ÞUBE BAÞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI

T

ürkiye Kamu-Sen Geniþletilmiþ Þube Baþkanlarý
Ýstiþare Toplantýsý, 20-21 Haziran 2008 tarihinde
dört yüzün üzerinde þube baþkanýnýn katýlýmýyla
Ankara Kýzýlcahamam'da yapýldý. Programýn birinci
gününde konfederasyona baðlý sendikalar kendi aralarýnda
istiþare toplantýsý yaparak strateji ve görüþlerini belirlediler.
Bu kapsamda, 20 Haziran Cuma günü Türk Eðitim-Sen de
Baþkanlar Kurulu Toplantýsý'ný gerçekleþtirdi. Saat 10:00 da
baþlayan toplantýnýn açýlýþý Genel Eðitim ve Sosyal Ýþler
Sekreteri Cengiz Kocakaplan tarafýndan yapýldýkdan sonra
Genel Baþkan Ýsmail Koncuk þube baþkanlarýna hitap etti.
Devamý 6’da

TEMMUZ 2008

Yil:5

Sayi:52

GENEL BAÞKAN ÝSMAÝL KONCUK:
“2007-2008 EÐÝTÝM ÖÐRETÝM YILI
SIKINTILAR GÝDERÝLEMEDEN TAMAMLANDI”

G

enel Baþkan Ýsmail Koncuk 2007-2008 Eðitim-Öðretim yýlýnýn baþladýðý gibi
sancýlarla bitirildiðini vurguladý. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn üç aylýk yaz tatili
süresince ciddi bir hazýrlýk yapmasý gerektiðini belirten Koncuk “2008-2009
Eðitim Öðretim yýlýnýn hem öðrenciler hem de eðitim çalýþanlarý için huzurlu ve
verimli geçirilebilmesi için MEB yönetimi bu sorumluluktan uzak durmamalý; eðitim
hayatýmýzda yaþanan sýkýntýlarýn giderilebilmesi için eðitim çalýþanlarýnýn temsilcisi
olan sendikalar ile de iþbirliði içerisinde olmalýdýr.” dedi.

Devamý 8’de

SINIF GEÇMEDE EVLERE
ÞENLÝK DEÐÝÞÝKLÝKLER

M

YETKÝLÝ SENDÝKA
YÝNE TÜRK EÐÝTÝM-SEN

Ç

illi Eðitim Bakanlýðý
alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý
Orta Öðretim Kurumtarafýndan, 11 Hizmet kolunda yetkili olarak
larý Sýnýf Geçme ve
tespit edilen sendikalar, 5 Temmuz 2008
Sýnav Yönetmeliðinde deðiþiklik tarih ve 26927 sayýlý Resmi Gazete'de yayýnyapýldý. Türk Eðitim Sen olarak, lanarak resmen ilan edildi.
çeþitli yer ve zamanlarda, öðretmen etkisini azaltacak deðiþiklikDevamý 4’te
lerden kaçýnýlmasý gerektiðini vurgulamýþtýk.
EÐÝTÝMCÝLER EVDE TATÝL YAPIYOR!
Devamý 3’de

Devamý 10’da

MEB TEDAVÝ VE GEÇÝCÝ GÖREV
YOLLUÐU SORUNUNU ÇÖZMELÝDÝR

2

yýla yakýndýr eðitim çalýþanlarýnýn ödenmeyen
Tedavi ve Geçici Görev Yolluklarý bulunmaktadýr.
Devamý 2’de

YÖNETÝCÝ ATAMALARINA ÝLÝSKÝN GENELGEYE DAVA AÇTIK
Devamý 9’da

MEB'DE YETKÝLÝ SENDÝKA TÜRK EÐÝTÝM-SEN
Devamý 4’de
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ANKARA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRÜ
SENDÝKAMIZI ZÝYARET ETTÝ

A

nkara Ýl Milli Eðitim Müdürü Murat Bey Balta 23 Haziran 2008 tarihinde,
beraberinde Özel Kalem Müdürü Servet Þimþek ve Þube Müdürü Ý.Hakký
Özen ile birlikte Genel Merkezimize gelerek Genel Baþkan Ýsmail Koncuk'a
kutlama ziyaretinde bulundu.
Murat Bey Balta ziyaretinin amacýnýn, Ýsmail Koncuk'u yeni görevinde
kutlamak ve baþarýlar dilemek olduðunu belirterek, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü olarak
Ankara'da eðitime katký saðlayabilecek her çalýþmanýn içerisinde yer aldýklarýný ifade
etti. Ayný þekilde eðitimle doðrudan ve dolaylý olarak ilgili olan tüm kuruluþlarla da
iliþki içerisinde olmaya özen gösterdiklerini belirterek, hizmet kolunda yetkili sendika
olan Türk Eðitim-Sen ile de bu baðlamda görüþ alýþ veriþinde bulunmaya özen
gösterdiklerini ifade etti.
Genel Sekreter Yaþar Yeniçerioðlu ve Genel Dýþ Ýliþkiler ve Basýn Sekreteri Talip Geylan'ýn da hazýr bulunduðu görüþmede
Genel Baþkan Koncuk, ziyaretten duyduðu memnuniyetini teþekkür ederek ifade etti. Sendika olarak eðitimle ilgili geliþmelerde
objektif bir tutum sergilemeye ve olumlu bulduklarý her türlü çalýþmaya da sonuna kadar destek vermeye çalýþtýklarýný belirtti. Genel
Baþkan, Ankara'nýn baþkent olmasý nedeniyle göz önünde olduðunu, bu sebeple baþta bakanlýk idaresi olmak üzere Ankara'daki
eðitim yöneticilerinin sorumluluðunun bir kat daha fazla olduðunu söyledi. Hizmet kolunda olduðu gibi Ankara'da da en fazla üyeye
sahip sendika olarak, ilin eðitim sorunlarý ve eðitim çalýþanlarýnýn talepleri hususunda birinci derecede muhatap olduklarýný belirten
Koncuk, tüm bu hususlarda Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile oluþturulan seviyeli iliþkinin bozulmadan devam ettirilmesine özen
göstereceklerini ifade etti.

MEB TEDAVÝ VE GEÇÝCÝ GÖREV YOLLUÐU
SORUNUNU ÇÖZMELÝDÝR

2

yýla yakýndýr eðitim çalýþanlarýnýn
ödenmeyen Tedavi ve Geçici Görev
Yolluklarý bulunmaktadýr. Millî
Eðitim Bakanlýðý bünyesindeki personelin
Tedavi ve Geçici Görev Yolluklarýnýn
zamanýnda ödenmemesi sorunu; 31.
05.2005 Tarihli ve 25830 sayýlý Resmi
Gazetede yayýmlanan 11 sýra nolu 2005
Mali Yýlý Bütçe Uygulama Talimatýndaki
Analitik Bütçe Sýnýflandýrmasýna Ýliþkin
Rehber gereðince Millî Eðitim Bakanlýðýnca hazýrlanan “Analitik Bütçe Sýnýflandýrmasý” Esasýndan kaynaklanmaktadýr.
Aslýnda bu sorun diðer bakanlýklarda da
yaþanmaktaydý, fakat Milli Savunma
Bakanlýðý ile Ýçiþleri Bakanlýðý “Analitik
Bütçe Sýnýflandýrmasý” esasýndaki 03.3
yolluklarý içeren Fonksiyonel kodun son
sütununa 05 kodunu eklemiþ ve bu kodla da
sürekli görev yolluk ödemelerini tanýmlamýþlardýr.
05 kodu sadece sürekli görev yolluðunda
kullanýlmaktadýr. Bu þekilde tayin iþi çok
olan Milli Savunma Bakanlýðý ile Ýçiþleri
Bakanlýðýnýn yaptýðý bu deðiþiklikle 00
kodundan gönderilen yolluklar; tedavi ve
geçici görev yolluklarýnýn ödenmesinde

kullanýlmaktadýr. Yeni eklenen 05 kodu ile de sürekli görev yolluklarý ödenmektedir
sürekli görev yolluklarýnýn ödenmesinde ilgili kalemde ödenek olup olmadýðýna
bakýlmaksýzýn ödeme yapýldýðýn-dan ortaya sürekli görev yolluklarýn ödenmemesi gibi
bir sorun da çýkmamaktadýr.
Millî Eðitim Bakanlýðý; Milli Savunma Bakanlýðý ile Ýçiþleri Bakanlýðýnýn yaptýðý gibi
“Analitik Bütçe Sýnýflandýrmasý” esasýnda ufak bir deðiþiklikle Tedavi ve Geçici
Görev Yolluklarýnýn zamanýnda ödenmesinin yolunu açmalýdýr.
Mili Eðitim Bakanlýðý da; Fonksiyonel kodun son sütununda kullandýðý;

00
01
04
05
13

Genel personel hizmetleri
Sýnýflandýrmaya girmeyen eðitim hizmetleri
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararasý Türk-Kazak Üniversitesine
Kýrgýzistan-Türkiye Manas Üniversitesine
Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðü

Bu kodlara 02 kodunu ekleyerek 02 kodundan sürekli görev yolluk ödemelerini
tanýmlayabilir. Bu tanýmlama yapýlýrsa 02 kodu sadece sürekli görev yolluðunda
kullanýlacak. Bu þekilde tayin iþi çok olan Mili Eðitim Bakanlýðýnýn yapacaðý bu
deðiþiklikle 00 kodundan gönderilen yolluklar; tedavi ve geçici görev yolluklarýnýn
ödenmesinde kullanýlacak. Yeni eklenecek 02 kodu ile de sürekli görev yolluklarý
ödenecektir. Sürekli görev yolluklarýnýn ödenmesinde ilgili kalemde ödenek olup
olmadýðýna bakýlmaksýzýn ödeme yapýldýðýndan ortaya Sürekli görev yolluklarýn
ödenmemesi gibi bir sorun da çýkmayacaktýr.
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SINIF GEÇMEDE
EVLERE ÞENLÝK
DEÐÝÞÝKLÝKLER

M

illi Eðitim Bakanlýðý Orta Öðretim
Kurumlarý Sýnýf Geçme ve Sýnav
Yönetmeliðinde deðiþiklik yapýldý.
Türk Eðitim Sen olarak, çeþitli yer ve zamanlarda, öðretmen etkisini azaltacak deðiþikliklerden kaçýnýlmasý gerektiði vurgulamýþtýk.
Bizzat, Milli Eðitim Bakaný Sayýn
Hüseyin ÇELÝK' e de, böyle bir deðiþikliðin
eðitim, öðretimin içinde bulunduðu disiplinsizliði artýracaðý, sendikamýzý ziyaretinde
ifade edilmiþ, buna raðmen, Milli Eðitim Bakanlýðý Yönetmeliðin 34. Maddesinde deðiþiklik yaparak, 9. sýnýfta 3, 10 ve 11. sýnýflarda 2
olmak üzere 5 dersten borçlu olarak bir üst sýnýfa geçmeyi mümkün hale getirmiþtir. Deðiþiklik yapýlan Madde aþaðýdadýr;
MADDE 34 – Doðrudan veya yýl sonu baþarý
notu ile sýnýfýný geçemeyen öðrencilerden; 9
uncu sýnýfta en fazla 3, 10 uncu ve 11 inci sýnýflarda ise en fazla 2 dersten baþarýsýz olanlar
sorumlu olarak bir üst sýnýfa devam ederler.
Ancak, alt sýnýflar da dâhil toplam 5 den fazla
sorumlu dersi bulunanlar baþarýsýz sayýlýr.
Alan deðiþikliðinden dolayý sorumlu olunan
dersler bu sayýya dâhil edilmez.
Sorumluluk, o dersin sorumluluk sýnavýnda
baþarýlý olunmasý hâlinde kalkar.
Hazýrlýk sýnýfýndan sorumlu olarak 9 uncu
sýnýfa geçilmez 5 dersten sorumlu geçmeyi
usul haline getiren MEB, bununla da
yetinmemiþ ve sýnava girilecek ders sayýsýný
3'den 4'e, yapýlacak sýnav sayýsýný 3'e çýkarmýþtýr. Aþaðýda verdiðimiz 41inci Maddeye
göre, ilk sýnav ortalama yükseltme ve sorumluluk sýnavý olarak ders kesiminden bir hafta
sonra yapýlacak, ikinci sýnav sorumluluk sýnavý olacak eylül ayýnýn ilk haftasý, üçüncü
sorumluluk sýnavý ise ikinci dönemin ilk haftasý yapýlacak.
MADDE 41 – Öðrenciler ortalama yükseltme
ve sorumluluk sýnavlarý döneminde;
a) Devam ettikleri ve öðrenim gördükleri
sýnýfta baþarýlý ve baþarýsýz olunan en fazla 4
dersten ortalama yükseltme sýnavýna,
b) Önceki yýllardan sorumlu olunan derslerden
sorumluluk sýnavýna alýnýrlar.
Bu sýnavlar, ders kesiminden bir hafta sonra
baþlar ve süresi üç haftayý geçmez.
Sorumlu ders/dersleri bulunan öðrenciler,
eylül ayýnýn ilk haftasý ile ikinci dönemin ilk

haftasýnda da sorumluluk sýnavlarýna alýnýrlar.
Bu sýnavlar, gerektiðinde cumartesi ve pazar
günleri ile çalýþma saatleri dýþýnda da yapýlýr.
Sýnavlar için ayrýlan sürenin yetmemesi durumunda, ayný günde en fazla 3 sýnav yapýlabilir."
Milli Eðitim Bakanlýðý sýnýf geçmeyi
kolaylaþtýrarak, ilköðretimden orta öðretime
gelecek öðrencilere yer açmayý planlamaktadýr. Liselerin dört yýla çýkmasýndan sonra,
derslik açýðýný kapatmak adýna bir tedbir
ortaya koyamayan Milli Eðitim Bakanlýðý
sýnýf geçmeyi kolaylaþtýrmaktan baþka bir yol
bulamamýþtýr.
Türk Eðitim Sen olarak, endiþemiz;
orta öðretimimizi yýllardýr tehdit eden
disiplinsizliðin, bu yönetmelik sebebiyle
daha da artacaðýdýr. Öðrenci gözünde,
öðretmenlerimizi “devre dýþý býrakmak”
olarak deðerlendirilebilecek, bu anlayýþýn
eðitim, öðretimimizi geleceðe taþýyamayacaðý açýktýr.
Ayrýca, bu deðiþikliðin karne daðýtýmýndan bir gün önce yapýlmasý da baþka bir
sorumsuzluktur. Basýlan milyonlarca karne
arýya gitmiþtir. Yönetmeliðin uygulama tarihi
Eylül ayý olabilirdi, okullarýn kapatýlmasýna
bir gün kala yapýlan bu deðiþiklik, MEB'in
öðretmenlerimize ne kadar deðer verdiðini
göstermek açsýndan önemli bir örnektir. Bu
sebeplerle, Türk Eðitim Sen sýnýf geçme sisteminde, yukardaki þekilde yapýlacak deðiþiklik düþüncelerine daha baþtan karþý çýkmýþ
ve tepkiler oluþturmuþtur. Önümüzdeki süreçte yaþanacak tüm olumsuzluklarýn sorumluluðu Ýktidara ve Milli Eðitim Bakanlýðýna
aittir.

STAJ ÜCRETLERÝNÝN
ÖDENECEÐÝNE
DAÝR KARAR

Y

az dönemi staj programý nedeniyle okul dýþýnda görev alan
eðitim çalýþanlarýna 16 saat
karþýlýðý ders ücreti üzerinden deðil, 24
saat karþýlýðý ders ücreti üzerinden staj
ücretinin (ek ders ücretlerinin) ödenmesi
gerektiðine dair Kastamonu Ýdare
Mahkemesi 30.04. 2008 gün ve 2008/73
Esas ve 2008/302 Karar Sayýlý Karar ile
olumlu karar verilmiþtir.
K a s t a m o n u Ý d a re M a h k e m e s i
30.04.2008 gün ve 2008/73 Esas ve
2008/302 Kararýný sendikamýzýn internet
adresinden temin edebilirsiniz.

AÝLELERÝ
PARÇALANAN
ÖÐRETMENLERÝN
FERYADINA
KULAK VERÝN!

M

illi Eðitim Bakanlýðý bünyesinde
ailelerin parçalanmasýndan oluþan
maðduriyetler gün geçtikçe artmaktadýr. Daha önce eþ durumu tayinlerinde hiç bir
kýsýtlama bulunmazken son üç yýldýr, eþ durumundan tayin isteyebilmek için stajyerliðin
kaldýrýlmasý bir mecburiyet haline gelmiþtir.
Stajyerliðin kalkmýþ olma þartý
binlerce eðitim çalýþanýný 1,5-2 yýl ailelerinden
ayrý görev yapmak zorunda býrakmaktadýr.
Aileleri parçalananlar sadece stajyer olanlar
deðildir elbette. Stajyerliði kalkmýþ olanlar da,
tayin istediklerinde, norm kadro gibi gerekçelerle ayný ilin birbirinden 100-150 km uzakta
olan ilçelerinde görevlendirilmektedir.
Türk Eðitim Sen olarak eþ durumu tayinlerinde kýsýtlama olmamasý gerektiði doðrultusunda dava açmýþ, ancak bugüne kadar
olumlu bir sonuç alýnamamýþtýr. Milli Eðitim
Bakanlýðý eþ durumu tayinlerde yeni bir açýlým
saðlamalý ve kýsýtlamalarý kaldýrmalýdýr. Eþ
durumu maðdurlarý sendikamýzý arayarak, eposta atarak yaþadýklarý sýkýntýlarý anlatmakta
ve çözüm istemektedir. Milli Eðitim Bakanlýðýný aileleri parçalanan eðitim çalýþanlarýnýn
feryadýna kulak vermeye davet ediyoruz. Bu
konuda sendikamýza gelen bir e-postayý adres
belirtmeden yayýnlýyoruz:
Bir günü daha yavrumdan ayrý bitiriyorum.....
Ona iyi geceler demeden.......
Onu uykulu gözlerinden öpemeden bir geceyi
daha bitiriyorum iþte.
Uyurken seyredemiyor,elinden tutup parka
götüremiyor,kreþten almýyor,onunla oyunlar
oynayamýyor....
Velhasýl onun büyümesine þahit olamýyorum...
Ben bunu ona büyüdüðünde nasýl anlatacaðým...
Kim bunu sorumlusu benmiyim ?Annesi mi ?
Bu 2008 eþdurumu atamalarý için yayýnlanan
klavuzu yayýnlayanlar mý ?
Bu klavuzun haksýzlýk olduðunu görüp ses
çýkartmayanlar mý ?
Kim Kim tüm bu acýlarýn müsebbibi ?
Bu klavuz ne mi getiriyor..
Kýsaca þunu diyor eþ durumundan herkes
eþinin yanýna gider ama karý koca öðretmenseniz gidemez....
Ben dünya üzerinde ÖÐRETMENLÝÐÝN
dýþýnda icra edilen mesleklerden herhangi
birini icra ediyor olsaydým eþim yanýma direk
geliyordu.
Ama öðretmen olduðum için gelemiyor......
Bu konuda yardýmlarýnýzý.... Desteðinizi
bekliyoruzz....
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GENEL BAÞKAN ANKARA 1 NO'LU ÞUBEYÝ
ZÝYARET ETTÝ

G

enel Baþkan Ýsmail Koncuk þube
ziyaretleri kapsamýnda 04.06.2008
Çarþamba günü Ankara 1 No'lu Þubeyi
ziyaret etti. Genel Mali Sekreter Seyit Ali
Kaplan, Genel Eðitim ve Sosyal Ýþler Sekreteri
Cengiz Kocakaplan ve Genel Dýþ Ýliþkiler ve
Basýn Sekreteri Talip Geylan da ziyarette Genel
Baþkana eþlik ettiler.
Þube Baþkaný Ali Yazýcý Merkez
Yönetim Kurulu üyelerine þube faaliyetleri
hakkýnda kýsa bir bilgilendirme konuþmasý
yaptý.
Ankara genelinde üniversitelerde en çok
üyeye sahip sendika olduklarýný ifade eden yazýcý
birisi hariç tüm üniversitelerde yetkili sendika
olduklarýný belirtti. Üniversitedeki teþkilatlanma
ve üye kaydetme zorluklarýna ve mevcut
problemlere dikkat çeken Ali Yazýcý, gayretli ve
fedakar arkadaþlarýmýz sayesinde tüm zorluklara
raðmen onurlu bir mücadele vererek baþarýyý
yakaladýklarýný dile getirdi.

Genel Baþkan Ýsmail Koncuk da yaptýðý
konuþmada üniversitelerde yaþanan sýkýntýlarýn
farkýnda olduklarýný belirterek, gerekli tedbirleri
almaya çalýþtýklarýný söyledi. Sendika olarak,
2003 yýlýnda yapýldýðý gibi, yurt genelinde tüm
üniversitelerden temsilcilerin katýlacaðý ve sorunlarýn kapsamlý bir þekilde masaya yatýrýlacaðý
bir “Üniversite Kurultayý” düzenleyeceklerini
dile getirdi. Üniversitelerde sendikalaþma oranýnýn bu yýl geçen yýla oranla biraz yükselerek
%19 lara ulaþtýðýný belirten Koncuk, “Ancak bu
oran dahi demokrasinin beþiði olan üniversitelerimiz için tatmin edici deðildir. Toplum
önderi olan üniversite çalýþanlarý ve özellikle
akademisyenlerimiz sivil örgütlenmenin ehemmiyetini ve gerekliliðini sendikalaþma oranýný
yüzde yüzlere çýkararak bizzat göstermelidirler.
Bugüne kadar fedakarca çalýþarak, üniversitelerimizde Türk Eðitim-Sen'in sesini var eden
baþta yöneticilerimiz olmak üzere tüm üyelerimize teþekkür ediyorum” dedi.

YETKÝLÝ SENDÝKA YÝNE TÜRK EÐÝTÝM-SEN

Ç

alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan, 11 Hizmet
kolunda yetkili olarak tespit edilen sendikalar, 5 Temmuz 2008
tarih ve 26927 sayýlý Resmi Gazete'de yayýnlanarak resmen
ilan edildi.
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, 15.05.2008 tarihi itibariyle
sendikalarýn ve konfederasyonlarýn üye sayýlarýný tespit etmiþ
bulunmaktadýr. 4688 Sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalarý Kanunu
hükümleri gereðince bakanlýk, tespitlerini Resmi Gazete de 5
Temmuz 2008 tarihinde (Bugün) yayýnlayarak resmen ilan etmiþtir.
Buna göre en çok üyeye sahip olmasý nedeniyle Türkiye Kamu-Sen,
bu sene de 357.841 üye sayýsýyla kamu çalýþanlarýnýn tek temsilcisi
olmaya hak kazanmýþtýr.
Eðitim, Öðretim ve Bilim Hizmetleri Kolu'nda da yetkili sendika yine
Türk Eðitim-Sen olmuþtur. Resmi Gazete ilanýna göre 146.127 adet
onurlu eðitim çalýþaný sendikamýza destek vererek; ilkeli, kararlý,
þerefli ve gerçek sendikacýlýðýn adresinin Türk Eðitim-Sen olduðunu
bir kez daha teyid etmiþtir.

“Birileri” Eðitim çalýþanlarýnýn gücünü illegal oluþum ve geliþmelerde taþeron olarak kullanarak ya da yapýlan yanlýþlara dahi sendikal
ikbal uðruna alkýþ tutarak ve çalýþanlar üzerinde tehdit ve teklif
stratejisiyle tahakküm oluþturarak sendikacýlýk yapýlmayacaðýný
anlamýþtýr umarýz.
Bize göre, eðitim çalýþanlarýnýn gücünü gayri meþru yapýlanmalara
ipotek etmek ya da çalýþanlarýn özgür iradelerini ikbal teklifi ve
tehditlerle yönlendirmeye çalýþmak þerefli insanlara yapýlacak en
büyük hakarettir. Gönülden inanýyoruz ki, eðitim çalýþanlarý
önümüzdeki süreçte kendilerine yapýlan bu hakaretlere gereken
cevabý ilkeli duruþlarýyla verecektir.
Türk Eðitim-Sen'i ülkemizin en büyük sivil toplum kuruluþlarýnda
birisi konumuna taþýyan bütün üyelerimize ve tüm teþkilat
yöneticilerimize minnet ve þükranlarýmýzý sunuyoruz.

MEB'DE YETKÝLÝ SENDÝKA TÜRK EÐÝTÝM-SEN

M

illi Eðitim Bakanlýðý tarafýndan Personel Genel
Müdürü Remzi Kaya imzasýyla çýkarýlan 30.05.2008
tarih ve 1184/36598 sayýlý resmi yazýyla Türk EðitimSen'in MEB'de yetkili sendika olduðu muhataplara bildirildi.

Yazýda, 4688 Sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalarý Kanunu'nun 22. maddesi ve ilgili yönetmelik hükümleri gereðince Nisan
ve Ekim aylarýnda olmak üzere yýlda iki kez yapýlan Kurum Ýdari
Kurulu (KÝK) toplantýlarýna da yetkili sendikanýn katýlacaðý
vurgulanýyor.

Eðitim, öðretim ve Bilim Hizmetleri Kolunda faaliyet
yürüten tüm sendikalara gönderilen yazýda, 15 Mayýs 2008 maaþ
bordrolarý esas alýnarak yapýlan yetki belirleme çalýþmalarý
sonunda 26.05.2008 tarihinde imzalan tutanaða göre en fazla üye
sahip olan Türk Eðitim-Sen'in yetkili sendika olduðu bildirildi.

Remzi Kaya imzalý ilgili yazýya sendikamýzýn internet
sitesinden ulaþabilirsiniz.
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ANAYASA MAHKEMESÝ KARARIYLA
TARÝHÝ BÝR FIRSAT KAÇMIÞTIR

A

nayasa Mahkemesi, baþörtüsü konusunda yapýlan Anayasa deðiþikliðini
hukuka uygun bulmadý ve deðiþikliði
iptal etti. Yüksek Mahkemenin verdiði karara
saygý duyuyoruz. Ancak bu neticeyle yüksek
öðretimde, eðitim öðretim hürriyeti hususunda
yakalanan tarihi bir fýrsat kaçmýþtýr. Anayasa
Mahkemesi'nin verdiði bu karar sonrasýnda,
yýllardýr olduðu gibi din istismarcýlýðý ile prim
yapan siyaset anlayýþý ve baþörtüsüne karþý
durarak prim yapan siyaset anlayýþý bundan
sonra da tam gaz yoluna devam edebilecektir.

Mevcut durumun devamý anlamýna gelen bu
karardan dolayý en büyük acý ve sýkýntýyý yine
aziz milletimiz ve gençlerimiz çekecektir. Bu ülkede yaþayan herkes bir ve beraber yaþamanýn
temel þartýnýn, farklý düþünsek de, birbirimizin
hayat hakkýna saygý duymak olduðunu görmek
zorundadýr. Tüm kurum ve kuruluþlar, milletimizin huzur ve mutluluðunu esas alacak bir anlayýþla hareket etmek zorunda olduklarýný artýk
görmelidir. Baþörtüsü konusu yüksek öðretimde,
çocuklarýmýzýn en temel hakký olan eðitim öðretim hakkýna engel bir durum arz eder hale

gelmiþtir. Bu durumu istismar konusu olmaktan
çýkarmak yerine, istismar edilir bir konumda
tutmanýn ülkemize hiç bir yarar saðlamayacaðý
açýktýr. Her siyasi anlayýþ bugünden sonra,
milletimizi ilgilendiren tüm konularda siyasi
fayda yerine, milletin huzur ve mutluluðunu
temel almalý ve her hareketinde toplumsal mutabakat aramalýdýr. Bir vesile ile düþman kamplar
yaratmak, bu ülkeyi seven hiç kimsenin iþi ve
hedefi olmamalýdýr. Türk Eðitim Sen olarak, tüm
siyasi partilerimizi, kurum ve kuruluþlarýmýzý
aziz milletimizin huzur ve mutluluðuna katký
saðlamaya davet ediyoruz.

ÝZMÝR ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRÜ
SENDÝKAMIZI ZÝYARET ETTÝ.
zmir Ýl Milli Eðitim Müdürü Kamil
AYDOÐAN ve Ýzmir Ýl Milli Eðitim
Müdür Yardýmcýlarý Ýsmail ÇETÝN ve
Mustafa ÇAKAL 20-06-2008 Cuma günü
saat 14:30'da Türk Eðitim-Sen Ýzmir 3 Nolu
Þubemizi ziyaret ettiler. Ziyarette 20072008 Eðitim-Öðretim yýlýnýn deðerlendirilmesi yapýldý. Ýzmir'in eðitim sorun-larý
görüþüldü. Þube Baþkaný Adnan
SARISAYIN ziyaretten duyduðu memnuniyeti teþekkür ederek, ifade etti.

Ý

Ýzmir'de eðitimin kalitesinin arttýrýlmasý
için, eðitim çalýþanlarýnýn sorunlarýnýn
çözülmesi gerektiðini, bunun içinde Milli
Eðitim müdürü-müzün gerekli hassasiyeti
göstereceklerine inandýðýný söyledi.
Ýzmir Ýl Milli Eðitim Müdürü Kamil
AYDOÐAN ‘da, sivil toplum örgütü olan
sendikalarla iþbirliðine hazýr olduklarýný
belirtti.
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Türk Eðitim-Sen olarak, vatana ihanet
suçunun dýþýnda siyasi partilerin kapatýlmasýnýn demokrasi kültürüyle örtüþmediðine inanýyoruz. Partilerin akýbeti hakkýnda kararý verecek merciinin milletin kedisinin olduðuna inanýyoruz. Ancak bu kapatma
davasýnýn da baþta AKP yöneticileri olmak
üzere tüm siyasetçilere ders vermesini,
yapýlan ya da yapýlmayan her davranýþýn bir
sorumluluðu olduðunun unutulmamasýný
diliyoruz. Altý yýldýr iktidarda olan AKP'nin
ülkemizde demokrasinin geliþmesi için en
ufak bir adým atmadýðýný, güya bu anlamda
yapýlanlarýn sadece bölücüleri ve hainleri
þýmarttýðýný tüm kamuoyu bilmektedir.
Hükümetin gündeme aldýðý; kamu Yönetimi Reformu, Personel rejimi, Sosyal Güvenlik uyarlamalarý, ücret daðýlýmý, toprak
satýþý, dýþ politika anlayýþý, Türk toplumunun etnik yapýsýný algýlayýþ tarzý gibi sayabileceðimiz onlarca hususun Türk Milletinin gerçekleriyle uyuþmadýðý aþikardýr.” dedi. Anayasa Mahkemesi'nin baþörtüsü kararýna da deðinen Ýsmail Koncuk, “Yýllardýr
istismar edilerek siyasetin her iki kutubu
tarafýndan politik meta olarak kullanýlan
baþörtüsü meselesinin artýk ortadan kaldýrýlacaðýný düþünürken mahkemenin kararý
herkesi en baþa döndürmüþtür. Bizler hiçbir
vatandaþýmýzýn eðitim hakkýnýn engellenmemesi gerektiðini, devletin görevinin tüm
gün siyasetin himayesiyle sözde sendi- vatandaþlarýn temel insan haklarýný kullanakacýlýk yapanlar yarýnlarda tozlu raflarda bilmelerini saðlamasý gerektiðini düþünüküflenmeye mahkum olacaklardýr. Türk yoruz. Üniversitelerde saðlanan özgürlük
Eðitim-Sen'li olmayý ve Türk Eðitim-Sen'e
hizmet etmeyi en büyük þeref kabul eden siz
deðerli teþkilat yöneticilerime teþekkür
ediyorum. Allah sizlerden razý olsun.” diye
konuþtu.
Memleketin güncel meselelerine dair olarak
da görüþlerini dile getiren Koncuk, AKP'nin
kapatýlma davasýnýn ülkedeki her meselenin
merkezine oturtulduðuna üzülerek þahit
olduklarýný ifade ederek, “Bu durum diðer
tüm sorunlarý gölgelemekte ve çözüm ortamýnda, her türlü fikre sahip insanlar
sürecini sabote etmektedir. Öte yandan biz bulunabilirken hatta hain bölücüler bile

TÜRKÝYE KAMU-SEN
ÞUBE BAÞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI

T

ürkiye Kamu-Sen Geniþletilmiþ Þube
Baþkanlarý Ýstiþare Toplantýsý, 20-21
Haziran 2008 tarihinde dört yüzün
üzerinde þube baþkanýnýn katýlýmýyla Ankara
Kýzýlcahamam'da yapýldý. Programýn birinci
gününde konfederasyona baðlý sendikalar
kendi aralarýnda istiþare toplantýsý yaparak
strateji ve görüþlerini belirlediler.
Bu kapsamda 20 Haziran Cuma günü Türk
Eðitim-Sen Baþkanlar Kurulu Toplantýsý'ný
gerçekleþtirdi. Saat 10:00 da baþlayan
toplantýnýn açýlýþý Genel Eðitim ve Sosyal Ýþler Sekreteri Cengiz Kocakaplan tarafýndan
yapýldýkdan sonra Genel Baþkan Ýsmail
Koncuk þube baþkanlarýna hitap etti. Her türlü baskýya raðmen Türk Eðitim-Sen'i yine
yetkili sendikalý kýlan teþkilat yöneticilerine
teþekkür ederek konuþmasýna baþlayan
Koncuk, 59 ve 60. Hükümet döneminde siyasetin ve bürokrasinin her imkaný utanmazca kullanarak sendikamýza yönelik baský uyguladýðýný belirterek “Ancak görülmüþtür ki
tüm bunlara raðmen dimdik ayakta durmayý
baþaran saðlam bir teþkilat yapýmýz mevcuttur. Türk Eðitim-Sen kurulduðundan bu yana
on tane iktidar gelmiþtir. Fakat bugün dokuz
tanesi tarih olmuþtur ama Türk Eðitim-Sen
ayaktadýr. Hiç kimsenin þüphesi olmasýn ki,
61. Hükümette de sendikamýz tek yetkili
sendika olmaya devam edecektir. Ama bu-

cüretkarca cirit atabilirken; inançlarý gereði
baþörtüsü kullanan bir kýsým vatandaþýmýzýn
eðitim hakkýndan mahrum býrakýlmasý
kabul edilir bir durum deðildir. Tabii ki, bu
gelinen durumun sorumlularýndan birisi de
'velev ki siyasi simge olsun…' diyerek kutuplaþmayý körükleyen ve dolayýsýyla yýllardýr olduðu gibi yine sorunun çözüm sürecini
sabote eden sayýn Baþbakan ve ekibidir.
Dileriz yaþanan bu son tablo bütün taraflara
ibret olur ve önümüzdeki günlerde normalleþme sürecine herkes katký saðlar.” þeklinde konuþtu.
Genel Baþkanýn konuþmasýndan sonra
Toplantý Divan Baþkanlýðýný yürüten Genel
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Sekreter Yaþar Yeniçerioðlu tarafýndan,
konuþma yapacak þube baþkanlarý ve
Konfederasyona sunulacak raporu tanzim
edecek çalýþma komisyonu üyeleri tespit
edildi. Toplantýnýn ikinci ve üçüncü oturumunda da Ýlksan Yönetim Kurulu Baþkaný
Tuncer Yýlmaz ve þube baþkanlarýmýz söz
alarak katýlýmcýlarla görüþlerini paylaþtýlar.
Toplantý saat 18:30 da sona erdi.

21 Haziran 2008 Cumartesi günü ise Türkiye
Kamu-Sen Þube Baþkanlarý Toplantýsý
gerçekleþtirildi. Toplantýnýn Divan Baþkanlýðýný Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri
Ýsmail Koncuk yaptý. Türkiye Kamu-Sen
Genel Baþkaný Bircan Akyýldýz, toplantýnýn
açýlýþ konuþmasýnda konfederasyonumuzun yine en çok üyeye sahip olarak toplu görüþme heyetinin baþýndaki yerini alacaðýný
belirtti. Bircan Akyýldýz konfederasyonumuzun büyüklüðüne vurgu yaparak, bundan
sonraki süreçte Türkiye Kamu-Sen'in ustalýk
döneminin baþladýðýný söyledi. Genel Baþkan Akyýldýz konuþmasýný þöyle sürdürdü.
"Konfederasyonun 16 yýl önce hangi ilkelerle kurulduðunu hatýrlamak lazým. Kuruluþundan bugünlere bir çok sýkýntýyý göðüsleyerek gelen Türkiye Kamu-Sen, artýk ustalýk dönemine geçmiþtir. Bundan sonra daha
sorumlu, daha verimli sonuçlar alabilecek
þekilde hareket etmeliyiz.

Mücadeleden asla vazgeçmek yok. Toplu
Görüþmelerde verilen sözler yerine getirilmediði, enflasyon farkýnýn derhal ocak
2008'den itibaren yansýtýlmadýðý taktirde
karþýlarýnda bambaþka bir Türkiye KamuSen bulacaklardýr" dedi. Genel Baþkanýn
konuþmasýndan sonra Genel Teþkilatlandýrma Sekreteri Fahrettin Yokuþ tarafýndan
katýlýmcýlara hitaben bir brifing verildi,
sunum yapýldý.

Toplantýnýn ikinci bölümünde ise federasyonlarýn raporlarý okundu ve þube baþkanlarý tarafýndan konuþmalar yapýldý. Konuþmalar bittikten sonra Türk Diyanet VakýfSen Genel Baþkaný Hazým Zeki Sergi'nin
yaptýðý duayla istiþare toplantýsý tamamlandý. Ayrýca toplantýnýn birinci gününün
akþamýnda düzenlenen bir kokteyl ile
konfederasyonun kuruluþunun 16. yýldönümü kutlandý.
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GENEL BAÞKAN ÝSMAÝL KONCUK:
“2007-2008 EÐÝTÝM ÖÐRETÝM YILI
SIKINTILAR GÝDERÝLEMEDEN TAMAMLANDI”

G

enel Baþkan Ýsmail Koncuk 20072008 Eðitim-Öðretim yýlýnýn baþladýðý gibi sancýlarla bitirildiðini vurguladý. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn üç aylýk yaz
tatili süresince ciddi bir hazýrlýk yapmasý
gerektiðini belirten Koncuk “2008-2009
Eðitim Öðretim yýlýnýn hem öðrenciler hem de
eðitim çalýþanlarý için huzurlu ve verimli
geçirilebilmesi için MEB yönetimi bu sorumluluktan uzak durmamalý; eðitim hayatýmýzýn
yaþadýðý sýkýntýlarýn giderilebilmesi için eðitim çalýþanlarýnýn temsilcisi olan sendikalar ile
de iþbirliði içerisinde olmalýdýr.” Dedi.
“ÖNÜMÜZDEKÝ EÐÝTÝM-ÖÐRETÝM
YILINDADERSLÝK VE ÖÐRETMEN
AÇIÐI BÜYÜYECEKTÝR
Ortaöðretimin dört yýla çýkarýlmasý ile birlikte
liseler bu yýl mezun vermemiþtir. Bu nedenle
ilköðretimi bitirip, ortaöðretime baþlayacak
öðrencilerin kaydýnda büyük sorunlar
yaþanacaktýr. Zira Milli Eðitim Bakanlýðý, bu
konuda hiçbir tedbir almamýþtýr. Hem derslik
sayýsý hem de öðretmen sayýsý bu öðrencilerin
eðitim-öðretim yapmasýna elveriþli deðildir.
Ayrýca sýnýf baþýna düþen öðrenci sayýsýnýn
diðer illere göre çok daha yüksek olan
bölgelerimizde derslik ve öðretmen açýðý bu
eðitim-öðretim döneminde daha büyük
handikapa neden olacaktýr.
TÜRKÝYE'DE OECD
STANDARTLARINAGÖRE DERSLÝK
AÇIÐI ÝLKÖÐRETÝM VE
ORTAÖÐRETÝMDE 223 BÝN 527
Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn 2007-2008
verilerine göre; sýnýf baþýna düþen öðrenci
sayýsý ilköðretimde 34.4, ortaöðretimde
32.1'dir. OECD ülkelerinde ise sýnýf baþýna
düþen öðrenci sayýsý ilköðretimde 21.5,
ortaöðretimde 24.1'dir. Buna göre OECD
ülkeleri baz alýndýðýnda derslik açýðý
ilköðretimde 189 bin 720, ortaöðretimde ise 33
bin 807 olmak üzere toplam 223 bin 527'dir.
AÐUSTOSAYINDAENAZ 50 BÝN
ÖÐRETMENATANMALIDIR
Türkiye'de öðretmen açýðý da büyük sorundur.
Ülkemizde öðretmen baþýna düþen öðrenci
sayýsý ilköðretimde 24.4, ortaöðretimde
16.9'dur. OECD ülkelerinde öðretmen baþýna
düþen öðrenci sayýsý ilköðretimde 16.7,
ortaöðretimde 13.4'tür. Buna göre ülkemizde
öðretmen açýðý ilköðretimde 205 bin 480,
ortaöðretimde ise 51 bin 147'dir.
Bu nedenle Bakanlýðýn Aðustos ayýnda
yapacaðý öðretmen atamasý sayýsýnýn bu yýl
liselerin mezun vermediði dikkate alýndýðýnda
24 bin deðil, en az 50 bin olmasý gerekmektedir. Aksi taktirde öðretmen açýðý hýzla

büyüyecektir. Ayrýca sözleþmeli öðretmen
atamasý hakka ve hukuka aykýrýdýr. Öðretmenlik gibi insan yetiþtiren ulvi bir meslekte
sözleþmeli öðretmen alýmý uygulamasý hem
verimi düþürecek, hem de güvencesiz çalýþan
köleler oluþturacaktýr. Bu nedenle sözleþmeli
öðretmen alýmý uygulamasýna son verilmeli ve
tüm sözleþmeli öðretmenler kadroya alýnmalýdýr.
TÜRKÝYE VEKALET CENNETÝNE
DÖNDÜ
Türkiye ne yazýk ki vekalet cennetine
dönmüþtür. Türkiye genelinde Milli Eðitim
Bakanlýðý'na baðlý okul ve kurumlarda
görevlendirilen idarecilerin sayýsý 25 bin

civarýndadýr. Bakanlýk kadrolaþmanýn önünü
açmak için asaleten atama yapmak yerine,
vekaleten görevlendirme yapmayý tercih
etmektedir. Dolayýsýyla yandaþ kayýrmacýlýðýnýn had safhaya ulaþtýðý milli eðitimde,
çalýþanlar arasýndaki huzur ve iþ barýþý
bozulmaktadýr.
Bakanlýk, Yönetici Atama Yönetmeliðini 24
Nisan 2008 tarihinde yayýnlamýþ, ancak,
vekaleten görevlendirilen eðitim kurumu
yöneticilerinin yerine henüz asaleten atama
yapmamýþtýr. Bu noktada yapýlmasý gereken,
Yönetici Atama Yönetmeliði doðrultusunda
haziran ayýnda boþ olan yerlere yöneticilerin
atanmasýdýr.
Ayrýca Yönetici Atama Yönetmeliði konusunda hazýrlanan genelgede sendikalarýn talepleri
dikkate alýnmalý ve genelge bir an önce
yayýnlanmalýdýr. Aksi taktirde eðitim alanýndaki sýkýntýlarý çözmek mümkün olmayacaktýr.
EÐÝTÝM ÇALIÞANLARI BORÇ ÝÇÝNDE
YAÞIYOR, EK ÝÞLEAYAKTADURUYOR
Eðitim çalýþanlarýnýn ekonomik durumu
günden güne kötüleþmektedir. Aldýðý ücretle
geçinmekte zorlanan eðitim çalýþanlarý, borç
üstüne borç yapmaktadýr. Sendikamýzýn 2 bin
546 kiþiyle yaptýðý ankete göre, eðitim
çalýþanlarýnýn yüzde 83.6'sý aylýk geliriyle

geçimini saðlayamadýðýný, yüzde 32.4'ü ek iþ
yaptýðýný belirtmiþtir. Eðitimcilerin yüzde
90.8'inin kredi kartý borcu ya da taksiti vardýr.
Bu borç bataðýnda kývranan eðitim çalýþanýnýn
tatil yapmasý ise tam bir hayaldir. Eðitim
çalýþanlarýnýn yüzde 53.1'i tatilini evde, yüzde
22.9'u memlekette, yüzde 3.4'ü de tatil
yöresinde tatilini geçirdiðini ifade etmiþtir.
Tatilde çalýþtýðýný belirtenlerin oraný ise yüzde
18.4'tür.
Yine eðitim-öðretim yýlý baþýnda öðretmenlerimize verilen “Eðitim-Öðretime Hazýrlýk
Ödeneði”, hizmetli, memur gibi eðitim
çalýþanlarýna ödenmemektedir. Oysa “EðitimÖðretime Hazýrlýk Ödeneði” bütün eðitim
çalýþanlarýna verilmelidir. Ayrýca öðretmen
dýþýnda kalan hizmetli, memur ve diðer
personelin tayin ve atamalarý ile ilgili bir
yönetmelik bulunmamaktadýr. Söz konusu
personelin tayin ve atamalarý bir kurala
baðlanmalý ve bu belirsizlik hali sona erdirilmelidir.
AÝLELERÝ PARÇALANAN
ÖÐRETMENLER ÝSYANDA
Milli Eðitim Bakanlýðý bünyesinde ailelerin
parçalanmasýndan oluþan maðduriyetler gün
geçtikçe artmaktadýr. Daha önce eþ durumu
tayinlerinde hiçbir kýsýtlama bulunmazken;
son üç yýldýr, eþ durumundan tayin isteyebilmek için stajyerliðin kaldýrýlmasý bir mecburiyet haline gelmiþtir. Stajyerliðin kalkmýþ
olma þartý binlerce eðitim çalýþanýný 1,5-2 yýl
ailelerinden ayrý görev yapmak zorunda
býrakmaktadýr. Aileleri parçalananlar sadece
stajyer olanlar deðildir elbette. Stajyerliði
kalkmýþ olanlar da, tayin istediklerinde, norm
kadro gibi gerekçelerle ayný ilin birbirinden
100-150 km uzakta olan ilçelerinde görevlendirilmektedir. Türk Eðitim Sen olarak eþ
durumu tayinlerinde kýsýtlama olmamasý
gerektiði doðrultusunda dava açmýþ, ancak
bugüne kadar olumlu bir sonuç alýnamamýþtýr.
Milli Eðitim Bakanlýðý eþ durumu tayinlerinde
yeni bir açýlým saðlamalý ve kýsýtlamalarý
kaldýrmalýdýr.
Bu vesileyle öðrencilerimizi gösterdikleri
gayretten dolayý kutluyor, emeði geçen tüm
eðitim çalýþanlarýna sonsuz þükranlarýmýzý
sunuyoruz.”
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YÖNETÝCÝ ATAMALARINA ÝLÝSKÝN
GENELGEYE DAVA AÇTIK
Yönetici atama yönetmeMÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA SORUYORUZ: Bakanlýðý'dýr.
liðinin uygulanmasý için çýkarýlan Ge-

H

ukuk normlarýna, insan haklarýna týr. Buradaki haksýzlýklarý düþünebiliyor
ve Anayasanýn eþitlik ilkesine musunuz? Baþarýlý iken baþarýsýz, baþarýsýzken baþarýlý olmak ne demektir, bir
aykýrý olmasýndan dolayý;
düþünün. Bu durumda müracaat hakký
1- Yönetici atama yönetmeliði 2002 olmasýna raðmen müracaat edemeyen ya
yýlýndan bu yana dört defa yayýnlandý ve da sýnav geçerlilik süresinin belirsizliyargý tarafýndan iptal edildi. Niçin yargý ðinden dolayý öðretmenlerimizin yaþadýðý
tarafýndan iptal edilmeyecek, liyakati, sýkýntýnýn sorumlusu olarak kendinizi
kariyeri dikkate alacak þekilde bir görüp, bu öðretmenlerin lehine olacak
yönetmelik çýkarmadýnýz?
kararlar almayý düþünüyor musunuz?
6-Tüm münhal bulunan okul ve kurum
2- Yönetici atama yönetmeliðinin olma- müdürlüklerinin ilan edilmesiyle ilgili
masýndan dolayý eðitim kurumlarýnda Danýþtay kararý olmasýna raðmen,
20.000 yakýn geçici görevlendirmelerle, ilanlarýn öncelikli olarak kenar semtlerden
okul ve kurumlarý yönetmeye kalkýþdýnýz. baþlamasýný niçin istediniz?
Çalýþanlarýn huzurunu bozdunuz. Çalýþanlarý saflara ayýrdýnýz. Geçici yöneti- 7- Ýllerimizde münhal bulunan; müdür.
cilerle eðitim kurumlarýnýn yönetileme- müdür baþyardýmcýsý, müdür yardýmcýsý
yeceðini ve bunun ülkemize maliyetinin yöneticilikleri ilan edilirken, NEDEN
farkýnda oldunuz mu?
BAZI ÝLLERÝMÝZDE yalnýzca ilçeler
veya yalnýzca köylerde bulunan okullarýn
3-2002'de ve daha sonraki yýllarda müdür yardýmcýlýklarý ilan edilmiþtir?
müdürlük sýnavýný kazananlar, 5 yýl süren Niçin ülke genelinde BÝRLÝK saðlanarak
mahkeme kararlarý sonunda haklarý tüm münhal bulunan yöneticiliklerin ilaný
elinden alýnmýþ oldu. Bunlarýn haklarýný yapýlmamýþtýr?
bugüne kadar iade etmemek bir hukuk
gaspý deðil midir?
8-30.06.2006 tarihinde yapýlan müdür
yardýmcýlýðý sýnavýný kazananlarýn sýnav
4-04.03.2006 tarihinde yönetici atama geçerlilik süresi 24 Temmuz'da bitiyor, bu
yönetmeliði'nde yapýlmýþ olan deðiþik- zamana kadar niçin beklediniz?
liðe göre daha önce yöneticilik yapmýþ
olanlar (müdür yetkililik gibi) sýnava Bürokratlarýnýzýn farklý uygulamalar
girmeden yeniden atama kapsamýnda yaparak insanlarýn motivasyonunu bozayönetici olabilmekteydiler o dönemde caðýný düþünmediniz mi?
müdür yardýmcýlýðý seçme sýnavý açýlmýþ
ve 30. 06.2008'de yapýlan sýnava bu Buradaki amacýnýz þu muydu?
kapsamdaki öðretmenlerin baþvurusu Ýþi kargaþaya getirelim.
kabul edilmemiþtir. Bu durumda Müdür Sýnavý kazanlarýn atamasýný yapalým.
Yetkililik yaptýðý için 30.06.2006 tarihli Bunlara sahip çýktýðýmýzý gösterelim.
sýnava alýnmayan müdür yardýmcýsý adayý Nasýl olsa Sendikalar Genelge'yi iptal
öðretmenler sýnavý kazanmýþ olarak mý ettirir. Biz aradan sýyrýlýrýz, bu iþin sorumgörülecek, yoksa göz göre göre haklarý lusu da sendikalar olur.
gasp mý edilecek?
Þimdiye kadar hep böyle düþündünüz.
5-26 Mart 2005 tarihinde yapýlan müdür Eðitimin geldiði noktaya bir bakýn.
yardýmcýlýðý sýnavýna katýlanlardan,sýnav
sorularýnýn 11 tanesi yargý kararlarý gere- Sorunlarla dolu bir MÝLLÝ EÐÝTÝM
ði iptal edilmesi sonucu, 7 Mayýs 2008 BAKANLIÐI... Tüm olumsuzluklarýn tek
tarihinde yeniden deðerlendirme ya- sorumlusu sizsiniz. Yani Milli Eðitim

nelge hukuk normlarýna, insan haklarýna, Anayasanýn eþitlik ilkesine aykýrý
olmasýndan dolayý, Genelge'nin ÝPTALÝ
için DAVAaçtýk.
Dava dilekçesini sendikamýzýn internet
adresinden temin edebilrsiniz.

AÐRI'DA
NELER
OLUYOR?

A

ðrý Milli Eðitim Müdürü Halit
YÜCE ne yapmak istiyor. Bir
milli eðitim müdürünün görevi;
bulunduðu ilde çalýþanlarýn huzurunu ve
mutluluðunu saðlamak, onlara insanca
yaklaþmak olmalýdýr. Fakat, Halit
YÜCE böyle mi davranmaktadýr?
Aðrý Milli Eðitim Müdürü Halit
YÜCE ile ilgili sendikamýza bir çok
þikayet gelmektedir. Türk Eðitim Sen Ýl
Temsilciliði tarafýndan sendikamýza i
letilen olaylar Aðrý Valiliði'ne ve Milli
Eðitim Bakanlýðý'na yollanmýþtýr.
Ancak, bugüne kadar bir sonuç
elde edilememiþtir. Minareyi çalan
kýlýfýný hazýrlar sözü gereði yapýlan her
haksýzlýða bir kýlýf bulunarak derinlemesine bir soruþturma açýlmamýþtýr.
Aðrý Ýl Milli Eðitim Müdürü Halit
YÜCE bir milli eðitim müdüründen
çok, bölgenin tek hakimi edasýyla davranmakta, Aðrý'da çalýþanlar arasýndaki
huzuru bozmaktadýr.
Konu, Genel Baþkanýmýz
tarafýndan bizzat Milli Eðitim Bakaný
Sayýn Hüseyin ÇELÝK'e de intikal
ettirilmiþtir. Türk Eðitim Sen olarak
Aðrý Ýl Milli Eðitim Müdürü Halit
YÜCE'yi yakýndan takip ettiðimizin
bilinmesini istiyoruz.
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EÐÝTÝMCÝLER EVDE TATÝL YAPIYOR

S

endikamýz eðitimcilerin tatil eðilimini
belirlemek amacýyla bir anket çalýþmasý
gerçekleþtirdi. Türkiye genelinde 2 bin
123 kiþi üzerinde yaptýðýmýz anketten çýkan
sonuçlar bir hayli dikkat çekicidir. Ankete
katýlanlarýn yüzde 66.6'sý öðretmen, yüzde
17.7'si müdür yardýmcýsý, yüzde 9.1'i müdür,
yüzde 6.4'ü de memur ve hizmetlidir. Ankete
katýlanlarýn yüzde 87.4'ü evli, yüzde 12.6'sý
bekardýr. Ankete katýlanlarýn yüzde 78.8'inin
çocuðu var iken, yüzde 21.2'si çocuk sahibi
deðildir. Yine ankete katýlanlarýn yüzde
35.7'sinin 1, yüzde 46'sýnýn 2, yüzde 13.3'ünün 3,
yüzde 3.6'sýnýn 4, yüzde 1.3'ünün ise 5 ve
üzerinde çocuðu vardýr.
EÐÝTÝMCÝLERÝN YÜZDE 42.1'Ý TATÝLÝNÝ
MEMLEKETTE, YÜZDE 41.8'Ý EVDE
GEÇÝRECEK
Eðitim çalýþanlarýna tatillerini nerede
geçireceklerini sorduk. Buna göre ankete
katýlanlarýn yüzde 41.8'i evde, yüzde 42.1'i
memlekette, yüzde 16'sý tatil yöresinde tatilini
geçireceðini ifade etmiþtir.
EÐÝTÝMCÝLERÝN YÜZDE 65.7'SÝ TATÝL
ÝÇÝN SADECE 300-500 YTL ARASINDA
BÜTÇEAYIRABÝLÝYOR
Peki eðitimciler bir haftalýk tatil için ne kadar
bütçe ayýracaklar? Ankete katýlanlarýn yüzde
65.7'si 300-500 YTL, yüzde 11.3'ü 800-1.000
YTL, yüzde 10.7'si 500-800 YTL, yüzde 6.7'si
1.000-1.500 YTL, yüzde 3.5'i 1.500-2.000 YTL
ve yüzde 2'si 2.000 YTL'den fazla tatil için bütçe
ayýracaðýný belirtmiþtir.
EÐÝTÝMCÝLERÝN YÜZDE 50.7'SÝ TATÝL
MASRAFLARINI
KARÞILAMAK ÝÇÝN KREDÝ
KARTINATAKSÝTYAPTIRIYOR
Eðitimciler tatil masraflarýný genelde kredi
kartýna taksit yaptýrarak finanse etmektedir.
Eðitimcilerin yüzde 50.7'si tatil masraflarýný
kredi kartýna taksit yaptýrarak karþýladýðýný ifade
ederken; yüzde 34.9'u para biriktirdiðini, yüzde
8.7'si borç aldýðýný, yüzde 5.7'si de banka kredisi
kullandýðýný söylemiþtir.
Eðitimcilere “tatil sizin için ne ifade ediyor?”
sorusunu da yönelttik. Buna göre, ankete
katýlanlarýn yüzde 33'ü yoðun çalýþma
temposunu býrakýp, stres atmak olduðunu
belirtirken, yüzde 29'u ailesiyle zaman geçirmek,
yüzde 16.3'ü dinlenmek, yüzde 6.2'si de gezmek,
eðlenmek olduðunu ifade etmiþtir. Ankete
katýlanlarýn yüzde 15.5'ine göre ise tatil ek iþ
yapmayý ifade etmektedir.

EÐÝTÝMCÝLERÝN OTELLERDE ARADIÐI
EN ÖNEMLÝ ÖZELLÝK, EKONOMÝK
OLMASI
Eðitimcilere “tatilinizi bir tatil yöresinde
geçirmeyi planlýyorsanýz, otelde aradýðý-nýz en
önemli özellik nedir?” sorusunu yönelttik. Buna
göre eðitimcilerin yüzde 67.6'sý otelde aradýðý en
önemli özelliðin ekonomik olmasý cevabýný
vermiþtir. Eðitimcilerin yüzde 13.9'u otelin
hizmet ve kalitesinin, yüzde 10.5'i temiz, bakýmlý
olmasýnýn, yüzde 5.2'si konfor ve rahatlýðýnýn,
yüzde 1.5'i otel yönetimi ve personelinin ilgi ve
alakasýnýn, yüzde 1.2'si de soysal aktivitelerinin
önemli olduðunu söylemiþtir.
EÐÝTÝMCÝLERÝN YÜZDE 43.4'Ü HÝÇ
TATÝLE GÝTMEMÝÞ, YÜZDE 65.4'Ü
OTELDE HÝÇ TATÝLYAPMAMIÞ
Eðitimcilere bugüne dek hiç tatile gidip,
gitmediklerini de sorduk. Ankete katýlanlarýn
yüzde 56.5'i “evet” cevabýný verirken, yüzde
43.4'ü “hayýr” demiþtir.
Ankete katýlanlarýn yüzde 65.4'ü otelde hiç tatil
yapmadýðýný belirtirken; yüzde 23'ü “evet, bir
kere”, yüzde 11.5'i de “evet, sayýsýný
hatýrlamýyorum” demiþtir.
Ankete katýlanlara düzenli olarak tatile gidip,
gitmediklerini de sorduk. Ankete katýlanlarýn
yüzde 80.5'i “düzenli olarak tatile gitmem”
derken; yüzde 16.3'ü “yýlda bir kere”, yüzde 2'si
“yýlda iki kere”, yüzde 1.2'si de “yýlda üç ya da
daha fazla” cevabýný vermiþtir.
Eðitimcilerin yüzde 55.2'si tatile özel arabayla,
yüzde 40.6'sý otobüsle, yüzde 3.4'ü de trenle
seyahat etmektedir. Tatile uçakla gidenlerin
oraný ise neredeyse yok denecek kadar azdýr,
sadece yüzde 0.8'dir.
TATÝLÝ ÝHTÝYAÇ OLARAK
GÖRMEYEN EÐÝTÝMCÝLERÝN
YÜZDE 71.7'SÝ TATÝL BÜTÇESÝNÝ
ÇOCUKLARININ OKUL
MASRAFINAAYIRIYOR
Eðitimcilerin yüzde 70.5'i tatili bir ihtiyaç olarak
görürken, yüzde 29.5'i tatili ihtiyaç olarak
görmemektedir.
Tatili ihtiyaç olarak görmeyenlere nedenini
belirtmesini istedik. Buna göre yüzde 71.7'si
“tatil bütçemi çocuklarýmýn okul masrafýna ya da
diðer ihtiyaçlara ayýrýyorum” derken, yüzde
18.5'i tatili lüks olarak gördüðünü, yüzde 6'sý
tatil için masraf yapmanýn gereksiz olduðunu,
yüzde 3.8'i de tatile gitmeyi sevmediðini ifade
etmiþtir.

EÐÝTÝMCÝLERÝN YÜZDE 34'Ü TATÝLDE
EK ÝÞ YAPIYOR
Ankete katýlanlarýn yüzde 34'ü okullar tatil
olduðunda ek iþ yaptýðýný belirtirken, yüzde
66'sý tatilde ek iþ yapmadýðýný ifade etmiþtir.
Ek iþ yaptýðýný belirtenlere, ne tür ek iþlerde
çalýþtýklarý sorusunu da yönelttik. Buna göre
ankete katýlanlarýn yüzde 59.5'i her türlü iþi
yaptýðýný belirtirken, yüzde 13'ü özel ders
verdiðini, yüzde 11.4'ü sýhhi tesisatçýlýk, boya,
badana, tamirat ve bahçe iþleri yaptýðýný, yüzde
3.8'i taksicilik, yine yüzde 3.8'i pazarcýlýk, yüzde
3'ü iþportacýlýk/seyyar satýcýlýk, yine yüzde 3'ü
nakliyatçýlýk/þoförlük ve yüzde 1.7'si de
garsonluk yaptýðýný belirtmiþtir.
Anket ile ilgili açýklama yapan Türk Eðitim-Sen
Genel Baþkaný Ýsmail KONCUK þunlarý
söyledi: “ Okullar 1 Temmuz itibariyle yaz
tatiline girecektir. Ancak eðitimciler, bu süreyi
tatil amaçlý deðerlendiremeyecektir. Ekonomik
sorunlardan dolayý yaz tatilini bile doyasýya
yaþayamayan eðitimcilerin bir kýsmý tatili
evinde ya da memleketinde geçirecek, bir kýsmý
ise tatilde de ek iþ yapacaktýr. Yüklü tatil masrafý
ile baþ edemeyen eðitimciler, çocuklarýný da
tatilden mecburi olarak mahrum býrakmaktadýr.
Ülkemizde her kesim gibi giderek yoksullaþan
eðitim çalýþanlarý, sefalet zamlarýyla ayakta
durmaya çalýþmaktadýr. Bu noktada yapýlmasý
gereken, hükümetin maaþlara iyileþtirme
yapmasýdýr. Aksi taktirde bu ülkenin mihenk taþý
sayýlan eðitimciler, günden güne eriyecek ve
mutsuz, huzursuz, geleceðe güvenle bakamayan
eðitim ordusu oluþacaktýr.
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Marmara Üniversitesi Rektörlüðü
Kurum Ýdari Kurulu
2008/1 Toplantý ve Karar Tutanaðý
4688 Sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalarý Kanunu
ve bu Kanuna dayalý olarak çýkarýlan Yönetmelik
hükümleri uyarýnca Marmara Üniversitesi Rektörlüðü ve yetkili Türk Eðitim-Sen Sendikasý temsilcilerinden oluþan Marmara Üniversitesi Kurum
Ýdari Kurulu 2008/1 dönemi toplantýsýný 24.
06.2008 tarihinde Rektörlük binasýnda yapmýþtýr.
Toplantýda gündeme alýnan konular ile Türk
Eðitim-Sen Sendikasýnýn 11.06.2008 tarihli
dilekçesinde yer alan konular görüþülerek aþaðýdaki kararlar alýnmýþtýr.
Madde 1: 18.12.2007 tarihli toplantýda alýnan
kararlar gözden geçirilmiþtir. 4688 Sayýlý Kamu
Görevlileri Sendikalarý Kanunu ve 09.11.2001
tarihli Resmi Gazetede yayýmlanan Kurum Ýdari
Kurullarý Yüksek Ýdari Kurul, Kamu Ýþveren
Kurulu ve Uzlaþtýrma Kurulunun Teþkili ile
Çalýþma Usul ve Esaslarýna Ýliþkin Yönetmelik
hükümlerine göre Marmara Üniversitesi Rektörlüðüne baðlý birimler için usulüne uygun olarak
Kurum Ýdari Kurulunun oluþturulduðu, yýllýk
toplantýlarýnýn düzenli olarak yapýldýðý ve alýnan
kararlara uyulduðu memnuniyetle tespit edilmiþtir.
Marmara Üniversitesi Rektörlüðüne baðlý birimlerde; sosyal tesislerin yaygýnlaþtýrýldýðý ve yeni
tesislerin hizmete açýldýðý, bina ve derslikler baþta
olmak üzere fiziki koþullarýn iyileþtirildiði,
Göztepe kampusü içerisinde üniversitemiz
personeli ve öðrencilerine hizmet verecek bir
çarþýnýn hizmete açýldýðý, çarþý içerisinde bir
kitapevinin, bay ve bayan kuaför, terzi ve üniversitemize yönelik hediyelik eþya maðazasýnýn
hizmete açýldýðý, servis hizmetlerinin yaygýnlaþtýrýldýðý, yaz aylarýnda da yemek hizmetlerinin
verildiði, yaygýn internet kullaným merkezlerinin
hizmete açýldýðý ve diðer kampuslerde de hizmete
açýlma ve yaygýnlaþtýrma çalýþmalarýnýn devam
ettiði, üniversitemiz bünyesindeki öðrenci sayýmýz
dikkate alýnarak, tüm ihtiyaç sahibi öðrencileri
kapsayacak þekilde ücretsiz yemek sayýsýnýn artýrýldýðý, tüm birimleri kapsayacak þekilde mezuniyet
þöleninin tüm öðrenci, veli ve personelimizin
memnuniyeti ve katýlýmý ile ikinci defa gerçekleþtirildiði tespit edilmiþtir. Memnuniyet verici bu
çalýþmalarýn ayný þekilde bundan sonra da yürütülmesi konusunda karþýlýklý iyi niyet dileklerinde
bulunulmuþtur.
Madde 2: Mevzuatta öngörülen ve önceki toplantý
gündeminde de görüþülen görevde yükseltme
sýnavlarýnýn yapýldýðý memnuniyetle tespit edilmiþtir. Bu sýnavlarýn bundan sonra da mevzuata
uygun olarak yapýlacaðý Rektörlük temsilcileri tarafýndan ifade edilmiþtir.
Madde 3: Üniversitemiz personelinin maaþlarýnýn
yatýrýldýðý Banka ile olan sözleþmenin yenilenmesinde Baþbakanlýk genelgesi ve mevzuata uygun
olarak iþlem yapýlmasýna, Döner sermaye katký
pallarýnýn yatýrýlmasýnda da ayný esasýn benimsenmesine karar verilmiþtir.
Madde 4 : Türk Eðitim-Sen Sendikasýnýn talepleri
arasýnda yer alan ikinci öðretimden fazla mesai ve
döner sermayeden katký payý almayan idari
personelin bundan faydalandýrýlmasýnýn hukuken
mümkün olmadýðý, bu konuda mevzuat hükümlerine uyulduðu bunun dýþýnda bir iþlem yapýlmasýnýn mümkün olmadýðý Rektörlük temsilcileri
tarafýndan ifade edilmiþtir. Yeni ikinci öðretim

hizmetlerinin açýlmasý halinde, mevzuata uygun
olarak baþta ayný kampusta olan diðer birimlerden
görevlendirmelerin yapýlmasýna ve mevzuatýn
elverdiði ölçüde görevlendirilenlere katký payýnýn
ödenmesine karar verilmiþtir.
Madde 5: Üniversitemiz bünyesindeki yemekhanede verilen hizmetlere iliþkin Rektörlük makamýna iletilmiþ herhangi bir þikâyetin bulunmadýðý,
Sendika Temsilcileri tarafýndan kendilerine
iletildiði söylenen þikâyetlerin incelenmesine,
yemekhanede verilen hizmetlerin ve yemek kalitesinin denetlenmesi ve takibinin yapýlmasýna
karar verilmiþtir.
Madde 6: Mevcut yönetimin iþbaþýna geldiði
tarihten itibaren Üniversitemiz Hastanesinde çalýþanlara ödenen Döner Sermaye Katký Paylarýnýn
düzenli olarak ödendiði, ancak önceki dönemden
kaynaklanan gecikmenin mevcut gelirler karþýsýnda kapatýlmasýnýn þu an için mümkün olmadýðý,
hastane gelirlerinin buna müsait olmasý için
gayretli çalýþmalarýn yapýldýðý, bunun sonucunda
gelirlerde oluþacak iyileþmeye baðlý olarak gecikmelerin de ödeneceði Rektörlük temsilcileri tarafýndan ifade edilmiþtir.
Madde 7: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsünde ödenecek danýþmanlýk ücretlerine
iliþkin sendikanýn talebinin araþtýrýlmasýna karar
verilmiþtir.
Madde 8: Kampuslarda teknik iþleri yapacak
personelin bulunduðu ancak bunlarýn sayý
itibariyle yetersiz olmakla birlikte görevlerini büyük bir özveri ile yerine getirdikleri, taraflarýn yeni
eleman alýnmasý konusunda mutabýk olduklarý
ancak bu konunun Rektörlük yetkisinde olmadýðý,
Rektörlük makamýnýn gerekli çabayý gösterdiði
tespit edilmiþtir.
Madde 9: Üniversitemiz personelinin çocuklarý
için uygulama okulu açýlmasý ve mevcut kapasitenin artýrýlmasýna iliþkin çalýþmalarýn önemli
ölçüde tamamlandýðý ve bu kapsamda mevcut olan
uygulama okulunun Eylül 2008 tarihinde yeni
binasýna taþýnacaðý, bu sayede verdiði hizmet
kapasitesi ve hizmet kalitesinin artýrýlacaðý Rektörlük temsilcileri tarafýndan ifade edilmiþtir.
Önceliðin 3-6 yaþ grubu çocuklarda olduðu þimdilik mevcut imkanlarýn 0-3 yaþ grubu çocuklar
için yuva açýlmasýna uygun olmadýðý ancak bu
konu ile ilgili çalýþmalarýn devam ettiði tespit edilmiþtir.
Madde 10: Sendikanýn talepleri arasýnda yer alan
Görüntüleme Merkezi içerisindeki kameranýn
özgürlüðü kýsýtlayýcý bir yanýnýn bulunmadýðý tam
tersine bulunmasýnda fayda olduðu mütalaa
edilmiþtir.
Madde 11: Açýk Öðretim Fakültesi (AÖF)
sýnavlarýnda görev alacak üniversitemiz personelinin isim ve görev yerleri ÖSYM tarafýndan
belirlenmektedir. Bu sýnavda görev almak
isteyenlerin isimleri talep edildiðinde ilgili yerlere
bildirilmektedir. Bu sýnavlarda üniversitemizde
görev yapan 4/B kapsamýndaki sözleþmeli personelin de görev alýp alamayacaklarýnýn yasal
mevzuat açýsýndan mümkün olup olmadýðýnýn
araþtýrýlmasýna, mümkün olmasý halinde ayný
yönde iþlem yapýlmasýna karar verilmiþtir. Bu
sýnavlarda görev almak isteyenlerin öncelikle
görevlendirilmesi için isimlerinin bildirilmesine
karar verilmiþtir.
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Madde 12: SSK, Bað-Kur ve Emekli Sandýðý,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) adý altýnda
toplanarak birleþtirildiðinden üniversitemiz
bünyesinde çalýþan 4/B kapsamýndaki sözleþmeli
personelin de yasal mevzuat çerçevesinde MedikoSosyal ve Üniversite Hastanesinden yararlandýklarý tespit edilmiþtir.
Madde 13: Üniversitemiz akademik personelinin
Marmara Üniversitesi Hastanesinden yararlanmasýnda herhangi bir problemin olmadýðý tespit
edilmiþtir. Ýdari personelin de ayný þekilde yararlanmalarý konusunda ilgili birimlerle görüþülerek,
imkânlar ölçüsünde gerekli kolaylýðýn araþtýrýlmasýna karar verilmiþtir. Ayný þekilde Üniversitemiz Diþ Hekimliði Fakültesinde de gerekli kolaylýðýn saðlanmasý konusunun araþtýrýlmasýna karar
verilmiþtir.
Madde 14: Akademik personelin kýsa süreli
çalýþma, kongrelere katýlma gibi yurt dýþýna
çýkýþlarýnda gerekli kolaylýðýn saðlandýðý, bu
çalýþmalarýn desteklendiði, teþvik edildiði ve bu
yöndeki taleplerin tamamýnýn karþýlandýðý Rektörlük temsilcileri tarafýndan ifade edilmiþtir.
Madde 15:Akademik personelin kadro talepleri ve
anabilim dallarý için gerekli olan yeni araþtýrma
görevlisi kadrolarýnýn temini için Rektörlük
Makamýnýn YÖK nezdinde gerekli giriþimleri
yaptýðý, kadro izninin verilmesi halinde gerekli
ilanýn yapýlacaðý Rektörlük temsilcileri tarafýndan
ifade edilmiþtir.
Madde 16: Enstitü kadrolarýnda görev yapan 50/D
kapsamýndaki araþtýrma görevlilerinin fakültelerin
ilgili kadrolarýna doðrudan atanmasýnýn yasal
olarak mümkün olmadýðý, bu konunun Rektörlük
yetkisinde olmadýðý, YÖK tarafýndan bu atamalarýn durdurulduðu tespit edilmiþtir. Bunun dýþýnda
ihtiyaç duyulan anabilim dallarý için ilan edilen
kadrolara atanmak için bunlarýn da müracaat
haklarýnýn bulunduðu tespit edilmiþtir.
Madde 17: Üniversitemiz akademik ve idari
personelinin uygun tarifeden haberleþmelerinin
saðlanmasý amacýyla GSM operatörleri ile bu
yönde sözleþme yapýlabilmesi için ilgili yerlerle
yazýþmalarýn yapýlmasýna karar verilmiþtir.
Madde 18: Daha önceki toplantýda görüþüldüðü
üzere, Üniversitemiz idari personeline indirimli
seyahat kartý verilmesi için Rektörlük makamýnýn
ÝETT Müdürlüðüne yazý yazarak talepte bulunduðu ancak bu talebin uygun görülmediðinin ÝETT
tarafýndan bildirildiði tespit edilmiþtir.
Madde 19: Göztepe kampusünün arka kapýsýnýn
sabahlarý personel araç trafiðine açýlmasýnýn þu an
için gerekli güvenlik sorunu ve eleman sýkýntýsý
nedeniyle mümkün olmadýðý tespit edilmiþtir.
Madde 20: Üniversitemiz idari personelinin
ihtiyaç olunan alanlarda çalýþtýrýldýðý, bu kapsamda
personelin eðitimi ve mesleðinin de göz önünde
tutulduðu tespit edilmiþtir.
Madde 21: Üniversitemiz öðretim üyelerinin yasal
mevzuata uygun olarak Özel Üniversitelerde
görevlendirildikleri, bu görevlendirmeler için
öðretim üyelerinden herhangi bir ücretin talep
edilmediði, þu an için böyle bir uygulamanýn bulunmadýðý tespit edilmiþtir. 27.06.2008
Prof.Dr.
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endika, yönetim, birey ve üye bazýnda
ise; kafamýzda ve gönlümüzde dinimizle, devletimizle, milletimizle ve milletimizin temel deðerleriyle problemimizin olmadýðýný vurgulayarak konuþmak istiyoruz. Huzursuzluðun deðil huzurun, problemin deðil
çözümün, kargaþanýn deðil kardeþliðin yanýnda olduðumuzu vurgulayarak konuþmak istiyoruz. Yönetenlerin milleti tanýmalarýnýn birçok problemimizi çözeceði kanaatimizle konuþmak istiyoruz.
Diyeceksiniz ki söze girmek için bu
kadar geniþ bir giriþe ne gerek vardý? Nelerin
ve niçinlerin yorumunu daha iyi yapacaðýnýza
inanarak konuya girmek istiyoruz.
Milli Eðitim Bakanlýðý ile diðer
bakanlýklar arasýnda elbette ki fark vardýr.
Diðer birçok bakanlýk sanayi ve ürünleri ile
uðraþýrken, Milli Eðitim Bakanlýðý insanla
uðraþmaktadýr. Birçok bakanlýk maddeyi
hedef alýrken, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn
hedefi insanýn ruh yönüdür, mana yönüdür. Bu
sebeple sanayide yanlýþ ürettiðiniz bir
maddeyi bir yönetim kurulu kararý ile
piyasadan toplatýr veya imha edebilirsiniz.
Ancak yanlýþ yetiþtirdiðiniz veya yetiþtiremediðiniz insaný imha edemezsiniz. Yanlýþ
yetiþen insanlarý toplumun baþýna bela olarak
toplumun belalýsý olarak sokaklara salýyoruz.
Bu sebeple MEB önemlidir. Dünyanýn hiçbir
eðitim sistemi devletine, milletine ve
milletinin tüm deðerlerine düþman insan tipi
yetiþtirmez. MEB de böyledir diyebiliyor
muyuz? Hayýr. Cevabýmýz hayýr ise; problemleri bularak gidermeye mecburuz.
Sayýn Bakana samimi olarak sormak
istiyoruz: Hazýrlatmýþ olduðunuz dört idareci
Atama Yönetmeliðinde ki etkiniz nedir? Bu
yönetmeliklerdeki kadrolaþmaya yönelik
hükümler sizleri rahatsýz etmiyor mu?
Neredeyse %50 oy alan bir hükümet bu kadar
taraflý ve siyasi düþüncesine zarar verecek
yöntemlere baþvurabilir mi? Sayýn Bakan
yoksa bu yönetmelikleri iptal edilmesi için mi
hazýrlatmýþtýr? Ýptal edilince de vekâlet
müessesesi ile kadrolaþmak daha kolay oluyor
düþüncesinde midir? Ankara'dan çýkan bir
hükmün taþraya gelinceye kadar, kraldan çok
kralcýlarýn elinde istismar edildiðini gözden
kaçýramazsýnýz. Vekâleten, geçici görevlendirme veya tedviren atamalar taþra da alabildiðine
istismar edilmektedir. Bu atamalarda artýk
ehliyet, liyakat, misyon veya vizyon aranmamaktadýr. Aranan þey benden olan memurlar,
akrabalýk ve çýkar iliþkileridir.
Sayýn Bakaným, hukuksuz ve adaletsiz
bir anlayýþla, vekâleten atama ilkesi istismar
edilerek ehliyetsiz kiþileri yýllarca görevde t

BEDELÝNÝ KÝM ÖDÜYOR?

utmanýz devam ederse, BU YANLIÞLIÐIN
BEDELÝNÝ ALTI YAÞINDAKÝ ÇOCUKLARIMIZA VE BU MÝLLETÝN GENÇLERÝNE
ÖDETÝRSÝNÝZ. Bu bir vebaldir. Elliye yakýn
ilde yaptýðýmýz araþtýrmalara göre 16.488
yönetici vekâleten çalýþmaktadýr. Bu tablo
gerçekten bakanlýðýmýzýn sayýn yetkililerini
rahatsýz etmiyor mu? Ýsterseniz bu vekâleten
atananlarýn sayýsýný, ülkemizdeki sendikalara
göre þöyle bir oranlayalým. Zannediyorum ki
çok ilginç bir oran tablosu ortaya çýkacaktýr.
Sayýn Bakaným, çýkarttýðýnýz idareci
atama yönetmeliklerinin size göre hukuku
belki vardýr ama adaleti ve iyi niyeti yoktur.
Sanki þöyle bir düþünceyle hazýrlanmýþtýr; bu
atama yönetmeliklerini yanlý hazýrlayalým.
Yanlý hazýrlandýðýndan dolayý da hukuka
götürülür. Hukukun iptal edilmesi de istenilen
fýrsatý doðurur. Bu fýrsat da deðerlendirilir. Bu
anlayýþýn yeni bir kadrolaþma yöntemi
olmadýðýný ümit etmek istiyoruz.
Sayýn Bakaným, MEB bu siyasi hesaplarý kaldýrmaz. Çünkü bizim bakanlýðýmýz
hükümetler üstüdür. Siyasi mülahazalardan
uzak olmamýzý gerektirir. BAKANLIÐIMIZI
ÞEFFAF VE KATILIMCI BÝR ANLAYIÞLA
YÜRÜTMEYE MECBURSUNUZ. Aksi takdirde yapmýþ olduðumuz hatalarýn bedeli-nin
millet olarak birlikte çekmeye mecbur kalýrýz.
Keyfi olarak görevden almalar ve
görevlere atamalar var. Bu uygulamalar
ülkemizde, hükümet etme anlayýþýmýza da,
siyasi anlayýþýmýza da zarar vermektedir. Bir
misalle konuyu açýklayalým. Elazýð'ýmýzýn
Sivrice ilçesi Öðretmenevi Müdürlüðüne
Cevdet SAYDAM isimli bir eðitimciyi
atýyorsunuz. Atamanýn üzerinden iki ay
geçtikten sonra atandýðý süre içerisinde
Öðretmen evine misyon kazandýran bu
eðitimciyi “buraya kadar diyerek” görevden
alýyorsunuz. Neden? Ýcraatlarýný mý
beðenmediniz? Hayýr. Bu görevde ilgilinin
ihmali mi vardýr? Hayýr. Hakkýnda soruþturma,
inceleme mi vardýr? Hayýr. Bütün bu sorulara
hayýr diyorsanýz, toplum bu görevden almanýn
sebeplerini soruyor ve bilmek istiyor.
Ülkemizin temel problemlerinden biri
de adaletsizliktir. Adaletin mülkün temeli
olduðu unutulmamalýdýr. Biz tüm eðitim
çalýþanlarý olarak HAKKIN, KUKUKUN VE
ADALETÝN KORUNDUÐU SÝYASÝ ANLAYIÞA HASRET OLARAK ÖLMEK ÝSTEMÝYORUZ. Bu yanlýþlýklarý bizler çektik,
çocuklarýmýzýn, torunlarýmýzýn daha adaletli
bir siyasi anlayýþ içinde yaþamalarýný istiyoruz.
Bu uygulamalar konusunda siyasilerin, bürokratlar üzerinde baskýsý var mýdýr? Yok mudur?

Þ.Mehmet ARICA
Elazýð Þube Baþkaný

Sorularýný çok titizlikle cevaplandýrmak gerekir
diye düþünmekteyiz. Bu bürokratlar devletin
memurlarýdýr. Devlet memurlarý, konusu suç
sayýlabilecek uygulamalara giremezler. Girmemelidirler. Tabii bu cümlemiz devletin memurlarý için geçerlidir. Kendilerini hükümet memuru olarak görenler kapsam dýþýndadýrlar.
Personel rejimi düzenlemesi ve eþit iþe
eþit ücret uygulamasý tatlý bir hayal olmaktan
öteye gidememiþtir. Çalýþanlara yönelik ücret
daðýlýmý sayýn bakanlarýmýzýn siyasi güçleri ile
orantýlý hale getirilmiþtir. Bakanlarýmýzýn çeþitli
tazminatlar adý altýnda kendi personeli için
verdiði haklar ÜCRET DAÐITIMINI VE
MÝLLÝ GELÝRÝN DAÐILIM DENGELERÝNÝ
BOZMUÞTUR. Konuyu tek cümle ile ortaya
koymak istiyoruz. Devletin çarkýný döndüren
memurlara verilen bu ücret reva deðildir.
Memurun morali bozulmuþ ve sabrý tükenmiþtir.
Hayatýn cenderesi biraz daha baský yaptýðý
takdirde millet olarak da, siyaset olarak da iþimiz
zorlaþacaktýr. Lütfen tedbirlerinizi þimdiden
alýnýz. Banka faiz oranlarýnýn, tefeci faiz
oranlarýný geçtiði ülkemizde, yüz binlerce
memur kredi kartý bataðýnda feryat etmektedir.
Efendim harcamasýnlar diyemezsiniz. Çünkü
kredi kartlarý memurun ailesine karþý görevini
yerine getirebilmesinin dayanaðý olmuþtur. Öyle
ise bu maymunca sömürü iþtahýna, hükümet
olarak çare bulmaya mecbursunuz. Borsalara,
fonlara yatýrým yaparak milyonlarca dolar
kazanan yabancýlardan vergi almamak için bir
uygulamanýz varsa “el insaf” diyerek vazgeçiniz diyoruz. Yapýlan bunca özelleþtirmelere,
deðerin satýlmasýna raðmen, bu yatýrýmlardan
elde edilen paralar yatýrýma dönüþtürülememiþ
ve ülkenin gelir daðýlýmý bozulmuþtur. Çünkü
yüksek faiz uygulamasýndan, sýcak parayý
akýtabilmek düþüncesi ile bu gelirler faiz
giderlerine aktarýlmýþtýr diye düþünmekteyiz.
Bu uygulamalar memuru ve ülkeyi her gün biraz
daha zora sokmaktadýr. Lütfen tedbirlerinizi
alýnýz. Bu ülkede Milli Eðitim teþkilatýnda
çalýþan destek hizmetleri memuru olarak
gördüðümüz hizmetli, þoför, teknisyen, tekniker, veritabaný hazýrlayýcýsý vs.'nin hala atama
yönetmeliði yoktur. Bu insanlarýn atama yönetmeliklerinin olmayýþý, ezilmelerine ve þahsiyetlerinin rencide olmasýna sebep olmaktadýr. Bu
kesimin atandýðý bir yerde 5-6 yýllýk hizmetten
sonra yerinin deðiþtirebilmesi iþlemi milletvekillerinin veya bölge siyasilerinin iki dudaðýnýn
arasýnda olmaktan kurtarýlmalýdýr. Benim
devletim kendine hizmet eden bir memurunu bu
hallere düþürmemelidir. Yine bu kesime 120,00
YTL civarýnda verilen giyecek bedeli miktarý
ihalelere tabii tutulmaktadýr. %50-60 kýrýmlarla
memurun þahsiyeti ile oynanmakta ve bu
kesimin hoþnutsuzluðu her gün biraz daha
artmaktadýr. Öðretmenlere verilen “EÐÝTÝME
HAZIRLIK ÖDENEÐÝ” bu kesime de belli oran
dahilinde verilmelidir. Böylece bu insanlar
giyecek ihalelerinin anlamsýz rekabetinden ve
esnafla yüz göz olmaktan kurtarýlmalýdýr.
Saygýlarýmýzla.
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enel Baþkan Ýsmail Koncuk 7 Haziran
2008 Cumartesi günü Eskiþehir Þubemizin satýn alýnan yeni hizmet binasýnýn
açýlýþýný yaptý.
Açýlýþta Genel Baþkana genel Mali
Sekreter Seyit Ali Kaplan, Genel Eðitim ve
Sosyal Ýþler Sekreteri Cengiz Kocakaplan ve
Genel Mevzuat ve Toplu Görüþme Sekreteri
Musa Akkaþ eþlik ettiler. Ayrýca Kütahya,
Afyonkarahisar, Bilecik ve Yozgat þube
baþkanlarý ile Yerköy Belediye Baþkaný Ferhat
Yýlmaz, Odunpazarý Belediye Baþkaný Burhan
Sakallý, MHP Ýl Baþkaný Hayri Önder, Türk
Ocaðý Þube Baþkaný Nedim Ünal, Eskiþehir'deki iþçi ve memur sendikalarý temsilcileriyle kalabalýk bir üye topluluðu açýlýþta hazýr
bulundular. Þube Baþkaný Þükrü Erkoca ve
Genel Baþkan Ýsmail Koncuk'un birer konuþma yaptýðý açýlýþ töreninde yapýlan halk oyunlarý gösterileri katýlýmcýlar tarafýndan beðeniyle izlendi.

T

ürk Eðitim-Sen Çan Temsilciliðinin
düzenlemiþ olduðu 8. geleneksel mangal
þöleni Hacýlar altý çýnarlýðý mevkiinde
yapýldý. Þölene Türk Eðitim-Sen Genel Merkez
yönetiminden Genel Mevzuat ve Toplu Görüþme
Sekreteri Musa AKKAÞ, Biga, Yenice, Bayramiç
sendika ilçe temsilcileri ve Çanakkale Türk
Eðitim-Sen þube yönetimi, Eðitim-Sen Çan
Temsilcisi Ýsmail Özen, oldukça kalabalýk sayýda
eðitim çalýþanlarý eþ ve çocuklarýyla katýlmýþtýr.
Törende Türk Eðitim-Sen Çan Temsilcisi Mustafa
ENGÝN, Türk Eðitim-Sen Genel Toplu Görüþme
ve Mevzuat Sekreteri Musa AKKAÞ birer
konuþma yapmýþtýr. Tören sonunda Türk EðitimSen Çan Temsilciliði tarafýndan hazýrlanan
hediyeler Musa AKKAÞ'a Ýlçe Milli Eðitim
Müdürü Osman ÖZKAN tarafýndan verildi.
Ayrýca Genel Mevzuat ve Toplu Görüþme
Sekreteri Musa AKKAÞ tarafýndan 10 yýldýr
sendikamýza emek veren Türk Eðitim-Sen Çan
Temsilciliði yönetim kurulu üyelerine teþekkür
belgesi verildi.

DEVREK TEMSÝLÝÐÝ FUTBOL TURNUVASI DÜZENLEDÝ

D

evrek Ýlçe Temsilciði tarafýndan futbol turnuvasý düzenlendi. Türk Eðitim Sen üyesi Devrek
Lisesi memurlarýndan merhum “Sebahattin ARABACI” anýsýna 2. si düzenlenen futbol
turnuvasýna ilgi ve katýlým büyük oldu. Devrek ilçesindeki okullarýn hemen hemen tamamý
ile komþu ilçelerden okullar ve Devrek Türk Saðlýk Sen takýmý ile birlikte 18 takýmýnýn mücadelesi
14 Nisan 2008 – 27 Mayýs 2008 Tarihleri arasýnda devam etti.
Baþtan sona büyük bir çekiþme ve heyecan içinde geçen turnuvanýn final maçlarý
sonucunda Gökçebey- Namazgah ÝÖO birinci, Eðerci ÝÖO ikinci, Ýstiklal ÝÖO üçüncü ve Karþýyaka
100. Yýl ÝÖO dördüncü oldular. Turnuvada dereceye girenlerin ödüllerini Eðerci Belediye Baþkaný
Recep CÝVELEK ve Devrek Türk Eðitim Sen Temsilcisi Cemalettin YÜCEER birlikte verdiler.

TÜRK EÐÝTÝM SEN'LÝ BAYANLAR
DOYASIYA EÐLENDÝ

T

ürk Eðitim Sen Bolu Þubesi'nin düzenlediði Bahar Çayý'nda bayan
üyeler gönüllerince eðlenip bir yýlýn yorgunluðunu attýlar.
Türk Eðitim Sen Bolu Þubesi'nin düzenlediði ikinci Bahar Çayý'na
katýlýmýn oldukça fazla olduðu gözlemlendi. Açýlýþ konuþmasýný yapan Kadýn
Komisyonu Baþkaný Hayriye YAVUZ, misafirlere hoþ geldiniz diyerek
programý sundu. Canlý müzik eþliðinde istedikleri gibi eðlenip yýlýn
yorgunluðunu atmalarýný istedi.
Daha sonra Þube Baþkaný Fikret BAÞAR günün anlamýný belirten
konuþmasýnda; dünyada kadýn olmanýn, Türkiye'de kadýn olmanýn ve anne
olmanýn zorluklarýna deðindi. Baþar konuþmasýnda; “Çalýþan kadýn olmak
dünyada zor ama Türkiye de çalýþan kadýn olmak çok daha zor. Çünkü çalýþan
her bayan, eþinin yaptýðý iþi yapýyor, artý olarak çalýþmayan ev hanýmýnýn da bir
gün içinde yaptýðý iþleri yapýyor.” dedi. Daha sonra anne olmanýn zorluklarýna
da deðinen Baþkan BAÞAR, “Tüm bulardan dolayý istedik ki çorbada bizimde
tuzumuz olsun. Bir yýlýn yorgunluðunu atmanýza yardýmcý olmasý için bu
etkinliði düzenledik.” diyerek konuþmasýný tamamladý.
Canlý müzik eþliðinde Türk Eðitim Sen'li bayanlar doyasýya
eðlendiler.
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BARTIN'DA
PÝKNÝK ÞÖLENÝ

B

artýn Þube Baþkanlýðý tarafýndan bu yýl üçüncüsü düzenlenen piknik þölenine Genel Baþkan
Ýsmail Koncuk ve Genel Eðitim ve Sosyal Ýþler Sekreteri Cengiz Kocakaplan da katýldýlar.
Piknikte ilk olarak þube baþkaný YahyaYILDIZ bir konuþma yaptý. YILDIZ konuþmasýnda;
Türk Eðitim Sen'in her geçen üye sayýsý artýrdýðýný belirterek, bu çalýþmalarýn bundan sonra da
devam edeceðini ifade etti. Daha sonra bir dönem Bartýn Þube Baþkanlýðý yapan ve 2-3 Þubat 2008
tarihinde yapýlan Merkez Genel Kurulunda Genel Eðitim ve Sosyal Ýþler Sekreterliðine seçilen
Cengiz KOCAKAPLAN ve Genel Baþkaný Ýsmail KONCUK birer konuþma yapyýlar. Koncuk
konuþmasýnda þunlarý söyledi; “Türk Eðitim Sen üç yýldýr yetkili sendika oluyor. Bundan sonra üye
sayýmýzý 250-300 bine çýkarmayý istiyoruz. Siyasi iktidarlar gelip geçicidir. Biz siyasi iktidarlarýn
önünde takla atmak için sendikacýlýk yapmýyoruz. Bize güvenen eðitim çalýþanlarýna þunu taahhüt
ediyoruz. Tüm kamu çalýþanlarýnýn hayat içerisinde daha þahsiyetli, huzurlu ve mutlu yaþamýný
temin etmek için mücadelemizi ortaya koyacaðýz.” KONCUK konuþmasýnda vali Ýsa KÜÇÜK'ü de
eleþtirerek, “Bartýn'ýn ilçelerinde Türk Eðitim Sen'e baðlý üyelere ceza kesildi. Türk Eðitim-Sen'e
baðlý üyelerin cezasý onaylanmýþ ama diðer sendika üyelerininki onaylanmamýþ, inanýyoruz ki,
sayýn vali Ýsa Küçük yaptýðý bu yanlýþtan mutlaka dönecektir.” ifadelerini kullandý. Konuþmalarýn
ardýndan Kumluca'da 1994 yýlýnda Mardin'in Savur ilçesinde þehit olan Bartýn'lý öðretmen Erol
Ercan'ý kardeþine genel baþkan Ýsmail Koncuk tarafýndan plaket verildi. Daha sonra Türk EðitimSen Þube Baþkaný Yahya yýldýz tarafýndan Genel Baþkan Ýsmail Koncuk'a tel kýrmadan yapýlan Türk
bayraðýný hediye ederken, Genel Eðitim ve Sosyal Ýþler Sekreteri Cengiz Kocakaplan'a resminin
bulunduðu tablo hediyesi verdi.

ÇAMARDI'DA BÝRLÝK VE DAYANIÞMA YEMEÐÝ

Ç

amardý Ýlçe Temsilciliðimizin organize ettiði Birlik ve Dayanýþma yemeði, üyelerimizin katýlýmý
ile DokuzgözAlabalýk Tesislerinde gerçekleþtirildi.

Yemekte bir konuþma yapan Türk Eðitim-Sen Niðde Þube Baþkaný Ýhsan UÐRAÞ; "Zulüm
payidar olmaz. Allah zulüme ve zalimlere süre tanýmaz. Son zamanlarda sendikamýza karþý yapýlan
saldýrýlar ve üyelerimize yapýlan baský ve tehditlerin elbet gün gelip hesabý sorulacaktýr. Türk Eðitim-Sen
bütün üyelerinin arkasýndadýr ve destekçisidir. Hiç kimseden korkumuz yoktur. Baskýlar, tehditler ve
hatta þantajlar Türk Eðitim-Sen üyelerini yýldýramaz. Bu zor ve sýkýntýlý günlerde omurgalý ve dik duruþu
ile Türk Eðitim-Sen'li kimliðini gurur ve þuurla taþýyan tüm üyelerimize teþekkür ediyorum. " diye
konuþtu. Türk Eðitim-Sen Çamardý Ýlçe Temsilcisi Sami AKÜN ve ÝLKSAN seçimlerini kazanan
Çamardý ÝLKSAN Adayý Mutlu ÞAHÝN'e, Çamardý Ýlçemizdeki tüm üyelerimizi temsilen Þube Baþkaný
Ýhsan UÐRAÞ tarafýndan Teþekkür belgesi verildi.

GEDÝZ TEMSÝLCÝLÝÐÝMÝZDEN
VEFA ÖRNEÐÝ

G

ediz Ýlçemiz sosyal faaliyetlerine bir
yenisini daha ekledi. Emekli olan ve tayini
baþka illere çýkan üyelerimize, Kütahya
Þube baþkaný Mehmet KARABEKÝR ve yönetim
kurulu üyeleri,Ýlçe kaymakamý ile Ýlçe milli eðitim
müdürünün de katýldýðý davette plaketleri
verildi.Anýlarýn tazelendiði,duygulu anlarýn
yaþandýðý törende; Türk Eðitim-Sen üyelerinin
Gediz ilçemizde eðitime yeptýklarý katkýlar
anlatýldý. Emekliye ayrýlan ve tayin olan üyelerde
sendikamýzýn düzenlediði plaketleri alýrken
yaptýklarý konuþmalarda; Türk Eðitim-Sen'li
olmanýn ayrýcalýðýný birkez daha yaþatan ilçe
temsilcimiz Necati AKGÜN ve yönetimine
teþekkür ettiler.

KIRIKKALE’DE GELENEKSEL
PÝKNÝK ÞÖLENÝ

K

ýrýkkale Þubesince geleneksel olarak
düzenlenen Piknik Þöleni Celal Bayar
Parký Ýzci Evi bölgesinde yapýldý. Çok
Sayýda eðitimcinin aileleri ile birlikte katýldýðý
þölende bütün bir eðitim yýlýnýn yorgunluðunu atan
eðitimciler güzel bir gün geçirdiler. Piknik
þölenine Kýrýkkale Belediye Baþkaný Adýna
Baþkan Yardýmcýsý Ali DANIÞ, MHP il Baþkaný
S.Ahmet GÖÇER ve yönetimi, il Milli Eðitim
Müdür Yardýmcýlarý Haydar YURDAKUL ve Nusret KILIÇ'da katýldýlar. Þölen ile ilgili bir açýklama
yapan Þube Baþkaný M.Yaþar ÞAHÝNDOÐAN, üyeler arasýnda tanýþma ve kaynaþma amacýyla bu þöleni
düzenlediklerini ayný zamanda yetkili sendika olmalarýný da kutladýklarýný söyleyerek, iþ yeri yetkili
sendika olmalarýný saðlayan temsilcilerine ve üyelerine teþekkür ettiðini söyledi. Piknik þöleninde
üyelere sendika tarafýndan pilav, döner ayran ikram edilirken, Çay-Kur da piknik alanýna stant açarak
pikniðe katýlanlara çay ikram etti. Müdür Yardýmcýlarý Haydar YURDAKUL ve Nusret KILIÇ'da
katýldýlar.
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KARAMAN'DA KONFERANS
02.05.2008 tarihinde Dr. Ramazan Kaðan Kurt'un Karaman ilinde vermiþ olduðu ''BÜYÜK
ORTADOÐU PROJESÝ EVANJELÝZM VE TÜRKÝYE'' konulu konferans büyük ilgi gördü.
Büyük ilgiyle izlenen konferansta Dr. Kurt, ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar hakkýnda
sendika üyelerini ve katýlýmcýlarý aydýnlattý. Çok sayýda katýlýmcýnýn sorularýný cevaplayarak
ülkemize sahip çýkmamýz gerektiðini ve oynanan oyunlara karþý son derece dikkatli olmamýz
gerektiðini vurgulayan Kurt, bu anlamda eðitimcilere de büyük görev düþtüðünü ifade etti.

VOLEYBOL TURNUVASI SONA ERDÝ

T

ürk Eðitim-Sen Kayseri 1 No'lu Þube Baþkanlýðý tarafýndan 03/05/2008-05/06/2008
tarihleri arasýnda düzenlenen “Voleybol Turnuvasý” sona erdi.
Büyük bir çekiþme içerisinde geçen maçlar sonunda finalde Erkilet General Emir Ý.Ö.O. 'nu
3-1 yenen Sümer Ý.Ö.O. þampiyon oldu. 3.lüðü ise Sadiye Nuhoðlu Ý.Ö.O.'nu 3-1 yenen Atatürk
Lisesi kazandý. Þube Baþkaný Ali BENLÝ, turnuvanýn sonunda yaptýðý açýklamada katýlan bütün
takýmlara teþekkür ederek, daha geniþ katýlýmla bu organizasyonu geleneksel hale getirmeyi
düþündüklerini ifade etti. Sümer Ý.Ö.O.'na 1.lik ödülü Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi ve Türk
Eðitim-Sen Kayseri 1 No'lu Þube Baþkaný Ali BENLÝ, Erkilet General Emir Ý.Ö.O. 2.lik ödülün
Türk Büro-Sen Þube Baþkaný Muammer ÖNER, Atatürk Lisesi'ne 3.lük ödülü Türk Haber-Sen
Þube Baþkaný Hüseyin ULU tarafýndan verildi. Katýlan bütün takýmlara turnuvanýn hatýrasý
olarak Türk Eðitim-Sen Kayseri Þubesi yöneticileri tarafýndan þilt takdim edildi.

KOZAN TEMSÝLCÝLÝÐÝ

B

üyük bir seyirci ve taraftarýn katýlýmý ile coþkulu bir þekilde geçen Geleneksel 7.
Halý saha futbol turnuvasýna 17 okul takýmýnda 186 oyuncu,17 takým temsilcisi,
Teknik ve Tertip komitelerinde 56 üye ile yaklaþýk 260 Milli Eðitim çalýþaný
görev almýþtýr. Grup ve eleme þeklinde programlanan turnuvada 36.(Final) maç sonunda
21.05.2008 tarihinde Kozan Ahmet Cevdet Çamurdan Ýlköðretim Okulu þampiyon
olmuþtur.
Turnuvaya katýlan Türkiye Kamu Sen Adana Ýl Temsilcisi Kamil KÖSE ise, Türk
Eðitim Sen sadece ekonomik konularda deðil sosyal, kültürel ve sportif konularda da
faaliyetlerini yürütmektedir. Büyük bir coþku içinde geçen Kozan Temsilciliðimizin
geleneksel hale gelmiþ olan bu faaliyetinde emeði geçen bütün arkadaþlarýma ve katýlan
protokole teþekkür ederek, Kozanda Milli Eðitime ve futbola katkýsý olan Kozanlý
Ýþadamý Yusuf BAYSAL ve Tamer EDEM'e plaketlerini, þampiyon takýma kupasýný
vermiþtir.

DÜZÝÇÝ
TEMSÝLCÝLÝÐÝ

T

ürk Eðitim-Sen Düziçi Temsilciliði,
üyelerini tanýþtýrmak ve kaynaþtýrmak
amacýyla 19.06.2008 tarihinde Bizim
Sofra’da üyelerine kahvaltý verdi. Kahvaltýya
Türk Eðitim-Sen üyeleri aileleriyle birlikte
katýldýlar. Kahvaltýsýný yapan üyelere üyelerin
ekonomik hayatýna bir nebze olsun katký
amacýyla Ýþyerleriyle yapýlmýþ olan indirim
sözleþmeleri listesi ve Osmaniye Þubesi Yönetim Kurulu Üyelerinin isimlerinin ve telefonlarýnýn yer aldýðý kartlar verildi.
Kahvaltý ile ilgili düþüncelerini üyelerle
paylaþan Türk Eðitim-Sen Düziçi Temsilcisi
Ahmet KIRAÇ 'Bugün ayný zamanda Türk
Eðitim-Senin kuruluþunun 16.yýldönümüdür.
Ýstedik ki üyelerimizi hem sendikamýzýn yýldönümünde hem sona eren eðitim-öðretim yýlý
sonunda sabah kahvaltýsýnda bir araya getirerek
onlarýn tanýþmasýna ve kaynaþmasýna katkýda
bulunalým. Birlik ve beraberliðimizi perçinleþtirelim, üyelerimiz güçlerinin farkýna varsýnlar
istedik.Türk Eðitim-Senin onurlu, alný açýk baþý
dik,duruþu net olan bir sendikanýn üyeleriyiz.
Sendikamýz kurulduðundan bu yana gittikçe
güçlenmiþ ve ülkemizde sendikacýlýk kültürünün
oluþmasýna ciddi katkýlar yapmýþtýr. Özellikle
verdiði hukuki mücadelelerle eðitim çalýþanlarýnýn takdirini kazanmýþtýr. Bu verilen desteðin
sonucu olarak 2006 yýlýndan beri açýk ara yetkili
sendika olmuþtur. Bu nedenle bu sendikaya üye
olarak destek veren tüm üyelerimize teþekkür
ederiz.” Þeklinde konuþtu.
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Kütahya Þubemiz
Geleneksel Anasultan Pikniði’nin
ikincisini düzenledi.

T

ürk Eðitim –Sen Kütahya Þubesi'nin düzenlemiþ olduðu “Geleneksel Anasultan Pikniði”
22/06/2008 Tarihinde Kütahya'nýn güzide piknik alanlarýndan Anasultan'da yapýldý.
Okullarýn kapanmasýnýn ardýndan düzenlenen bu piknik
eðitim çalýþanlarýnýn
yorgunluklarýný atmalarý için de bir fýrsat oldu. Aileleriyle birlikte piknik alanýný dolduran
eðitimciler, doyasýya eðlendiler. Kütahya þubemiz tarafýndan sunulan ikramlardan sonra yapýlan
hoþ sohbetlerle, gönüllerini dolduran eðitim camiasý harika bir gün geçirmenin mutluluðunu
yaþadý.
Pikniðe Genel Mali Ýþler Sekreteri Seyit Ali KAPLAN da katýldý. Seyit Ali KAPLAN'ýn
pikniðe katýlan aileleri tek tek ziyaret ederek onlarýn hal ve hatýrlarýný sormasý oldukça
memnuniyet yarattý. Katýlýmcýlar Bir kez daha Türk Eðitim-Sen'li olmanýn haklý gururunu
yaþadýlar.

120 YTL YE ANCAK BU KADAR

Y

ardýmcý hizmetliler sýnýfýna yapýlan 120 YTL'lik giyim- kuþam yardýmý ile ilgili Türk EðitimSen Kayseri 2 No'lu Þube'den tepki geldi. Türk Eðitim- Sen üyeleri Kayseri Kiçikapý Mahallesi
bitpazarýnda bir araya gelerek bu durumu protesto ettiler. Burada bir açýklama yapan Þube
Baþkaný Ali Ýhsan Öztürk “Hükümet bu yýl Yardýmcý Hizmetler sýnýfýnda çalýþanlara giyim- kuþam
yardýmý olarak 120 YTL veriyor. Bu para ile ancak bitpazarýndan giyinilebilir. Bu rakamý belirleyenlerin
çarþý pazar fiyatlarýndan herhalde haberleri yok. Bu rakama giyim kuþam bir yana ancak kalitesi düþük
bir tek ceket zor alýnabilir. Bu miktarý belirleyenlere sormak lazým ayaðýnýzdaki giydiðiniz isimlerinizin
yazýlý olduðu çoraplara kaç lira ödüyorsunuz? Bu para ile ancak o çoraplarýn teki alýnabilir. Buradan
yetkililere çaðrýda bulunuyoruz. Lütfen insanlarla alay etmeyiniz. Bu miktarý derhal günümüz gerçekleri
ile örtüþür hale getiriniz.” Dedi. Öztürk, Açýklamadan sonra 120 YTL vererek iki pantolon ve iki ceket
aldý.

SAHARA ÞENLÝKLERÝ

T

ürk Eðitim-Sen Artvin Þubesi'nin Þavþat Ýlçe Temsilciliði ile birlikte düzenlediði
Gelenek-sel Sahara Þenlikleri'nin ikincisi 01.06.2008 Pazar günü gerçekleþtirildi.
Organizasyon eði-tim çalýþanlarý tarafýndan büyük ilgi gördü. Þenliklere Arhavi,
Borçka, Yusufeli, Þavþat veArtvin merkezden çok sayýda Türk Eðitim-Sen üyesi katýldý.
Þenlikler gün boyunca doðal yayla ortamýnda devam etti. Katýlýmcýlar Ladin, köknar ve çam
ormanlarýnýn bol oksijeni altýnda doða yürüyüþü yaparak soðuk su içtiler. Þenliklerle ilgili olarak
Türk Eðitim-Sen Artvin Þube Baþkaný sayýn Nizamettin Torun bir konuþma yaparak
organizasyonda emeði geçenlere ve katýlýmcýlara teþekkür etti.

MUDANYA KÖRFEZ TURU

B

ursa Türk Eðitim-Sen 1 No'lu Þube tara-fýndan 7.si düzenlenen
Geleneksel Mudanya Körfez turu büyük bir katýlýmla gerçekleþtirildi.
Þubenin kuruluþ tarihi olan 24 Haziran'da yapýlan tekne turunda Þube
baþkaný Kazým Sarnýk bir konuþma yaparak, Sahip olduðu sorumlu
sendikacýlýk anlayýþý gereði yalnýz ücret sendikacýlýðý yapmadýklarýný, bu
gezinin de bunun göstergelerinden biri olduðunu, burada bulunan herkesin
desteðinin kendilerine güç kattýðýný ve bu güç sayesinde Bursa'da ve Türkiye'de eðitim kolunda yetkili ve etkili tek sendika olduklarýný dile getirerek
tüm katýlýmcýlara te-þekkür etti. Üyelerin eþ ve çocuklarýyla birlikte katýldýðý
tekne turu müzik eþliðinde coþkuya dönerken rehber öðretmen Niyazi Kaya
da tur boyu yaptýðý sunuculukla geziye renk kattý. Tekne turu Armutlu'da 1
saat yemek molasý verilmesinin ardýndan Mudanya'da son buldu.
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YÖNETÝCÝ ATAMALARINDA
YAÞANAN OLUMSUZLUKLAR GÝDERÝLMELÝDÝR

Y

önetici atamalarýnda yaþanan kargaþaya son verilmesi için, Milli Eðitim Bakanlýðýna 03.06.2008 tarih ve
GMT.130.00/429 sayýlý yazý yazdýk.
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TÜRK EÐÝTÝM-SEN 18
DOÐUM

1) Adana 1 Nolu Þube üyelerinden ÝlkerHanife GÜÇTEKÝN'in çocuðu
olmuþtur.
2) Antalya 1 Nolu Þube üyelerinden
Ýsmail-Remziye YAÐCI'nýn çocuðu
olmuþtur.
3) Amasya Þubesi üyelerinden Ferudun
AYHAN ' ýn bir torunu dünyaya
gelmiþtir.
4) Amasya Þubesi üyelerinden ErdalFatma ÞAFAK 'ýn torunlarý dünyaya
gelmiþtir.
5) Amasya Þubesi üyelerinden Elif Derviþ GÜMÜÞGERDAN çiftinin bir
erkek çocuklarý dünyaya gelmiþtir.
6) Antalya 1 Nolu Þube üyelerinden Akif
YILMAZ'ýn çocuðu olmuþtur.
7) Antalya 2 No'lu Þube Üyelerinden
Funda UTKU’nun kýzý olmuþtur.
8) Antalya 2 Nolu Þube üyelerinden
Kýlýçaslan ÖCAL'ýn çocuðu olmuþtur.
9) Antalya 2 Nolu Þube üyelerinden
Leyla-Uður EREL'in çocuðu olmuþtur.
10) Aydýn Þube üyelerinden Yusuf-Feray
KARAKUÞ'un çocuðu olmuþtur.
11) Aydýn Þube üyelerinden Necla
COÞKUN'un çocuðu olmuþtur
12) Aydýn Þube üyelerinden Sevgi
ÇOBAN'ýn çocuðu olmuþtur.
13) Çankýrý Þube üyelerinden Ayhan
KÖRÇOBAN'ýn çocuðu olmuþtur.
14) Ýstanbul 1 No’lu Þube üyelerinden
Atalay PEHLÝVAN’ýn çocuðu
olmuþtur.
15) Karaman Þube üyelerinden Osman
PEKÞEN'in çocuðu olmuþtur.
16) Karaman Þube üyelerinden MedihaErtan ARICI'nýn çocuðu olmuþtur.
17) Karaman Þube üyelerinden Mustafa
TRAÞ'ýn çocuðu olmuþtur.
18) Kayseri 2 Nolu Þube üyelerinden
Efrail DÖKMEN'in çocuðu olmuþtur.
19) Kýrýkkale Þube üyelerinden ÜmmüCemalettin ÜSTÜNOL'un çocuðu
olmuþtur.
20) Kýrýkkale Þubesi üyelerinden Fatih
SEVÝM'in bir kýz çocuðu dünyaya
gelmiþtir.
21) Konya 1 Nolu Þube üyelerinden
Gökhan-Habibe TUTAL'ýn çocuðu
olmuþtur.
22) Konya 1 Nolu Þube üyelerinden Tekin
AYDIN'ýn çocuðu olmuþtur.
23) Konya 1 Nolu Þube üyelerinden Halil
CÜLÜ'nün çocuðu olmuþtur.
24) Konya 1 Nolu Þube üyelerinden Fatma
Gökçen ERATÝK'in çocuðu olmuþtur.
25) Kütahya Tavþanlý ilçemizden Üyemiz
Ahmet URFALI'nýn torunu olmuþtur.
26) Mersin 2 Nolu Þube üyelerinden
Yusuf-Seda KARAKULAK'ýn çocuðu
olmuþtur.
27) Mersin 2 Nolu Þube üyelerinden
Mehmet-Gülsen ÇAÐLAR'ýn çocuðu
olmuþtur.
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28) Mersin 2 Nolu Þube üyelerinden
Rüstem ÇÝLO'nun çocuðu olmuþtur.
29) Nevþehir Þube üyelerinden Ali-Sema
ÇAKIRBAÞ'ýn çocuðu olmuþtur.
30) Nevþehir Þube üyelerinden Denetleme
Kurulu Baþkaný Ali KARAASLAN'ýn
çocuðu olmuþtur.
31) Sinop Þube üyelerinden Mesut KUÞ'un
çocuðu olmuþtur.
32) Sinop Þube üyelerinden Yusuf
DEMÝR'in çocuðu olmuþtur.
33) Sinop Þube üyelerinden Fatih
ARSLAN'ýn çocuðu olmuþtur.
34) Sinop Þube üyelerinden Onur CAN'ýn
kýzý olmuþtur.
35) Sivas Þube Üyelerinden Þenay-Serdar
ÞAHÝN'in çocuðu olmuþtur.
36) Trabzon 1 Þube üyelerinden Soner
Turan KAYAPINAR'ýn çocuðu
olmuþtur.
37) Trabzon 1 Þube üyelerinden Halil
ÇANGAR'ýn çocuðu olmuþtur.
38) Trabzon Þube üyelerinden
Numan TUNCER‘in çocuðu olmuþtur.
EVLÝLÝK

1) Adana 1 Nolu þube üyelerinden
Sebahattin MAHSENOÐLU'nun oðlu
evlenmiþtir.
2) Adana 1 Nolu Þube üyelerinden Cemil
BAHCIVAN'ýn oðlu evlenmiþtir.
3) Adana 1 Nolu Þube üyelerinden Hakan
ATAY evlenmiþtir.
4) Adana 1 Nolu Þube üyelerinden
Abdullah AYDIN'ýn oðlu evlenmiþtir.
5) Adana 1 Nolu Þube üyelerinden
Abdullah AYDIN'ýn oðlu evlenmiþtir.
6) Adana 1 Nolu Þube üyelerinden Soner
CURA evlenmiþtir.
7) Adana 1 Nolu Þube üyelerinden
Mustafa DÜNDAR'ýn oðlu evlenmiþtir.
8) Adana 1 Nolu Þube üyelerinden Erkan
AKSAY evlenmiþtir.
9) Adana 1 Nolu Þube üyelerinden Ayten
GENÇLER'in kýzý evlenmiþtir.
10) Amasya Þubesi üyelerinden Ferudun
AYHAN' ýn kýzý evlenmiþtir.
11) Amasya Þubesi üyelerinden Mahmut
BÝLGEN evlenmiþtir.,
10) Antalya 1 Nolu Þube Disiplin Kurulu
Üyemiz Ebru AÐBULUT evlenmiþtir.
11) Antalya 1 Nolu Þube üyelerinden
Aynur ÜTÜK-Uður CEYLAN
evlenmiþtir.
12) Antalya 2 Nolu Þube üyelerinden
Mehmet KAZAN evlenmiþtir.
13) Antalya 2 Nolu Þube üyelerinden
Hacer KARGI evlenmiþtir.
14) Antalya 2 Nolu Þube üyelerinden
Hilkat SOYALTAY'ýn kýzý evlenmiþtir.
15) Kayseri 2 Nolu Þube üyelerinden
Hüseyin-Necla ÇARKIT'ýn kýzý
evlenmiþtir.
16) Kayseri 2 Nolu Þube üyelerinden
Sucettin YILMAZ'ýn oðlu evlenmiþtir.
17) Kýrýkkale Þube üyelerinden Mustafa
KUZUCU'nun kýzý evlenmiþtir.
18) Kýrýkkale Þube üyelerinden Gazi
AKDOÐAN'ýn kýzý evlenmiþtir.
19) Kýrýkkale Þube üyelerinden Necat
KARACA'nýn oðlu evlenmiþtir.
20) Kýrýkkale Þube üyelerinden Tenasüp
PALABIYIK'ýn oðlu sünnet olmuþtur.

21) Kýrýkklae Þube üyelerinden Ýsmail
DENÝZ'in kýzý evlenmiþtir.
22) Kýrýkkale Þube üyelerinden Yunus
YALÇINKAYA'nýn kýzý evlenmiþtir.
23) Kýrýkkale Þube üyelerinden Nurettin
AVAN'ýn kýzý evlenmiþtir.
24) Kýrýkkale Þube üyelerinden Gazi
Mustafa TOSUN evlenmiþtir.
25) Kýrýkkale Þube üyelerinden Serap
KELEÞ'in kýzý evlenmiþtir.
26) Kýrýkkale Þube üyelerinden Haydar
DEMÝREL'in kýzý evlenmiþtir.
27) Kýrýkkale Þube üyelerinden Yusuf
VERGÝLÝ'nin kýzý evlenmiþtir.
28) Kýrýkkale Þube üyelerinden Bekir
ÖZTÜRK'ün kýzý evlenmiþtir.
29) Kýrýkkale Þube üyelerinden Adem
YAÞAR'ýn kýzý evlenmiþtir.
30) Kýrýkkale Þube üyelerinden Ýsa
TURGUT'un kýzý evlenmiþtir.
31) Sivas Þube eski Teþkilatlandýrma
Sekreteri Mehmet ORHANLI'nýn oðlu
evlenmiþtir.
32) Sivas Þube üst kurul delegesi Halil
TEMÝZ'in kýzý evlenmiþtir.
33) Sivas Þube üyelerinden Abdullah
YÝÐÝTSOY'un kýzý evlenmiþtir.
34) Sivas Þube üyelerinden Fatma Özlem
YALMAN evlenmiþtir.
35) Sivas Þube üyelerinden Esra
GÜVERÇÝN evlenmiþtir.
36) Sivas Þube üyelerinden Faruk
DOÐAN evlenmiþtir.
VEFAT

1) Adana 1 Nolu Þube üyelerinden
Hasan YILDIZ'ýn kayýnbabasý vefat
etmiþtir.
vefat etmiþtir.
2) Adana 1 Nolu Þube üyelerinden
Mustafa Kemal ANAYURTTAN'ýn
annesi vefat etmiþtir.
3) Adana 1 Nolu Þube üyelerinden
Fettah ARSLAN'ýn babasý vefat
etmiþtir.
4) Adana 1 Nolu Þube üyelerinden
Osman UYANIK'ýn babasý vefat
etmiþtir.
5) Adana 1 Nolu Þube üyelerinden
Hamdi DURAN'ýn annesi vefat
etmiþtir.
6) Amasya Þubesi üyelerinden Þaban
Paskap vefat etmiþtir.
7) Amasya Þubesi üyelerinden Adem
SEMÝZ' in teyzesi vefat etmiþtir.
8) Amasya Þubesi üyelerinden Metin
GÜLGEN in babasý vefat etmiþtir.
9) Amasya Þubesi üyelerinden Müjdat
BOÐAZLI'nýn anneannesi
vefat etmiþtir.
10) Amasya Þubesi üyelerinden Yahya
ÖZSOY'un aðabeyisi vefat etmiþtir.
11) Ankara 2 Nolu Þube üyelerinden
Resmiye BORA vefat etmiþtir.
12) Ankara 2 Nolu Þube üyelerinden
Ergun KARAKAPICI ve Erdal
KARAKAPICI'nýn babasý vefat
etmiþtir.
13) Ankara 2 Nolu Þube üyelerinden
Rýfat ÇAMKERTEN'in babasý vefat
etmiþtir.
14) Ankara 2 Nolu Þube üyelerinden
Ayþe-Yusuf ÞAHÝNER'in oðlu vefat
etmiþtir.
15) Ankara 2 Nolu Þube üyelerinden
Doðan ÝLHAN'ýn babasý vefat
etmiþtir.

TEMMUZ 2008
TÜRKÝYE KAMU-SEN

Türkiye Eðitim, Öðretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalýþanlarý Sendikasý Genel Merkezi Aylýk Yayýn Organý

16) Antalya 1 Nolu Þube üyelerinden
Süleyman ÖGER'in babasý vefat
etmiþtir.
17) Antalya 1 Nolu Þube üyelerinden
Halil ALKAN'ýn annesi vefat
etmiþtir.
18) Antalya 1 Nolu Þube üyelerinden
Ramazan ESEMEN'in babasý vefat
etmiþtir.
19) Antalya 1 Nolu Þube üyelerinden
Fatmana ÇELEN'in kayýnvalidesi
vefat etmiþtir.
20) Antalya 1 Nolu Þube üyelerinden
Hakký ÖZER'in annesi vefat etmiþtir.
21) Antalya 1 Nolu Þube üyelerinden
Metin DALAMAN ve Ceyda
TAÞKINÖZ'ün dedeleri vefat
etmiþtir.
22) Çankýrý Þube üyelerinden Bayram
KARADENÝZ'in annesi vefat
etmiþtir.
23) Çankýrý Þube üyelerinden Þerafettin
ÇELÝK'in annesi vefat etmiþtir.
24) Isparta Þube üyelerinden Yunus
KAYA vefat etmiþtir.
25) Ýzmir 3 Nolu Þube üyelerinden Oðuz
ÖZGÜN'ün babasý vefat etmiþtir.
26) Ýzmir 3 Nolu Þube üyelerinden Birol
ÖZKAN'ýn babasý vefat etmiþtir.
27) Karaman Þube Eðitim ve Sosyal
Ýþler Sekreteri Özgür ÖZKAN'ýn
amcasý vefat etmiþtir.
28) Karaman Þube üyelerinden
Muharrem KERBALI'nýn amcasý
vefat etmiþtir.
29) Karaman Þube üyelerinden Halis
MUTLU'nun kayýnvalidesi vefat
etmiþtir.
30) Kars Þube üyelerinden Ferruh
MUTLUER'in babasý vefat etmiþtir.
31) Kayseri 1 Nolu Þube üyelerinden
Harun ÇAKIR'ýn kayýnbiraderi vefat
etmiþtir.
32) Kayseri 1 Nolu Þube üyelerinden
Mustafa ENGÜR'ün kayýnpederi
vefat etmiþtir.
33) Kayseri 1 Nolu Þube üyelerinden
Gökhan BAÐCI'nýn babasý vefat
etmiþtir.
34) Kayseri 1 Nolu Þube Denetleme
Kurulu üyesi Gani KARS'ýn babasý
vefat etmiþtir.
35) Kayseri 2 Nolu Þube üyelerinden
Ülkü BAKIR'ýn amcasý vefat
etmiþtir.
36) Kayseri 2 Nolu Þube üyelerinden
Musa KILIÇER'in kayýnvalidesi
vefat etmiþtir.
37) Kayseri 2 Nolu Þube üyelerinden
Esma AYDEMÝR'in annesi vefat
etmiþtir.
38) Kayseri 2 Nolu Þube üyelerinden
Recep KAYA'nýn kayýnvalidesi vefat
etmiþtir.
39) Kayseri 2 Nolu Þube Baþkaný Ali
Ýhsan ÖZTÜRK'ün halasý vefat
etmiþtir.
40) Kayseri 2 Nolu Þube üyelerinden
Doç.Dr.Ayhan ÖZTÜRK'ün abisi
vefat etmiþtir.

41) Kayseri 2 Nolu Þube üyelerinden
Harun GÜNGÖR'ün abisi vefat
etmiþtir.
42) Kýrýkkale Þube üyelerinden Taner
ÖZKAN'ýn annesi vefat etmiþtir.
43) Kýrýkkale Þube üyelerinden Nazmiye
TEKAY'ýn annesi vefat etmiþtir.
44) Kýrýkkale Þube üyelerinden Habip
ULAÞLI'nýn kýzkardeþi vefat
etmiþtir.
45) Konya 1 Nolu Þube üyelerinden
Fadim GÖKDAÐ'ýn kayýnpederi
vefat etmiþtir.
46) Konya 1 Nolu Þube üyelerinden
Halil TÜRKOÐLU'nun babasý vefat
etmiþtir.
47) Kütahya Þube üyelerinden Mehmet
CANAT'ýn annesi vefat etmiþtir.
48) Kütahya Þube üyelerinden Nazmi
ÖNAL'ýn babasý vefat etmiþtir.
49) Kütahya Þube üyelerinden Necati
AKGÜN'ün yengesi vefat etmiþtir.
50) Kütahya Gediz Ýlçemizden ;
Üyemiz Mehmet CANATA'nýn
Annesi vefat etmiþtir.
51) Kütahya Gediz Ýlçemizden;
Üyemiz Nazmi ÖNAL'ýn Babasý
vefat etmiþtir.
52) Kütahya Gediz ilçe temsilcimiz
Necati AKGÜN'ün Yengesi vefat
etmiþtir.
53) Mersin 2 Nolu Þube üyelerinden
Denetleme Kurulu Baþkaný Cengiz
Yusuf KÜPELÝ'nin kayýnvalidesi
vefat etmiþtir.
54) Nevþehir Þube üyelerinden Akif
KARSLIOÐLU'nun amcaoðlu vefat
etmiþtir.
55) Nevþehir Þube üyelerinden Hayri
USLU'nun babasý vefat etmiþtir.
56) Ordu Þube üyelerinden Ahmet
YILMAZ'ýn babasý vefat etmiþtir.
57) Sinop Þube üyelerinden Yüksel
SANDALCI'nýn annesi vefat
etmiþtir.
58) Sinop Þube üyelerinden Mevlüt
CANPOLAT'ýn yengesi vefat
etmiþtir.
59) Sinop Þube üyelerinden Mehmet
BAYAR'ýn amcasýnýn kýzý vefat
etmiþtir.
60) Sinop Þube üyelerinden Hasan
KAHRÝMAN'ýn annesi vefat etmiþtir.
61) Ünye Temsilcimiz Atakan IÞIK'ýn
aðabeyi vefat etmiþtir.
SÜNNET

1) Adana 1 Nolu Þube üyelerinden
Beytullah ÇELEBÝ'nin çocuklarý
sünnet olmuþtur.
2) Adana 1 Nolu Þube üyelerinden
Þükriye ABUT'un çocuðu sünnet
olmuþtur.
3) Amasya Merzifon Temsilciliði Mali
Sekreteri Haluk UZUN'un oðlu sünnet
olmuþtur.
4) Amasya Suluova eski temsilcisi
EmrullahDÝKMEN'in oðlu sünnet
olmuþtur.
5) Antalya 2 Nolu Þube üyelerinden
Mümin DÝNÇ'in çocuðu sünnet
olmuþtur.
6) Antalya 2 Nolu Þube üyelerinden
Hüseyin-Nurþen AYDIN'ýn çocuðu
sünnet olmuþtur.
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7) Antalya 2 Nolu Þube üyelerinden
Þevki MART'ýn çocuðu sünnet
olmuþtur.
8) Aydýn Þube üyelerinden Mustafa
KARAZOR'un çocuðu sünnet
olmuþtur.
9) Aydýn Þube üyelerinden Himmet
ÖZAYDIN'ýn çocuðu sünnet olmuþtur.
10) Aydýn Þube üyelerinden Hidayet
GÖKÇE'nin çocuðu sünnet olmuþtur.
11) Aydýn Þube üyelerinden Mustafa
BÝLGÝN'in çocuðu sünnet olmuþtur.
12) Aydýn Þube üyelerinden Mehmet
ÖZTÜRK'ün çocuðu sünnet olmuþtur.
13) Ýzmir 1 Nolu Þube üyelerinden Ýsmail
ÞÝPBOÐAN'ýn çocuðu sünnet
olmuþtur.
13) Ýzmir 1 Nolu Þube üyelerinden Reþat
METÝN'in çocuðu sünnet olmuþtur.
14) Kýrýkkale Þube üyelerinden DemetTayfun ÇELÝK'in çocuðu sünnet
olmuþtur.
15) Kýrýkkale Þube üyelerinden Gökhan
BAHADIR'ýn oðlu sünnet olmuþtur.
16) Kayseri 2 Nolu Þube üyelerinden
Ayhan TÜMER'in çocuðu sünnet
olmuþtur.
17) Kayseri 2 Nolu Þube üyelerinden
Tamer GÜNAY'ýn çocuðu sünnet
olmuþtur.
18) Kayseri 2 Nolu Þube üyelerinden
Nurcan-Mustafa DENKTAÞ'ýn çocuðu
sünnet olmuþtur.
19) Konya 1 Nolu Þube üyelerinden Naci
AKKAYA'nýn çocuðu sünnet
olmuþtur.
20) Konya 1 Nolu Þube üyelerinden
Abdullah ÖZYÜKSEL'in çocuðu
sünnet olmuþtur.
21) Mersin 2 Nolu Þube üyelerinden
Veysel BORAN'ýn çocuðu sünnet
olmuþtur.
22) Sivas Þube üyelerinden Þeref
ÇETÝNDAÐ'ýn çocuðu sünnet
olmuþtur.
23) Sivas Þube üyelerinden Fatih
YILDIZ'ýn çocuðu sünnet olmuþtur.
24) Sivas Þube Yýldýzeli Ýlçe Temsilcimiz
Rýza BAKIÞ'ýn çocuðu sünnet
olmuþtur.
25) Sivas Þube üyelerinden Nurhan
ÖZGÜN'ün çocuðu sünnet olmuþtur.
26) Sivas Þube üyelerinden Hakan
DOÐAN'ýn çocuðu sünnet olmuþtur.
27) Sivas Þube üyelerinden Ali Devrim
BEDÝRHANOÐLU'nun çocuðu
sünnet olmuþtur.
28) Sivas Þube üyelerinden Seher-Osman
KAYA çiftinin çocuðu olmuþtur.
29) Sivas Þube üyelerinden Ünal
KOTAN'ýn çocuðu sünnet olmuþtur.
30) Sivas Þube Üyelerinden Sema
YILMAZ'ýn çocuðu sünnet olmuþtur.
31) Sivas Þube üyelerinden Halim TEK'in
çocuðu sünnet olmuþtur.
32) Sivas Þube üyelerinden Hasan
KAYMAKÇI'nýn çocuðu sünnet
olmuþtur.
33) Sivas Þube üyelerinden Ayþe Yeþim
ÖZDEMÝR'in çocuðu sünnet olmuþtur.
34) Yozgat Þube üyelerinden HicranRamazan GEÇGÝL'in çocuðu sünnet
olmuþtur.

