ilgili olarak,
dilekçelerin alındığı tarih, kayıt numarası
ve konusunu gösteren alındı belgesi talep
edilmesidir. Alındı belgesinin temini, daha
sonraki müracaatlar için gereklidir. Alındı
belgesinin verilmesi idare açısından bir
zorunluluk olmakla birlikte, alındı belgesi
temin edilememişse, müracaatçı idareye
vermiş oldukları dilekçeye ait evrak kayıt
numaralarını mutlaka almalıdır.
Dilekçe hakkını kullanarak idareye
başvuranlar öncelikli olarak vermiş
oldukları dilekçeden 2 nüsha hazırlayarak
1 nüshayı idareye vermeleri, bir nüshayı
da lüzumu halinde ileride kullanmak
amaçlı olarak saklamalıdır.
Müracaat veya şikayetlerin usulüne uygun olmayan bir şekilde yapılması disiplin
cezası verilmesine sebep olabileceğinden,
verilen dilekçe bir şikayet içermekte ise
öncelikli olarak şikayet edilen amirin en
yakın üstünden başlanarak verilmesi gerekir.
Dilekçenin verildiği idari kurum dilekçenin
konusu her ne olursa olsun dilekçeyi alıp
işleme koymakla mükelleftir.
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YOKSULLUK SINIRI 1.172 YTL OLDU.
TÜRKİYE KAMU-SEN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ TARAFINDAN HAZIRLANAN ASGARİ GEÇİM ENDEKSİ
Ekim 2007
Gider Kalemleri

Çalışan Tek
Kişi

GIDA
ISINMA
AYDINLANMA
BARINMA
SAĞLIK
ULAŞIM
HABERLEŞME
GİYİM
TEMİZLİK
EĞİTİM KÜLTÜR
SPOR
TATİL
ÇEVRE VE SU
EV EŞYASI
1 GÜNLÜK TOPLAM
1 AYLIK TOPLAM

4,614
6,301
1,067
13,251
0,605
4,956
0,927
1,185
2,284
0,601
1,033
0
0,807
1,455
39,086
1.172,58

Çalışmayan
Eş

0-6 Yaş Çocuk 6-15 Yaş
4 Kişilik Aile Pay %
Çocuk
Toplam
(Okula
Giden)
4,614
3,955
4,614
17,797 22,95
6,301
8,13
1,067
1,38
13,251 17,09
0,605
0,605
0,605
2,420
3,12
4,956
3,469
13,381 17,26
0,927
0,927
2,781
3,59
1,185
1,185
1,185
4,740
6,11
2,284
2,284
2,284
9,136
11,79
2,752
3,353
4,33
1,033
1,33
0
0
0,807
1,04
1,455
1,88
14,571
8,029
15,836
77,522
100
437,13
240,87
463,44
2.325,66
100

4 KİŞİLİK BİR AİLENİN ASGARİ
GEÇİM HADDİ (YOKSULLUK SINIRI)

Ekim 2007

EYLÜL 2007
TEK KİŞİ (ÇALIŞAN)
ÇALIŞMAYAN EŞ
ÇOCUK (OKULA
GİTMEYEN)
ÇOCUK
(İLKÖĞRETİME
GİDEN)
ASGARİ GEÇİM
HADDİ

Ekim 2007
TEK KİŞİ
(ÇALIŞAN)

1 GÜNLÜK
HARCAMA
1 AYLIK
HARCAMA

EKİM 2007

FARK

1.153,14
426,87
231,63

1.172,58
437,13
240,87

19,44
10,26
9,24

DEĞİŞİM
%
1,69
2,40
3,99

463,44

475,08

11,64

2,51

2.275,08

2.325,66

50,58

2,22

ÇALIŞAN TEK KİŞİNİN AÇLIK SINIRI

GİDERLER

GIDA
HARCAMASI
(1800 Kalori)
ISINMA
AYDINLANMA
BARINMA ½
SAĞLIK (sağlık
giderleri kamu
tarafından
sağlandığından
dahil edilmedi)
ULAŞIM
HABERLEŞME
GİYİM ½
TEMİZLİK
EĞİTİM-KÜLTÜR
SPOR
TATİL
ÇEVRE VE SU
EV EŞYASI ½
TOPLAM
TOPLAM

EYLÜL 2007
GÜNLÜK /
YTL

EKİM 2007
GÜNLÜK /
YTL

FARK

DEĞİŞİM %

2,847

2,966

0,119

4,18

6,219
1,067
6,528

6,301
1,067
6,626

0,082
0
0,098

1,32
0
1,50

0,605

0,605

0

0

4,948
0,927
0,527
2,267
0,601
1,031
0
0,803
0,716

4,956
0,927
0,593
2,284
0,601
1,033
0
0,807
0,728

0,008
0
0,066
0,017
0
0,002
0
0,004
0,012

0,16
0
12,52
0,75
0
0,19
0
0,50
1,68

29,086

29,494

0,408

1,40

872,58

884,82

12,24

1,40

T

ürkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin
yapmış olduğu 2007 Ekim ayına ait asgari geçim
endeksi sonuçları açıklanmıştır. Türkiye İstatistik
Kurumu’ndan alınan EKİM 2007 fiyatlarına göre yapılan
araştırmada çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 1.172,58
YTL olarak hesaplanmıştır. Dört kişilik bir ailenin asgari
geçim haddi ise 2.325,66 Yeni Lira olarak belirlenmiştir.
Sonuçlar dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin
bir önceki aya göre % 2,22 oranında arttığını göstermektedir. Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya
göre % 1,4 oranında artarak, 884 Yeni Lira 82 Kuruş
olmuştur. Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda
ve barınma harcamaları toplamı 2007 yılı Ekim ayında
931,43 Yeni Lira olarak tahmin edilmiştir.
Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık
kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Ekim 2007 verilerine
göre günlük 17,80 YTL olduğu belirlenmiştir. Toplam
tüketim harcamaları içinde gıda harcamalarının payı %
22,95 ve ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 533,91
YTL olmuştur. Ekim 2007 itibarı ile ortalama 979,50
YTL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda
harcaması, maaşının % 54,5’ini oluşturmuştur. Türkiye
İstatistik
Kurumu verilerinde bulunan konut gideri ise
İsta
Ekim
Eki 2007 ortalama maaşının %40,58’ine denk gelmiştir.
Buna göre bir memur, ortalama maaşının % 95,08’ini
Bu
yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zoyal
runda kalmıştır. Diğer ihtiyaçları için ise maaşının %
run
4,92’si ile yetinmiştir. Ortalama ücretle geçinen bir me4,9
mur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim
mu
gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Ekim
gib
2007 maaşından geriye yalnızca 48,19 YTL kalmıştır.
200
Kasım 2002=100 olarak kabul edildiğinde Türkiye KaKa
mu-Sen ARGE Merkezi tarafından hazırlanan açlık sınırı
mu
endeksi 186,17 olurken; yine Kasım 2002=100 olarak
end
hesaplanan TÜFE endeksi 164,74 olarak hesaplanmıştır.
hes
Buna göre anılan dönemde açlık sınırındaki artış
Bu
TÜFE’den % 21,43 daha fazla olmuştur
TÜ
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ESKİŞEHİR
OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ’NDE
İŞYERİ TEMSİLCİLİĞİ AÇILDI
ürk Eğitim-Sen Eskişehir şubesi Osmangazi Üniversitesi’nde işyeri temsilciliği
T
açtı. 26.1.2007 Tarihinde yapılan açılış törenine Rektör Prof. Dr. Fazıl Tekin,
şube yönetim kurulu, öğretim üyeleri ve üniversite çalışanları katıldı. Törende bir
konuşma yapan Rektör Tekin, “sendikalar bir toplum için, sivil toplum kuruluşu
olarak demokrasinin vazgeçilmezleridir. Nasıl çok partili siyasal sistemde siyasal partiler vazgeçilmez unsurlar ise demokrasinin yerleşip kökleşmesinde de
sendikalarında yadsınamaz bir yeri vardır. Biz bu nedenle çalışanlarımızın sendikal haklarının her zaman yanında ve çalışanların sorunları varsa çözmenin gayreti içerinde olduk, olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bu mütevazi oﬁsin açılmış
olmasından ben de üniversite rektörü olarak memnun oldum.” Dedi.
Öte yandan Şube başkanı Şükrü Erkoca da konuşmasında üniversite yönetiminin
sendikal örgütlenmeye karşı gösterdikleri olumlu yaklaşıma teşekkür ederek, “Üniversiteler ilim, irfan yuvaları oldukları kadar demokrasinin ﬁlizlendiği, yeşerdiği
nadide kurumlardır. 30 ekim 2007 de gerçekleştirdiğimiz Kurum İdari Kurulları
toplantısında üniversite yönetiminin sorunları çözmek için gösterdiği samimi
yaklaşımı bizleri yüreklendirmiştir. Sayın rektörümüzün incelik ve nezaket göstererek bu mütevazı açılışımızı onurlandırması da bizlere moral vermiştir. Bizler sendikal mücadele de asla abartlı istek ve taleplerde bulunmamaktayız. Makul ve çözülebilir istekler ve taleplerimizin karşılık buluyor olması bizleri sevindirmiştir. Başta
rektörümüz Prof. Dr. Fazıl Tekin olmak üzere rektör yardımcılarına ve kurum idari
kurul toplantısına katılanlara huzurlarınızda saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum.
İşyeri temsilcilik oﬁsimizin hem üniversitemize, hem sendikamıza hayırlara vesile
olmasını diliyorum.” Şeklinde konuştu.

ANTALYA 2 NO’LU
ŞUBEDEN
ŞEHİTLERE
HATİM VE MEVLİD
Türk Eğitim Sen Antalya 2 No’lu Şube Başkanlığı ve Türk Diyanet-Vakıf Sen
Manavgat Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Kur’an-ı Kerim hatmi
ve mevlidi dinlemeye çok sayıda üyemiz geldi.7-8 Ekim tarihlerinde Şırnak’ta
ve daha sonra Diyarbakır’da şehit edilen 15 askerimiz için 15 kez Kur’an-ı Kerim hatmedildi.18 Ekim 2007 tarihinde saat 20:00’de Manavgat Selime Hatun
Camiinde hatim duası yapıldı ve mevlid okundu.Çok sayıda üyemizin katıldığı
dua ve mevlide halkımız da yoğun ilgi gösterdi.

MUŞ İL TEMSİLCİLİĞİ
M

uş Valisi İbrahim ÖZÇİMEN, Öğretmenler Günü’nde il
dışında olduğundan, Öğretmenleri unutmadığını göstererek, 27.11.2007 tarihinde Türk Eğitim Sen Şubemizi ziyaret
ederek Öğretmenler Günü kutlamasında bulundu.
Vali İbrahim ÖZÇİMEN, Türk Eğitim Sen’i ziyaretinde şunları
söyledi; “Özellikle Büyükşehirlerde eğitim görüp, gelip bizim ilimizde, kuş uçmaz kervan geçmez yerlerde çocuklarımıza fedakarca
hizmet veren öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyoruz, kendilerini tebrik ediyoruz. Öğretmenler gününde öğretmenlerimizle bir
arada olamadım, onu telaﬁ etme amacıyla ziyarette bulunuyorum.
Arkadaşlarımız çok zorluklara katlanıyorlar, zorlu bir meslek icra ediyorlar. Bazı okullarda hizmetli yok, öğretmen aynı zamanda odacılık
yapıyor, soba yakıyor, kül atıyor, çocuklara tuvalet eğitiminden yemek yeme eğitimine kadar her şeyi öğretmeye çalışıyorlar, kolay
işler değil bunlar. Tüm bunları biliyoruz. Şartlar bu, şartları yok
saymak, başka bir dünyaya hemen açılmak mümkün değil. Bu bir
süreç, bugün dünden iyiyiz, yarın da bugünden iyi olacağız. Ülkemizin kalkınmasında, iyileşmesinde, güzelleşmesinde öğretmenlerin
katkılarını vurguluyoruz, daha güzel günler yine öğretmenlerimizin
sayesinde olacaktır. Öğretmenlere minnettarız, onlara çok şey borçluyuz, bugün geldiğimiz nokta, cumhuriyet tarihinde eğer bir
başarı ise bu başarıda en büyük pay öğretmenlerimizindir. Yeni
genç öğretmenlerimizin de şevkle ve hızla ülkemizi aldıkları noktadan daha üst noktalara taşıyacaklarına olan inancım tamdır. Bizler
idareci olarak öğretmenlerimizden çok şey bekliyoruz, onlara layık
olduklarını veremedik belki ama onlar bir hedefe kilitlenmişler, bin
bir zorluk içinde hedeﬂerine doğru inançla ve güvenle yürüyorlar.
Onları gönülden tebrik ediyorum.” dedi.
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gereken vefa gösterilmiyor. Birkaç gün anılıp unutuluyor. Oysa onlar
dağ başlarında gece karanlıklarında düşman gözetleyerek ve bu uğurda
canlarını vererek mücadele ediyorlar. Bizler vefasız oldukça, bizi yönetenler, gaﬂet ve dalalet içinde oldukça, memleketin her köşesinin yabancılara
açılmasına, topraklarımızın satılmasına, madenlerimizin kiralanmasına,
bankalarımızın, borsamızın yabancıların eline geçmesine sessiz kaldıkça,
teröristlere ve onların destekçilerine gereken cevaplar verilmedikçe, bizler
olayları kuzu kuzu izledikçe şehit vermeye canımızın yakılmasını izlemeye
devam edeceğiz.”
Milli Eğitim Bakanlığı’nın Eğitim Sen’in önerisi üzerine öğretmen ve
öğrencilerin bayrak mitinglerine
katılmalarını
yasaklamasını
ve
Dörtyol’da yapılan mitinge de bazı
okul idarecilerinin öğretmen ve
öğrencileri göndermemesini eleştiren
Gürakan, “Bu bayrak bu şehitler hepimizin bizlerin onlara sahip çıkmasını
engellemeyin” dedi.

T

ürk Eğitim-Sen Dörtyol Temsilciliği şehitlerimizi anmak ve emekliye
ayrılan üyeleri bir araya getirmek amacıyla Vefa Gecesi düzenledi.

Dörtyol Öğretmenevi’nde yapılan geceye beşyüzün üzerinde üye ve davetli katıldı. Yemek ikramından sonra Şehitler için Kur’an okutuldu. Daha
sonra bir açış konuşması yapan İlçe Temsilcisi Yaşar Gürakan katılımcılara
teşekkür ettikten sonra özetle şöyle dedi; “Şehitlerimize ve emekliye ayrılan
üyelerimize vefa göstermek onları anmak amacıyla her yıl yaptığımız gibi
bu yılda gecemizi yapıyoruz. Ama üzülerek izliyoruz ki, şehitlerimize

Daha sonra başta Milli Eğitim
Müdürü Mahmut Doğan olmak üzere emekliye ayrılan 23 üyeye sendika
başkanı ve yönetim kurulu üyeleri
tarafından plaketler verilerek toplu
resim çektirildi. 120 araçlık bayraklarla süslü muhteşem bir konvoy ile
şehir turu atıldıktan sonra gece sona
erdi.

BARTIN ŞEHİDİNİ UNUTMADI
Bartın Şubemizin 3.Olağan Genel Kurulu’nda duygulu anlar
yaşandı. Hepimiz biliyoruz ki, bu ülkede teröre sadece askerlerimizi
şehit vermiyoruz. Bartın ili, Kumluca Beldesi, Döngeller Köyü’nde
doğan ve bu köyden şimdiye kadar çıkan “ilk ve tek fakülte mezunu” olan Erol Ercan ,1994 yılında Mardin ili , Savur ilçesinde
öğretmenlik görevini yaparken şehit edilmişti.
Şubemiz şehidini unutmadı : Genel Kurulumuzda,şehidimizin
babası İbrahim Ercan ve sendikamızın da üyesi olan kardeşi Recep Ercan’a Şube başkanı Cengiz KOCAKAPLAN tarafından
“kıymetli oğlunuz ve değerli meslektaşımız Erol Ercan’ı rahmet ve
şükranla anıyoruz .Ruhu şad ,mekanı cennet olsun!”temennisiyle
birlikte şükran plaketi ve şehidimizin geride bıraktığı fotoğraﬂardan
oluşan bir tablo hediye edildi.

ÇİZEN: HACI MEHMET ÖZTÜRKOĞLU
KÜTAHYA CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU / GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ
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GÖNÜLLÜ
KERİZLİK üzerine
Süleyman PEKİN
Kocaeli 1 No’lu Şube Başkanı

bile Hılf ’ul-Füdül (Erdemliler) ekibiyle bulun“Bütün renkler aynı hızla kirleniyormuş,
kirleniyormuş birinciliği beyaza risaletten önce bil
vermişler.” İnsanı insan yapan değerler manzumesinin tepetaklak maktan övünçlüdür. Biz ise vahiye muhatap olduktan sonra bile
adam gibi olmayı kerizlik, toplumu ifsat edecek donanımlara saedildiği ve tersine çevrildiği bir çağdayız.
Çocuklarımız sınıfta “inek” muamelesi görmemek için ders hip olmayı da adamlık saymaktayız.
Gönüllü Kerizlik demek aslında idealistlik, mefkûrecilik, ülkücülük,
adanmışlık demek. Ama “vatan–millet”in karın doyurmadığı;
Askere giden gençlerimiz “nöbetten yırttım, içtimadan yırttım”
idealizmin,
adanmışlığın esatir’ül- evvelin (eskilerin masalları)
replikleriyle “keriz” olmadıklarını ispatlamaya çalışıyorlar.
sayıldığı bir demde gaye güdücülük yapılacaksa elektro–şokla
İşçimiz 15 dakikalık çay molasını nasıl yarım saate çıkardığıyla, yapılmalı. Ters toplumsal baskılara baştan hazırlıklı olmak
memurumuz nasıl izin üstüne izin aldığıyla övünebiliyor.
babında gönüllü kerizlik bir şuur serpintisiyle idrak edebilecek
Doğruluğun, dürüstlüğün, erdemin borsa veya döviz karşılığının bir duruş olmalı. Ve kendi durumu en iyi kendi değerlendirir
olmadığı anlaşıldığında zoraki kürtaja tabi tutuldular. Ve birden noktada yarışa bir adım önde başlamalı.
namusluluk namussuzluk, namussuzluk da namuslulukmuş gibi Evet; borsadan, paradan, kredi kartından, “aşkım”dan, “ben var ya
algılanır oldu. Delilik suyundan içmek zorunda kalan akıllı gibi.. ben”den, mide gurultusundan başka bir şeyin konuşulmaz hale
Sezen Aksu bir şarkısında “Yüzyıllarca namussuzluk yapmak- geldiği bir cemiyette ezberleri bozmak da yeterli değil. Yeni bir dil
tan bıkmadın mı namus?” derken moda deyimle tabu yıkıyordu. ve anlayış koymak zorundasınız.
Meğer o tabu toplumun omurgası değil miymiş? Sonra çokça Bu alanda en büyük riskimiz kendi klasiklerimizdir. Toplumsal
şikâyetçi olduklarımız da meğer sebebiyet verdiklerimizin net- tükenmişlik belirli gün ve haftalardaki çeyrek asırlık söylemicesi değil miymiş?
lerle aşılamıyor. Hutbelerde ağaç sevgisi dinlemekten, derslerde
Sonuçta Nasrettin Hoca’cı bir toplumuz. Bindiğimiz dalı bile bile çevreyi koruma vaazından bıktık, yaşayan örnekleri istiyoruz.
ve esprisine kesme alışkanlığımız var bizim. Ama bunun yanı sıra “Oku” diye başlayan bir dinin okumayan Müslüman’ını dinlemek
binlerce yıllık bir tarih birikimimiz ve ulvi bir din geleneğimiz de içimden gelmiyor.
mevcut.
Ya makamları, sıfatları dökülünce ne olacak? Cıbıldak mı kaTüm peygamberliğin yaptığı, yalnız da kalsa, kınansa da, lacak? Öyleyse sadece yeni şeyler söylemek de çözmüyor, yeni
anlaşılmasa da iyiliğe, doğruluğa ve faziletli olmaya davet et- davranışlar edinmek ve topluma “Tekrar-ı ahsen, velev kane yüzmektir. Kötülüğün hangi versiyonu o devirde modaysa onu seksen” diyerekten engelde etmemiz gerekiyor.
alışkanlıklardan ve algılamadan çıkarıp atmaktır.
Yoksa yakında 32 farz da kerizlik kısmına girecek. Ne mutlu
Tabi “Nice yangın söndürücüler, yangın çıkarmakla gönülleriyle düşünüp düşünüp de zihinlerine davranış sinyali
suçlanmışlardır” yaftalarına da hazırlıklı olarak. Hz. Muhammed, gönderebilenlere. Ve gönüllerinin, keriz(!)liğince yaşayanlara..
çalıştığını gizlemek zorunda kalabiliyor.

Ayda bir yayınlanır. / Yereldir. / Ücretsizdir. / Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.
Türk Eğitim-Sen
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Genel Başkan
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Talip Geylan
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri

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

Yönetim Yeri
Bayındır 2 Sokak No:46 Kızılay Ankara
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VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)

Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Ali SÖNMEZ’in
babası vefat etti.
Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Özden ATAR’ın
babası vefat etti.
Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Muammer
ALADAĞ’ın kayınvalidesi vefat etti.
Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Adem KOSKA’nın
kayınbabası vefat etti.
Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Cüneyt ÇAYIRCI’nın
kayınbabası vefat etti.
Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Selçuk TAŞYÜREK’in
amcası vefat etti.
Adana 1 Nolu Şube üyelerinden İbrahim ÖZDEMİR
‘in babası vefat etti.
Aksaray
Şube
üyelerinden
Seyit
Ahmet
ÖZKARACA’nın abisi vefat etmiştir.
Antalya 1 Nolu Şube üyelerinden Muammer
GÜLLÜ’nün babası vefat etmiştir.
Antalya 2 Nolu Şube Başkanı Fethi KURT’un
kayınvalidesi vefat etmiştir.
Antalya 2 Nolu Şube üyelerinden Mükerrem
KURT’un annesi vefat etmiştir.
Antalya 2 Nolu Şube Yönetim Kurulu Üyelerinden
Nurettin TOPÇUOĞLU’nun kayınvalidesi vefat
etmiştir.
Antalya 2 Nolu Şube üyelerinden Aysun
TOPÇUOĞLU’nun annesi vefat etmiştir.
Antalya 2 Nolu Şube üyelerinden Hasan ŞAHİN’in
babası vefat etmiştir.
Antalya 2 Nolu Şube üyelerinden Mustafa
KÜÇÜKMUMCULAR’ın babası vefat etmiştir.
Antalya 2 Nolu Şube üyelerinden Hüseyin
YANBAŞ’ın annesi vefat etmiştir.
Antalya 2 Nolu Şube üyelerinden İbrahim ÖZTOP’un
babası vefat etmiştir.
Aksaray Şube üyelerinden Muktedir ÇINAR’ın
babası vefat etmiştir.
Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden Oktay TÜFEKÇİ’nin
annesi vefat etmiştir.
Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden Zeynel KÖKEN’in
halası vefat etmiştir.
Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden Orhan KAHRİMAN’ın
babası vefat etmiştir.
Hatay 2 Nolu Şube Dörtyol Temsilciliği üyelerinden
Nesrin ARIKAN’ın babası vefat etmiştir.
Hatay 2 Nolu Şube Dörtyol Temsilciliği üyelerinden
Enes ÖZTÜRK’ün babası vefat etmiştir.
Hatay 2 Nolu Şube Dörtyol Temsilciliği üyelerinden
Atakan YALÇIN’ın kayınbabası vefat etmiştir.
Hatay 2 Nolu Şube Dörtyol Temsilciliği üyelerinden
Mustafa OKUR’un annesi vefat etti.
İstanbul 2 Nolu Şube üyelerinden Ayşe Aysel
KABASAKAL’ın babası vefat etmiştir.
İzmir 1 Nolu şube üyelerinden Nermin GÜLER’in
annesi vefat etmiştir.
İzmir 2 Nolu Şube üyelerinden Ferhat KALAS’ın annesi vefat etmiştir.
İzmir 3 Nolu Şube üyelerinden Nesrin CAN’ın annesi vefat etmiştir.
İzmir 3 Nolu Şube üyelerinden Şerife Gülendam
TUĞRUL’un annesi vefat etmiştir.
İzmir 3 Nolu Şube üyelerinden Tunay KARTAL’ın
babası vefat etmiştir.
İzmir 3 Nolu Şube üyelerinden Şerife Gülendam
TUĞRUL’un annesi vefat etmiştir.
İzmir 3 Nolu Şube üyelerinden Tunay KARTAL’ın
babası vefat etmiştir.
Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden Nurettin ŞAHİN’in
halasının oğlu vefat etmiştir.
Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden Mehmet ÜNAL’ın
babası vefat etmiştir.
Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden Mansur ARIKAN’ın
annesi vefat etmiştir.
Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden Mustafa CEYLAN’ın
babası vefat etmiştir.
Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden Mustafa ATALAY’ın
babaannesi vefat etmiştir.
Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden Serkan USLU’nun
annesi vefat etmiştir.
Kocaeli 1 Nlu Şube üyelerinden Aziz ATEŞ’in babası
vefat etmiştir.
Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden Deniz KÖSEALİ’nin
babası ve amcası vefat etmiştir.
Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden Atilla MORALİ’nin
kayınpederi vefat etmiştir.
Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden Erkan MERT’in
babası vefat etmiştir.
Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden Canan HANCI’nın
babası vefat etmiştir.
Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden İsmail YATAR’ın
nnnesi vefat etmiştir.
Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Recai ŞENTÜRK’ün
kardeşi vefat etmiştir.
Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Belgin
BÜYÜKŞAHİN’in babası vefat etmiştir.
Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Köksal YEŞİLDAĞ’ın
kardeşi vefat etmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden H.Hüseyin DENİZ’in
halası vefat etmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden Sefa ATAR’ın yiğeni vefat etmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden Halit ERDOĞAN’ın abisi
vefat etmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden Nezih TALU’nun eniştesi
vefat etmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden Sabit ÖZLER’in annesi

54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)

ve abisi vefat etmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden İbrahim CEYLAN’ın
yeğeni vefat etmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden Nesibe TANIR’ın babaannesi vefat etmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden Mahmut YÜKSEL’in
babası vefat etmiştir.
Sivas Şube üyelerinden Ahmet Turan KOYNAT’ın
annesi vefat etmiştir.
Sivas Şube üyelerinden Salih ÖZGEN’in ablası, Murat OKUL’un annesi vefat etmiştir.
Sivas Şube üyelerinden Oğuz SÖZÜBATMAZ’ın
babası vefat etmiştir.
Sivas
Şube
üyelerinden
Muhammet
Avni
BERKBAYRAK’ın annesi vefat etmiştir.
Sivas Şube üyelerinden Uğur İMRE’nin kayın validesi vefat etmiştir.
Zonguldak Şube üyelerinden Aydın KOCABACAK’ın
babası vefat etmiştir.

DOĞUMLAR
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)

Adana 1 Nolu Şube üyelerinden İlyas YILDIRIM’ın
torunu olmuştur..
Adana 1 Nolu Şube üyelerinden İlhami-Nazmiye
KALAY’ın çocuğu olmuştur..
Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Çağrı ÖRTLEK’in
çocuğu olmuştur.
Aksaray Şube üyelerinden M.Faik PEKTAŞ’ın torunu olmuştur.
Aksaray Şube üyelerinden Hakan-Yonca TOPAL
çiftinin çocuğu olmuştur.
Aksaray Şube üyelerinden Uğur ÇAĞLAYA’nın
çocuğu olmuştur.
Aksaray Şube üyelerinden Ergin Zeynep
NEBİOĞLU çiftinin çocuğu olmuştur.
Ankara 2 Nolu Şube üyelerinden Rıfkı
YALÇINKAYA’nın çocuğu olmuştur.
Antalya 2 Nolu Şube üyelerinden Ahmet İYİOL’un
çocuğu olmuştur.
Antalya 2 Nolu Şube üyelerinden Hüseyin
KELEŞ2in kızı olmuştur.
Antalya 2 Nolu Şube üyelerinden Emel-Berkant
ÖZCAN’ın çocuğu olmuştur.
Antalya 2 Nolu Şube üyelerinden Hülya-Selim
TAŞKIN’ın çocuğu olmuştur.
Antalya 2 Nolu Şube üyelerinden Osman
ÖNAL’ın çocuğu olmuştur.
Antalya 2 Nolu Şube üyelerinden Selim
GÜRBÜZ’ün torunu olmuştur.
Bartın Şube üyelerinden Hakan-Hamide KOCAKAYA çiftinin çocuğu olmuştur.
Bartın Şube üyelerinden Taşın GÜLEDAĞI’nın
çocuğu olmuştur.
Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden İskender
DAVUTOĞLU’nun çocuğu olmuştur.
Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden Ercan CİHAN’ın
çocuğu olmuştur.
Hatay 2 Nolu Şube Dörtyol Temsilciliği üyelerinden Adnan AYAS’ın çocuğu olmuştur.
Hatay 2 Nolu Şube Erzin Temsilciliği üyelerinden
Turan PAYASLIOĞLU’nun çocuğu olmuştur.
İstanbul 2 Nolu Şube üyelerinden Fadime Akdemir KEBA’nın çocuğu olmuştur.
İzmir 1 Nolu Şube üyelerinden Haluk ŞAHİNER’in
çocuğu olmuştur.
İzmir 1 Nolu Şube üyelerinden Ayhan
SÜMENGEN’in çocuğu olmuştur.
İzmir 1 Nolu Şube üyelerinden Fedai KESKİN’in
çocuğu olmuştur.
Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden Kadir MEŞELİ’nin
çocuğu olmuştur.
Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden Yahya
GÜNBAY’ın çocuğu olmuştur.
Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Kerim GÜR’ün
çocuğu olmuştur.
Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Melek-Erhan
Tayfur DEMİREL çiftinin çocuğu olmuştur.
Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Serap ÇELİK’in
kızı olmuştur.
Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Yavuz DOĞAN’ın
ikiz çocukları olmuştur.
Ordu Şube İkizce Temsilcimiz Halil AYDIN ve
üyemiz Hatice AYDIN’ın çocukları olmuştur.
Sivas Şube üyelerinden Aylin Tümkaya YENMİŞ’in
çocuğu olmuştur.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Aksaray Şube üyelerinden Mustafa ÜNAL’ın çocukları sünnet olmuştur.
Aksaray Şube üyelerinden Abdullah-Medine YEŞİLKAYA çiftinin çocukları sünnet olmuştur.
Aksaray Şube üyelerinden Sadık ATUK’un çocuğu sünnet olmuştur.
Aksaray Şube üyelerinden Ali Murat ARIBAŞ’ın
çocuğu sünnet olmuştur.
Aksaray Şube üyelerinden A.Necati GÜÇSAV’ın
çocuğu sünnet olmuştur.
Aksaray Şube üyelerinden Aynur YURT’un çocuğu sünnet olmuştur.
Aksaray Şube Teşkilatlandırma Sekreteri Ömer
BİTİR’in çocuğu sünnet olmuştur.
Aksaray Şube üyelerinden Dağıstan YÜCE’nin
çocuğu sünnet olmuştur.
Antalya 2 Nolu Şube üyelerinden Emine
CESUR’un çocuğu sünnet olmuştur.
Antalya 2 Nolu Şube üyelerinden Latif AVCI’nın
çocuğu sünnet olmuştur.
Antalya 2 Nolu Şube üyelerinden Alper Şaban
ÖZEL’in çocuğu sünnet olmuştur.
Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden Ali Osman
ARGIN’ın çocuğu sünnet olmuştur.
Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Arzu KOCA’nın
çocuğu sünnet olmuştur.
Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Süleyman
BOZAKLI’nın çocuğu sünnet olmuştur.

EVLENENLER
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Mustafa AYDINAyşe ÖZKANDAN evlenmiştir..
Adana1 Nolu Şube üyelerinden Mustafa UÇAR
evlenmiştir.
Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Ali ÇİL
evlenmiştir.
Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Kemal
SOMYÜREK’in oğlu evlenmiştir.
Aksaray Şube üyelerinden Ömer SOLAK
evlenmiştir.
Aksaray Şube üyelerinden Vedat BÜYÜKATEŞ’in
oğlu üyemiz Zeliha KANAT ile evlenmiştir.
Aksaray Şube üyelerinden Ayten ŞAHİN’in kızı
evlenmiştir.
Aksaray Şube üyelerinden Osman TUNA’nın kızı
evlenmiştir.
Aksaray Şube üyelerinden Yasin YILMAZ,üyemiz
Hülya YILMAZ ile evlenmiştir.
Aksaray Şube üyelerinden Adem ÜNAL’ın
çocuğu evlenmiştir.
Aksaray Şube üyelerinden Yakup OSKAY’ın
çocuğu evlenmiştir.
Aksaray Şube üyelerinden İhsan GÜR
evlenmiştir.
Antalya 2 Nolu Şube üyelerinden Seher DEMİR
evlenmiştir.
Antalya 2 Nolu Şube üyelerinden Ayşe Duygu
KAYA evlenmiştir.
Çankırı
Sadık
YÜCETÜRK’ün
iki
oğlu
evlenmiştir.
Hatay 2 Nolu Şube Dörtyol Temsilciliği üyelerinden Necdet EKİNCİ’nin oğlu evlenmiştir.
Hatay 2 Nolu Şube Dörtyol Temsilciliği üyelerinden Gülseren TEMUR’un oğlu evlenmiştir.
İzmir 2 Nolu Şube üyelerinden Cihangir
ERSOY’un kızı evlenmiştir.
Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Musa
MÜLAZİMOĞLU’nun kızı evlenmiştir.
Nevşehir Şubesi üyelerinden Fatih ÜLGER
evlenmiştir.
Nevşehir Şube üyelerinden Ümit KILIÇ
evlenmiştir.
Ordu Şube üyelerinden Cevdet TÜRKER’in kızı
evlenmiştir.
Sivas Şube üyelerinden Hakkı YILDIRIM’ın kızı
evlenmiştir.
Sivas Şube üyelerinden Nurettin AYDIN’ın kızı
evlenmiştir.
Sivas Şube üyelerinden Ahmet Turan TOSUN’un
kızı evlenmiştir.

