TÜRK EïñTñM-SEN BÜYÜK BñR GÜÇ
Yönetim Kurulu Üyelerimizle Bir Araya Geldik

M

erkez Yönetim Kurulumuz bir karar alarak şubelerin yönetim kurulu üyelerinin de
katılacağı bir istişare toplantısı ve eğitim programı hazırlamayı planladı. Bu karar
doğrultusunda iki aşamalı olarak düzenlenecek toplantının ilki 14-16 Mart 2008 tarihinde Antalya’da gerçekleştirildi.
Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz Kocakaplan ve Antalya 1 No’lu Şube
Başkanı Bünyamin Seçme’nin açış konuşmalarından sonra Genel Başkan İsmail Koncuk katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı.
Devamı 4’de
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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK;

“EïñTñM ÇALIìANLARI
GEÇñNEMñYOR”

G

enel Başkanı İsmail KONCUK’un,
sendikamızın yaptığı eğitim çalışanlarının sosyo-ekonomik durumunu
ortaya koyan anket çalışmasının sonuçlarını bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. Sonuçların eğitim çalışanlarının içerisinde bulunduğu olumsuz sosyo-ekonomik
durumu açık bir şekilde gözler önüne serdiğini belirten Koncuk, eğitim çalışanlarının

problemleri halledilmeden eğitim hayatımızın sıkıntılarının giderilemeyeceğini ifade
etti. Sağlıklı ve istenen bir eğitim sistemi kurulmadan da güçlü bir toplumun oluşturulamayacağını vurgulayan Koncuk, bu nedenle
ülkeyi yönetenlerin bir an önce eğitim çalışanlarının sesine kulak vermelerini istedi.
Genel Baíkan’ın açıklamasının tam metni sayfa 3’de

TÜRKñYE KAMU-SEN 3. OLAïAN GENEL
KURULU TAMAMLANDI
İSMAİL KONCUKTÜRKİYE KAMU-SEN GENEL SEKRETERİ
OLARAK GÖREV ALDI
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK, Türkiye KamuSen’in 3. Olağan Genel Kurulu’nda delegelerin büyük teveccühü ile
Genel Sekreter olarak göreve getirildi.
Devamı 8’de
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ñSMAñL KONCUK
GENEL BAìKAN

KAPATMA DAVASI
Ü

VE SAKAR DEMOKRASñ

lkemiz çok sıcak günler yaúıyor.
Uzun yıllar sonrasında EMEK
PLATFORMU’nun tekrar güç birli÷i yaparak ortaya koydu÷u 2 saatlik eylem
Hükümeti etkilemiú görünüyor. Di÷er yandan
AKP’nin kapatılma davası gündeme bomba
gibi düútü. ùu sıralar yapılan tüm konuúmalar,
tüm de÷erlendirmeler “kapatma davası” ekseninde úekillenmektedir.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa÷lık Sigortası
Yasa Tasarısı uzun zamandır gündemde bir
konuydu. Sendikaların talepleri sonrasında
bütçe, plan komisyonunda son úeklini alan
tasarı çalıúanları memnun etmedi. Emek Platformunun “2 saatlik çalıúmama hakkının kullanılması” eylemi, Baúbakanı, sendika yöneticilerini yalancılıkla suçlayan nahoú bir úekle
dönüúmesiyle birlikte, sonunda aklı-selim
galip geldi ve Hükümet, memur ve iúçi sendikaları ile tasarıyı yeniden de÷erlendirmeyi
kabul etti.
Emek Platformunun bu kararlı duruúu sendikalaúmanın ne kadar önemli oldu÷unu bir
kere daha gösterdi. Bilhassa, kamu çalıúanları
elde edilen sendikal baúarıyı görmek zorundadır. Bundan sonra yapılacak iú; memur sendikacılı÷ı alanında sendikalaúma oranının en
yukarılara çıkmasını sa÷lamaktır.
Türk E÷itim-Sen olarak “2 saatlik
eyleme olanca gücümüzle destek
verdik. Emek Platformunun kararını
hayata geçirmek adına, úeklen de÷il, sonuç alıcı bir rol aldık. E÷itim,
ö÷retim hizmet kolunda yetkili olan
sendikamız, 150 bin üyesi ile bundan
sonra da e÷itim çalıúanları aleyhine
olan her konuda müdahil olma hakkını kullanacaktır.
AKP’nin kapatma davası ülkemizin
di÷er tüm problemlerini gölgede bırakan bir olay haline getirilmiú bu-

lunmaktadır. Türk E÷itim-Sen olarak “vatan
hainli÷i ve milli birlik ve beraberli÷imize zarar vermek” dıúında parti kapatılmasını do÷ru bulmuyoruz. Ancak, siyasi partilerimiz de
her konuda sorumlu davranmak durumundadır. øster iktidarda, isterse muhalefette olsun
tüm siyasi partilerimiz, her konuda toplumun
yüzde yüzünün mutabakatına talip olmalıdır.
AKP’nin son 5 yılda tüm kamusal alanda
oldu÷u gibi, milli e÷itimde de kadrolaúmak
adına yaptıkları e÷itim çalıúanlarının büyük
kısmının infialine yol açmaktadır.
Mesela;
*Yönetici atama yönetmeli÷i 4 defa yargıdan
dönmüú, hala sa÷lam bir yönetmelik yayınlanmamıútır.
*ùuanda binlerce e÷itim kurumu yöneticisi
geçici olarak görev yapmaktadır.
*Kurucu müdürlerin atanmasında ve geçici
görevlendirmelerde yandaú kayırmacılı÷ı çok
net hissedilmektedir.

*MEB’in yandaúlarını korumak adına, valiliklere, boú okulları duyurup, duyurmama
yetkisi vermesi torpili alenen desteklemek anlamındadır. (Yargıdan döndü)

*Son beú yılda e÷itim çalıúanları ekonomik
ve sosyal anlamda hep kaybeden taraf olmuú,
Hükümet bu konuda hiçbir tedbir ortaya koymamıútır.
*Bu güne kadar hiçbir iktidarın veya siyasi
partinin yapmadı÷ı SÖZLEùMELø ÖöRETMENLøK uygulaması, bu dönemin mahsulüdür.
Bu örnekler ço÷altılabilir. Evet, siyasi partilerin kolaylıkla kapatılmasını asla kabul etmiyoruz. Fakat siyasi partilerimizin, insanlarımız
arasında kamplaúma yaratmamak için hassas
davranması da demokrasinin gere÷idir. ùeffaflık, katılımcılık ve sivil toplumun güçlenmesi
de demokrasinin gere÷idir. Memurlara, toplu
sözleúme – grev ve siyaset yapma hakkının
verilmesi de demokrasinin gere÷idir.
Siyasi partiler kapatılmasın, ama olgun bir demokrasi oluúturma adına adım atmak da siyasi
partilerimizin, bilhassa, iktidarın birinci görevidir. “Yumuúak sopa sahibine döner” derler,
iúte olgunlaútırmak adına hiçbir úey yapmadı÷ınız demokrasi de böyledir. Bir türlü oluúturamadı÷ınız, oluúturmaktan ısrarla kaçtı÷ınız
demokrasi, bu sakar haliyle, gün gelir sizi de
vurur. Bu anlamda düúündü÷ümüzde;Sayın
Baúbakanın, üyelerinin haklarını savunan
sendika yöneticilerini “yalancılıkla “
suçlaması ile, Yargıtay Baúsavcısının,
AKP’ye kapatma davası açması arasında demokrasi ve demokratik olmak
bakımından ne fark vardır.
Biz Türk E÷itim Sen olarak daima,
demokrasiden yana olaca÷ız.øúimize
geldi÷inde demokrat, gelmedi÷inde
baúka úeyler olanlardan olmayaca÷ız. Hangi makam ve mevkide olursa olsun, bu ülkede yaúayan herkes,
Demokrasinin bir gün kendisine de
gerekli olaca÷ını düúünerek hareket
etmek zorundadır.
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“EïñTñM ÇALIìANLARI GEÇñNEMñYOR”
ürkiye genelinde
enelinde 2 bin 546 eğitim çalışanının katıldığı anketten çıkan sonuçlar, Türkiye gerçeklerine ışık tutmaktadır.

T

tiyatroya gittiğini, yüzde 2.3’ü ise oyun
salonlarından zamanını geçirdiğini ifade etmiştir. Bu soruya diğer yanıtını
verenlerin oranı yüzde 37.8’dir.

Ankete katılan çalışanların yüzde
80.7’si Milli Eğitim Bakanlığı’nda,
yüzde 15’i üniversitelerde, yüzde 4.3’ü
de Yurt-Kur’da görev yapmaktadır.

EĞİTİM ÇALIŞANLARI ÜCRETLERİN
YETERSİZLİĞİNDEN
ŞİKAYETÇİ
Eğitim çalışanları kurumlarında en
çok ücret yetersizliğinden şikayetçidir.
Ücretlerinin yeterli olmadığını düşünenlerin oranı yüzde 29.9’dur. Ankete
katılanların yüzde 12.4’ü adam kayırmadan, yüzde 11.8’i kadrolaşmadan,
yüzde 6.8’i çalışma saatleri ve koşullarından, yüzde 6.1’i amirlerinin kötü
tutum ve davranışlarından, yüzde 3.7’si
aşağılanma, horgörülmeden, yüzde
28.2’si ise hepsinden şikayetçidir.

Yine ankete katılanların yüzde 39.8’i
memur, yüzde 11.6’sı hizmetli, yüzde
10.4’ü veri hazırlayıcı, yüzde 6.2’si şef,
yüzde 4.4’ü teknisyen, yüzde 1.3’ü şoför olarak çalışırken, yüzde 24.6’sı da
diğer cevabını vermiştir.
Ankete katılanların yüzde 10.1’i 1-5
yıl, yüzde 27.9’u 5-10 yıl, yüzde 22.6’sı
10-15 yıl, yüzde 17.1’i 15-20 yıl, yüzde 22.1 ise 20 yıl üzerinde kurumunda
görev yapmaktadır.
Eğitim çalışanlarının ücret proﬁlini
de çıkardık. Buna göre ankete katılanların 12’si
601-800 YTL, yüzde 44.6’sı 801-1000 YTL, yüzde
40’ı 1001-1500 YTL, yüzde 2.5’i ise 1501 YTL ve
üzerinde ücret kazanmaktadır.
EĞİTİM ÇALIŞANLARININ YÜZDE 74’Ü
ÇALIŞMA ŞARTLARINDAN MEMNUN
DEĞİL
Ankete katılanların yüzde 74.1’i görev yaptığı kurumdaki çalışma şartlarından memnun olmadığını
belirtirken, yüzde 25.8’i memnun olduğunu ifade
etmiştir.
Kurumdaki çalışma şartlarından memnun olmayanların yüzde 2.9’u çalışma süresinin uzunluğundan, yüzde 5.6’sı çalışma koşullarının ağırlığından,
yüzde 17.4’ü görev alanının belirsizliğinden, yüzde
17.7’si çalışma ortamının huzursuzluğundan, yüzde
20.3’ü olanakların yetersizliğinden, yüzde 28’i ise
tüm bunların hepsinden şikayetçidir.
EĞİTİM ÇALIŞANLARININ YÜZDE 83.6’SI
GEÇİMİNİ SAĞLAYAMIYOR, YÜZDE
32.4’Ü EK İŞ YAPIYOR
Ankete katılanların yüzde 83.6’sı aylık geliriyle geçimini sağlayamadığını, yüzde 16.3’ü ise geliriyle
geçimini sağlayabildiğini belirtmiştir.
Eğitim çalışanlarının yüzde 67.5’i ek iş yapmadığını ifade ederken, yüzde 32.4’ü ek iş yaptığını belirtmiştir.
Ek iş yapan eğitim çalışanlarına ne tür işlerde çalıştıklarını da sorduk. Buna göre eğitim çalışanlarının yüzde 53.3’ü her türlü işi yaptığını belirtirken;
yüzde 24.7’si boya, badana, tamirat, bahçe işleri,
yüzde 7.5’i pazarcılık, yüzde 4.2’si hamallık, yüzde
3’ü nakliyatçılık, yine yüzde 3’ü kalorifer tamiratı,
bakımı, yüzde 1.8’i kurye, çaycılık, yüzde 1.2’si sıhhi tesisatçılık ve yine yüzde 1.2’si aşçılık yaptığını
ifade etmiştir.
EĞİTİM
ÇALIŞANLARININ
YÜZDE
90.8’İNİN KREDİ KARTI BORCU YA DA
TAKSİTİ VAR
Eğitim çalışanlarının yüzde 90.8’inin kredi kartı

Ankete katılan eğitim çalışanlarının yüzde 59.1’i
kirada oturduğunu, yüzde 22.1’i evsahibi olduğunu,
yüzde 15’i evinin ailesine ait olduğunu, yüzde 3.6’sı
da evinin miras yoluyla kendisine kaldığını belirtmiştir.

Eğitim çalışanları çözülmesi gereken
en önemli sorun olarak yine ücret yetersizliğini görmektedir. Ücret yetersizliği sorununun giderilmesini isteyenlerin oranı yüzde 56.4’tür.
Bunu yüzde 15.9 ile sürgün, kayırma ve kadrolaşma
takip etmektedir. Eğitim çalışanlarının yüzde 11.5’i
görev tanımının yapılmaması, yüzde 7’si çalışma
koşulları, yüzde 3.6’sı amirlerin olumsuz davranışları, yüzde 2.8’i de personel yetersizliği sorununun
bir an önce çözülmesini istemektedir.

EĞİTİM ÇALIŞANLARININ YÜZDE 69.4’Ü
ÇOCUĞUNU DERSHANEYE GÖNDEREMİYOR

EĞİTİM ÇALIŞANLARININ YÜZDE 53.1’İ
TATİLİNİ EVİNDE GEÇİRİYOR, YÜZDE
18.4’Ü DE TATİLDE ÇALIŞIYOR

Eğitim çalışanlarının yüzde 69.4’ü çocuğunu sınavları kazanabilmesi için dershaneye gönderememektedir. Çocuğunu dershaneye gönderenlerin oranı
ise yüzde 30.5’tir.

Ankete katılanlara tatillerini nerede geçirdikleri
sorusunu da yönelttik. Buna göre eğitim çalışanlarının yüzde 53.1’i evde, yüzde 22.9’u memlekette,
yüzde 3.4’ü de tatil yöresinde tatilini geçirdiğini
ifade etmiştir. Tatilde çalıştığını belirtenlerin oranı
ise yüzde 18.4’tür.

borcu ya da taksiti vardır. Kredi kartı borcu ya da
taksitleri olmadığını ifade edenlerin oranı ise yalnızca yüzde 9.1’dir.

“Çocuğunuzu niçin dershaneye gönderemiyorsunuz?” sorusuna da yanıt aradık. Buna göre, yüzde
67.1’i ekonomik nedenlerle çocuğunu/çocuklarını
dershaneye göndermediğini belirtirmiştir.
EĞİTİM ÇALIŞANLARININ YÜZDE 74.7’Sİ
HER GÜN GAZETE OKUMUYOR
“Eğitim çalışanlarına her gün en az bir gazete okuyabiliyor musunuz?” diye sorduk. Buna göre, eğitim
çalışanlarının yüzde 74.7’si her gün en az bir gazete
okumadığını belirtirken, yüzde 25.2’si her gün en
az bir gazete okuduğunu ifade etmiştir.
Eğitim çalışanlarının yüzde 64.3’ü ekonomik nedenler, yüzde 15.7’si basın-yayın kuruluşlarına güvenmediğinden, yüzde 6’sı da istediği gibi gazete
bulamadığından her gün gazete okumadığını söylemiştir. Bu soruya diğer yanıtını verenlerin oranı
yüzde 13.8’dir.
Anketten eğitim çalışanlarının yüzde 72.5’i hizmetiçi eğitim almadığı gerçeği ortaya çıkmıştır. Hizmetiçi eğitim alanların oranı sadece yüzde 27.4’tür.
Eğitim çalışanlarının yüzde 78.9’u sosyal aktivitelere katılmazken, yüzde 21’i sosyal aktivitelere katılmaktadır.
Sosyal aktivitelere katılanların yüzde 36.6’sı spor
aktivitesiyle uğraştığını, yüzde 23.1’i sinema ya da

EĞİTİM ÇALIŞANLARININ YÜZDE 36.2’Sİ
ÇOCUĞUNUN DOKTOR OLMASINI İSTİYOR
Eğitim çalışanlarının yüzde 36.2’si çocuğunun
doktor, yüzde 12’si mühendis/mimar, yüzde 10.5’i
öğretmen, yüzde 8.1’i avukat, yüzde 5.7’si akademisyen, yüzde 5.1’i bankacı, yüzde 2.5’i polis olmasını isterken, ankete katılanların yüzde 18’i diğer
seçeneğini işaretlemiştir.
Ankete katılanların yüzde 94.2’si çocuğunun geleceğine yönelik maddi yatırım/birikim yapamadığını belirtirken, yüzde 5.7’si maddi yatırım-birikim
yapabildiğini ifade etmiştir.
Anketten çıkan sonuçlar ne yazık ki eğitim çalışanlarının içinde bulunduğu durumu ortaya koymaktadır. Maddi imkansızlıklar dolayısıyla borç içinde
kıvranan, evinin geçimini zor sağlayan, çocuğunu
bile dershaneye gönderemeyen eğitim çalışanları, ek iş yaparak ayakta kalmaktadır. Bu gerçekler
gözönünde alındığında, eğitimin olmazsa olmazı
eğitim çalışanlarına hak ettiği önem verilmeli ve
hayatlarını idame ettirebilmeleri için gerekli maddi
destek sağlanmalıdır.
Saygılarımızla.
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TÜRK
EïñTñM-SEN

BÜYÜK
BñR GÜÇ
Yönetim Kurulu
Üyelerimizle Bir
Araya Geldik

M

erkez Yönetim Kurulumuz bir karar alarak şubelerin yönetim kurulu
üyelerinin de katılacağı bir istişare toplantısı ve eğitim programı hazırlamayı planladı. Bu karar doğrultusunda iki aşamalı olarak düzenlenecek toplantının ilki 14-16
Mart 2008 tarihinde Antalya’da gerçekleştirildi.
Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz Kocakaplan ve Antalya 1 No’lu
Şube Başkanı Bünyamin Seçme’nin açış
konuşmalarından sonra Genel Başkan İsmail Koncuk katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı. Türk Eğitim-Sen’in eğitim
çalışanları ve ülkemiz için önemini vurgulayan Koncuk, farklı kaynaklardan beslenen ve sağlıksız hedeﬂer peşinde giden sivil
toplum kuruluşu görünümündeki tehlikeli bir çok oluşumun cirit attığı ülkemizde,
Türk Eğitim-Sen’in yokluğunu düşünmek
bile istemediğini söyleyerek, tüm yöneticilerimizin bu gerçeğin şuurunda olarak çalışmaları gerektiğini ifade etti.
Genel Başkanın konuşmasından sonra söz
alan İlksan Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz kurumun çalışmaları hakkında
bilgi verdikten sonra Nisan ayı içerisinde
yapılacak seçimlerle ilgili süreci ve yapılacak olanları anlattı.
Toplantının ikinci oturumunda iletişim
uzmanı Erdal Usluer tarafından yönetim
kurulu üyelerimize bir eğitim semineri verildi.
Öğleden sonraki oturumda da sekretaryalar bazında grup çalışmalarına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin çalışmaları hakkında birbirlerini bilgilendirdikleri
ve Genel Merkezden beklentilerini dile getirdikleri bu çalışmalar oldukça verimli sonuçları ortaya koydu.
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TÜRK EïñTñM-SEN ìUBE
YÖNETñM KURULLARI
ñSTñìARE TOPLANTISI
SONUÇ BñLDñRñSñ

T

ürk Eğitim-Sen Genel Merkezi’nin organize ettiği ve Şube Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı istişare toplantısı ve eğitim semineri, 14-16 Mart
2008 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilmiştir.
Toplantının sonucunda; tüm kamu çalışanları ile beraber eğitim çalışanlarını ilgilendiren sorunlarla ilgili
olarak aşağıda yer alan konuların kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir.
1. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasında değişiklik öngören Tasarı, çalışanlar, emekliler, hak sahibi durumundaki aile fertleri ile dul ve yetimler sosyal
sigortalar ve sağlık alanında ağır hak kayıplarına neden olacaktır.
Emeklilik ve sağlık alanında köklü değişiklikler yapan
ve kazanılmış hakları geriye götüren Tasarı, sosyal
devlet ilkesine de aykırıdır. Tasarı ile yapılan düzenlemeler, ülkede yaşayan herkesi olumsuz etkileyecek;
sosyal sigorta ve sağlık haklarına erişimlerini engelleyecek ve giderek imkânsız kılacaktır.
14 Mart’ta yapılan 2 saatlik uyarı mahiyetindeki eylem sonucu, “Sendikaları yalancılıkla” suçlayan Sayın
Başbakan’ın yasa tasarısını taraﬂarla bir kez daha görüşmek üzere geriye çekeceğini belirtmesini, çalışanlar adına olumlu bir gelişme olarak değerlendirmekteyiz.
2. TBMM tarafından kabul edilen Vakıﬂar Kanunu
10. Cumhurbaşkanı tarafından veto edildiği dönemde ve sonrasında kamuoyunda büyük tartışmalara neden olmuş, Ülkemizin birliği ve halkımızın esenliğine
zarar verecek hükümler içermesi nedeniyle endişe ile
karşılanmıştır.
Bu Kanunla; ülkemizin kuruluş belgesi olan Lozan
Anlaşması hükümlerine aykırı düzenlemeler yapılmakta, 1935 tarihli ve 2762 sayılı Vakıﬂar Kanunu ile
getirilen temel esaslarla, cemaat vakıﬂarına ilişkin verilen 1974 tarihli Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı göz ardı edilmektedir.
Toplumsal ihtiyaçlarımızdan kaynaklanmayan bu
yasa ile; ülkemizin üniter yapısının tehlikeye düşürüleceği gibi, Türk Milleti’nin tarih sayfasına gömdüğü
oluşumlar tekrar gündeme getirilecek ve bu taleplerin
ardı arkası kesilmeyecektir.
3. Ülkemizde alım gücü AB ülkelerine oranla oldukça düşüktür. Çalışanlar ne yazık ki ﬁlesini doldurabilmek için çarşıda, pazarda ince bir hesap yapmak
durumundadır. Türkiye’de refah düzeyi, yaşam standartları gün geçtikçe düşmekte ve eğitim çalışanları
maaşının büyük çoğunluğu sadece gıda ve kiraya ayırmak zorunda kalmaktadır.
Son açıklamalara göre, Ülkemizde gayrisaﬁ millî hasılanın (GSMH) arttığı ve fert başına düşen milli gelirin 7.500 dolara çıktığı belirtilmektedir. Ekonomi
büyüdüğüne ve eğitim çalışanlarının alım gücü de artmadığına göre, büyüdüğü söylenilen “Bu Pasta”yı kim
yemektedir. Bu paralar kimin cebine girmektedir.
4. Türkiye’de öğretmenlerin ek ders ücretleri oldukça düşüktür. İktidar ek ders ücretleri konusunda eğitim çalışanlarını sürekli hayal kırıklığına uğratmaktadır. Zira yapılan artışlar sineye çekilecek düzeyde bile
değildir. Üstelik resmi tatillerde, dini bayramlarda öğ-

retmenlerin o haftaya ait ek ders ücretlerinin tamamı
kesilmektedir. Ek ders ücretlerindeki kayıplar bir an
önce düzeltilmelidir.
5. Üniversite çalışanları döner sermayeden adil bir şekilde faydalandırılmalı, sosyal ve özlük hakları iyileştirilmelidir.
Ayrıca, 2547 sayılı Kanun’a tabi akademik personele verilen üniversite ödeneğinden, 657 sayılı Kanun’a
tabi olarak üniversitede çalışan personel de yararlandırılmalıdır.
6. Diğer Bakanlık ve kurumlarda çalışanların çeşitli adlar altında yapılan ek ödemeler, Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan hizmetli, memur, teknisyen ve üniversite çalışanlarına da
yapılmalıdır.
Ayrıca, hizmetli, şoför, teknisyen ve benzeri kadrolarda çalışanların görev tanımları yapılmalı, fazla çalışma süreleri diğer kurumlarda olduğu gibi fazla çalışma ücreti ile değerlendirilmelidir.
7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 64 üncü
maddesi ile kalkınmada öncelikli bölgelerde çalışanlara verilen 2 yıla bir kademe uygulaması, bir şarta bağlı olmaksızın o bölgedeki tüm çalışanlara uygulanmalıdır.
8. Okullarda şiddet, taciz ve madde bağımlılığı alabildiğine artmıştır. Sendikamızın yaptığı anket çalışmaları da bu tezimizi doğrulamaktadır. Son olarak 1370
öğretmen üzerinde yapılan ankette öğretmenlerin
yüzde 79.2’si okullarda zararlı alışkanlıklara sahip öğrenciler bulunduğunu ifade etmiştir. Madde bağımlılığı eğitimin kanayan bir yarasıdır. Yeterli önlemler
alınmadığı takdirde madde bağımlılığı okullarda büyük bir tehlike olarak günden güne büyüyecektir. Bu
noktada aileler, öğretmenler, emniyet güçleri, medya,
sivil toplum kuruluşları konuyla ilgili ortak hareket
etmelidir.
Madde bağımlılığının yanı sıra okullar şiddetin adresi haline gelmiştir. Öğrencilerin suça yönelmesinde ise
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yanlış uygulamaları ve eğitim sisteminde yaşanan boşlukların da payı büyüktür.
Okullarda boş geçen derslere karşı önlem alınmamakta, gençlerin sosyal ve sportif aktivitelerine imkan sağlanamamaktadır. İşte tüm bunlar madde bağımlılığını
ve okullarda şiddeti artırmaktadır.
Geleceğimiz olan çocuklarımızı; hem bu tür kötü alışkanlıklardan kurtaracak, hem de iyi eğitim alabilecek
bir eğitim sistemine kavuşturmamız gerekmektedir.
Bunun için de, öncelikle eğitim sistemimizi yaz-boz
tahtası olmaktan çıkartıp, hükümetler üstü millî bir
yapıya kavuşturmamız gerekmektedir.
9. 620 bin öğretmeni, 80 bin personeli ve 65 bin okulu
bulunan Ülkemizin, en önemli ve en büyük Bakanlığı olan Milli Eğitim Bakanlığı’nın, halâ bir YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ bulunmamaktadır.
Bakanlığın hazırladığı yönetmelikler yargı duvarına çarpmaktadır. Bu nedenle, binlerce okul vekaleten
idare edilmektedir. Oysa bireyler arasındaki eşitsizliği
ortadan kaldıran, ayrışmaya yol açan, idari belirsizliği
ve subjektif değerlendirmeleri ön plana çıkaran uygulamalara son verilmeli ve kapalı kapılar ardında yapılan atamalar artık mazide kalmalıdır.
Türk Eğitim-Sen olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın,
sendikaların görüşleri doğrultusunda hazırlanacak
YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ’ni bir an
önce çıkararak, eğitim camiasını bu kaygılı bekleyişten kurtarmasını bekliyoruz.
10. İstiklal Marşı, Andımız, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve Atatürk köşesi, okullarda olmazsa olmazlarımızdır. Bunlardan herhangi birinin eksikliği kaosu
da beraberinde getirecektir. Ancak, son günlerde millî
ve manevî değerlerimize yönelik saldırılar hız kazan-
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mıştır. Özellikle kimi sendikalar “İstiklal Marşı” törenlerine ve Andımızın okunmasına yönelik bir takım bölücü yaklaşımlar içerisindedir. Hatta bir eğitim
sendikası 1-2 Aralık 2007 tarihlerinde Şanlıurfa’da
bir istişare toplantısı düzenlemiş, bu toplantının sonuç bildirgesinde ise şu ifadeler yer almıştır:
*Yerel dil ve lehçelerin seçmeli ders olarak okutulması
sağlanmalıdır. Eğitimin tüm kademelerinde herhangi
bir ideolojinin dayatılmasından vazgeçilmeli, ideolojik eğitimden demokratik eğitime geçilmelidir.
*İlköğretim okullarında okutulan öğrenci andı yeniden gözden geçirilmeli, etnik farklılıklar ve evrensel
değerler dikkate alınarak yeniden dizayn edilmelidir.
* Öğrencilerin törenlere katılma zorunluluğuna son
verilmelidir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin üniter yapısının devamını sağlayan unsurların en önemlisi ve başta geleni “Eğitim Dilinin Türkçe Olması”dır. Eğitim dilinin
Türkçe’den başka dillerde yapılmasının teklif edilmesi
dahi, üniter yapımıza vurulan ağır bir darbedir. Etnik
farklılıklara göre ayrı öğrenci andı teklif etmek büyük
gaﬂettir.
Biz Türk Eğitim-Sen olarak, bölücü yaklaşımlara hiçbir zaman prim vermeyeceğiz ve öğrencilerimizi millî
ve manevî değerlerimize göre yetiştireceğiz.
Bu bölücü anlayışın aksine millî tarihimizin şanlı bir
sayfası olan Çanakkale savaşlarını anmak için, hep
birlikte 24 Mayıs’ta Çanakkale’deyiz.
11. Din eğitimi devlet eliyle verilerek, çocuklarımızın
din eğitimini sağlıklı ve doğru bir şekilde almaları sağlanmalıdır.
12. Son günlerde gündemi işgal eden başörtüsü, artık sorun olmaktan çıkmalıdır. Başörtüsü, ideolojik ve
kısır siyasi çekişmelerden uzaklaştırılmalı, bir eğitim
sorunu olarak algılanmalıdır. Eğitim-öğretim özgürlüğünü sağlama görevi, devletin asli görevidir. Üniversiteler, yasakçı anlayışların yerine demokrasinin her
zerresiyle solunduğu ve demokratik anlayışların öğretildiği yerler olmalıdır.
Bir kısım vatandaşlarımızın eğitim haklarının önünde engel teşkil eden bu problemin çözümünden dolayı
mutluluk duymaktayız. Sendikamız, bu konuda atılan adımları doğru bulmakta ve desteklemektedir.
13. YÖK Kanunu değiştirilmeli, meslek lisesi mezunlarının üniversiteye girişlerindeki engeller kaldırılmalı, katsayı eşitsizliğine son verilmelidir.
14. Hizmetli, memur v.b. çalışanlarla ilgili “Görevde
Yükselme Sınavı” yapılarak, çalışanların mağduriyetleri önlenmelidir.
15. 4/B kapsamında sözleşmeli olarak çalışan öğretmenlerimiz, bir an önce kadroya geçirilmelidir.
16. Öğretmen açığının kapatılması için, mezun olup
büyük bir heyecanla öğretmen olmanın düşünü kuran ve evlerinde boş olarak bekleyen çocuklarımızın
atamaları yapılmalıdır.
17. Okul ihtiyaçları bütçeden karşılanmalı, veli ile
okul yönetimi karşı karşıya getirilmemeli, öğretmen
tahsildar olmaktan kurtarılmalıdır.
18. Mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında yapılan seminer, hizmet içi eğitim kurslarına katılan öğretmen, idareci ve diğer personele ek ders ücreti ödenmelidir.
19. Yetkili sendika olmamız nedeniyle Milli Eğitim
Bakanlığı ile yapılan “Kurum İdari Kurulu” toplantılarında alınan kararlar mutlaka uygulanmalıdır.
20. Kamu çalışanlarının beklentileri doğrultusunda
“Grevli, Toplu Sözleşmeli ve Siyaset Hakkı” da olan
sendika kanunu bir an önce çıkarılmalıdır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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NESLñNE ñHANET EDEN BALTA SAPLARI
Nevzat KÂHYA / Antalya 1 No’lu ôube Sekreteri

B

ir varmış, bir yokmuş, evvel zaman içinde,
kalbur saman içinde demirin kıt, ormanın
bol olduğu bir devirde geçimini yaptığı baltaları satarak sağlayan bir baltacı varmış. Yaptığı baltaların sapları demirden ise iyi para kazanıyormuş;
ama demir kıtlığı olunca özene bezene yaptığı baltalara demir sap bulamayınca düşünmüş, taşınmış “
Bari ormandaki ağaçlardan yardım isteyeyim, demir
sap buluncaya kadar belki bazılarını sap olmaya razı
edebilirim” demiş. Gitmiş ormana, meramını anlatmış ve şu sözü de vermeyi ihmal etmemiş: “ Sapı sizden olan balta, kesinlikle yaş ağacı kesmeyecek”.
Bu teklif üzerine ormandaki irili-ufaklı bütün ağaçlar reisleri Ulu Çınar’ın başkanlığında toplanmışlar.
Ulu Çınar kendi görüşünü şöyle açıklamış: “ Ey!
Kurda-kuşa yuva, yorgun yolcuya gölge olan asil
soydaşlarım, yaratılışımızın gayesi Eşref-i Mahlukât
olan insanoğluna hizmettir. Bunca yıllık tecrübeme
dayanarak söylüyorum: Öyle insanlar vardır ki,
meleklerden üstündür, öyleleri vardır ki hayvanlardan daha alçaktır. Atasözünde de belirtildiği gibi
insanın alacası içinde, hayvanın alacası dışındadır.
Ama benim gözüm bu adamı tutmadı, içimden bir
ses, yaş ağaçları da keseceğini söyler. Ben derim ki,
SARI ÖKÜZ hikayesinden ibret alalım, biz bu
adamın baltalarına sap vermeyelim. Ola ki verirsek,
her soydan hain çıktığı gibi, içimizden de aslına ihanet edip, saplığına bakmadan özümüzün kesilmesine yardımcı olabilirler, yine de son karar sizlerindir,
sizler ne dersiniz?”
Bu konuşma üzerine bütün ağaçlar söz birliği etmişçesine: “ Kararın kararımızdır. Ulu Reis. Çingeneyi paşa yapmışlar, tutmuş önce babasını asmış,
biz bu adamın baltasına sap map olmayız, baltacıya
kararımızı böyle bildirebilirsin” demişler.
Kararı bildirmek üzere baltacıyı içeri alacakları sırada, kenarda süklüm büklüm, utana sıkına duran
çalıların önde gelenlerinden biri: “ Efendim, biz na-

sıl olsa çalılar olarak pek bir işe yaramıyoruz, dikenli
yapraklarımız ancak keçilere yarar, diyorum ki biz
… sap … olsak, hiç olmazsa bir baltaya sap oldu
derler, ne dersiniz, biz sap olalım mı?” diye meyilli konuşunca Ulu Çınar: “ Kesinlikle rızam yoktur,
tavşanlar, kepelcenler bir sürü hayvan sizin aranızda
hayatını idame ettirir, ama son karar kendinizindir.
Unutmayın ki, bu baltaların gücü benim gibilere
yetmez, önce sizin gibi gövdesi ince ve kesmesi kolay olanları keserler, haberiniz olsun, sonra demedi
demeyin!” demiş.
Baltacı içeri alınarak, kararın olumsuz olduğu yüzüne söylenir. Adam morali bozuk bir şekilde çıkarken, arkasından çalılar yetişir ve “ Bizler sizin
baltalarınıza sap olmak istiyoruz, bizi hemen sap
yapabilirsiniz” derler.
Demir saplı baltalardan çok para kazanan adam,
çalılara bakmış bakmış: “ Sizi sap yaparım; ama görüntünüz çok düzgün değil, kabuklarınızı yontar,
kalıp gibi yaparım, sonra şuram acıdı, buram acıdı
demeyin, sizi alıcının beğeneceği şekle sokarım, değilse fazla para kazanamam” der. Çalılardan birkaçı
itiraz ederek: “Ama o zaman biz, biz olmaktan çıkarız” demişler. Baltacı da: “ ya ne olacağını sanıyordunuz? Ben keriz miyim, sizi siz olmaktan çıkarmasam nasıl sap olacaksınız?” diye cevap vermiş. Geç
de olsa aklı başına gelen birkaç çalı, sap olmaktan
vazgeçmiş, diğerleri: “ Ne olursa olsun, yeter ki bir
baltaya sap olalım” diyerek saplığı kabul etmişler.
Adam sapları birer birer baltaya takmaya başlamış
ve “Bugün şu kadar, yarın bu kadar yaş ağaç kesilecek” diye emir üzerine emir yağdırmış. Büyük
ağaçlara güçleri yetmeyen baltalar, başlamış yeni
ﬁdanları ve çalıları kesmeye. Kendi cinsinden taze
ﬁdanların ve özellikle çalıların kesilmesinden rahatsız olan sapların akılları başlarına yeni yeni gelmeye başlamış, kime hizmet, kime ihanet ettiklerini
anlayınca yaptıklarından pişman olmuşlar; ama

yapabilecek başka bir şeyleri olmadığından yakındaki cılız ağaçlar bitince, uzaktaki çalıları kesmeye
yardımcı olmuşlar. Güçlü ağaçları kesmeye kalkan
baltaların sapları sık sık kırıldığından, baltacı eski
müşterilerini kaybetmemek için eylül ayında demir
sapları siparişleri vermiş, şimdiki gibi teknoloji ve
ulaşım araçları o zamanlar olmadığı için uzak diyarlardan ısmarlanan saplar ancak haziran sonlarına
doğru gelmiş. Geçici olarak baltalara takılan saplar
teker teker baltalardan çıkarılarak vazifelerine son
verilmiş ve sobada yakma gereği bile duyulmadan
hepsi baltacı tarafından derdest edilerek Ulu Çınar
ağacının önüne atılmış. Baltacı yeni saplardan elde
edeceği kârı düşünerek, küçük dağları ben yarattım
edasıyla böbürlene böbürlene geri dönerken büyük
bir fırtına kopmuş, daha önce yarısına kadar kesip
de yıkamadığı çam ağacı şiddetli fırtınaya dayanamamış, kendisini kesen adamın üstüne göçmüş. Bir
kolunu tamamen kaybedip sap yapamaz duruma
düşmüş.
Bu olay üzerine Ulu Çınar, ormandaki bütün ağaçları tekrar kurultaya çağırmış, önce adamın yaralı
halini göstererek: “ Bu adam sözünde durmadı, kuru
ağaçlar varken yaş çam ağaçlarını kesmeye kalktı, yaş
kesenin baş kesmek gibi günâh olduğuna aldırmadı,
kolunu kestiği ağaçlar kopardı” demiş. Arkasından
sapların yığıldığı yere gelmiş ve: Bu saplar da kendi nesillerine yaptıkları ihanetin cezasını çektiler.
Bunlar, zamanında bu ağaçlar, bu çalılar bizden, demediler; var gücüyle baltalara saplık yaptılar. Sizler
bunlara ister sap, ister saf deyin, aﬀetmek büyüklüktendir, bunları tekrar sap olmamak üzere aramıza alalım, hatalarını yüzlerine vurmaktan kaçınalım
ama asla soydaşlarımıza yaptıklarını unutmayalım”
diyerek sözlerine son vermiş.
Not: Masalda adı geçen varlıkların olayla yakından
uzaktan ilişkileri yoktur. Masal olmasına rağmen
hatırlatalım dedik.

BURSA’DA BANKA PROMOSYONU MÜCADELESñ

O

cak 2005 tarihinde Bursa Milli Eğitim Müdürlğü Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerindeki toplam 282 kurum adına banka ile
sözleşme imzalamış ve karşılığında alınan promosyonu da okullara
ve çalışanlara göndermemiştir. Bunun üzerine Türk Eğitim-Sen 1 Nolu Şube
Başkanlığı Milli Eğitim Müdürlüğüne bir yazı yazarak promosyonların çalışanlara dağıtılmasını talep etmiştir. Bu başvuruya olumsuz cevap verilmesi üzerine
sendikamızın Bursa 2 nci İdare Mahkemesine açtığı dava 27 Aralık 2007 tarihinde 2007/2561 numaralı karar ile promosyonların çalışanlara dağıtılması
yönünde sonuçlanmıştır. Türk Eğitim-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Kazım
SARNIK, mahkemenin bu kararını 18 Mart 2008 tarih 494 sayılı bir yazı ile
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirdiklerini söyleyerek müdürlüğün mahkeme
kararı doğrultusunda davranarak promosyonları bir an önce çalışanlara dağıtması gerektiğini ifade etti.
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YRD. DOÇ. DR.M. HANEFñ BOSTAN
TÜRK EïñTñM SEN ñSTANBUL 1 NO’LU ìUBE BAìKANI

HÜKÜMET HAYALñ ENFLASYON HESAPLARI ile
3 MñLYAR YTL’yi RANTñYECñLERñN CEBñNE ñNDñRñYOR

H

ükümet, enﬂasyon hedeﬁni bilinçli olarak
düşük tutarak çalışanlara az zam yapıyor.
Bu yolla personel harcamalarından kıstığı
yıllık 3 milyar YTL’ yi faiz çevrelerine aktarıyor. Aldığı borcun faizini çalışanlara ödetiyor.
Bilindiği gibi hükümet, 2006 ve 2007 yıllarında enflasyon hedeﬁni tutturamamıştı. 2006 yılında enﬂasyonun %5 olacağını öngörmüş ve ücretlere yapılan
artışları bu hedef doğrultusunda belirlemişti. Ancak
yılsonunda hedeﬂenen enﬂasyonun iki katına çıkılınca, bütün hesaplar şaşmış, maaşlar enﬂasyon karşısında erimişti.
2007 yılı için de hedef enﬂasyon % 4 olarak açıklanıp, maaşlara bu doğrultuda zam yapıldı. Türk
Eğitim-Sen olarak 2006 yılında olduğu gibi 2007’de
de enﬂasyon hedeﬁnin tutmasının mümkün olmadığını, daha gerçekçi hedeﬂer tespit edilmesi gerektiğini belirttik. Ancak hükümet umut tacirliği yapmayı
sürdürdü ve memur, öğretmen, üniversite akademik
ve idari personelin maaşlarına sınırlı oranda, hedef
doğrultusunda zam yaptı. 2007 yılı sonunda da enflasyon hedeﬁnin
% 100 oranında sapması sonucunda artık hükümetin
hesap yapmayı bilmediği ya da böylesine hayali enflasyon hedeﬂerini kasıtlı olarak belirlediği izlenimi
oluştu. Ancak 2008 yılı içinde enﬂasyon hedeﬁnin

Y

argıtay Başsavcılığının AKP hakkında
açmış olduğu kapatma davası, ülkemizin
içerisinden geçtiği bu hassas dönemde bir
çok önemli konuyu geri plana düşürmüş ve yeni bir
tartışma zemini oluşturmuştur.
Sürecin hukuki boyutu ve gerekçeleri hususunda
söz söylemek adaleti etkilemek anlamına geleceği
için bu anlamda yorum yapmak istemiyoruz. Ancak bu davanın ve muhtemel sonuçlarının ülkemizin sosyal ve siyasal huzurunu çok ciddi bir şekilde
etkileyeceği ve toplumsal bir travmanın kaçınılmaz
olacağını görmek gerektir.
AKP, beş yılı aşkındır iktidarda olan ve ülke geleceğini doğrudan ilgilendiren bir çok icraatı hayata geçiren bir siyasi oluşumdur. Ayrıca kamu çalışanları
için de düzinelerce olumsuz ve başarısız uygulamayı hayata geçirmiş bir hükümet partisidir. Nitekim
son hazırlanan Sosyal Güvenlik yasa tasarısı bunun
en son ve somut örneğidir.
AKP, milyonlarca kamu çalışanı ve ailesinin ileride

% 4 olarak belirlenmesi bardağı taşıran son damla
olarak ekonomi çevrelerindeki yerini aldı. Dünyada ortaya çıkan ekonomik krizden etkilenmemenin
imkânsız olduğu, ülkemizdeki cari açığın GSMH’nın
% 8’ine ulaştığı, düşük kur politikasının daha fazla
sürdürülemeyeceğinin tüm ekonomi çevrelerince
dile getirildiği bir ortamda bir önceki yıl enﬂasyonu
% 8,4 olmuşken, 2008 yılı enﬂasyon hedeﬁnin % 4
olarak belirlenmesi hepimizi şaşırtmıştı. Ancak daha
yılın başında iki aylık enﬂasyonun % 2,11 olması artık hükümetin inandırıcılığını kaybetmesine yol açtı.
Türk Eğitim-Sen ise; tutmayacağı gün gibi aşikâr
olan hayali enﬂasyon hedeﬂemesinin temelinde memurlara, öğretmenlere, üniversite akademik ve idari
personele, işçilere ve asgari ücretlilere düşük maaş
artışı yapılarak, alım gücünün azaltılması amacının
yattığını belirtti.
Hatırlanacağı gibi hükümet, toplu görüşmelerde
memurlarımızın haklı taleplerini görmezden gelmiş,
enﬂasyon hedeﬁ çerçevesinde 2008 yılının ilk 6 ayı
için ortalama memur maaşına 50 YTL, en düşük dereceli memur maaşına da 45 YTL’lik artış yapmıştı.
Ancak daha 2008 yılının başında elektriğe yapılan
%20, suya yapılan %4 ve kiraya gelen %2’lik zamla
maaşlara yapılan artışların tamamı geri alınmıştı.
Şimdi ise daha yılın ikinci ayında enﬂasyon sepeti-

DEMOKRATñK
OLGUNLUK
KORUNMALIDIR
hoş duygularla yad etmeyeceği bir iktidar olmuştur.
Ayrıca milli meselelerde milletin hissiyatıyla örtüşmeyen bazı politikaları hayata geçirmiş olması da
unutulmamıştır.
Ancak tüm bunlara rağmen AKP’nin kurumsal
olarak cezalandırılmasının ve kapatılmasının ülkemizin ekonomik, sosyal ve siyasal dengelerini sağlıksız bir şekilde sarsacağını gözden kaçırmamak
lazımdır.
Bunun yanında, başta iktidar olanlar olmak üzere,
tüm siyasi partiler, kanunların suç saydığı ve milli çıkarlara muhalif olan uygulamalardan titizlikle
kaçınmayı öncelikli sorumlulukları olarak görme-

nin genelinde ortaya çıkan % 2,11’lik artış, memur
maaşlarının reel olarak 2006 yılı rakamlarının bile
gerisine gitmesine neden olmuştur.
Durum böyle iken hala enﬂasyonun gerçekçilikten
uzak hayali hedeﬂemelere dayandırılması ve çalışanlara bu doğrultuda maaş artışı yapılması, hükümetin
işine gelmektedir. Çünkü hükümet maaş artışlarını
düşük tutarak personel giderlerini enﬂasyon hedeﬁ
kadar artırmakta ama gerçekleşen enﬂasyon karşısında memurlarımız, öğretmenlerimiz, üniversitelerdeki akademik ve idari personelimiz ezilirken, sene
sonunda da enﬂasyon farkı adı altında bir kereye
mahsus bir artış yaparak personel giderinden en az
3 milyar YTL’ yi faizcilere kaynak olarak aktarmaktadır.
Kısacası hükümetin 3 yıldan beri olmayacak enﬂasyon hedeﬁyle ortaya çıkması aslında çalışanlara yapacağı maaş artışını sınırlı tutarak, yıllık 3 milyar YTL’
yi çalışanlarımızdan alıp, faizcilerin cebine koymak
amacından kaynaklanmaktadır. Bu bir anlamda bile
bile ladestir ve enﬂasyon hedeﬁnin tutmayacağı açıktır. Bu nedenle hükümet bir an önce yılın ilk ayından
başlayarak çalışanlarımızdan kesmeye çalıştığı paraları gerçek sahiplerine dağıtmak zorundadır.

lidirler.
2008 Türkiyesi’nde, bölücü ve silahlı teröre zemin
oluşturan ve doğrudan destek veren oluşumların
dışında, siyasi partilere kurumsal olarak ceza verilmesi demokratik olgunluğumuza hiç yakışmayan
ve ülkemizin itibarını rencide eden bir tutum olacaktır. Böylesi davranışlardan tüm kişi ve kuruluşların kaçınması gerekmektedir.
Sorumlu ve ilkeli bir sivil toplum kuruluşu olan
Türk Eğitim-Sen, kurulduğu günden bu yana hep
demokrasiden ve milletin çıkarlarının korunmasından yana bir tavır alagelmiştir. Nitekim ülke tarihimiz için kara bir leke olan 28 Şubat sürecinde
“Kesintisiz Demokrasi istiyoruz” parolasıyla sokağa
çıkan nadir kuruluşların başında da Türk EğitimSen geliyordu.
Bilinmesini istiyoruz ki, Türk Eğitim-Sen bundan
sonra da bu ilkeli tavrını tavizsiz bir şekilde sürdürecektir.

NñSAN 2008

8

Türkiye Eðitim, Öðretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalıíanları Sendikası Genel Merkezi Aylık Yayın Organı

TÜRKñYE KAMU-SEN
3. OLAïAN GENEL KURULU
TAMAMLANDI
İSMAİL KONCUK TÜRKİYE KAMU
KAMU-SEN
SEN GENEL
SEKRETERİ OLARAK GÖREV ALDI

T

ürk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK, Türkiye Kamu-Sen’in 3.
Olağan Genel Kurulu’nda delegelerin büyük teveccühü ile Genel Sekreter
olarak göreve getirildi.
Türkiye Kamu-Sen 3. Olağan Genel Kurulu 29–30 Mart 2008 tarihleri arasında
Büyük Anadolu Otel’de gerçekleştirildi. Genel kurulun ilk gününe TBMM Başkanı Köksal Toptan, TBMM Divan Üyesi ve MHP Giresun Milletvekili Murat Özkan, Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı
Cevdet Selvi, DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, MHP Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ekici ve Faruk Bal, Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş, Manisa
Milletvekili Erkan Akçay, Antalya Milletvekili Mehmet Günal ve MHP Ankara
İl Başkanı Ömer Demirel de katıldı.
Türk Enerji-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Nazmi Güzel ve Türk Eğitim-Sen’in kurucu Genel Başkanı Şuayip Özcan’ın
Konfederasyon Genel Başkanlığına aday olduğu 3.Olağan Genel Kurulda Bircan
AKYILDIZ Genel Başkanlığa yeniden seçildi.
Demokratik olgunluğun en üst seviyede gerçekleştirildiği kongre sonucunda
Konfederasyonun yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu;
Genel Başkan
Genel Sekreter
Genel Mali Sekreter
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri
Genel Eğitim Sekreteri
Genel Toplu Görüşme Sekreteri
Genel Mevzuat Sekreteri
Genel Basın Sekreteri
Genel Dış İlişkiler Sekreteri
Genel Sosyal İşler Sekreteri

Bircan AKYILDIZ
İsmail KONCUK
Önder KAHVECİ
Fahrettin YOKUŞ
H.Zeki SERGİ
Necati ALSANCAK
İsmail KARADAVUT
H.Hüseyin YILMAZ
Ahmet DEMİRCİ
İlhan KOYUNCU
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TÜRKñYE
KAMU-SEN;
Yoksulluk Sınırı
1.245,96 YTL Oldu

T

ürkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme
Merkezi’nin yapmış olduğu 2008 Şubat
ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları
açıklanmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu’ndan
alınan ŞUBAT 2008 ﬁyatlarına göre yapılan
araştırmada çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı
1.245,96 YTL olarak hesaplanmıştır. Dört kişilik
bir ailenin asgari geçim haddi ise 2.493,96 Yeni
Lira olarak belirlenmiştir. Sonuçlar dört kişilik bir
ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre %
1,22 oranında arttığını göstermektedir. Çalışan tek
kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya göre % 0,74
oranında artarak, 947 Yeni Lira 22 Kuruş olmuştur.
Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve
barınma harcamaları toplamı 2008 yılı Şubat ayında
984,28 Yeni Lira olarak tahmin edilmiştir.
Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık
kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde
beslenebilmesi için gerekli harcamanın Şubat
2008 verilerine göre günlük 18,94 YTL olduğu
belirlenmiştir. Toplam tüketim harcamaları içinde
gıda harcamalarının payı % 22,78 ve ailenin aylık
gıda harcaması toplamı ise 568,11 YTL olmuştur.
Şubat 2008 itibarı ile ortalama 1.031,5 YTL ücret
alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması,
maaşının % 55,07’sini oluşturmuştur. Türkiye
İstatistik Kurumu verilerinde bulunan konut gideri
ise Şubat 2008 ortalama maaşının %40,34’üne denk
gelmiştir. Buna göre bir memur, ortalama maaşının
% 95,41’ini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına
ayırmak zorunda kalmıştır. Diğer ihtiyaçları için ise
maaşının % 4,59’u ile yetinmiştir. Ortalama ücretle
geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim,
haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını
karşılaması için Şubat 2008 maaşından geriye
yalnızca 47,34 YTL kalmıştır.
Kasım 2002=100 olarak kabul edildiğinde Türkiye
Kamu-Sen ARGE Merkezi tarafından hazırlanan
açlık sınırı endeksi 199,3 olurken; yine Kasım
2002=100 olarak hesaplanan TÜFE endeksi 171,83
olarak hesaplanmıştır. Buna göre anılan dönemde
açlık sınırındaki artış TÜFE’den % 27,47 daha fazla olmuştur.

TÜRKùYE KAMU-SEN ARAôTIRMA GELùôTùRME MERKEZù TARAFINDAN
HAZIRLANAN ASGARù GEÇùM ENDEKSù / ôUBAT 2008
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

Çalışmayan Eş 0-6 Yaş Çocuk

6-15 Yaş Çocuk
(Okula Giden)

4 Kişilik Aile
Toplam

Pay
%
22,78
8,05
1,52
16,69
3,73
17,50
3,35
4,92
13,30
4,13
1,06
0
1,15
1,82

4,910
6,692
1,267
13,872
0,777
5,386
0,927
1,022
2,765
0,561
0,885
0
0,956
1,512

4,910

4,207

4,910

0,777
5,386
0,927
1,022
2,765

0,777

0,777
3,770
0,927
1,022
2,765
2,871

18,937
6,692
1,267
13,872
3,108
14,542
2,781
4,088
11,060
3,432
0,885
0
0,956
1,512

41,532

15,787

8,771

17,042

83,132

100

1.245,96

473,61

263,13

511,26

2.493,96

100

1,022
2,765

4 KùôùLùK BùR AùLENùN ASGARù GEÇùM HADDù (YOKSULLUK SINIRI)
ôUBAT 2008
OCAK
2008

ŞUBAT
2008

FARK

DEĞİŞİM
%

1.234,86

1.245,96

11,1

0,90

ÇALIŞMAYAN EŞ

467,25

473,61

6,36

1,36

ÇOCUK (OKULA GİTMEYEN)

257,91

263,13

5,22

2,02

ÇOCUK
(İLKÖĞRETİME GİDEN)

503.82

511,26

7,44

1,48

ASGARİ GEÇİM HADDİ

2.463,84

2.493,96

30,12

1,22

TEK KİŞİ (ÇALIŞAN)

ÇALIôAN TEK KùôùNùN AÇLIK SINIRI / ôUBAT 2008
TEK KİŞİ
(ÇALIŞAN)

GİDERLER

ŞUBAT
OCAK
2008
2008
GÜNLÜK/YTL GÜNLÜK/YTL

FARK

DEĞİŞİM
%

GIDA
HARCAMASI
(1800 Kalori)

2,999

3,155

0,156

5,20

ISINMA

6,640

6,692

0,052

0,78

AYDINLANMA

1,267

1,267

0

0

BARINMA ½

6,869

6,936

0,067

0,98

SAĞLIK (sağlık
giderleri kamu
tarafından
sağlandığından dahil
edilmedi)

0,777

0,777

0

0

ULAŞIM

5,384

5,386

0,002

0,03

HABERLEŞME

0,927

0,927

0

0

GİYİM ½

0,538

0,511

-0,027

-5,02

TEMİZLİK

2,746

2,765

0,019

0,69

EĞİTİMKÜLTÜR

0,561

0,561

0

0

SPOR

0,931

0,885

-0,046

-4,94

TATİL

0

0

0

0

ÇEVRE VE SU

0,956

0,956

0

0

EV EŞYASI ½

0,747

0,756

0,009

1,20

1 GÜNLÜK
HARCAMA

TOPLAM

31,342

31,574

0,232

0,74

1 AYLIK
HARCAMA

TOPLAM

940,26

947,22

6,96

0,74
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ANADOLU LñSELERñNE ATAMALAR NEDEN ñPTAL EDñLDñ
Ahmet KANDEMİR / Osmaniye Şube Sekreteri

M

illi Eğitim Bakanlığı 2005 yılında; 23 Ağustos 2005 tarih, 51735 sayılı 2005/73 nolu
Anadolu Liselerine Öğretmen Seçimi konulu bir genelge yayınlayarak Anadolu lisesine dönüştürdüğü 350 Genel lisesinin öğretmen ihtiyacını
karşılama yoluna gitmişti.
Adı geçen genelge hükümleri, Millî Eğitim Bakanlığı
Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi Ve Atamalarına İlişkin Yönetmeliğin aşağıda yer verilen maddelerine aykırıydı.
“Seçme Sınavı için Duyuru ve Başvuru Madde 7Seçme sınavı için Bakanlıkça, her yıl Ocak ayında
ülke genelinde duyuru yapılır. İhtiyacın karşılanamadığı durumlarda, okulların merkez teşkilâtında bağlı
oldukları birimlerin önerisi üzerine, Sınav Yürütme
Kurulunca belirlenecek zamanlarda da seçme sınavı
için duyuru yapılabilir.
Sınavların Ölçülmesi Madde 12- Sınav sonuçları, 5
(beş) yıl süre ile geçerlidir.”
Yeniden Atama Madde 18- Kapsama dâhil okulların öğretmenliğine atananlardan; daha sonra çeşitli
nedenlere bağlı olarak 3 yıl ve daha az süreyle öğretmenlik mesleğinden ayrı kalanlar ile kapsam dışındaki okullarda 5 yıl ve daha az süreyle görev yapanlar,
kapsama dâhil okullara atanmak istemeleri hâlinde,
bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyor olmaları
koşuluyla, aynı türdeki okullara yeniden atanabilirler.
Geçici Madde 1- Daha önce kapsama dâhil okullarda
görev yapmakta iken herhangi bir nedenle bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce görevlerinden
ayrılmış olanlardan, kapsama dâhil okullara yeniden
atanmak isteyenler hakkında bu Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.” Çünkü yönetmelik Anadolu
liselerine atanma kriteri olarak atanma şartını “sınav”
olarak koyarken genelge hükümleri sınavsız atama
yapmıştı ayrıca Anadolu lisesine dönüştürülen 350
genel lisede çalışan öğretmenlere bir hak verilmemişti.
Durum böyle olunca; Türk Eğitim-Sen genelgenin
iptali için Danıştay nezdinde dava açmıştı.
Türk Eğitim-Sen Dava dilekçesinde; Anadolu Lisesine dönüştürülen okullarda görev yapan öğretmenlere
öncelik verilmediği gerekçesini öne sürmüştü. EğitimSen de genelgenin bazı maddelerinin iptali için dava
açmıştı. Danıştay ikinci Dairesi açılan bu dava dos-

yalarını birleştirerek 10.4.2006 gün ve E:2005/2651
sayılı kararla genelgenin yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti. Bu karar 11.5.2006 tarihinde Milli
Eğitim Bakanlığına tebliğ edilmiştir İlgili kararda;
Danıştay 2. Dairesi “ Davacı Sendika tarafından; değerlendirme işlemlerinde objektif olmayan kriterler
olduğu ve Anadolu Lisesine dönüştürülen okullarda
görev yapan öğretmenlere öncelik verilmediği gerekçeleriyle dava konusu Genelgenin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istenmiş ise de;2577 sayılı
Yasanın 20. maddesi gereğince aynı konuda açılan
tüm dosyalardaki bilgi ve belgeler değerlendirilmek
suretiyle işin esasına geçildi” diyerek davanın neden
açıldığını açıkça belirtmektedir.
Eğitim-Sen; yürütmeyi durdurma kararını gerekçe
göstererek söz konusu genelge doğrultusunda yapılan
atamaların geri alınması için Milli Eğitim Bakanlığına
29.6.2006 tarihinde başvurmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı bu başvuruyu herhangi bir cevap vermeyerek
red etmiştir. Eğitim-Sen; 2005/73 nolu genelge hükümleri doğrultusunda yapılan atamaların geri alınması için yaptığı başvurunun reddi üzerine Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Müsteşar Necat Birinci ve Personel Genel
Müdürü Remzi Kaya hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Milli Eğitim Başkanı Hüseyin Çelik tarafından ilgililer hakkında soruşturma izni verilmemiş.
Eğitim-Sen Bu kararın kaldırılması için Danıştay 1
Dairesi’ne itirazda bulunmuş, itirazını inceleyen Danıştay, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Necat Birinci ve Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü
Remzi Kaya hakkında hazırlık soruşturması açılmasına karar vererek yargılanmalarının önünü açmıştı.
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Necat Birinci Milletvekili seçildiğinden yargılaması durdurulmuştur.
Eğitim-Sen; 29.08.2006 tarihinde “Mili Eğitim Bakanlığı 2005/73 sayılı genelgeyle Anadolu liselerine
hemen her branştan öğretmen ataması yapmıştı. Bu
genelgenin iptali ve yürütmesinin durdurulması için
açılan davada Danıştay 2.Dairesi genelgenin tümünün yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti.
Bu karar üzerine bakanlığın yapması gereken genelgeyle atanan öğretmenlerin atamasına geri almak ve
Danıştay kararında da belirtildiği üzere bu liselerin
öğretmen ihtiyacını sınavla atanan öğretmenlerle karşılamaktı. Oysa genelgeyle atanan öğretmenlerin ataması geri alınmadı, sınav açılmakla yetinildi ve sınav
sonucuna göre Anadolu liselerine öğretmen ataması

Öðretmene Saldırıyı
Kınıyoruz...
M

yapılacağı belirtildi. Ancak bu bir oyundu. Çünkü
genelgeyle atanan öğretmenlerle Anadolu liselerinin
açık öğretmen kadrolarının büyük çoğunluğu zaten
doldurulmuştu. Şimdi gerçekte atanabilecek sayıdan
çok daha az öğretmen ataması yapılacaktır. Böylece
yargı kararı ŞEKLEN uygulanmış olacak, hem de
öğretmen kamuoyunun tepkileri giderilecektir.” Açıklamasını yaparak Dava dilekçesinde; 2005/73 nolu
genelge hükümleri doğrultusunda yapılan atamaların geri alınması için Milli Eğitim Bakanlığı Personel
Genel Müdürlüğü’nün 2005/73 sayılı genelgesine
dayanarak Anadolu Liselerine ataması yapılan öğretmen atamalarının geri alınmamasına İlişkin davalı
yönetim işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması
isteminde bulunmuştur.
Yukarıda bahsedilen olaylarda sendikaları suçlamak
tamamen yersiz tutumdur. Olayın olduğu tarihlerde
bu durumdan etkilenen ve norm kadro fazlası olarak
diğer okullara atanan yüzlerce öğretmen bulunmaktadır. Anadolu liselerinde görev yapan ve şu an ne
olacağını düşünen öğretmenler bu duruma düşüren
bakanlık yöneticileridir. İlgili yönetmelik “sınavla atanır” demesine rağmen “sınavsız atama” yapılmış. Ve bu
durum yargıya taşınmıştır. Şimdi atananların hakkı
ne olacak demek hukuki ve etik bir davranış değildir.
2005/73 nolu genelge kapsamı ile atamalar iptal edilecekse, bu aşağıdaki öğretmenleri ilgilendirmemektedir.
1-Anadolu Lisesi öğretmeni iken ataması yapılanlar.
2.Anadolu lisesinde norm fazlası konumda iken ataması yapılanlar.
3.2000 yılındaki Anadolu Lisesi öğretmenliği seçme
sınavını kazanarak atamsı yapılanlar.
Bakanlık yetkilileri bu durumdan öğrencilerin etkilenmemesi için aşağıdaki önlemleri almalıdır.
1-Eğer atamalar iptal edilecekse öğretmenlerin ilişik
kesme işlemleri eğitim öğretim sonuna bırakılmalıdır.
2.Bu öğretmemelerin Anadolu liselerinde çalışmışlık
ve tecrübeleri göz önüne alınarak yeniden başvuru ve
atama işlemleri yapılmalıdır.
3.Söz konusu öğretmenlerin il içi yer değiştirme taleplerinin değerlendirilmeye alınmalıdır ek süre verilmelidir.

ANİSA’nın Turgutlu İlçesi’nde İhsan Erturgut İlköğretim Okulunda öğretmenlik
yapan İsa KARADOĞAN, okulda sınav yaparken, okula gelen bir şahıs tarafından okul koridoruna davet edildi. Ardından da şahıs öğretmen İsa KARADOĞAN’a darp
ederek dövmeye başladı. Araya giren öğretmenler meslektaşını kurtararak Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Bunun üzerine Türk Eğitim-Sen
Turgutlu İlçe temsilciliği okul önünde bir basın açıklaması yaparak olayı kınadı. İlçe temsilcisi İsmail ALSAÇ okuldaki bu olayın ilk olmadığını ve gerekli tedbirler alınmadığı takdirde de sonn olmayacağını belirterek, başta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü olmak üzere yetkilileri
göreve davet etti.

NñSAN 2008
Türkiye Eðitim, Öðretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalıíanları Sendikası Genel Merkezi Aylık Yayın Organı

11

L GEZLER DEVAM EDYOR

M

erkez Yönetim Kurulu üyeleri şube gezilerine devam ediyor. Ziyaretlerde şube
yönetim kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri
ve işyeri temsilcileriyle bir araya gelen genel Merkez
Yönetim Kurulu üyeleri son gelişmelerle ilgili olarak temsilcileri bilgilendirirken, aynı zamanda önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarla alakalı
olarak da görüş alış verişinde bulunuyorlar. Ayrıca
fırsat ve imkan buldukça işyerlerini de ziyaret edilerek eğitim çalışanlarıyla bir araya gelen sendika yöneticilerimiz ilk ağızdan talep ve sıkıntıları dinleme
fırsatı buluyorlar.
Bu kapsamda;
Genel Mali Sekreter Seyit Ali Kaplan ve Genel

Teşkilatlandırma Sekreteri Mustafa Kızıklı, 28 Şubat-03 Mart 2008 tarihlerinde Eskişehir, Kütahya,
Afyon, Uşak ve Denizli şubelerini;
Genel Başkan İsmail Koncuk, Genel Eğitim ve
Sosyal İşler Sekreteri Cengiz Kocakaplan ve Genel
Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Musa Akkaş, 6-9 Mart 2008 tarihlerinde Çorum ve Amasya
Şubelerini;

Sekreteri Musa Akkaş, 17-21 Mart 2008 tarihlerinde İzmir ve Manisa şubelerini;
Genel Başkan İsmail Koncuk ve Genel Dış İlişkiler
ve Basın Sekreteri Talip Geylan 20 Mart 2008 tarihinde Kırıkkale şubesini;

Genel Mali Sekreter Seyit Ali Kaplan ve Genel Dış
İlişkiler ve Basın Sekreteri Talip Geylan, 9 Mart
2008 tarihinde Kocaeli 1 No’lu şubeyi;

Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Mustafa Kızıklı ve Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
Musa Akkaş 22-27 Mart 2008 tarihlerinde Gaziantep, Şanlıurfa, Adana ve Hatay şubelerini ziyaret
ettiler.

Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Mustafa Kızıklı, Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz
Kocakaplan ve Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme

Merkez Yönetim Kurulunun şube ziyaretlerinin
mayıs ayı sonuna kadar programlı olarak devam
edeceği bildirildi.

Ayda bir yayınlanır. / Yereldir. / Ücretsizdir. / Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.
Türk Eğitim-Sen
Genel Merkezi Adına Sahibi
İsmail Koncuk
Genel Başkan

TÜRKñYE KAMU-SEN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Talip Geylan
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri

Yayın Kurulu
Ku
Yaşar Yeniçerioğlu
Mustafa Kızıklı
Musa Akkaş
Seyit Ali Kaplan
Cengiz Kocakaplan
Basın Danışmanı
Meltem Bozkurt

Yönetim Yeri
Bayındır 2 Sokak No:46 Kızılay Ankara
Tel: 0312 424 09 60 (8 hat)
Faks: 0312 424 09 68
Baskı
Başak Matbaacılık ve Tan. Hiz. Ltd. Şti.
Kazım Karabekir Caddesi No: 101/2-G
İskitler/Ankara Tel: 0312 384 27 61 - 62
Baskı Tarihi : 03 Nisan 2008

NñSAN 2008
Yıl:5
Sayı:49
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YÖNETñCñ ATAMA DñLEKÇE
KAMPANYASINA KATILALIM

M

illi Eğitim Bakanlığı yargının iptal kararı üzerinden
bir yıl geçmesine rağmen, hala YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİNİ yayınlamadı. Ülkemizin
en çok çalışana sahip, fonksiyon bakımından en önemli bakanlığı olan MEB’in bir yönetici atama yönetmeliği yayınlayamaması
büyük bir eksiklik olarak karşımızda durmaktadır.
Şu anda binlerce eğitim kurumu yöneticisi geçici olarak görev
yapmaktadır. Binlerce öğretmen ise YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİNİN bir an önce yayınlanmasını beklemektedir.
Eğitim çalışanlarının talebini değerlendiren sendikamız, süreci
hızlandırmak için bir dilekçe kampanyası yapmaya karar vermiştir. Ekte bulunan dilekçe örneğinin e-posta yoluyla Başbakanlık
ve MEB’e gönderilmesi çözüme katkı sağlayacaktır.
BAŞBAKANLIK MAKAMINA
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama Yönetmeliği 2002 yılından bu yana dört defa yayınlanmış ve yargı tarafından iptal edilmiştir. Yargının, iptal edilen son iki yönetmelik doğrultusunda
yapılan tüm yönetici atamalarını da iptal etmesi problemi içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir.
Bu iptaller sebebiyle şu anda binlerce eğitim kurumu yöneticisi
geçici olarak görev yapmak durumunda kalmışlardır. Geleceğinden emin olmayan geçici yöneticilerle, eğitim öğretim gibi çok
ciddi bir alanda başarılı olunması mümkün görünmemektedir.

KARAMAN’DA COìKULU KUTLAMA

T

ürk Eğitim-Sen Karaman Şube Başkanlığı Dünya Kadınlar Günü mü-

nasebetiyle bayan eğitim çalışanlarını bir araya getirdiği görkemli bir
kutlama programı düzenledi. Karamanlı eğitim çalışanlarının büyük teveccüh gösterdiği programda bir konuşma yapan Şube Başkanı Akif Kocatepe,
tüm bayan üyelerin kadınlar gününü kutlayarak, “ Değerli üyelerimiz sendikamıza bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam
edelim.Birlik ve Beraberliğimizi bozmayalım.Aramıza ﬁtne sokmak isteyenlere fırsat vermeyelim. Türk Eğitim-Sen mensubu olmanın onurunu yaşayalım.Kamu çalışanlarının %50 ‘inin sendikasız olduğu gerçeğini göz ardı
etmeden,sendikamıza yeni üyeler kazandırmak konusunda gayretlerimizi
sürdürelim. Bu güne kadar Türk Eğitim-Sen’i başarılı bir şekilde temsil eden
,emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyor ve katılımınızdan dolayı
hepinize minnettarlığımı belirterek şube yönetimi adına saygılar sunarım.”
Dedi.

Yargının son iptali üzerinden bir yıla yakın bir süre geçmesine
rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı gibi son derece önemli olan bir
bakanlığın yönetici atama yönetmeliği olmaması bir hukuk devletine yakışmadığı gibi atama bekleyen binlerce öğretmenin de
inﬁaline sebep olmaktadır.
MEB tarafından hazırlanan yönetici atama yönetmeliği taslağıyla ilgili sendikaların görüşlerinin alınmasının üzerinden aylar
geçmesine rağmen, arzu edilen özelliklere sahip bir yönetmelik
hala yayınlanamamıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın büyüklüğüne ve önemine yakışır bir
YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİNİN bir an önce yayınlanması ve mevcut belirsizlik ortamının son bulması eğitimöğretimimiz açısından büyük öneme sahiptir.
Gereğini arz ederim. ......../......../2008
Okulu: Adı-Soyadı
T.C. Başbakanlık İletişim Merkezi:
bimer@basbakanlik.gov.tr
Milli Eğitim Bakanlığı : bilgi@meb.gov.tr

T

OSMANCIK ñLÇE TEMSñLCñLñïñ

ürk Eğitim-Sen Osmancık İlçe Temsilciliği İzmir Şehir Efsanesi Tiyatro ekibinin sahnelediği oyunu gösterime sundu. Belediye Kültür Sitesi
salonunda sahnelenen oyuna üyelerin büyük ilgi gösterdiği gözlendi. Çorum
Şube Başkanı Mahmut Alparslan’ın da izlediği programda bir konuşma yapan İlçe temsilcisi Salim Sal, Türk Eğitim-Sen olarak yalnız ücret sendikacılığı yapmadıklarını sosyal ve kültürel faaliyetlerle de eğitim çalışanlarına
hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.
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MUHTEìEM
NEVRUZ ìÖLENñ
T

ürk Eğitim-Sen Ankara şubelerinin ortaklaşa düzenlediği Nevruz şöleni MEB şura salonunda
23.03.2008 tarihinde yapıldı.
Yaklaşık bin beşyüz davetlinin yoğun ilgi gösterdiği programa; Irak Türk Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Kırım
Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Doğu Türkistan Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Bulgaristan Türkleri
Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Azerbaycan Kültür Derneği ile Kıbrıs Türk Kültür Derneği de destek verdiler.
Saat 13:00’te Özbek pilavı ikramıyla başlayan programda
Genel Başkan İsmail Koncuk’un konuşmasından sonra
kutlamalara geçildi. Türk Dünyası Müzik Topluluğunun muhteşem müzik ziyafetinden sonra örs üzerinde
demir dövme töreni gerçekleştirildi. Törenin arkasından
sıra alarak harika bir sahne şovu ortaya koyan Keçiören
Belediyesi Aftad grubunun sunduğu folklör gösterisi de
büyük beğeni topladı. Daha sonra sahne alan Mehter
Takımı ise her zaman olduğu gibi salondaki coşkuyu en
zirveye taşıdı.
Katılan her izleyicinin beğeniyle ayrıldığı şölen büyük
takdir topladı. Başta Ankara şube yönetim kurulu üyeleri
olmak üzere programda emeği geçen herkesi kutluyoruz.

ìEHñTLERñMñZ
YADEDñLDñ

T

ürk Eğitim-Sen Kırıkkale Şubesi 20.03.2008 tarihinde Çanakkale Zaferinin yıldönümü münasebetiyle şehitleri anma programı düzenledi.
Kırıkkale Kültür Merkezi’ndeki programa çok sayıdaki
şehit ailesinin yanı sıra üyelerin de kalabalık bir katılımı gözlendi. Kırıkkale valisi, Emniyet Müdürü, Belediye Başkan Yardımcısı, İl Müftüsü ve diğer bir çok daire
amirinin yanında Genel Başkan İsmail Koncuk ve Genel
Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Talip Geylan ve Türkiye
Kamu-Sen Genel Sekreteri Fahrettin Yokuş da programda hazır bulundular.
Kırıkkale Şube Başkanı Yaşar Şahindoğan ve Genel Başkan İsmail Koncuk’un konuşmalarından sonra, Çanakkale Zaferinin tarihi süreci ve öneminin slaytlarla anlatıldığı
programda terörle mücadelede Kırıkkale’nin verdiği şehitlerin sunumunun yapılması
esnasında salonda çok duygulu anlar yaşandı, kimi şehit ailelerinin duygu yoğunluğundan rahatsızlandığı gözlendi. Ayrıca ilköğretim öğrencilerinin sahnelediği Dağlıca
operasyonu temsili de katılımcılar tarafından çok beğenildi.
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MUì’TA ÇANAKKALE ZAFERñ
TÖRENLERLE ANILDI

M
GENEL BAìKAN ANKARA
5 NO’LU ìUBEYñ ZñYARET ETTñ

G

enel Başkan İsmail Koncuk şube gezileri kapsamında 27
Mart 2008 tarihinde Genel Sekreter Yaşar Yeniçerioğlu, Genel Mali Sekreter Seyit Ali Kaplan ve Genel Dış İlişkiler ve Basın
Sekreteri Talip Geylan ile birlikte Ankara 5 No’lu şubeye ziyarette
bulundu.
Yenimahalle İlçesindeki şube binasında gerçekleştirilen toplantıya
Şube yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra bir kısım işyeri temsilcileri de katıldılar. Ayrıca bir önceki dönemde Türk Eğitim-Sen
Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreterliği görevini yürüten Firdes
Işık da ziyarette hazır bulundu.
Genel Başkan Koncuk yaptığı konuşmada sendikal çalışmalarla ilgili bilgiler verdikten sonra özellikle son günlerde eğitimin
gündemini meşgul eden Anadolu Lisesi öğretmenlerinin mağduriyetlerine de değindi. Bazı sendikaların, seviyesiz bir sendikal
rekabet içerisine girerek bu konu üzerinden Türk Eğitim-Sen’e
yönelik haksız ithamlarda bulunduklarını ifade ederek gelişmeler
hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Sendikamızın Anadolu lisesine dönüştürülen okullardaki öğretmenlerin mağdur edilmemeleri
amacıyla hukuki bir girişimde bulunduğunu fakat mahkemenin
çok farklı bir karar vererek yeni bir mağduriyete neden olduğunu
belirten Koncuk, bu durumun asıl sorumlusunun ise MEB olduğunu vurguladı.
Şube Başkanı Sevgi Yalav da yaptığı konuşmada Türk EğitimSen’in gelinen noktada çok önemli görevleri yerine getiren ciddi
bir sivil toplum kuruluşu olduğunu, birlik ve beraberlik içerisinde
daha da büyüyeceğini ifade etti. Toplantı karşılıklı ﬁkir alışverişi
çerçevesinde devam ettikten sonra tamamlandı.

uş İl temsilciliğimiz tarafından 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi
ve Şehitleri Anma günü çerçevesinde bir dizi etkinlikler düzenlendi. Şiirler, folklör gösterileri ve sunumlarla süslenen program
katılımcıların büyük beğenisini kazandı. Programda söz alan İl Temsilcisi
Mehmet YOKUŞ, “Bugün; Türk savaş tarihine altın harﬂerle yazılan Çanakkale Zaferi’ni kutlamanın ve kutsal vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin Şehitler Günü’nü anmanın onurunu yaşamaktayız. Çanakkale Zaferi;
dünya tarihinde bir dönüm noktasının yaşandığı, güç dengelerinin değiştiği,
olayların akışı üzerinde Türk Milletinin belirleyici bir rol oynadığı, Kurtuluş
Savaşımızın ilk meşalesinin tutuşturulduğu, yüce Türk ulusunun kahramanlık
ve fedakarlığının doruk noktasına ulaştığı bir azmin mücadelesi olmuştur. Diğer
taraftan Çanakkale Zaferi ile
birlikte, Şehitler Günü olarak da andığımız bu anlamlı
zafer gününde, kutsal vatan
topraklarını canları pahasına
koruyarak şehitlik onuruna
erişen aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.”
Şeklinde konuştu.

AKSEKñ’DE YñNE BñR ñLK GERÇEKLEìTñ

B

u yıla kadar Antalya-Akseki ilçesinde görev yapan eğitim çalışanları
ilçede tek banka olmasından ve benzeri olumsuz şartlardan dolayı,
şehirlerimizde ve büyük ilçelerimizde görev yapan eğitimcilerin az
ya da çok yararlandığı banka promosyonlarından, yararlanamıyordu.
Yetkili sendika olarak yaptığımız girişimler sonucunda ilçemizde tüm eğitim yöneticilerinin ve diğer sendika temsilcilerinin de görüşleri alınarak, İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ilçe dışında bulunan bankalardan da
tekliﬂer alınarak , tekliﬂer değerlendirilmiş , bankaların sundukları olumlu
ve olumsuz şartlar görüşülerek Akseki T.C ZİRAAT BANKASI’nın vermiş
olduğu teklifte karar kılınmıştır. İlgili bankayla promosyon 2 yıllığına im-

zalanmış, altışar aylık periyotlarda ödenmesi kararlaştırılmış ve % 100’ünün
eğitim çalışanlarına verilmesi kararlaştırılmıştır.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan İlçe Temsilcisi Cemil Özkaya şunları
söyledi: “Buradan sendika üyesi olamayan eğitim çalışanlarına seslenmek
istiyorum.”Sendikanın hiçbir şey yapmadığını, neredeyse gereksiz kuruluşlar
olduğunu söyleyen eğitimci arkadaşlar! Sendikaların hükümetlerden almış
olduğu tüm kazanımlardan sizler de faydalanıyorsunuz. Özlük hakları konusunda elde edilen ve edilecek kazanımlar sizlerin sendikamıza göstereceğiniz
ilgiye bağlı olarak daha da artacaktır. Sizleri sendikamıza üye olmaya davet
ediyorum. “
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3.GELENEKSEL KADINLAR GÜNÜ EïLENCESñ
T

ürk Eğitim-Sen Mersin 2 Nolu Şube geleneksel haline getirdiği Dünya
Kadınlar Günü yemekli müzik eğlence programının üçüncüsünü gerçekleştirdi.
Tarsus Öğretmenevi’nde 8 Mart 2008 Cumartesi günü bir araya gelen
Türk Eğitim-Sen üyesi bayanlarla misaﬁrleri Şube Başkanı Dünyamin
SÖNMEZ’in açılış konuşmasının ardından yemeklerini yediler ve ardından
gönüllerince eğlendiler.
Şube Başkanı Dünyamin SÖNMEZ açılış konuşmasında “Gözlerinde geleceğin aydınlığı ve cennet adımların altında. Türk töresinde hatunsun sen…
Türk’ün tarihinde ne şimdiki gibi, kadın hakkı diyen nağmelerle, kadınımın
en doğal hakkı olan namusuyla yaşama hakkını elinden alıp Show programlarına malzeme yapan zihniyeti nede namus abidesi kesilip, tek yaşamının
evinin dört duvarı olduğunu savunan zihniyet vardı.. Fatma Bacı, Nene Hatunlar… Mustafa Kemal’in Kağnısı’nda can olan Eliﬂer var senin tarihinde…
Vatana düşman girmesin diye yavrusunun battaniyesini, askerin mermisine
örten Türk kadını var.. Tarihe altın harﬂerle ismi yazılan kahramansın sen. ‘’
şeklinde konuştu.
Bayan üyelerimiz konuşmanın ardından hep beraber halaylar çekip, şarkılar
söyleyerek gönüllerince eğlendiler. Yorucu ve yoğun günlerin arasında moral
depoladılar.

AYDIN’DAKñ ñLÇE TEMSñLCñLERñ
KUìADASIN’DA BULUìTU

T

ürk Eğitim Sen Aydın Şubesi 01/02 Mart 2008 tarihlerinde Kuşadası Anadolu Otelcilik ve Turizm Uygulama Otelinde İlçe Temsilcileri toplantısı yapmıştır. Genel Merkez
yönetiminden Genel Mali Sekreteri Seyit Ali KAPLAN ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Mustafa KIZIKLI’nın da katıldığı toplantı Şube başkanı Rıdvan Naci DEVLİ’nin
konuşmasıyla başlamış, Genel Merkez Yöneticilerinin konuşmalarının ardından ev sahibi
ilçemiz Kuşadası temsilcisi başta olmak üzere bütün ilçe temsilcilerinin konuşmaları ile devam etmiştir. Temsilcilerin her birinin konuşmasının yanı sıra karşılıklı görüşler paylaşılmış,
ortak düşünce ve sıkıntılar dile getirilmiştir. Şube Mali Sekreteri Orhan BAYRAKTAR ve
Şube Teşkilatlandırma Sekreteri Mustafa ALPEREN de özellikle kendi alanlarında temsilcilerimize açıklamalarda bulunmuşlardır.

AKSARAY ìUBEMñZ HñZMETLñ VE MEMURLARA SAHñP ÇIKTI

T

ürk Eğitim-Sen Aksaray Şube Başkanlığı
23.02.2008 bir istişare toplantısı yaparak MEB’da Hizmetli kadrosunda görev
yapan eğitim çalışanlarının meselelerini masaya
yatırdı. Ayrıca istişare neticesinde ortaya çıkarılan
sonuç bildirgesi Aksaray Hükümet meydanda yapılan kitlesel basın açıklamasıyla kamuoyuna ilan
edildi. Hizmetli ve memurların özlük hakları ve
isteklerinin dile getirildiği metinde şu hususlara
yer verildi:
“Hizmetlilerin görev tanımları yeniden yapılmalı
ve amirin verdiği diğer görevleri yapar ifadesi kaldırılmalıdır. Bunun yanında kaloriferci bekçi aşçı
bahçıvan gibi görev tanımları da netleştirilmelidir.
Günlük çalışma saatleri 8 saat ve haftalık 40 saat
ile sınırlandırılmalı, fazla mesai izin şekli ile değil
ücret ile değerlendirilmeli, yıllık izinlerin kullanılması mutlaka sağlanmalı ve şahsın kendi isteği
göz önünde bulundurulmalıdır.

Hizmetlilere gece bekçiliği tutturulmamalı geçe
bekçiliği ayrı bir statü ve kadroya tabi olmalıdır.
Kamu lojmanlarından tüm eğitim çalışanlar aynı
esaslarda faydalandırılmalıdır.
Devlet parasız yatılı ve burslardan tüm eğitim çalışanları eşit olarak faydalanmalıdır.
Hizmetlilere oda tahsisi yapılmalıdır. Hizmetlilerin sağlıksız ortamda çalışma mecburiyetinden
dolayı diğer bazı kurumlardaki personele verilen
ﬁili hizmet tazminatı verilmelidir sağlıksız ortamlarda çalışmalarından dolayı her yıl düzenli olarak
sağlık kontrolünden geçirilmelidir.
Hizmetlilere maske eldiven ve koruyucu elbise
verilmelidir.
Sendika üyeliğinden dolayı farklı muamele ye tabi
tutulmamalıdır.
Her yıl eğitim öğretim yılı başında öğretmenlere
verilen eğitime hazırlık ödeneği tüm eğitim çalışanlarına verilmelidir.
Diğer bakanlıklarda döner sermaye fonlar gibi

değişik adlarda verilen ek ödemelerin tüm üniversite ve milli eğitim çalışanlarına da verilmeli.
Tüm eğitim çalışanlarına da ek ödeme yapılmalıdır.
Hizmetli ve memurlara da ek gösterge verilmelidir.
giyecek yardımları tüm personele nisan veya mayıs
ayında nakdi olarak ödenmelidir.
Tedavi yolluklarının zamanında ödenmesi sağlanmalıdır.
Tüm memur ve hizmetlilerin atama ve tayinleri
öğretmenlerde olduğu gibi bir kurala ve puan esasına dayandırılmalıdır.
Atamalarda kurum amirlerinin (yerine personel
verildiği takdirde ) ataması uygundur ibaresi kaldırılmalıdır.
İller arası tayinler bakanlık tarafından yapılmalıdır.”
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GENEL BAìKANIN ìUBE ZñYARETLERñ
DEVAM EDñYOR

G

enel Başkan İsmail Koncuk 26 Mar 2008 tarihinde Genel Mali Sekreter
Seyit Ali Kaplan ve Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Talip Geylan ile
birlikte Ankara No’lu şubeyi ziyaret etti.
Keçiören’de bulunan şube merkezinde gerçekleşen ziyarette, yönetim kurulu üyeleri ile bazı işyeri temsilcileri hazır bulundular. Genel Başkan Koncuk, şubenin eski
ve yeni yönetim kurulu üyelerinin bir arada bulunuyor olmasını birlik ve beraberliğin sağlanması anlamında çok memnuniyet verici bir durum olarak karşıladığını
belirterek; bu ruhun Türk Eğitim-Sen’in her kademesinde yaşadığın ı ifade etti.
Toplantıda Genel Başkanın genel bilgilendirme konuşmasından sonra, bir sohbet ortamında karşılıklı görüş alış verişinde bulunularak, önümüzdeki dönemde de
sendikamızın üye sayısını artırarak yetkiyi tekrar alacağı ifade edildi.

TÜRK EïñTñM-SEN ERCñYES ÜNñVERSñTESñ TEMSñLCñLñïñ AÇILDI

T

ürk Eğitim –Sen Kayseri 2 Nolu Şube Üniversite temsilciliği yoğun üye
katılımıyla gerçekleşti. Açılışa Türk Eğitim-Sen 2 Nolu Şube Başkanı
Ali İhsan Öztürk, Kayseri Kamu-Sen İl temsilcisi Ali Benli, Türk Haber
–Sen Şube
Başkanı Hüseyin ULU, Türk Büro-Sen Şube Başkanı
Muammer ÖNER, Talas İlçe Temsilcisi Numan Kara Solmaz ve birçok davetli katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Ali İhsan Öztürk Üniversitelerin demokrasinin
beşiği olması gerektiğini belirterek Türkiye genelinde eğitim görevlisi olarak görev yapan akademisyenlerden ancak % 1’nin sendikalara üye olduğunu,
eğitimcilerin toplum önderleri olduğunu toplumun önünden gitmelerini is-

teyerek bu amaçla üniversite temsilciliğini açtıklarını belirtti. Sendika başkanı ÖZTÜRK üniversite temsilciliğinin açılmasında büyük katkıları olan
Erciyes Üniversitesi Rektörü Cengiz UTAŞ ve yönetimine teşekkür etti.
Üniversite temsilcisi Fen Bilimleri Fakültesi Sekreteri Adil ÖNEN 3 yıl gibi
kısa bir sürede Türkiye genelinde sendikal faaliyete en çok önem veren Üniversite olduklarını üye sayısının 300’ü aştığını belirterek daha çok çalışacaklarını, sendikal faaliyette duraksamanın yeri olmadığını belirterek Prof. Dr
Kenan AYCAN, Türk Eğitim-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Ali İhsan Öztürk,
Kayseri Kamu-Sen İl temsilcisi Ali Benli ve Erciyes Üniversitesi İşyeri Temsilcisi Adil Önen birlikte açılışı gerçekleştirdi.

Çine Temsilciliði
ìehitleri Unutmadı
A

ydın Şubesi Çine İlçe Temsilciliğimiz tarafından Çine Merkez Taksi
Durağı Meydanı’nda Çanakkale Şehitleri ve tüm şehitler için lokma
döktürüldü ve öğle namazına müteakiben çarşı camiinde mevlid okutuldu.
Her yıl yapılan etkinliklerle şehitlerin ruhlarını şad etmeye çalışan Aydın
Şubesi Çine İlçe Temsilciliği bundan böyle de benzer faaliyetlere devam
edecek. Çine İlçe Temsilcisi Ali DİNÇER, Çanakkale Savaşı ve kazanılan
zaferin önemini vurgulayarak, “Dün yüzbinlerce şehit vererek savunduğumuz vatanımızı, bugün yalanlar ihanetler üzerine kurulu bir düzene kurban
vermeyeceğiz “ dedi.

ñZMñR 3 NOLU ìUBE’DEN
NEVRUZ KUTLAMASI

İ

zmir 3 No’lu şube başkanlığı 21 Mart Cuma akşamı Hasan Sağlam
Öğretmenevi’nde Nevruz Kutlaması düzenlendi.
Katılımın yoğun olduğu gece coşku içerisinde geçti. Gecede konuşma yapan Şube Başkanı Adnan SARISAYIN bütün Türk Milleti’nin bayramını
kutlayarak, Nevruz’un bölücü emellere kurban edilmemesini ve tam bir
bayram havasında bütün toplum tarafından sahiplenerek kutlanması gerektiğini söyledi.
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GAZñANTEP ìUBESñ ñìYERñ TEMSñLCñLERñNñ TOPLADI
Türk Eğitim Sen Gaziantep Şubesi iş yeri temsilcileri toplantısı 22/03/2008 tarihinde Otel Tilmen de yapıldı. İş yeri temsilcileriyle eğitim ve çalışma ağırlıklı
yapılan toplantıda, eğitim çalışanlarının problemleri ve eğitim sistemindeki aksaklıklarla ilgili konuşmalar yapıldı. İş yeri temsilcilerinin her konuda görüşlerini belirttiği, katılım ve katkı sağladığı toplantı dört saat sürdü.
Toplantıya, Türk Eğitim Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Mustafa KIZIKLI ve Türk Eğitim Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Musa
AKKAŞ da katıldı. Türk Eğitim Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Mustafa
KIZIKLI, iş yeri temsilcilerinin görevi, sorumluluğu ve önemi konularında konuşmalar yaptı. İş yeri temsilcilerinin motivasyonu konularında konuşmalarına
devam eden Mustafa KIZIKLI, çalışma hayatı ve ülkemizin gündemiyle ilgili
önemli değerlendirmeler ve tespitlerde bulundu. Türk Eğitim Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Musa AKKAŞ ise Milli Eğitimdeki insan hakları
ihlalleri ile hukuki konularda konuşmalar yaptı. Eğitim çalışanlarının mevcut
problemleriyle ilgili neler yapıldığını ve yapılacağını anlatan Musa AKKAŞ, her
konuda eğitim çalışanlarıyla birlik ve beraberlik içerisinde olmanın önemini anlattı.

RñZE’DE TñYATRO GÖSTERñSñ

T

ürk Eğitim-Sen Rize Şubesi’nin organizasyonluğunu yaptığı, İzmir Efsane Sahnesi Tiyatro Ekibi’nin sahneye koyduğu “Mum Işığı” adlı tiyatro oyunu 09.03.2008 Pazar günü
saat 19.00’da Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Türk Eğitim-Sen üyelerinin ve halkımızın büyük bir ilgi gösterdiği oyun, kalabalık bir seyirci tarafından beğeniyle seyredildi. Şehitlik temasının işlendiği oyun salonda duygulu anların yaşanmasına, sebep
oldu.

KAYSERñ’DE
HATIRA ORMANI
Çankırı’da Gül ìehitleri ìiir Dinletisi

T

ürk Eğitim-Sen Çankırı Şube Başkanlığı Çanakkale Zaferinin yıldönümü ve Mevlid
Kandili münasebetiyle bir anma programı düzenledi. Üyelerin yoğun katılımının gözlendiği şiir dinletisi programına Genel Mali Sekreter Seyit Ali Kaplan, Genel Dış İlişkiler
ve Basın Sekreteri Talip Geylan, Türkiye Kamu-Sen Genel Basın Sekreteri Ahmet Azizoğlu
ve Anara 4 No’lu Şube Sekreteri Haniﬁ Aslan da iştirak ettiler. 19 Mart 2008 tarihinde
düzenlenen programda Hz. Muhammed’in hayatını ve Çanakkale Zaferini konu alan video
sunumlarının yanı sıra şair üyelerimizin okudukları şiirleri salonda çok duygulu bir ortam
oluşturdu ve büyük beğeni topladı. Program sonunda şiirlerini sunan şairlerimize günün
anlamını temsilen gül takdim edildi.

T

ürk Dünyasında yeniden diriliş, yenigün anlamını taşıyan Nevruz, kuzey yarımkürede başta
Türkler olmak üzere birçok halk ve topluluk tarafından yılbaşı olarak kutlanır.
Bu nedenle 21 Mart bütün varlıklar için uyanış, diriliş ve yaradılış günü olarak kabul edilerek, Nevruz/YENİGÜN bayramı adıyla kutlanmaktadır. Bu
münasebet ile düzenlenen ağaç dikme kampanyasına TES Kayseri Şubesi Yetkili Kurul Üyeleri ve
çok sayıda TES Kayseri Şubesi Üyeleri aileleri ile
birlikte katıldı.
Kayseri Boğaz Köprü mevkiinde bulunan Başbuğ
Hatıra Ormanına yaklaşık 500 çeşitli cinste ﬁdan
dikildi. Ayrıca programda Nevruz Ateşi yakıldı, halaylar çekildi.
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AMASYA ìUBESñ ñSTñìARE
TOPLANTISI DÜZENLEDñ

T

ÇANAKKALE SEVDAMIZ
T

ürk Eğitim-Sen Ordu Şubesinin organizasyonuyla 20 Mart Perşembe saat 18.00’de
Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenen “ÇANAKKALE SEVDAMIZ” adlı tiyatro
400 kişiyle tam dolu bir şekilde oynandı. Oyun yazarlığını Ordu Fatih Lisesi öğrencisi Orçun TİRYAKİ, yönetmenliğini Ordu Endüstri Meslek Lisesi Edebiyat öğretmeni Seyfettin
DUMAN ve bilgisayar gösterimini de aynı lisenin Bilgisayar Öğretmeni Murat ASLAN
yaptılar. Emsalleri barlarda, diskoteklerde gününü gün ederken 13 gencimizin bu duyarlılığı
herkesin takdirini kazandı.

NñZñP TEMSñLCñLñïñ’NDEN KONFERANS
T

ürk Eğitim Sen Nizip Temsilciliği
21Mart 2008 tarihinde Nizip Belediye Düğün salonunda “Türk Dünyasında Nevruz” konulu bir konferans
düzenledi. Konferansa üyelerin ve vatandaşların büyük bir ilgi gösterdiği
gözlendi. Konferansa Gaziantep Şube
Başkanı Bekir Avan ve yönetim kurulunun yanı sıra ilçedeki daire amirleri
de katıldılar. Saygı duruşu ve istiklal
Marşı okunmasından sonra İlçe Temsilcisi Mehmet Karahan açış konuşmasını yaptı. Karahan’ın konuşmasından sonra konuyla ilgili bir Slayt gösterisi yapıldı. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Fuzuli Bayat ise verdiği konferansta Nevruz’un Türk
Dünyasındaki yeri ve öneminden bahsetti. Günümüzde bunun farklı gruplar tarafından
yanlış amaçlı olarak kullanıldığını anlattı. Programın sonunda da başarılı bir sunum gerçekleştiren Prof. Dr. Fuzuli Bayat’a Şube Başkanı Bekir Avan tarafından bir teşekkür plaketi
verildi.

ÇAYELñ TEMSñLCñLñïñ KONFERANS DÜZENLEDñ

T

ürk Eğitim-Sen Çayeli Temsilciliği tarafından 06.03.2008
Perşembe günü düzenlenen “Türkçenin Gücü” konulu
konferans büyük bir ilgiyle dinlendi. Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Recep TOPARLI tarafından verilen
konferansa öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdiler. Konferansın bitiminde Prof. Dr. Recep TOPARLI’YA
plaket takdim edildi. Programın başında bir konuşma yapan
İlçe Temsilcisi Orhan YAZICI konferansa teşriﬂerinden dolayı Prof. Dr. Recep TOPARLI’YA teşekkür ederek, “Türkçemizin millet olarak en büyük değerlerimizden biri olduğunu, bu
değerin kaybolması durumunda milletin yok olacağını, Türkçe
ses bayrağımızın dalgalanmasında toplum olarak herkese büyük bir sorumluluk düştüğünü söyledi. söyledi.

ürk Eğitim-Sen Amasya Şube Başkanlığı 7-9 Mart
2008 tarihinde Bölgesel problemleri yerinde tespit
etmek amacıyla Amasya Gözlek Tesislerinde dokuz şubebaşkanı ve yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile bir
istişare toplantısı düzenledi. Oldukça verimli geçen bu
toplantıda sendikal etkinliği artırmak, toplu sözleşme ve
grev hakkı elde etmek için yapılması gereken faaliyetler,
Milli Eğitim Bakanlığı uygulamaları gündeme taşında,
çözüm yolları tartışıldı.
Toplantıya Genel Başkan İsmail Koncuk, Genel Mevzuat Toplu Görüşme Sekreteri Musa Akkaş, Genel Eğitim ve Sosyal İşler sekreteri Cengiz Kocakaplan’ın yanı
sıra Tokat, Çorum, Sivas, Giresun, Kastamonu, Samsun,
Çankırı, Yozgat ve Amasya şube başkanı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Genel Başkan Koncuk yaptığı konuşmada toplantının
amacını “Bölgesel problemleri yerinde tespit etmek, sendikal etkinliği artırmak, toplu sözleşme ve grev hakkı
elde etmek için yapılması gereken faaliyetler, Milli Eğitim Bakanlığı uygulamalarını gündeme taşımak, çözüm
yolları bulmak.” şeklinde açıkladı.
AKP iktidarının grev ve toplu sözleşme konusunda verdiği sözleri unuttuğunu, Milli Eğitim Bakanlığının sonun çözmekten çok sorun olduğunu söyleyen Koncuk
yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi; “Milli Eğitim
Bakanlığı’nın gerek öğretmenlerimizin gerek diğer eğitim çalışanlarının ekonomik ve sosyal problemlerini aşmak adına bugüne kadar ciddi bir açılım sağlayamadı,
tam tersine tüm eğitim çalışanlarının ekonomik ve sosyal
haklarının son beş buçuk yılda geriye gittiğini tespit ettik. Milli Eğitim Bakanlığı gibi 620 bin öğretmen, 80
bin personeli olan, Türkiye’nin en fazla çalışanına sahip,
fonksiyon itibariyle en önemli bakanlığı olan bir bakanlığın halen yönetici atama yönetmeliğini yayınlayamamış
olması tüm eğitim çalışanlarınca büyük bir inﬁalle karşılanmaktadır. Şu anda 20-30 bin eğitim kurumu yöneticisinin yöneticilik görevlerinin yargı tarafından iptal
edilmesi ve idarenin asaleten okul müdürü, müdür baş
yardımcısı ve müdür yardımcılarını asaleten atayamaz bir
durumda olması hem Milli Eğitim Bakanından hem de
iktidar yönünden büyük bir ayıptır. Hukuk devleti ilkesi Anayasamızda yer almasına rağmen hukukun üstünlüğü prensibinin her vesileyle çiynenmesi Milli Eğitim
Bakanlığı’nın çıkarmış olduğu bir çok yönetmeliğin hukuk ve insan hakları ihlalleri sebebiyle sürekli yargıdan
dönmesi binlerce eğitim çalışanının Mili eğitim Bakanlığı ile davalık olması Mili Eğitim Bakanı’nın hukuk
prensiplerini göz ardı ettiği net bir göstergesidir.” dedi.
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VEFAT ve BAìSAïLIïI

48)
49)
50)

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)

Adana-1 Nolu ìube üyelerinden Mithat KARBEYAZ’ın
kayınvalidesi vefat etmiítir.
Adana-1
Nolu
ìube
üyelerinden
Tevfik
ÇñLOïLU’nun babası vefat etmiítir.
Adana-1 Nolu ìube üyelerinden Erdoðan
CñNOïLU’nun kayınvalidesi vefat etmiítir.
Adana-1 Nolu ìube üyelerinden Yusuf CAN’ın
kızkardeíi vefat etmiítir.
Adana-1
Nolu
ìube
üyelerinden
Melika
KUYULU’nun babası vefat etmiítir.
Adana-1 Nolu ìube üyelerinden Emine Yelda
ÖZDEMñR’in annesi vefat etmiítir.
Adana-1 Nolu ìube üyelerinden Hasan YIKAR’ın
kayınvalidesi vefat etmiítir.
Adana-1 Nolu ìube üyelerinden Önder YILLIK’ın
babası vefat etmiítir.
Adana-1 Nolu ìube üyelerinden Bahriye
BAìARAN’ın babası vefat etmiítir.
Adana-1
Nolu
ìube
üyelerinden
Yusuf
KARAGANTEMUR’un abisi vefat etmiítir.
Adana-1 Nolu ìube üyelerinden Ali ÖKSÜZ’ün
babası vefat etmiítir.
Adana-1 Nolu ìube üyelerinden Osman
GÜNGÖR’ün kayınvalidesi vefat etmiítir.
Aksaray ìube üyelerinden Serap AYDIN’ın anneannesi vefat etmiítir.
Aksaray ìube üyelerinden Nevin KARABECE’nin
kayınpederi vefat etmiítir.
Antalya 1 Nolu ìube üyelerinden Selahattin
MAZI’nın babası vefat etmiítir.
Antalya 1 Nolu ìube üyelerinden Halil KÜÇÜK’ün
babası vefat etmiítir.
Antalya 1 Nolu ìube üyelerinden Hüseyin AKSU’nun
abisi vefat etmiítir.
Antalya 1 Nolu ìube Basın ve Dıí ñliíkiler Sekreteri
Fatih TAìKINÖZ’ün babaannesi vefat etmiítir.
Antalya 1 Nolu ìube üyelerinden Turan ATICI’nın
oðlu vefat etmiítir.
Antalya 1 Nolu ìube üyelerinden ñzzet YILDIZ’ın
babası vefat etmiítir.
Antalya 1 Nolu ìube üyelerinden Servet GEZER’in
babası vefat etmiítir.
Antalya 1 Nolu ìube üyelerinden Nedim YILDIZ’ın
babası vefat etmiítir.
Bartın ìube üyelerinden Zekai GÜLTEKñN’in babası
vefat etmiítir.
Bursa-2 Nolu ìube üyelerinden Mustafa DñNÇ vefat
etmiítir.
Bursa-2 Nolu ìube üyelerinden Yüksel ÖZDEMñR’in
kardeíi vefat etmiítir.
Bursa-2 Nolu ìube üyelerinden Mehmet YILMAZ’ın
babası vefat etmiítir.
Bursa-2 Nolu ìube üyelerinden Muttalip KAPAKLI’nın
annesi vefat etmiítir.
Bursa-2 Nolu ìube üyelerinden Yaíar TOPRAK’ın
annesi vefat etmiítir.
Bursa-2 Nolu ìube üyelerinden Tümer GÜNEY’in
annesi vefat etmiítir.
Bursa-2
Nolu
ìube
üyelerinden
Dilek
ÇAKIRLIOïLU’nun eíi vefat etmiítir.
Hatay-1 Nolu ìube üyelerinden Mustafa METE’nin
annesi vefat etmiítir.
Hatay-2 Nolu ìube üyelerinden Bastami KILIÇ’ın
kayınbabası vefat etmiítir.
Hatay-2 Nolu ìube üyelerinden Mehmet ZEYTUN’un
kayınvalidesi ve kayınbabası vefat etmiítir.
Hatay-2 Nolu ìube üyelerinden Ali GÖÇER’in
babası Hanife GÖÇER’in kayınbabası vefat
etmiítir.
ñzmir 3 Nolu ìube üyelerinden Kubilay DURBAì’ın
kayınpederi vefat etmiítir.
Kayseri 1 Nolu ìube üyelerinden ñsmet
KARAKAYA’nın oðlu vefat etmiítir.
Kayseri-1 Nolu ìube üyelerinden Mustafa
ENGÜR’ün annesi vefat etmiítir.
Kayseri-2 Nolu ìube üyelerinden ñsa ÖZKAN vefat
etmiítir.
Kayseri-2 Nolu ìube üyelerinden Hülya ASLAN’ın
annesi vefat etmiítir.
Kayseri-2 Nolu ìube üyelerinden Gülten GEYñK’in
halası vefat etmiítir.
Kayseri-2
Nolu
ìube
üyelerinden
Vedat
GÖRÜRYILMAZ’ın amcası vefat etmiítir.
Kayseri-2 Nolu ìube üyelerinden Fehmi IìIK’ın annesi vefat etmiítir.
Kayseri-2 Nolu ìube üyelerinden Ayíegül KOCA’nın
babası vefat etmiítir.
Kırıkkale ìube üyelerinden Kamil ATASEVEN’in
babası vefat etmiítir.
Kırıkkale
ìube
üyelerinden
Ömer
Faruk
DAMGACI’nın kayınpederi vefat etmiítir.
Kırıkkale ìube üyelerinden Mustafa ÇAïAN’ın annesi vefat etmiítir.
Konya-1 Nolu ìube üyelerinden ñsmail ALKIì’ın
kayınpederi vefat etmiítir.

51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)

Konya-1 Nolu ìube üyelerinden Zerrin DOïRUER’in
babası vefat etmiítir.
Mersin-2 Nolu ìube üyelerinden Ahmet BOBUì vefat etmiítir.
Mersin-2 Nolu ìube üyelerinden Munise Banu
ERTOPRAK’ın oðlu vefat etmiítir.
Mersin-2 Nolu ìube üyelerinden Muhammet
GÜL’ün annesi vefat etmiítir.
Mersin-2 Nolu ìube üyelerinden ñ.Bahadır ÇETñN’in
kayınbabası vefat etmiítir.
Mersin-2 Nolu ìube üyelerinden Mustafa BULUT’un
babası vefat etmiítir.
Nevíehir ìube üyelerinden Osman KILIÇ’ın babası
vefat etmiítir.
Nevíehir ìube üyelerinden Özgül ÖZKAYA’nın
dedesi vefat etmiítir.
Nevíehir ìube üyelerinden Sıdıka ATEì’in babası
vefat etmiítir.
Nevíehir ìube üyelerinden Fazıl PARLAK’ın babası
vefat etmiítir.
Sinop ìube üyelerinden ñzzet KOCADAï’ın amcası
vefat etmiítir.
Sinop ìube üyelerinden Cemil ÖZGÜN’ün kızı vefat etmiítir.
Sinop ìube üyelerinden Mehbube DOST’un babası
vefat etmiítir.
Sinop ìube üyelerinden Musa YILMAZ’ın yengesi
vefat etmiítir.
Sinop ìube üyelerinden Mazhar DñNÇER’in annesi
vefat etmiítir.
Sinop ìube üyelerinden Musa YILMAZ’ın dayısı vefat etmiítir.
Sinop ìube üyelerinden Ayíenur BOZKURT’un
dedesi vefat etmiítir.
Kırıkkale ìubesi denetleme kurulu üyesi Mustafa
GÖKTEKñN’in kız kardeíi vefat etmiítir.
Kırıkkale ìubesi üyelerinden Hamza ALTUN’ın annesi vefat etmiítir.
Üyemiz Suluova Saðlık Meslek Lisesi Personeli Mahmut ARSLAN’ ın babası vefat etmiítir.

25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)

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

Adana 2 No’lu ìube ñmamoðlu ñlçe temsilciliði
Yönetim Kurulu Üyesi Erhan BñLGE’nin ikiz
çocukları olmuítur.
Adana 2 No’lu ìube ñmamoðlu ñlçe temsilciliði
Yönetim Kurulu Üyesi Hakan YñïñT’in bir erkek
çocuðu olmuítur.
Aksaray ìube üyelerinden Bülent KARABñBER’in
çocuðu olmuítur.
Aksaray ìube üyelerinden Ali TOPRAK’ın çocuðu
olmuítur.
Aksaray ìube üyelerinden Nida-Mustafa
ìENOL’un çocuðu olmuítur.
Aksaray
ìube
üyelerinden
Yeliz-ñsmail
AKGÖZE’nin çocuðu olmuítur.
Aksaray ìube üyelerinden Nurdan-Savaí
CEYLAN’ın çocuðu olmuítur.
Antalya-2 Nolu ìube üyelerinden Nail BOSTAN’ın
çocuðu olmuítur.
Antalya-2 Nolu ìube üyelerinden Hüseyin-Ayten
ÇAKMAK’ın çocuðu olmuítur.
Artvin ìube üyelerinden Temel ìükrü KURT’un
çocuðu olmuítur.
Artvin ìube üyelerinden Kader YAZICI ve Turgut
YAZICI çiftinin çocuðu olmuítur.
Artvin ìube üyelerinden Levent Toraman’ın
çocuðu olmuítur.
Artvin ìube üyelerinden Erkan ÖZCAN’ın çocuðu
olmuítur.
Artvin ìube üyelerinden Sabri BñLñCñ’nin çocuðu
olmuítur.
Aydın ìube üyelerinden Ayíe CUMAN’ın çocuðu
olmuítur.
Aydın ìube üyelerinden Akın ÇAVUì’un çocuðu
olmuítur.
Bartın
ìube
üyelerinden
Sultan-Erdoðan
GÜNDOïAN’ın çocuðu olmuítur.
Bartın ìube üyelerinden Mehtap-Hüsnü AYTAR’ın
çocuðu olmuítur.
Bartın ìube üyelerinden Fatma-Birol ÖZCAN’ın
çocuðu olmuítur.
Bursa-2 Nolu ìube Eðitim ve Sosyal ñíler Sekreteri Fatih GÜMÜì’ün çocuðu olmuítur.
Bursa-2 Nolu ìube üyelerinden Tuba GÜMÜì’ün
çocuðu olmuítur.
Düzce ìube üyelerinden Sinan BOZKURT’un
çocuðu olmuítur.
Erzurum-1 Nolu ìube üyelerinden ñlhami
ATASEVER’in çocuðu olmuítur.
Erzurum-1 Nolu ìube üyelerinden Turgut

44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)

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

KARA’nın çocuðu olmuítur.
Hatay-2 Nolu ìube üyelerinden ñbrahim
BUïUR’un çocuðu olmuítur.
Hatay-2 Nolu ìube üyelerinden Kazım Hikmet
ERDEM’in çocuðu olmuítur.
Hatay-2 Nolu ìube üyelerinden Ahmet
YURDAKUL’un çocuðu olmuítur.
Hatay-2 Nolu ìube üyelerinden Mehmet
POLAT’ın çocuðu olmuítur.
Hatay-2 Nolu ìube üyelerinden Ayíe ÖZGÜL’ün
çocuðu olmuítur.
Hatay-2 Nolu ìube üyelerinden Ali ÖZKAN’ın
çocuðu olmuítur.
ñstanbul 5 Nolu ìube üyelerinden ñbrahim Erim
ñBAN’ın çocuðu olmuítur.
ñzmir-1 Nolu ìube üyelerinden ñsmail ÖZTÜRK’ün
çocuðu olmuítur.
Kayseri 2 Nolu ìube üyelerinden Umut HIZAR’ın
çocuðu olmuítur.
Kayseri 2 Nolu ìube üyelerinden ìaban
KENANOïLU’nun çocuðu olmuítur.
Kayseri 2 Nolu ìube üyelerinden Ercüment
ìENSOY’un çocuðu olmuítur.
Kırıkkale ìube üyelerinden Miyase KINAK’ın
çocuðu olmuítur.
Kırıkkale ìube üyelerinden Hakan COìGUN’un
çocuðu olmuítur.
Kırıkkale ìubesi üyelerinden Taner – Huri DñZEL
çiftinin bir kız çocukları dünyaya gelmiítir.
Konya-1 Nolu ìube üyelerinden Ahmet
AYTEKñN’in çocuðu olmuítur.
Konya-1 Nolu ìube üyelerinden Erhan CESUR’un
çocuðu olmuítur.
Konya-1 Nolu ìube üyelerinden Mesut
DOïAN’ın çocuðu olmuítur.
Konya-1 Nolu ìube üyelerinden Zülfiye
ASñLTÜRK’ün çocuðu olmuítur.
Konya-1 Nolu ìube üyelerinden Fatma
KAYNAROïLU’nun çocuðu olmuítur.
Konya-1 Nolu ìube üyelerinden ìenay
GÜNGÖR’ün çocuðu olmuítur.
Mersin-2 Nolu ìube Disiplin Kurulu Baíkanı
Hasan Hüseyin GÜL’ün çocuðu olmuítur.
Mersin-2 Nolu ìube üyelerinden Mehmet
KEÇELñOïLU’nun çocuðu olmuítur.
Mersin-2 Nolu ìube üyelerinden Müjdat
KÜTÜK’ün çocuðu olmuítur.
Mersin-2 Nolu ìube üyelerinden Öznur Kara
CAN’ın çocuðu olmuítur.
Sinop ìube üyelerinden Muhammet-Dilek
KURT’un çocuðu olmuítur.
Sinop ìube üyelerinden Mehmet Fatih ÇAVDAR’ın
çocuðu olmuítur.
Sinop ìube üyelerinden Nevin-Davut Cengiz
GÜNEY’in çocuðu olmuítur.
Sinop
ìube
üyelerinden
Yasemin-Uður
GÜMÜìSOY’un çocuðu olmuítur.
Yozgat
ìube
üyelerinden
ìevket-Fatma
ULUBAì’ın çocuðu olmuítur.
Üyemiz Emine AïYEZ ve Mehmet AïGEZ çiftinin bir torunları olmuítur.
Üyemiz Taíova Saðlık Meslek Lisesi Personeli
Satı YñïñT ve Taíova ñlçe Temsilciliði yönetiminden Küríat YñïñT çiftinin çocuðu olmuítur.

EVLENENLER

Adana-1 Nolu ìube üyelerinden Bekir YñïñT’in
kızı evlenmiítir.
Adana-1 Nolu ìube üyelerinden Abdurrahman
ERDOïAN’ın oðlu evlenmiítir.
Adana-1 Nolu ìube üyelerinden Nurgül BAHAR
evlenmiítir.
Adana-1 Nolu ìube üyelerinden Meltem UYAR
evlenmiítir.
Adana-1 Nolu ìube üyelerinden Semra
DEMñRDELEN evlenmiítir.
Adana-1 Nolu ìube üyelerinden Mehmet Uður
EGEMEN’in kızı evlenmiítir.
Aksaray ìube üyelerinden Döndü-Adem BñLEN
evlenmiítir.
Aksaray ìube üyelerinden Ahmet-Hakan ÖZTÜRK evlenmiítir.
Antalya 1 Nolu ìube üyelerinden ìükrü
KUMRU’nun kızı evlenmiítir.
Antalya 1 Nolu ìube üyelerinden Kudret ATñK’in
oðlu evlenmiítir.
Bursa-2 Nolu ìube üyelerinden Gavsi Ergun
ÖZAÇAN evlenmiítir.
Hatay 1 Nolu ìube üyelerinden Meryem Kansu
SAYILIR evlenmiítir.
Konya-1 Nolu ìube üyelerinden Behzat
ALTUNBAì’ın çocuðu evlenmiítir.
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