MEMUR MAAÞ
ARTIÞI DANIÞTAY'A TAÞINDI

T

ürkiye Kamu-Sen bir ilke daha imza atarak memur maaþ artýþlarýný
mahkemeye taþýdý. Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk
Eðitim-Sen Genel Baþkaný Ýsmail Koncuk ve konfederasyonun
yönetim kurulu üyeleri Danýþtay'a baþvurarak kamu çalýþanlarýna yapýlan
maaþ artýþlarýnýn iptali için Danýþtay'a baþvurdular.
Baþvuru öncesinde basýna açýklama yapan Genel Sekreter Ýsmail Koncuk,
"memur maaþlarýna 2008 yýlýnýn ikinci altý ayý için yapýlan %3,96'lýk zammýn
durdurulmasý ve daha adil ve gerçekçi bir maaþ artýþý için mahkemeye
baþvurmuþ bulunuyoruz" diyerek adil zam yapýlmasý için hükümete çaðrýda
bulundu..
Devamý 9’da

AÐUSTOS 2008

Yýl:5

Sayý:53

Genel Baþkan Ýsmail KONCUK;
“SAYIN BAÞBAKANIN SÖZÜNÜ
TUTMASINI BEKLÝYORUZ”

4

688 sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalarý
Kanunu gereðince yapýlan Toplu Görüþmelerin bu yýl yedinci kez gerçekleþtirildiðini vurgulayan Genel Baþkan Ýsmail
Koncuk; hükümetin, kamu çalýþanlarýnýn haklý
sesine kulak vermesi gerektiðini belirterek,
“Tek baþýna iktidarýn ikinci dönemini yaþayan
AKP hükümeti, 4688 sayýlý yasanýn artýk
memur sendikacýlýðýna dar geldiðini idrak

etmelidir. Hükümet, katýlýmcý demokrasinin gereðini yerine getirmeli;
grev, toplu sözleþme ve memura siyaset
hakkýný tanýyan yasal düzenlemeleri
gerçekleþtirmelidir. Zaten sayýn Baþbakanýn da 2004 yýlýnda sendika
kanununda düzenleme yapma doðrultusunda kamu çalýþanlarýna verilmiþ
bir sözü vardýr.
Devamý 3’de

EK DERS HAKSIZLIÐI
TBMM'DE

E

k derslerin hesaplanma yönteminin deðiþtirilmesi öðretmenlerin ciddi ek ders kayýplarýna
sebep olmuþtu. Gösterilen tepkiler
üzerine Milli Eðitim Bakanlýðý 22
Temmuz Genel Seçimleri öncesinde
yeni bir düzenleme yaparak ayda
sevkli olunan 4 güne ait ek derslerin
kesilmeyeceðini açýklamýþtý.
Devamý 3’de

TÜRKÝYE KAMU-SEN KEY
ADALETSÝZLÝÐÝNÝ MAHKEMEYE TAÞIDI

T

YÖK ATAMA KRÝTERLERÝNDE
DEÐÝÞÝKLÝKLERE GÝTTÝ

Y

ÖK'ün 22 Temmuz'da gerçekleþtirilen 11. Genel Kurulu'nda alýnan
karar gereði üniversitelerdeki öðürkiye Kamu-Sen, Konut Edindirme Yardýmý (KEY)
retim
elemaný
atama kriterlerinde bazý
ödemelerinde çalýþanlarýn hak kaybýna uðradýðý
deðiþikliklere gidiliyor.

gerekçesiyle yeniden hesaplama yapýlmasý istemiyle 05.
08.2008 tarihinde Ankara Ýdare Mahkemesi'nde dava açtý.
Devamý 6’da
Ýdare Mahkemesi önünde basýna açýklamada bulunan Türkiye
Kamu-Sen Genel Teþkilatlandýrma Sekreteri Fahrettin Yokuþ EÞÝT ÝÞE EÞÝT ÜCRET ÖLÜ DOÐMASIN
“Hakkýmýzý gasp eden, 8,5 milyon insanýn alýn terine el koyan
Devamý 7’de
iktidar anlayýþýnýn yanlýþ uygulamasýný hukuk yoluyla
durdurmak ve haklarýmýzý geri almak için buradayýz.” dedi.
KERKÜKTE SOYKIRIMA GÖZ YUMULAMAZ
Devamý 4’te

Devamý 8’de
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ÞEFLÝKLER ÝPTAL EDÝLMEMELÝ
AÇIK KADROLAR ÝÇÝN
SINAV YAPILMALIDIR

M

illi Eðitim Bakanlýðý 773 boþ þeflik
kadrosu için, yönetmeliðe göre 3 kat
olan 2319 aday belirleyerek, bu
adaylarý 30 Ekim – 17 Kasým 2006 tarihleri
arasýnda görevde yükselme eðitimine almýþtýr.
Eðitim sonunda 18 Kasým 2006 tarihinde
yapýlan sýnavý 1466 kiþi kazanmýþtýr. Bakanlýk
önce 773 boþ þeflik kadrosuna 38 kiþinin
baþvuru yapmamasýndan dolayý 735 kiþinin
atamasýný yapmýþtýr.
14 Aralýk 2006 tarihli Resmi Gazete de
yayýmlanan “2006/11298 sayýlý Bakanlar
Kurulu Kararý” gereði, 571 adet þef ile birinci
atamada boþ kalan 38 adet kadroya daha þef
atamasý yapýlmýþtýr.
Milli Eðitim Bakanlýðý ilandan sonra boþalan
kadrolara sýnavý kazananlar arasýndan atama
yapmasý sonucunda konu bir sendikaca
yargýya taþýnmýþ, son atananlarýn kararnameleri de yargý kararý doðrultusunda Bakanlýkça iptal edilmiþtir. Bakanlýk bu günleri
düþünebilmeliydi. Yönetmeliði, ilaný, uygulamalarýný hukuktan dönmeyecek þekilde
düzenlemeliydi. Maðdur olanlar kararnameleri iptal edilenler ve sýnava çaðrýlmayanlardýr. Suçlu ise MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐIDIR.

Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn Görevde Yükselme
Yönetmeliði'nde “sýnav sonuçlarý ayný görev
için yapýlacak bir sonraki sýnava kadar
geçerlidir.” (Madde 18) hükmü yer almýþtýr. Bu
madde gereði, kararnamelerin iptali yanlýþ
olmuþtur. Bu madde dikkate alýnarak kararnameleri iptal edilen þeflerin tekrar kadroya
alýnmasý gerekir. Ýki senedir þeflik kadrosunda
görev yapan çalýþanlar, þu an görevden
alýnmalarýndan dolayý maðdur olmuþlardýr.
Bunun dýþýnda, Milli Eðitim Bakanlýðýnýn 3
Bin 953 þef kadrosuna ihtiyacý bulunmaktadýr.
Boþ þef kadrosunun doldurulmasý için de;
hemen bir sýnav takvimi belirlenerek þeflik
sýnavý (Lise mezunu olan memurlarýmýza son
bir fýrsat verilerek, sýnava alýnmalarýný saðlayacak bir düzenlemeyle sýnava girmelerinin
saðlanmasý ) bir an önce yapýlmalýdýr. Bu düþüncelerle; Þef kararnamelerinin iptali yönünde ki iþlemin, yeniden atama yapýlarak maðduriyetin giderilmesi ve boþ þef kadrolarý için sýnav yapýlmasý yönünde Milli Eðitim Bakanlýðýna yazý yazdýk.

PROMOSYON
GENELGESÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK

M

aaþ promosyonlarýnýn çalýþanlarýna daðýtýlmasý hususunda, kamu kurumlarý
arasýnda uygulama birliðini saðlamak amacýyla yeni bir baþbakanlýk genelgesi
yayýnlandý. Buna göre artýk promosyonlar, banka tarafýndan personel adýna
açýlacak hesaplara aktarýlacak.

5 Aðustos 2008 SALI Resmî Gazete Sayý : 26958
GENELGE
Baþbakanlýk'tan:
Konu: Banka Promosyonlarý.
Kamu personelinin maaþlarýnýn ödenmesine aracýlýk eden bankalar tarafýndan saðlanan ek
mali imkânlarýn tasarrufuna iliþkin olarak kamu kurum ve kuruluþlarýnda uygulama
birliðinin saðlanmasý amacýyla 20 Temmuz 2007 Tarihli ve 26588 Sayýlý Resmî Gazete'de
yayýmlanmýþ bulunan 2007/21 sayýlý genelgenin 5'inci maddesinin aþaðýdaki þekilde yeniden
düzenlenmesi uygun görülmüþtür.
“5- Daðýtýlacak promosyonlar, ilgili banka tarafýndan personel adýna açýlan hesaba
aktarýlmak suretiyle ödenecektir.”
Bilgilerini ve gereðini rica ederim.
RecepTayyip ERDOÐAN
Baþbakan

SUÇLU
AYAÐA KALK!

K

onya'nýn Taþkent Ýlçesi Balcýlar
Beldesinde gaz sýkýþmasýndan dolayý
meydana gelen patlamada ölen öðrencilerin sayýsý 18'e yükseldi, 25 öðrenci
yaralandý.
Türk Eðitim Sen olarak, baþta aileleri olmak
üzere, tüm milletimize baþsaðlýðý ve sabýr
diliyoruz. Son derece üzücü bir olay olduðu vurgusunu yapmaya gerek yok ama insanlarýmýzýn
hayatý bu kadar ucuz olmamalý. Yetkililerin
yaptýklarý açýklamalar dehþet verici. Bazý bakanlar ve üst düzey yetkililer, “Bu yurt bize baðlý
deðil.” Diyerek sorumluluktan kurtulmaya
çalýþýyorlar. Peki, sorumlusu kim? Ben sorumluyum, bizim de ihmalimiz var, diyen bir tek
yetkili þimdiye kadar duyulmadý.
Elbette, her þey takdiri ilahidir. Ancak, bu hesabý
birileri vermek, sorumluluðu üstlenmek durumundadýr. Türkiye bir hukuk devletidir. Kimin
hangi sorumluluklarý üstlendiði bellidir ve her
iþin bir sorumlusu mutlaka vardýr ve olmalýdýr.
Birileri ellerini kollarýný sallaya sallaya Ýstanbul'un en iþlek caddelerine bomba koyacak, onlarca insanýmýz hayatýný kaybedecek. Birileri
çöken öðrenci yurtlarýnýn altýnda kalacak, 18
canýmýz hayatýný kaybedecek. Kimse sorumluluðu üstlenmeyecek. Bu musibetlere sessiz
kaldýðýmýz sürece, daha nicesi ile karþý karþýya
kalacaðýmýzý herkes bilmelidir. Her þey
Allah'tandýr. Ama, sorumluluðunu bilmeyen,
sorumluluðu doðrultusunda görev yapmayan
yetkililer, bizdendir.
Türk Eðitim Sen olarak, bir daha böyle acý
olaylar, musibetler yaþamak istemediðimizi
haykýrýyoruz. Sorumlular, suçlular ayaða kalksýn, diyor, Milletimize baþsaðlýðý, ölen evlatlarýmýza rahmet diliyoruz.

ÖÐRETMEN ADAYLARININ
ASKERLÝK PROBLEMÝ

2

1 Aðustos 2008 tarihinde KPSS puanlarý
doðrultusunda öðretmen atamalarý yapýlacaðý Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan
açýklanmýþtýr
.Milli Eðitim Bakanlýðý atama isteðinde bulunan
erkek öðretmen adaylarýndan “askerlikle iliþkisi
yoktur” belgesi istemektedir. Milli Savunma
Bakanlýðý ise askelikle ilgili rapor gün sayýsýný 3
günden 25 güne çýkarmýþtýr. Bu durumda
onbinlerce öðretmen adayý askerlik yapmadýklarýndan dolayý atama isteðinde bulunamayacaktýr.
Sendikamýz, büyük bir endiþeye sürüklenen
binlerce öðretmen adayýnýn, askerlik sebebiyle,
atama haklarýný kaybetmemeleri isteðiyle, Milli
Eðitim Bakanlýðýna bir yazý yazarak problemin
çözümünü talep etmiþtir.
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688 sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalarý Kanunu gereðince yapýlan Toplu Görüþmelerin bu yýl yedinci kez
gerçekleþtirildiðini vurgulayan Genel Baþkan Ýsmail Koncuk; hükümetin, kamu çalýþanlarýnýn haklý sesine kulak vermesi
gerektiðini belirterek, “Tek baþýna iktidarýn ikinci dönemini yaþayan AKP hükümeti, 4688 sayýlý yasanýn artýk memur
sendikacýlýðýna dar geldiðini idrak etmelidir. Hükümet, katýlýmcý demokrasinin gereðini yerine getirmeli; grev, toplu sözleþme ve
memura siyaset hakkýný tanýyan yasal düzenlemeleri gerçekleþtirmelidir. Zaten sayýn Baþbakanýn da 2004 yýlýnda sendika
kanununda düzenleme yapma doðrultusunda kamu çalýþanlarýna verilmiþ bir
sözü vardýr. Çalýþanlar, dört yýl gecikmeli
de olsa sayýn Erdoðan'ýn sözünü tutmasýný
beklemektedir.” þeklinde konuþtu. Öte
yandan yetkili sendika olarak Toplu
Görüþmelere yönelik disiplinli ve ciddi bir
hazýrlýk dönemi geçirdiklerini ifade eden
Koncuk, “Þube ve temsilciliklerimiz vasýtasýyla eðitim çalýþanlarýnýn istek ve görüþlerini birebir tespit ederek oluþturduðumuz raporumuzu konfederasyonumuza
iletmiþ bulunmaktayýz. Eðitim çalýþanlarý
þu husustan emin olmalýdýrlar ki; eðitim
çalýþanlarýnýn gerçek temsilcisi olan Türk
Eðitim-Sen, çalýþanlarýn yaþadýðý ve
muhatap olduðu her problem ve duruma
tam anlamýyla vakýftýr. Her konu masaya
yatýrýlacak ve titizlikle takip edilecektir.
Toplu Görüþme masasýnda ve Kurum Ýdari
Kurulu toplantýlarýnda eðitim çalýþanlarýnýn haklý talepleri tavizsiz bir þekilde
gündeme getirilecektir.” dedi.

EK DERS HAKSIZLIÐI TBMM'DE

E

k derslerin hesaplanma yönteminin deðiþtirilmesi
öðretmenlerin ciddi ek ders kayýplarýna sebep
olmuþtu. Gösterilen tepkiler üzerine Milli Eðitim
Bakanlýðý 22 Temmuz Genel Seçimleri öncesinde yeni bir
düzenleme yaparak ayda sevkli olunan 4 güne ait ek derslerin
kesilmeyeceðini açýklamýþtý.
Genel Seçimler öncesinde böyle bir hak veren MEB,
seçimden hemen sonra yeni bir düzenleme yaparak sevkli
olunan günlerde öðretmenlerin ek ders ücretinin kesileceðini
ve “4 sevk alýnmasý halinde ek ders kesilmeyecektir”
uygulamasýný kaldýrdý.

Bu aþamada sendikamýz tarafýndan yapýlan açýklama ile
Milli Eðitim Bakanlýðýnýn bu anlaþýlmaz tavrý kýnanmýþ, konu
yargýya taþýnmýþtýr. Öðretmenlerimiz sevk aldýklarý güne ait
ek ders ücretlerinin kesilmemesini hiç bir zaman talep
etmemiþtir. Bu düzenleme tamamen Milli Eðitim
Bakanlýðýna aittir. Bizim talebimiz; eski yöntemle ek ders ve
maaþ karþýlýðý derslerin hesaplanmasý usulünün yeniden
uygulanmasýdýr.
Öðretmenlerle, adeta, alay eden MEB'in bu sorumsuz
uygulamasý MHP Mersin Milletvekili Mehmet ÞANDIR
tarafýndan TBMM gündemine taþýnmýþtýr. Eðitim çalýþanlarý
adýna kendisine teþekkür ediyoruz.
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TÜRKÝYE
KAMU-SEN
KEY
ADALETSÝZLÝÐÝNÝ
MAHKEMEYE
TAÞIDI

T

ürkiye Kamu-Sen, Konut Edindirme
Yardýmý (KEY) ödemelerinde çalýþanlarýn hak kaybýna uðradýðý gerekçesiyle
yeniden hesaplama yapýlmasý istemiyle 05.
08.2008 tarihinde Ankara Ýdare Mahkemesi'nde
dava açtý.
Ýdare Mahkemesi önünde basýna açýklamada
bulunan Türkiye Kamu-Sen Genel Teþkilatlandýrma Sekreteri Fahrettin Yokuþ “Hakkýmýzý
gasp eden, 8,5 milyon insanýn alýn terine el koyan
iktidar anlayýþýnýn yanlýþ uygulamasýný hukuk
yoluyla durdurmak ve haklarýmýzý geri almak
için buradayýz.” dedi.
Ýdare mahkemesine açýlan davada ve basýna
yapýlan açýklamada Türkiye Kamu-Sen'e baðlý
sendikalarýn Genel Baþkanlarý da hazýr bulundu
Türkiye Kamu-Sen olarak toplu görüþme
masasýna ilk oturduklarý günden itibaren
hükümet ile sendikalarýn ortak hareketle KEY'
lerin ödenmesine baþlanmasýný talep ettiklerini
belirten Yokuþ, hükümetin bu teklifi sürekli
reddettiðini ve ''hükümetin KEY hesaplarýný
sendikalardan kaçýrdýðýný'' belirtti.
Fahrettin Yokuþ, Hükümetin tasarrufu teþvik
fonunda sosyal taraflarla görüþ alýþveriþinde
bulunarak uzlaþmaya yanaþmasýna raðmen konut Edindirme Yardýmý ödemelerinde buna
yanaþmadýðýný belirtti. Yokuþ, bunun nedenini
ise hükümetin yaptýðý hesabýn tutarsýz olmasýndan kaynaklandýðýný belirtti.

Türkiye Kamu-Sen Genel Teþkilatlandýrma
Sekreteri Fahrettin Yokuþ, toplanan paralarýn
enflasyon oranýnda artýrýlmasý halinde 9 yýl
sistemde kalan bir çalýþan için toplam ödenmesi
gereken miktar 3,366 YTL olduðunu ancak
hükümetin ödediði paranýn sadece 1,391 YTL
olduðunu hatýrlattý.
Yokuþ ayrýca Emlak Konut Gayrimenkul Yatýrým
Ortaklýðý'na devredilen 396 milyon YTL'nin
hazine bonosu ile deðerlendirilmesi halinde ise
2007 sonu itibariyle 9 yýl sistemde kalan bir
çalýþan için ödenmesi gereken paranýn 2.870
YTL civarýnda olduðunu belirtti.
“Hangi ekonomik parametreyle hesaplarsanýz
hesaplayýnýz sonuçta hak sahiplerinin büyük bir
maðduriyeti söz konusudur.” Diyen Yokuþ,
hükümetin hesaplama sisteminin ne olduðunu da
anlamadýklarýný belirterek hükümete þu

soruyu sordu:” Eðer Emlak Konut Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý'nýn %61'i bizim ise ve bu
hisse 2.850 milyon YTL ediyorsa bu hesabý nasýl
yaptýnýz? Bu hesabý yapan yetkililer bunu bize
açýklamak zorundadýr.”
Hükümetin, 8,5 milyon insanýn hakkýný gasp
ettiðini belirten Yokuþ Baþbakanýn bunu lütuf
gibi sunmasýnýn da yanlýþ olduðunu . bu
paralarýn çalýþanlarýn kendi paralarý, alýn terinin
karþýlýðý olduðunu söyledi. Yokuþ ayrýca “KEY
hesabýnda biriken paranýn sivil toplum örgütleriyle beraber tavsiye etmiþ olsalardý mahkemeye dava açmak yerine iktidara teþekkür
ederdik” dedi.
Fahrettin yokuþ bir soru üzerine kendisinin de
söz konusu yýllarda sistem içerisinde olmasýna
raðmen 59 YTL para olduðunu bunu da
almadýðýný belirtti.

KEY'de PARAYI ALMAK ÝTÝRAZA ENGEL DEÐÝL

S

osyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baþkanlýðý Sosyal Sigortalar Genel Müdürü
Ýbrahim Ulaþ, KEY ödemelerinde sorunlar
yaþandýðý iddialarýyla ilgili, “1987-1995 yýllarý
arasýnda SSK'da çalýþmýþ olanlarýn KEY ile ilgili
itirazlarýnýn olmasý halinde kurumlarýna baðlý il
müdürlüklerine üç ay içinde baþvurabileceklerini” söyledi.
Ulaþ, KEY ile ilgili il müdürlükleri bünyesinde
birimler oluþturduklarýný, bu birimlerin yapýlan
itirazlarý deðerlendireceðini belirtti. Ulaþ,
“1987-1995 arasýnda SSK'da çalýþmýþ olanlarýn
KEY ile ilgili bir itirazlarý olduðu takdirde, il
müdürlüklerimize itiraz edebilirler. Bu üç aylýk
bir süreyi kapsýyor. Ýtirazlar il müdürlüklerindeki
kurulan birimlerce deðerlendirilip sonuçlandýrýlýyor” dedi.

'Ýtiraz hakkýnýz var'
“Hazýrlanan listelerde ilçe bazlý hatalarýn
meydana geldiði” iddialarýnýn anýmsatýlmasý
üzerine Ulaþ, kayýtlarýn il bazlý tutulduðunu, ilçe
bazlý tutulmadýðýný bildirdi. Ulaþ, memurlar
bazýnda bir yanlýþlýk varsa ilgili kurumun bunu
düzeltebileceðini ifade ederek, yeni bir liste
yapýlmasý ile ilgili düzenlemeyi ise emlak
gayrimenkul birimlerinin yapabileceðini belirtti.Ulaþ, “Biz SSK'lý çalýþmýþ olanlarla ilgili
itirazlarý sonuçlandýrýrýz. Farklý itirazlarý da ilgili
birimlere intikal ettirebiliriz” dedi.
Hukukçular, ödemelere iliþkin vatandaþlara
dekont verildiðini, bu dekontun bir “ibraname”
olmadýðýný belirtirken, “adýna tahakkuk ettirilen
parayý almak, hiç bir þekilde itiraza engel deðil”
dediler. Hukukçular, yine de bu konuda tereddüt
yaþayan vatandaþlarýn , dekontu imzalarken ,

“Haklarým saklý kalmak þartýyla” ibaresini
koyabileceðini söylediler.
‘Muhatap biz deðiliz'
Tasfiye Halindeki Emlak Bankasý Yönetim
Kurulu Baþkaný Zeki Sayýn, KEY ödemeleri
kapsamýnda aldýklarý parayý eksik bulan veya
listelerde adýný bulamayanlarýn, öncelikle 3 ay
içinde çalýþtýklarý kuruma gidip, çalýþtýklarý
süreleri ve ödemeleri ispat etmeleri gerektiðini
söyledi. Sayýn, bu konudaki ilk muhatabýn,
kesinlikle Tasfiye Halindeki Emlak Bankasý,
Emlak Konut GYO veya ödemeyi yapan banka
þubelerinin olmadýðýný belirtti.
Vatandaþlarýn, itirazlarý varsa, listelerin ilan
edilmesinden sonra üç ay içinde öncelikle
çalýþtýðý kuruma, ardýndan sosyal güvenlik
kuruluþuna baþvurmasý gerekiyor.
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KURUMLAR NE YAPACAK?

Konut Edindirme Yardýmý Hak Sahiplerine Ödeme Yapýlmasýna Dair
Kanunun 5. maddesi:
“(2) Türkiye Emlak Bankasý Anonim Þirketine iletilen listelerde
isimleri yer almadýðý halde, konut edindirme yardýmýna müstahak
olduðunu ileri sürenlerin, ilanýn yapýldýðý tarihten itibaren 3 ay
içerisinde mülga 3320 sayýlý Kanuna göre konut edindirme yardýmý
endikamýza gelen onlarca telefondan anlaþýlmaktadýr ki KEY hesaplarýný tahakkuk ettirmek ve ilgili bankaya devretmekle yükümlü
ödemeleri ile ilgili çok büyük sýkýntýlar söz konusudur. KEY olan kurum ve kuruluþlara baþvurmalarý halinde, adlarýna daha önce
ödemeleri listelerinde ismi yer almayan veya ismi yer aldýðý konut edindirme yardýmý yapýldýðý hususunun her zaman düzenhalde almasý gerektiðinden çok düþük meblaðlarý alan üyelerimizin lenmesi mümkün olmayan nitelikteki belgelerle kanýtlanmasý veya bu
itirazlarýný aþaðýda ki örnek dilekçeler ile ilgili KEY ödemelerini durumun ilgili kurumlarýn kayýtlarý ile anlaþýlmasý kaydýyla, konut
aldýklarý, çalýþtýklarý tüm kurumlara ayrý ayrý yapmalarý gerek- edindirme yardýmý tutarlarý ilgili kurum veya kuruluþlarca
mektedir. Örnek: Kiþi 01 Ocak 1987-31 Aralýk 1995 yýllarý hesaplanarak ilgililerin baþvurusunu izleyen 2 aylýk süre içinde 3
arasýnda iki ayrý kurumda çalýþtýðý sürelerde key ödemesi almýþsa üncü maddenin birinci fýkrasýnda belirtilen formatta ve þekilde
dilekçeleri ayrý ayrý iki kuruma (Okul Müdürlüðü, Yurt-Kur Bankaya bildirilir. Bu fýkraya göre hak sahibi olduðu tespit edilenlere
Müdürlüðü, Rektörlük, Dekanlýk, Ýl, Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü yapýlacak ödemelerde 3 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn (b) bendine
vb.) da verecektir.
iliþkin hükümler uygulanýr. Bu fýkrada belirtilen baþvuru süresi
Eþlerden sadece birine ödeme yapýlacak, o tarihlerde lojmanda geçirildikten sonra yapýlan talepler ilgili kurum ve kuruluþlarca
oturanlar ödemelerden yararlanamayacaktýr.
dikkate alýnmaz. (MADDE 5)”

S

ÝSMÝ LÝSTELERDE OLMAYANLAR
………. Kurumu'na
(Okul Müdürlüðü, Yurt-Kur Müdürlüðü, Rektörlük, Dekanlýk, Ýl, Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü )
……. Ýle …….. yýllarý arasýnda adýma KEY ödentisi yapýldýðý halde www.keyodemeleri.com isimli web sayfasýnda ve baþvurduðum Ziraat
Bankasý þubelerinde adýma KEY ödemesi çýkmadý. .........-........ yýllarý arasýnda kurumunuzda ................... olarak çalýþtým ve sýra/görev tahsisli
lojmanda da oturmadým.
5664 sayýlý yasanýn 3. maddesinin 2.fýkrasýnda “ Bu süre içerisinde hak sahibine iliþkin listenin bildirilmemesi mükerrer veya yanlýþ
bildirilmesi halinde hak sahiplerine karþý sorumluluk ilgi kurum ve kuruluþa aittir.” Denilmektedir. Bu nedenle kayýtlarýnýzýn tekrar incelenerek
adýma yapýlmýþ KEY ödentilerini 5664 sayýlý Kanun'un 3. ve 5. maddelerine uygun olarak Ziraat Bankasýna bildirilmesini arz ederim.
Adres:
Ad Soyad ve imza-tarih
TC Kimlik No:
Emekli Sicil No:
Not: Kendi özel durumunuza uygun olarak bu dilekçeyi deðiþtirebilir/geliþtirebilirsiniz
EKSÝK ÖDEME YAPILANLAR
………. Kurumu'na
(Okul Müdürlüðü, Yurt-Kur Müdürlüðü, Rektörlük, Dekanlýk, Ýl, Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü )
……. ile …….. yýllarý arasýnda adýma KEY ödentisi yapýldýðý halde www.keyodemeleri.com isimli web sayfasýnda ve baþvurduðum Ziraat
Bankasý þubelerinde adýma KEY ödemesi eksik çýktý. ........-....... tarihleri arasýnda kurumunuzda ................. olarak çalýþtým, sýra/görev tahsisli
lojmanda oturmadým.
5664 sayýlý yasanýn 3. maddesinin 2.fýkrasýnda “ Bu süre içerisinde hak sahibine iliþkin listenin bildirilmemesi mükerrer veya yanlýþ
bildirilmesi halinde hak sahiplerine karþý sorumluluk ilgi kurum ve kuruluþa aittir.” denilmektedir. Bu nedenle kayýtlarýnýzýn tekrar incelenerek
adýma yapýlmýþ KEY ödentilerini 5664 sayýlý Kanun'un 3. ve 5. maddelerine uygun olarak Ziraat Bankasýna bildirilmesini arz ederim.
Adres:
Ad Soyad ve imza-tarih
TC Kimlik No:
Emekli Sicil No:
Not: Kendi özel durumunuza uygun olarak bu dilekçeyi deðiþtirebilir/geliþtirebilirsiniz
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YÖK ATAMA KRÝTERLERÝNDE
DEÐÝÞÝKLÝKLERE GÝTTÝ

Y

ÖK'ün 22 Temmuz'da gerçekleþtirilen
11. Genel Kurulu'nda alýnan karar
gereði üniversitelerdeki öðretim
elemaný atama kriterlerinde bazý deðiþikliklere
gidiliyor. Genel Kurulda son þekli verilen,
Öðretim Üyesi Dýþýndaki Öðretim Elemaný
Kadrolarýna Naklen veya Açýktan Yapýlacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sýnav ile
Giriþ Sýnavlarýna Ýliþkin Usul ve Esaslar
Hakkýnda Yönetmelik taslaðýnda bu alanda
yeni kurallar getiriliyor.

az 2,50 lisans mezuniyet notu bulunmasý
koþulu getirildi. Üniversiteler ve yüksek
teknoloji enstitüleri senato kararýyla bu puan
barajlarýnýn üzerinde bir asgari puan belirleyebilecekler. Týpta uzmanlýk ile yan dal
uzmanlýk sýnavlarýnda baþarýlý olanlarýn araþtýrma görevlisi kadrolarýna atanmalarýnda bu
þartlar aranmayacak.

Taslakta, merkezi sýnav ve giriþ sýnavý olmak
üzere ayrý sýnavlar öngörülüyor. Merkezi sýnav
ÖSYM tarafýndan yapýlan ALES"i, giriþ sýnavý
ise jüri tarafýndan yapýlan sözlü sýnavý
kapsýyor. ALES"e, en az lisans mezunu olanlar
ile denklik belgesi almýþ olmak kaydýyla
yurtdýþýnda lisans eðitimini tamamlamýþ
olanlar müracaat edebilecekler. Alanlarýndaki
puan türünden 100 üzerinden 70 puan alanlar
sýnavda baþarýlý sayýlacaklar. Sýnavýn sonuç- ÖÐRETÝM GÖREVLÝSÝ KADROSU
larý, yapýldýðý tarihten itibaren 3 yýl süreyle
Öðretim görevlisi kadrolarýna atanmak için
geçerli olacak.
lisans düzeyinde eðitim yapýlan birimlere
Öðretim üyesi dýþýndaki öðretim elemaný baþvuracak öðretim görevlilerinin en az
kadrolarýna naklen veya açýktan yapýlan her yüksek lisans mezunu olmasý veya lisans
türlü atamada giriþ sýnavýna baþvurabilmek mezunu olmasý þartýyla en az alanýnda 10 yýl
için ALES"ten en az 70, ÖSYM tarafýndan tecrübesi bulunmasý gerekiyor.
yapýlan KPDS veya Üniversitelerarasý Kurul Güzel sanatlar fakülteleri, eðitim fakülteleriYabancý Dil Sýnavý"ndan (ÜDS) en az 50 puan nin güzel sanatlar eðitimi bölümleri, konservaveya eþdeðerliliði YÖK tarafýndan kabul tuvarlar ile önlisans düzeyinde eðitim yapýlan
birimlere baþvuracak öðretim görevlilerinde
edilen bir sýnavdan bu puan muadili bir puan en
az lisans mezunu ve alanlarýyla ilgili 2 yýl
almýþ olmak gerekiyor. Üniversite ve yüksek tecrübeli olma þartý aranýyor.
teknoloji enstitüleri, senato kararýyla bu puan
barajlarýnýn üzerinde bir puaný asgari puan OKUTMAN KADROLARI
Okutman kadrolarý için yabancý dil
olarak belirleyebilecek.
okutmanlarý hariç lisans düzeyinde eðitim
Yabancý diller eðitim-öðretim yapýlan prog- yapýlan birimlere atanacak okutman adayramlarda bu yönetmeliðe tabi öðretim elemaný larýnda en az yüksek lisans mezunu olma
kadrolarýna naklen veya açýktan yapýlacak koþulu bulunuyor. Yabancý dil okutmaný
atamalarda aranacak dil puanýnda Yüksek- baþvurularýnda ÖSYM tarafýndan yapýlan
öðretim Kurumlarýnda Yabancý Dil Eðitim- KPDS veya ÜDS"den en az 80 puan veya
Öðretimi ve Yabancý Dille Eðitim-Öðretim eþdeðerliliði YÖK tarafýndan kabul edilen bir
sýnavdan bu puan muadili bir puana sahip olma
Yapýlmasýnda Uygulanacak Esaslara Ýliþkin þartý
gerekiyor. Uzman, çevirici ve eðitimYönetmelik hükümleri uygulanacak.
öðretim planlamacýsý kadrolarýna da en az
Yükseköðretim kurumlarý bu yönetmeliðe tabi lisans mezunu olanlar ve alanýnda en az 2 yýl
öðretim elemaný kadro ilanlarýnda lisans veya tecrübesi bulunanlar baþvurabilecekler.
lisansüstü mezuniyet alanlarý dýþýnda adayý ÝLAN
tanýmlayan özel þartlar koyamayacaklar.
Yükseköðretim kurumlarýnda ihtiyaç duyulan
öðretim üyesi dýþýndaki öðretim elemaný
ARAÞTIRMA GÖREVLÝSÝ KADROSU
kadrolarý varsa ilgili birimin bölüm baþkanýnAraþtýrma görevlisi kadrolarýna atanabilmek ca bölüm kurulunun görüþü alýnarak faküliçin yaþ sýnýrý yükseltildi. Bu kadroya telerde dekanlýða, konservatuvar ve yüksekbaþvuracak adaylarýn son baþvuru tarihi okullarda müdürlüklere, rektörlüðe baðlý
itibarýyla 35 yaþýndan gün almamýþ olmasý bölümlerde rektörlüðe, enstitülerde ise enstitü
gerekiyor. 100"lük not sistemine göre mezun yönetim kurulunun görüþü alýnarak müdür
olanlarýn 100 üzerinden an az 65, 4"lük not tarafýndan, ilan edilmek üzere rektörlüðe ilesistemine göre mezun olanlarýn 4 üzerinden en tilecek. Rektörlükler kendilerine ulaþan kadro

taleplerini en geç 1 ay içinde YÖK Baþkanlýðýna bildirecek. 78 sayýlý Kanun Hükmünde
Kararnamenin 5. maddesine göre kullanma
izni verilen kadrolar rektörlükçe YÖK"ün web
sitesinde yayýnlanmak üzere YÖK Baþkanlýðýna gönderilecek. Ýlan metninde, adaylarda
bu yönetmelik kapsamýnda belirlenen þartlar,
son baþvuru tarihi, ön deðerlendirme sonuçlarýnýn ilan tarihi, giriþ sýnavý tarihi ve sonuçlarýnýn açýklanacaðý günleri içeren sýnav takvimi de belirtilecek. Son baþvuru tarihi ilan
tarihinden itibaren 15 günden az olamayacak.
Adaylarýn baþvurularý internet üzerinden de
alýnabilecek.
JÜRÝLER NASIL BELÝRLENECEK?
Üniversitelerde "giriþ sýnavý" jürileri fakültelerde dekanlarýn, konservatuvar, enstitü,
yüksekokul ve meslek yüksekokullarýndan
müdürün önereceði en az 8 öðretim elemaný
arasýndan ilgili yönetim kurulunca seçilecek 3
asýl ve 1 yedek üyeden oluþacak.
Sýnav jürisi, müracaat eden adaylar arasýndan
ilan edilen kadro sayýsýnýn 4 katýna kadar adayý,
ALES puanýnýn yüzde 60"ýný ve yabancý dil
puanýnýn yüzde 40"ýný; meslek yüksek
okullarýnda müracaatlarda ise ALES puanýn
yüzde 70"ini ve lisans mezuniyet notunun
yüzde 30"unu dikkate alarak belirleyecek ve
kurumun web sitesinde ilan edecek.
Baþvuru sayýsýnýn ilan edilen kadronun 4
katýndan az olmasý halinde adaylarýn tamamý
giriþ sýnavýna alýnacak. Giriþ sýnavýnda adayýn
mesleki ifade becerisi, analitik düþünce ve
akademik yeteneði, genel kültür düzeyi ve
baþvurduðu alanla ilgili becerisi, ilgi düzeyi
saptanacak.
SINAV NASIL DEÐERLENDÝRÝLECEK?
Sýnav jürisi, deðerlendirmesinde ALES notunun yüzde 55"ini, lisans mezuniyet notunun
yüzde 15"ini, yabancý dil puanýn yüzde 15"ini
ve giriþ sýnavý notunun yüzde 15"unu; meslek
yüksek okulunda ise ALES notunun yüzde
55"ini, lisans mezuniyet notunu yüzde 30"unu
ve giriþ sýnavý notunun yüzde 15"ini hesaplayarak en baþarýlý olanlarý seçecek.
Sýnavlarda baþarýlý olan adaylar, baþarý puanlarý
esas alýnarak ilan edilecek. Ýlan edilen kadro
sayýsýný geçmemek þartýyla yedek aday da ilan
edilebilecek. Atamalar, yürürlükteki mevzuata
göre yapýlacak. Doktorasýný tamamlamýþ
olanlar, Týpta Uzmanlýk Tüzüðü hükümlerine
göre uzmanlýk eðitimini tamamlayanlar, meslek
yüksek okullarýnýn YÖK tarafýndan belirlenen
uzmanlýk alanlarýna atanacaklar, bu yönetmelik
yürürlüðe girdiði tarihte yükseköðretim kurumlarýnda bu kadro unvanlarýnda çalýþmakta
olanlar ile yükseköðretim kurumlarýndan ayrýlan öðretim elemanlarýnýn çalýþmakta olduklarý
yükseköðretim kurumlarýnda veya baþka
yükseköðretim kurumlarýnda öðretim elemaný
kadrolarýna baþvurularýnda merkezi sýnav;
meslek yüksekokullarýnýn öðretim elemaný
kadrolarýna baþvurularda ise yabancý dil þartý
aranmayacak.
Bu yönetmelik yayýnlanmadan önce Öðretim
Üyesi Yetiþtirme Programý çerçevesinde yapýlan sýnavlarda baþarýlý olarak bir yükseköðretim
kurumunda araþtýrma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazananlar hakkýnda bu yönetmelik
hükümleri uygulanmayacak.
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EÞÝT ÝÞE EÞÝT ÜCRET ÖLÜ DOÐMASIN

E

þit iþe eþit ücret” verilmesi yýllardýr tartýþýlmýþ ama bugüne kadar bir türlü hayata
geçirilmemiþtir. Her yýl 15 Aðustos'ta yapýlan Toplu Görüþmelerin önemli gündem maddesi
de hep “Eþit iþe eþit ücret” konusu olmuþtur.
Türkiye Kamu Sen ve baðlý sendikalarýn her toplu
görüþmede gündeme taþýdýðý bu önemli konu,
2007 Toplu Görüþmelerinde de gündemi yoðun
þekilde meþgul etmiþti. Yapýlan müzakereler
sonucunda, dönemin Toplu Görüþme Baþkaný,
Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Mehmet
Ali Þahin'de eþit iþe eþit ücret verilmemesinin kamuda ciddi haksýzlýklar oluþturduðunu kabul etmiþ
ve Türkiye Kamu Sen'in bu talebinin çok haklý bir
talep olduðunu ifade etmiþti. Görüþmeler sürecinde eþit iþe eþit ücret probleminin çözümü için
360 YTL'lik (o tarihte) bir farkýn 3 taksit halinde
ödenmesi, bu konuda Temmuz 2008 tarihine kadar
bir kanuni düzenleme yapýlmasý bizzat Mehmet
Ali ÞAHÝN tarafýndan açýklanmýþtý.

5

Gelinen noktada eþit iþe eþit ücret prensibinin
hayata geçirilmesi iddiasý ile ilgili kanun TBMM'de
kabul edildi. Hükümetin eþit iþe eþit ücret
problemini kabul ederek, düzeltilmesi için kanun
çýkarmasý önemli bir geliþmedir. Bu süreçte
Türkiye Kamu Sen, Baþbakan Recep Tayyip
ERDOÐAN, Devlet Bakaný Murat BAÞESGÝOÐLU, Devlet Bakaný Nazým EKREN, Devlet
Bakaný Mehmet ÞÝMÞEK'le görüþmeler yaparak,
memurlar adýna taleplerini ilettiler.
Türk Eðitim Sen olarak, kamu çalýþanlarýný
umutlandýran bu geliþmenin ölü doðmamasý gerektiðini söylüyoruz. Ancak, zikredilen rakamlarýn eþit
iþe eþit ücret alýnmasý sonucunu doðurmayacaðý
açýktýr. 25-100 YTL iyileþtirme yapýlmasý bu
hedefe ulaþmayý imkansýz hale getirecektir.
Endiþemiz, eþit iþe eþit ücret hedefine ulaþmaktan
çok memurlar arasýndaki ücret makasýnýn bu
uygulama ile daha da açýlacaðýdýr. Üst düzey
memurlara 631 sayýlý KHK ile yapýlan artýþlar

zaten makasýn daha da açýlmasýna sebep olmuþtur.
Bu uygulamada da, üst düzey memura yapýlacak
iyileþtirme ile makasýn çok daha fazla açýlacaðý
endiþeleri yaþanmaktadýr..Eþit iþe eþit ücret
hedefine ulaþmak için, öncelikle sendikalarýn
görüþlerine baþvurulmalý yapýlacak tespitler ve bu
konuda oluþan problemlerin tespitinden sonra
kimlere ne kadar iyileþtirme yapýlacaðý kararlaþtýrýlmalýdýr. Memurlar arasýnda imtiyazlý
gruplar oluþturmamaya dikkat edilmelidir. Yapýlacak iyileþtirmede açlýk sýnýrý altýnda yaþayan
kamu görevlilerinin durumu öncelikle göz önüne
alýnmalýdýr.
Türk Eðitim Sen olarak diyoruz ki: Eþit iþe eþit
ücret kanununun ölü doðmamasý için, iyileþtirme
oranlarýnýn nasýl olacaðý, sadece Maliye Bakanlýðý
bürokratlarýnýn insiyatifine býrakýlmamalý, yetkili
sendikalarla oluþturulacak komisyon marifetiyle
oranlar belirlenmelidir.

DEVREDÝLEN OKULLAR

450 Sayýlý kanun ile Milli Eðitim Bakanlýðýna devredilen okul ve kurumlarda çalýþan yöneticilerin devredilmeden önceki idarecileri
hiçbir baþka iþleme gerek duyulmaksýzýn Milli Eðitim Bakanlýðýnýn yayýnlayacaðý bir genelge ile yöneticilik görevlerine
atanmalarýnýn saðlanmasý için ve 5450 Sayýlý Kanun gereði devredilen okullarda, devredildikten ve yönetici olarak görevini
sürdürenlerin dýþýnda sonradan oluþan münhal yöneticiliklerin duyurularýnýn yapýlmasý için Milli Eðitim Bakanlýðýna yazý gönderildi.
Sayý
: GMT.400.00/
21/07/2008
Konu : Devredilen Okullar

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA
Bilindiði üzere,5450 Sayýlý kanun gereðince Milli Eðitim Bakanlýðý'na devredilen okul ve kurumlardaki yöneticiler asaleten deðil vekâleten
görevlendirilmiþlerdi. Bunlar halen görevlerini vekâleten sürdürmektedirler.
Türk Eðitim Sen olarak, devredilmeden önce yönetici olarak görev yapanlarýn asaleten atanmalarý gerektiðini defalarca Bakanlýðýnýza ilettik.
Bu okul ve kurumlarda görev yapanlar yýllarca buralarda yöneticilik yapmýþ tecrübe sahibi, bilgi birikimi olan çalýþanlar olduðunu, bu çalýþanlardan fayda
temin edileceðini söyledik. Ayrýca bu çalýþanlarýn üzerinden yöneticilik görevlerinin üzerinden alýnmasý hukukun genel ilkeleri olan kazanýlmýþ haklara
etik ilkelere de aykýrýlýk teþkil edeceði böyle bir yanlýþlýk yapýlmasý çalýþanlarýn motivasyonlarýný bozacaðýný,hukuksal anlamda bir sürecin baþlatýlacaðýný
bunlarýn hiç kimsenin hayrýna olmayacaðý görüþünü defalarca bildirdik.. Kazanýlmýþ haklara saygý gösterilmesi her þeyden önce hukuki istikrarýn bir
unsuru, hukuk güvenliðinin ve hukuk devletinin vazgeçilmez bir þartýdýr. Bu þart Anayasa mahkemesinin 1987/21 Esas No.1988/25 Karar No ile
kazanýlmýþ haklara saygý gösterilmesinin Anayasa'nýn 2.maddesinde düzenlenen Hukuk devleti ilkesine aykýrý olduðu ifade edilmiþtir.
24.04.2008 Tarih ve 26826 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Milli Eðitim Bakanlýðý Eðitim kurumlarý Yönetici Yönetmeliði'nin 16 maddesi b
fýkrasý gereði,”b)Dönüþtürülme yoluyla oluþan eðitim kurumlarýna, önceki eðitim kurumu yöneticilerinin norm kadro imkânlarý ölçüsünde baþkaca
herhangi bir iþleme gerek kalmaksýzýn atamalarý yapýlýr” hükmü gereði, ayrýca Milli Eðitim Bakanlýðý Personel Genel Müdürlüðünün 25.06.2008 tarih ve
2008/50 sayýlý Eðitim kurumlarý Yöneticileri konulu genelgenin 3.maddesindeki “3-5450 sayýlý Kanun kapsamýnda Bakanlýðýmýza devredilen eðitim
kurumlarýnda görevli yöneticilerin devir öncesindeki yöneticilik hizmetleri ilgi Yönetmelik kapsamýndaki emsali yöneticilikler gibi deðerlendirilecektir.”
Hükümleri gereðince, Türk Eðitim Sen olarak görüþümüz 5450 Sayýlý kanun ile Milli Eðitim Bakanlýðýna devredilen okul ve kurumlarda çalýþan
yöneticilerin devredilmeden önceki idarecileri hiçbir baþka iþleme gerek duyulmaksýzýn Milli Eðitim Bakanlýðýnýn yayýnlayacaðý bir genelge ile
yöneticilik görevlerine atanmalarýnýn saðlanmasý gerekir.
Bakanlýðýnýz bunu doðrular mahiyette 18.07.2008 tarih ve 54405 sayýlý Ýllere gönderilen yazý ile devredilen okullarýn duyuruya alýnmamasýný,
alýnmýþ olanlarýn ise duyuru kapsamýndan çýkarýlmasýný istemiþtir. Bu yaklaþým bu okullarda çalýþan yöneticilerin uzun süredir yöneticilik yaptýklarýný ve
alanlarýnda kariyer sahibi çalýþanlar olduðunu, haklarýnýn bulunduðu düþünüldüðünden doðru bulmaktayýz.
18.07.2008
tarih ve 54405 Sayýlý yazýda devredilen okullarýn duyurulardan tamamen çýkarýlmasý yerine, devredilmeden önce yönetici olarak görev yapanlarýn
görevlerine devamý ve durumlarýnýn korunmasý bunun dýþýnda devredildikten sonra yönetici norm kadro sayýsýnýn artmasýndan sonraki münhallar için
duyurularýn yapýlmasý gerekirdi. Bu durumun dikkate alýnarak 5450 Sayýlý Kanun gereði devredilen okullarda, devredildikten ve yönetici olarak görevini
sürdürenlerin dýþýnda sonradan oluþan münhal yöneticiliklerin duyurularýnýn yapýlmasý için,
Gereðini arz ederiz.
Musa AKKAÞ
Genel Mevzuat ve Toplu
Görüþme Sekreteri

Yaþar YENÝÇERÝOÐLU
Genel Sekreter
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KERKÜK'TE SOYKIRIMA
GÖZ YUMULAMAZ

T

ürk Eðitim Sen olarak, Türkmen þehri
Kerkük'te ABD destekli peþmerge
tarafýndan, Türkmenleri yok etmek
adýna uygulanan planlý ve organize soykýrýmý
þiddetle protesto ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasak savma kabilinden açýklamalarý bir yana býrakarak en yüksek aðýzdan,
Kerkük davasýnda Türkmenlerin yanýnda
olduðunu, bu soykýrýma, bu baskýya seyirci
kalmayacaðýný tüm dünyaya en net ve en sert
þekilde ilan etmelidir.
Irak Türkleri Yardýmlaþma Derneði Genel
Baþkaný Kemal BEYATLI'nýn basýn açýklamasýný desteðimizi göstermek adýna
bültenimizde yayýnlýyoruz.
Deðerli Basýn Mensuplarý,
28 Temmuz 2008 tarihinde Peþmerge gruplarý
tarafýndan Kerkük'ü ateþ çemberine çevirdiklerini yýllardan beri ayný þekilde saldýrganlýklarýný bütün çýplaklýðýyla görsel basýn
aracýlýðýyla dünya bir kez daha görmüþtür.
Dünya Türkmenlerin bir kez daha haklý
olduklarýný ve baský altýnda yaþamlarýný sürdürdüklerine de tanýk olmuþtur. O gün
Türkmenler büyük bir katliamýn eþiðinden geri
dönmüþtür.
Kürt gruplarýnýn orman kanunu ilkesine göre
davrandýklarý her fotoðraf karesinden her
video çekiminden görmek mümkündür.
Deðerli Basýn Mensuplarý;
Canlý bomba senaryosunun içeriðini
irdelediðimiz zaman Peþmergelerin yürüyüþü
sýrasýnda canlý bombanýn patlatýlmasý
düþündürücüdür! Silahlý peþmergelerin ve
silahlý Kürt polislerin himayesinde olan bir
yürüyüþe bu eylem nasýl gerçekleþtirildi?!

Daha ilginci o gün ABD güçleri adeta þehri
terk etmiþ gibiydiler! Her cadde ve sokakta
ciplerle ve tanklarla cirit atan ABD askeri o
gün neden ortalýkta yoktu? Bunu da düþünmek
lazým!
Bu senaryo Kerkük þehrini ele geçirmek için ve
Türkmenleri katletmek için Peþmergeler
tarafýndan düzenlenmiþ bir eylem olduðu
apaçýk ortadadýr.
Bu kaosu yaratanlar can ve mal kaybýna
sebebiyet vermelerinin yanýnda birde 17
Türkmen kardeþimizi kaçýrýp ve 28 Temmuz
gününden beri Peþmerge tarafýndan aðýr
iþkencelere tabii tuttuklarý haberini alýyoruz.
Þubat 2003 yýlýnda KDP peþmergeleri Irak
Türkmen Cephesine saldýrarak güvenlik amiri
olan Emir Ýzzet kardeþimi kaçýrýp ve akabinde
hiçbir mahkeme kararý olmadan dikte bir
anlayýþýnýn emriyle ömür boyu Erbil
mahpushanesine atýldýðý nasýl yapýldýysa
þimdide yapmýþ olduklarý cinayeti Türkmenere yýkmaya çalýþýyorlar.
2 gün önce Star TV. de seyretmiþsiniz; eli kanlý
Peþmerge gruplarý vahþice Türkmen binalarýna saldýrdýklarýný ve araçlarý yaktýklarýný
hiçbir yoruma gerek kalmadan gördük.
Oradaki Türkmen güvenlik görevlileri saldýrganlara hiçbir ateþ açmadýklarýný da gördük.
Aksi takdirde Türkmen binalarýnýn önünde
yüzlerce Kürt ölürdü. Ama bu kadar vahþice
saldýrýlar olmuþ saldýrganlardan hiçbiri yara
bile almamýþtýr.
Biz burada tekrar ediyoruz: her türlü terör
eylemini lanetliyoruz. Ýnsanlarý öldürmekle
bir yere varýlamayacaðýný söylüyoruz.

17 Türkmen kardeþimizin saðlýk durumlarýndan ve hayatlarýndan endiþeliyiz. Bize
gelen bilgilere göre aðýr iþkence altýndadýrlar.
Aileleri periþan durumda. Ülkede kanun
varsa polis varsa ne diye bir grup peþmerge
tarafýndan kaçýrýlýp sorguya çekiliyorlar?!
Burada ABD yetkililer ve Irak Hükümetini
göreve çaðýrýyoruz. Acilen bu insanlarýmýzýn
serbest býrakýlmalarý için gereðini yapmalarýný istiyoruz.
Deðerli Arkadaþlar,
Diðer bir ilginç olay 2 gün önce Kerkük il
meclisinde Kürt gruplarý kafalarýna göre
Kerkük'ü Irak'ýn kuzey yönetimine baðlamak
için karar aldýklarýný duyduk. Yasal dayanaðý
olmayan bu giriþimlerinde Kerkük'te kargaþa
yaratarak ve bir oldu bittiyle þehri ele
geçirmeye çalýþýlmaktadýr.
Deðerli Basýn Mensuplarý,
Huzur ve barýþ içinde Irak'ta yaþamak
istiyoruz. Ancak KDP ve KYP peþmergeleri
üst üste yarattýklarý kargaþalarla Irak halkýný
tedirgin etmektedir. Bu nedenle geçmiþte dile
getirdiðimiz gibi tekrar ediyoruz Barýþ ve
Huzur silahlarýn gölgesinde saðlanamaz.
Þu andaki Türkmen bölgeleri peþmergeler
tarafýndan iþgal altýndadýr. Bu kaosa son
vermek için ve ikinci bir Bosna'yý yaþamamak
için:
Birleþmiþ Milletler ve NATO güçlerini
Kerkük'e gelmesini istiyoruz. Ayrýca Afganistan'a, Lübnan'a ve dünyanýn birçok ülkesine
barýþ gücünü gönderen Türkiye'nin de barýþ
gücünü Kerkük'e göndermesini istiyoruz.
Hiçbir güç Irak'ta Türkmenleri yok edemez.
KERKÜK TÜRKTÜR TÜRK KALACAK
KERKÜK CANÝLERE MEZAR OLACAK

Kemal BEYATLI
Irak Türkleri Yardýmlaþma
Derneði Genel Baþkaný
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TÜRKÝYE KAMU-SEN MEMUR MAAÞ
ARTIÞINI DANIÞTAY'A TAÞIDI
Türkiye Kamu-Sen bir ilke daha imza atarak
Memur maaþ artýþlarýný mahkemeye taþýdý.
Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk
Eðitim-Sen Genel Baþkaný Ýsmail Koncuk ve
konfederasyonun yönetim kurulu üyeleri
Danýþtay'a baþvurarak kamu çalýþanlarýna
yapýlan maaþ artýþlarýnýn iptali için Danýþtay'a
baþvurdular.
Baþvuru öncesinde basýna açýklama yapan Genel
Sekreter Ýsmail Koncuk, "memur maaþlarýna
2008 yýlýnýn ikinci altý ayý için yapýlan %3,96'lýk
zammýn durdurulmasý ve daha adil ve gerçekçi
bir maaþ artýþý için mahkemeye baþvurmuþ
bulunuyoruz" diyerek adil zam yapýlmasý için
hükümete çaðrýda bulundu.
Koncuk konuþmasýný þöyle sürdürdü;
"Bugün yurdumuzun her köþesinde kamu
hizmeti gören memurlarýmýz, zor þartlar altýnda
yaþam mücadelesi vermektedir.
2008 yýlýnýn tamamý için %4 olmasý öngörülen
enflasyon, haziran ayý itibarý ile %6 olmuþtur.
Memurlarýmýza, belirlenen enflasyon hedefine
uygun olarak, yýlýn ilk altý ayý için %2 maaþ
artýþýna ek olarak 10 YTL seyyanen zam
yapýlmýþtýr. Ayrýca 2007 yýlýnýn ikinci altý aylýk
döneminde ortaya çýkan %0,35 oranýndaki
enflasyon farký da 2008 yýlý baþýnda memur
maaþlarýna yansýtýlmýþtýr. Bu dönemde 2,4
milyon memurdan yaklaþýk 1,4 milyon memurun
faydalandýðý denge tazminatýna da 20 YTL artýþ
yapýlmýþtýr. Ancak denge tazminatýndan kamu
görevlilerinin büyük bir kýsmý yararlanamadýðý
için, memurlarýmýzýn tamamýna yansýyan ve
2008 yýlý için kamu görevlilerinin maaþlarýna
yapýlan artýþlar son derece sýnýrlý kalmýþtýr. Yýl
baþýnda, 2007 yýlýnýn telafisi olarak yapýlan
%0,35'lik enflasyon farký ve kamu görevlilerinin
tamamýnýn yararlanamadýðý denge tazmina-týnýn
etkisi çýkarýldýðýnda;2008 yýlýnýn ilk altý ayý için,
en yüksek devlet memuru olan baþ-bakan
müsteþarýnýn maaþýna %2,25; Ortalama memur
maaþýna %3; En düþük dereceli memur maaþýna
da %3,36 oranýnda zam yapýlmýþtýr. Ancak, 2008
yýlýnýn ilk altý ayýnda Tüketici Fiyatlarý
Endeksindeki deðiþim %6 olarak gerçekleþmiþ
ve memur maaþlarýna yapýlan artýþlarý geride
býrakmýþtýr. Altý aydan beri maaþlarý enflasyon
karþýsýnda eriyen kamu görevlileri, maaþlarýndaki erimeyi karþýlayacak düzeyde bir
enflasyon farký ödemesi beklemiþler ancak
açýklanan rakamlar sonunda hayal kýrýklýðýna
uðramýþlardýr. Yetkililer, kamu görevlilerinin
maaþlarýna 2008 yýlýnýn ikinci altý ayý için %2;
önceki dönemden kaynaklanan enflasyon farký
olarak %1,96 olmak üzere %3,96 oranýnda bir
artýþ öngörmüþlerdir. Kamu görevlilerinin maaþlarýna yapýlan toplam artýþlar incelendiðinde,
maaþlarýn enflasyon karþýsýnda eridiði, 2008
yýlýnýn ilk altý ayý için verilen enflasyon farkýnýn, maaþ artýþlarýný gerçekleþen enflasyon
oranlarýna ulaþtýrmaktan uzak olduðu görülmektedir.Kaldý ki, Ocak-Haziran 2008 dönemi
için enflasyon farký hesaplanýrken, temel alýnan

memur maaþý artýþ kriteri de belli deðildir. %1,96
enflasyon farký verilmesi için, memur maaþlarýna ortalama olarak %4 zam yapýlmýþ olmasý
gerekmektedir. Ama memur maaþlarý bu
dönemde en fazla %3,36 oranýnda artmýþtýr.
Memur maaþýna yapýlan en yüksek zam oranýnýn
üzerine, enflasyon farký olarak verilen %1,96
eklendiðinde bile gerçekleþen enflasyon oranýna
ulaþýlamamaktadýr. Anayasamýzýn 2. maddesinde, devletimiz sosyal bir hukuk devleti olarak
tanýmlanmýþtýr.
Anayasamýzýn 5. maddesi ise “Devletin temel
amaç ve görevleri … kiþilerin ve toplumun refah,
huzur ve mutluluðunu saðlamak; kiþinin temel
hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve
adalet ilkeleriyle baðdaþmayacak surette
sýnýrlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri
kaldýrmaya, insanýn maddi ve manevi varlýðýnýn
geliþmesi için gerekli þartlarý hazýrlamaya
çalýþmaktýr.” hükmüne amirdir.
Ancak memur maaþlarý için yapýlan bu
uygulama Anayasamýzýn ilgili maddelerine
aykýrýdýr.
Yetkililer, memurlarýmýzýn maddi ve manevi
varlýðýnýn geliþmesi için gerekli þartlarý hazýrlamak þöyle dursun, sosyal devlet ilkesi ile
baðdaþmayacak uygulamalara imza atmaktadýrlar. Anayasamýzýn amir hükümlerine göre
imkanlarýný vatandaþlarýndan yana kullanmak
zorunda olan yetkililer, enflasyon farký hesaplarken memurlarýmýzýn zararýna olacak verileri
dikkate almýþlar ve enflasyon farkýný olmasý
gerekenden düþük hesaplamýþlardýr. Siyasi
iradenin, kamu görevlilerini yýllardan beri açlýða
ve yoksulluða mahkum etmesi yetmezmiþ gibi
þimdi de maaþlarýnýn enflasyon karþýsýnda
erimesine neden olmaktadýr.2008 yýlýnýn ocak
ayýnda, en yüksek memur maaþý %2,25 artmýþ

ancak %6 olarak gerçekleþen enflasyon
karþýsýnda %3,75 oranýnda erimiþtir.Memur
maaþlarý için uygulanacak enflasyon farký da
%3,75'ten az olmamalýdýr. Enflasyon farký olarak
verilen %1,96 oranýnýn hiçbir temeli yoktur.
%1,96 enflasyon farkýnýn en düþük memur
maaþýna yansýmasý 15 YTL'dir. Türkiye Ýstatistik
Kurumu verilerine göre son altý ayda yalnýzca
kiralar aylýk 25 YTL artmýþtýr. Enflasyon farký
olarak verilen 15 YTL'nin memurumuzun
maðduriyetini gidermeyeceði ve enflasyon
farkýný kapatmayacaðý açýktýr. Bu nedenle, bütün
illerimizde enflasyon farkýna denk gelen 15
YTL'yi sayýn Baþbakan'a iade ediyoruz.
Elektriðe yapýlan %21'lik zam hangi kriterlere
dayanýlarak yapýldýysa, memur maaþlarý da ayný
kriterler üzerinden artýrýlmalý ve gýda fiyatlarýndaki %15 artýþ da göz önünde bulundurulmalýdýr.
Memurlarýmýzýn maðduriyetlerinin giderilmesi
için daha gerçekçi bir hesap yapýlmasýný
istiyoruz.Bu konuda Türkiye Kamu-Sen olarak,
bütün giriþimleri yaptýk.
Devlet Bakaný Sayýn Murat Baþesgioðlu'nu ve
Baþbakan Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ý
geçtiðimiz hafta içinde yaptýðýmýz görüþmelerde
uyardýk ve yapýlan uygulamanýn mesnetsiz ve
dayanaksýz olduðunu belirttik. Ne yazýk ki
olumlu bir sonuç almamýz mümkün olmadý. Artýk
kamu görevlileri siyasi iradeden umudunu
kaybetmiþtir. Konu hakkýnda en adil kararý
hakimlerimizin vereceðini umuyoruz. Bu
nedenle, memur maaþlarýna 2008 yýlýnýn ikinci
altý ayý için yapýlan %3,96'lýk zammýn durdurulmasý ve daha adil ve gerçekçi bir maaþ artýþý
için mahkemeye baþvurmuþ bulunuyoruz.
Adalete olan güvenimiz tamdýr. Yýllardýr yapýlan
haksýz uygulamalarýn, mahkeme yoluyla son
bulacaðýný ve bundan sonra memur maaþ
artýþlarýnýn daha adil hesaplanacaðý inancýný
taþýyoruz. Hepinize saygýlar sunuyorum.”
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MEMUR MAAÞININ %55'ÝNÝ GIDAYA
AYIRMAK ZORUNDA

T

ürkiye Kamu-Sen Araþtýrma
Geliþtirme Merkezi'nin yapmýþ
olduðu 2008 Haziran ayýna ait
asgari geçim endeksi sonuçlarýna göre ;
Çalýþan tek kiþinin yoksulluk sýnýrý
1.306,98 YTL, Dört kiþilik bir ailenin
TEK KÝÞÝ (ÇALIÞAN)
asgari geçim haddi ise 2.626,80 Yeni
ÇALIÞMAYAN EÞ
Lira olarak belirlendi.

ÇOCUK (OKULA
GÝTMEYEN)
Sonuçlar dört kiþilik bir ailenin asgari
ÇOCUK
geçim haddinin bir önceki aya göre % 1,44
(ÝLKÖÐRETÝME GÝDEN)
oranýnda arttýðýný gösteriyor. Çalýþan tek
ASGARÝ GEÇÝM HADDÝ

kiþinin açlýk sýnýrý ise bir önceki aya göre
% 2,16 oranýnda artarak, 997 Yeni Lira
77 Kuruþ olmuþtur. Türkiye'de 4 kiþilik
bir ailenin ortalama gýda ve barýnma
harcamalarý toplamý 2008 yýlý Haziran
ayýnda 1.005,74 Yeni Lira olarak tahmin
edilmiþtir.
TEK KÝÞÝ
Avrupa ülkelerinin aksine Toplam tüketim
harcamalarý içinde gýda harcamalarýnýn
payý % 21,93'e yükseldi. 4 kiþilik bir
ailenin aylýk gýda harcamasý toplamý ise
576,03 YTL olarak hesaplandý.
Yapýlan araþtýrmada, 4 kiþilik bir ailenin
saðlýk kuruluþlarýnýn belirlediði gibi
saðlýklý bir biçimde beslenebilmesi için
gerekli harcamanýn Haziran 2008 verilerine göre günlük 19,20 YTL olduðu
belirlenmiþtir. Haziran 2008 itibarý ile
ortalama 1.031,5 YTL ücret alan bir
memurun ailesi için yaptýðý gýda harcamasý, maaþýnýn % 55,84'ünü oluþturmuþtur. Türkiye Ýstatistik Kurumu verilerinde bulunan konut gideri ise Haziran
2008 ortalama maaþýnýn %41,66'sýna denk
gelmiþtir. Buna göre bir memur, ortalama
maaþýnýn % 97,5'ini yalnýzca gýda ve
barýnma harcamalarýna ayýrmak zorunda
kalmýþtýr. Diðer ihtiyaçlarý için ise
maaþýnýn % 2,5'i ile yetinmiþtir. Ortalama
ücretle geçinen bir memur ailesinin
ulaþým, saðlýk, eðitim, haberleþme, giyim
gibi diðer zorunlu ihtiyaçlarýný karþýlamasý
için Haziran 2008 maaþýndan geriye
yalnýzca 25,79 YTL kalmýþtýr.

GÝDERLER

(ÇALIÞAN)
GIDA
HARCAMASI
(1800 Kalori)
ISINMA
AYDINLANMA
BARINMA ½
SAÐLIK (saðlýk
giderleri kamu
tarafýndan
saðlandýðýndan
dahil edilmedi)
ULAÞIM
HABERLEÞME
GÝYÝM ½
TEMÝZLÝK
EÐÝTÝMKÜLTÜR
SPOR
TATÝL
ÇEVRE VE SU
EV EÞYASI ½
1 GÜNLÜK TOPLAM
HARCAMA
1 AYLIK
TOPLAM
HARCAMA

MAYIS
2008
1.285,77
493,32
277,14

HAZÝRAN
2008
1.306,98
506,16

FARK
19,35
12,84

DEÐÝÞÝM
%
1,65
2,60

273,21

-3,93

-1,42

533,16

540,45

7,29

1,37

2.589,39

2.626,80

37,41

1,44

MAYIS
HAZÝRAN
FARK
2008
2008
(YTL)
GÜNLÜK/YTL GÜNLÜK/YTL
3,293

3,200

DEÐÝÞÝM
%

-0,093

2,82

6,856
1,267
7,090

6,980
1,267
7,162

0,124
0
0,072

1,81
0
1,02

0,771

0,779

0,008

1,04

5,547
0,927
0,599
2,878

6,127
0,927
0,586
2,890

0,580
0
-0,024
0,012

10,46
0
-2,17
0,42

0,561

0,576

0,015

2,67

1,005
0
0,977
0,785

1,005
0
0,977
0,783

0
0
0
-0,002

0
0
0
-0,25

32,556

33,259

0,703

2,16

976,68

997,77

21,09
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21 ÜNÝVERSÝTENÝN REKTÖR ATAMASI YAPILDI

2

1 Üniversitede yapýlan rektör seçimleri
sonucunda belirlenen adaylardan 63
tanesinin ismi atama onayý için YÖK
tarafýndan Cumhurbaþkanlýðý makamýna
gönderilmiþti. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül
05.08.2008 tarihi itibariyle 21 rektörün atamasýný onaylamýþ bulunmaktadýr.

Atamasý Yapýlan
Rektörlerin Listesi:
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr.
Ýsrafil Kurtcephe,
Ankara Üniversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr.
Cemal Taluð
Atatürk Üniversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr.
Hikmet Koçak
Boðaziçi Üniversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr.
Kadri Özçaldýran
Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüðüne Prof.
Dr. Ýlyas Dökmetaþ
Çukurova Üniversitesi Rektörlüðüne yeniden
Prof. Dr. Alper Akýnoðlu
Dicle Üniversitesi Rektörlüðüne, Prof. Dr.
Ayþegül Jale Saraç
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüðüne Prof.
Dr. Mehmet Füzün
Ege Üniversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr.
Candeðer Yýlmaz
Erciyes Üniversitesi Rektörlüðüne Hasan
Fahrettin Keleþtemur
Fýrat Üniversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr.
Ahmet Feyzi Bingöl
Gazi Üniversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr. Rýza
Ayhan
Gaziantep Üniversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr.
M. Yavuz Coþkun
Ýnönü Üniversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr.
Cemil Çelik
Ýstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüðüne
Prof. Dr. Muhammed Þahin

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüðüne
yeniden Prof. Dr. Ýbrahim Özen
Ondokuz Mayýs Üniversitesi Rektörlüðüne
Prof. Dr. Hüseyin Akan
Orta Doðu Teknik Üniversitesi Rektörlüðüne
Prof. Dr. Ahmet Acar
Trakya Üniversitesi Rektörlüðüne, yeniden
Prof. Dr. Enver Duran
Uludað Üniversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr.
Medet Mete Cengiz
Yýldýz Teknik Üniversitesi Rektörlüðüne Prof.
Dr. Ýsmail Yüksek
Rektör atamalarýyla ilgili olarak bir açýklama
yapan Genel Baþkan Ýsmail Koncuk, göreve
gelen rektörlere baþarý dileklerinde bulunarak,
yeni dönemde üniversitelerimizin bir adým daha
ileri götürülebilmesi için rektörlerimizin azami
gayret içerisinde bulunacaklarýný ümit ettiklerini
belirtti. Üniversitelerin ülkemizin uygarlýk
yürüyüþündeki önemli vasýtalarýn baþýnda

geldiðini vurgulayan Koncuk, “Üniversite
personelinin de parçasý olduðu eðitim çalýþanlarýnýn gerçek ve yetkili temsilcisi Türk
Eðitim-Sen olarak, üniversitelerimizin ve
üniversite çalýþanlarýnýn geliþimine katký saðlayan her çalýþmanýn ve gayretin destekçisi olacaðýmýzýn bilinmesini istiyoruz. Göreve gelen yeni
rektörlerimiz þundan emin olsunlar ki, Türk
Eðitim-Sen; bilimsel, akademik ve idari
anlamda eðitim hayatýmýzýn ve çalýþanlarýn
faydasýna olacak her proje ve uygulamanýn yanýnda karþýlýksýz olarak dimdik duracaktýr. Sayýn
rektörlerimizden tek beklentimiz, demokratik
özgürlük ortamýnýn beþiði olmasý gereken
üniversitelerimizde çalýþanlarýn meþru ve demokratik örgütlenmelerinin önündeki engellemelere ve önyargýlara son vermeleridir. Her
alanda olduðu gibi sendikal örgütlenme anlamýnda da üniversitelerimizin toplumumuza
örnek olmasýný temenni ediyoruz” dedi.

KAYMAKAMLIK TAKDÝR BELGELERÝ DE GEÇERLÝ
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Hasan ÞEN
YURT-KUR'DA HÝZMET KALÝTESÝ KONUSUNDA
TES ÝZMÝR 4 NOLU ÞUBE
TÜRK EÐÝTÝM SEN'ÝN KATKISI
MALÝ SEKRETERÝ

S

aygý deðer Yurt- Kur çalýþanlarý
kurulduðu günden bu tarafa kurumumuzda yetkili olan Türk Eðitim Sen;
çalýþan, üreten, yol gösteren sendikacýlýk
anlayýþý ile Kurum Ýdari Kurullarý çalýþmalarýnýn baþladýðý günden bu yana çalýþanlarýn
sorunlarýnýn çözümü noktasýnda çok önemli
ilerlemeler kaydetmiþtir. Bunun yaný sýra
sendikacýlýk anlayýþýmýz gereði hizmet vermekten gurur duyduðumuz ülkemizin geleceði
olan üniversite gençliðinin sorunlarý da bu
güne kadar gündemimizde olmuþtur, olmaya
da devam edecektir. Yapmýþ olduðumuz bazý
toplantýlarda kurum yetkililerimiz siz sadece
çalýþanlarýn sorunlarýný masaya getirin öðrencinin ve kurumun sorunlarý bizim iþimiz
deseler de bizler öyle düþünmüyoruz. Yurtlarda öðrencinin yaþamýþ olduðu sorunlarýn
muhatabý direk olarak biz çalýþanlar olduðumuza göre sendikamýzý da ilgilendirmektedir. Ayrýca yurtlarýmýzda ve Bölge Müdürlüklerimizde meydana gelen aksaklýklarý tespit
etmek de yine bizim iþimiz diye düþünüyorum.

Þu anda çözüm bekleyen sorunlarýmýzýn
baþýnda ise yardýmcý hizmetler sýnýfýnda olup
lise, yüksek okul ve fakülte bitiren arkadaþlarýmýzýn görevde yükselme yönetmeliðine
göre sýnavlarýnýn yapýlmasý gerekmektedir. Bu
konu defalarca Kurum Ýdari Kurallarýnda dile
getirilmesine raðmen hala çözüme kavuþturulmamýþtýr. Hizmet yýlý 20 yýl olan bu
arkadaþlarýmýzýn deðerlendirilmemesinin
mantýklý olmadýðýný düþünüyorum. Çünkü bu
arkadaþlar hizmet verdiðimiz üniversite
gençliðinin sorunlarýný, gençlerin psikolojisini
çok iyi bildiklerini bu nedenle kurum dýþýndan
gelen memurlardan daha verimli olacaklarýndan bizler eminiz.
Diðer taraftan Maliye Bakanlýðý'nýn
talimatý ile kamu kurumlarýndaki araçlarýn
kasko sigortalarýnýn iptal edilmesi ile ilgili
kararda büyük sýkýntý yaþanacaðýný düþünüyoruz. Bilindiði gibi kurumumuzda kadrolu
þoför sayýsý bir hayli fazladýr. Allah korusun
herhangi bir kaza halinde þoförlere mali bir
ödeme çýkarýlmasý özellikle geçici görevlendirme ile çalýþan þoförlerin bu iþi

býrakmalarýna neden olacak, kurumumuzda
þoför sýkýntýsý çekilecektir. 15 Aðustos'ta
yapýlacak toplu görüþmelerde bu konuda bir
çözüm yolu bulunur yetkililer yaptýklarý
hatadan dönerler diye düþünüyorum.
Kurum yetkililerinin kendi personeline güvenmeleri gerektiði, kadro ve unvan
deðiþikliði taleplerine olumlu yaklaþmalarýný
beklemeleri yýllarýný bu kuruma vermiþ arkadaþlarýmýzýn en tabi hakkýdýr. Bu nedenle
baþta Sayýn Genel Müdürümüz olmak üzere
tüm yetkililerden bu konuya duyarlý olmalarýný talep ediyor ve bekliyoruz.
Ayrýca Sendikalaþma oranýnýn % 54 olan
kurumumuzda üye olmayan tüm arkadaþlarý
ETKÝLÝ VE YETKÝLÝ dik duruþun adresi olan
TÜRK EÐÝTÝM SEN çatýsý altýna davet
ediyorum. Unutmayalým ki, DALINDAN
KOPAN YAPRAÐIN AKÝBETÝNÝ RÜZGAR
TAYÝN EDER.
Tüm Yurt- Kur aile bireylerine saðlýk,
mutluluk ve huzur dolu günler diliyorum.

MEKTUP YAZDIM HASAN'A HA HASAN'A HA SANA

Zeki Kýlýç
[aksakal04100@hotmail.com]

Minnet Hüda'ya devlet-i dünya fena bulur ýþýðýnda ýsýnma denemeleri yapmaya baþladý. Bütün kelime daðarcýðýma raðmen adýný koyaBâki kalýr sahife- i âlemde adýmýz Bâki Sen her ne hikmetse “köye gidiyorum” mýyordum. Ýçimi acýtan ciðerimin bir parça-

U

facýk tefecik zamanlarýný bilecek kadar
yaþlý deðilim lakin orta yaþ zamanlarýnýn baþ kýsýmlarýný hatýrlýyorum. Ay
markalý çizgili pijamalýlar grubuna katýlmamýþtýn henüz ( hani þu zebra sevenler
grubu) ya da biz seni orada bilmiyorduk, ne
bileyim. Temiz bir yüzün vardý. Ben, içindeki
nur yüzüne aks etmiþ diye düþünürdüm,
çevredekilerin “Parlasýn diye yüzüne krem
sürüyor.” demelerine inat. Parlak kumaþlardan
dikilmiþ takým elbiseler giyerdin. Þehirde
modasý geçeli çok olmuþtu bu kumaþlarýn.
Köylülüðüne yorardý çoðusu. Ben köylüleri
severdim. (Neticede ben de köylüydüm.) Saf
olurdu köylüler, temiz yürekli olurdu. Senin de
öyle olduðunu düþünür, sýrf bu yüzden iþte,
çok farklý konumlarda da olsak, sana
muhabbet beslerdim. Ýyiliðini görmemiþtim
ama “Ýyi adamdýr.” derdim.
Hikayeni parça bölük de olsa baþkalarýndan dinlemiþtim. Köyden gelmiþtin (yýllar
evvel benim hatta hepimizin geldiðimiz gibi),
zor þartlarda okumuþtun, iþsizdin. Ýçim
acýmýþtý nedense (Oysa bu tip onlarca hikaye
dinlemiþtim ben) Bizimkiler bir iþ bulmuþtu
sana, yükselmen için gereken kýyaðý da
yapmayý unutmamýþlardý hani. Sen öyle elpençe divan durdukça, ben: “Ne saygýlý çocuk”
derdim. Arkadaþým: “Yalakalýk yapýyor”
derdi. Kýzardým. Sen etrafýmýzda gezerdin.
Onlarýn zeval devriydi, Zebra mýdýr Zehra
mýdýr her ne menemse iþte, hiç itibar etmezdin.
Gün geldi devir döndü... Millet tavanýndaki 40
mumluk ampülü güneþ zannetmeye, ampulün ý

mavalýyla sýrra kadem bastýn.
Aradan kaç zaman geçmiþti hatýrlamýyorum. Bir gün seni elinde bir poþet
ampulle- bize görünmemek için duvar dibine
sine sine- giderken görmüþtüm. Seninle ilgili
ilk hayal kýrýklýðýmdý ama ümidimi kesmemiþtim. “Yazýk verdiðimiz emeðe, tüh onun
kalýbýna. Kýzlarýn kulübüne kaydolmuþ”
dediklerinde de týnmamýþtým. Çünkü ben bir
kere sana inanmýþtým.
Sonra “Yürü!” dedi birileri sana. Sen
önce ürkek bir iki adým attýn sonra -sevinçten
midir, telaþtan mýdýr bilinmez- koþmaya baþladýn. Ben acemiliðine yordum, âlem
görgüsüzlüðüne. Ben senden ümidimi
kesmemiþtim daha. Belki elimizde büyüdüðünden bir parça, kýyamýyordum sana.
Zebracý olabilirdin ama dubaracý olacaðýna
inanmýyordum. Senin iyi bir adam olduðuna
inanýyordum. Belki de kendimi inanmaya
þartlandýrýyordum. Arkadaþlarým üzümün
nasýl karardýðýný hatýrlatýyordu bana, “Baka
baka” diyordu, alem seni “tu kaka” ilan
ediyordu, ben “Yok” diyordum. Ýnat bu ya bile
bile lades diyordum. AL-DA-NI-YOR-DUM.
Bir sürü hata yaptýn sonra. Kuytu
köþelerde “Ben onlardan deðilim” dediðin
adamlarýn olmayan gölgelerine sýðýndýn.
Gölgede durduðunu sanýp güneþin altýnda
yandýn, toz toprak içinde kaldýn. Önce nurun
kayboldu yüzünden, sonra elbiselerinin
kumaþýnýn parlaklýðý arttý. “Sizdenim.”
dediklerinin kanýna ekmek doðradýn. Hüznün
noktasý bile yoktu yüzünde. Muktedir olmanýn
sarhoþluðunun ötesinde bir þeydi sendeki hal.

sýnýn koparýlýyor olmasý deðildi aslýnda.
Aðacýn dediði gibi: “Beni yakan baltanýn
sapýnýn benden olmasýydý”. Kaderiyle oynadýðýn her arkadaþýmýn acýsýyla birlikte acým
büyüyor sana olan sevgim azalýyordu. Teselliyi darb-ý mesellerde aramaktan baþka çarem
kalmadý. “Çingene'ye padiþahlýk vermiþler önce babasýný kesmiþ.”
Lokal bir güç olmak sana yetmemiþ olacak ki
þimdi daha büyük sulara atlamak için kurbaða
pozisyonunda bekliyorsun. Sendeki bu iþtahýn
büyüklüðünü gördükçe daha büyük felaketlere
karþý ben de gardýmý alýyorum. Sütten aðzým
yandý çünkü. Þimdi artýk yoðurda bile ihtiyatla
yaklaþýyorum. Ne demeliyim ki sana: “Bir
insaný sevmekle baþlar her þey” düsturumu
yýkýp her þeyi sýfýrladýðýn için kýzmalý mýyým,
yoksa “Dananýn alacasý dýþýnda, insanýn
alacasý içinde” sözünü pratikte ispat ettiðin
için teþekkür mü etmeliyim? Ama þunu iyi
biliyorum: Küçük insanlar çevrelerinde büyük
ruhlu adamlarý (çoðul kullanýyorum dikkat et)
görmek istemezler. Sende bütün çizgili
pijamalýlar familyasýndakiler gibi küçük,
küçücük bir adamsýn. Arkadaþlarýma olan
kinin buradan geliyor. Artýk BÝ-LÝ-YO-RUM.
Lakin senin de bilmen gereken bir þey var:
Doðrudur, biz, bize kötülük yapanlarý Allah'a
havale ederiz. Amma, dünyadaki hesabýmýzý
da ahiret defterine yazmayýz vesselam.
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ANKARA 3 NO'LU ÞUBEDEN EÐÝTÝM SEMÝNERÝ

A

nkara 3 No'lu Þube Baþkanlýðý Sincan ve Etimesgut ilçelerindeki iþyeri temsilcilerine
Propaganda ve Beden Dili konularýnda eðitim düzenledi.

Genel Teþkilatlandýrma Sekreteri Mustafa KIZIKLI'nýn öðretim elemaný olarak katýldýðý ve
Sincan Ýlçe Temsilcilik binasýnda 07 Haziran 2008 Cumartesi günü düzenlenen eðitime;
Anakara 3 nolu Þube Baþkaný Ertekin ENGÝN, Þube Teþkilatlandýrma Sekreteri Mehmet
AYKANAT, Þube Eðitim ve Sosyal Ýþler Sekreteri Gökhan ÖZTÜRK, Sincan Ýlçe Temsilcisi
Ýlhan ÇANKAYA, Sincan ve Etimesgut Temsilciliklerimize baðlý kurumlardaki Ýþyeri
Temsilcileri katýldý. Ýki oturumda yapýlan ve ilgiyle izlenen eðitim sonunda Genel
Teþkilatlandýrma Sekreteri Mustafa KIZIKLI'ya Þube Baþkaný Ertekin ENGÝN tarafýndan
plaket takdim edilirken, Genel Teþkilatlandýrma Sekreteri Mustafa KIZIKLI da “Kitlesel
Örgütlerde Teþkilatçýlýk” adlý kitabýný imzalayarak katýlýmcýlara armaðan etti.

TÜRK EÐÝTÝM-SEN MERSÝN 1 NOLU ÞUBE
ÝSTÝÞARE TOPLANTISI SÝLÝFKE'DE YAPILDI

2

6 Haziran Perþembe günü Silifke
Kalesi'nde yapýlan toplantýya þubemize baðlý Anamur, Aydýncýk, Bozyazý, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke ilçe
temsilcilikleri yönetimleri ve þube yönetim
kurulu üyeleri katýldýlar.
Toplantýnýn açýlýþýný Silifke Ýlçe Temsilcisi
Hüseyin Melekoðlu toplantýnýn tüm camiamýza hayýrlý olmasý dileði ile yaptý.
Þube baþkanýmýz Tevabil AKINCI söz
alarak, 2007-2008 eðitim-öðretim yýlýnda
yapýlan sendikal faaliyetleri anlattý.

Bu dönemde sendikal seçimler
yapýldýðýný ve rahmetli baþkanýmýz M.Murat
YILMAZ'ýn rahatsýzlýðý ve vefatý nedeniyle az da olsa çalýþmalarýn aksadýðýný bunun ileriki dönemlerde telafi edileceðini
söyledi.
Bu dönem içerisinde merkezde ve
ilçelerimizde Türk Eðitim-Sen olarak baskýlara ve yanlýþlara hep karþý çýktýklarýný,
çýkmaya da devam edileceðini söyledi. Ýdareci atamalarýnda uyanýk olmamýz gerektiðini vurguladý. Daha sonra sýrasýyla ilçe
temsilcilerine ve yönetim kurulu üyelerine
söz verilerek istiþare yapýldý.
2008-2009 eðitim-öðretim yýlýnda
ilk toplantýnýn Ekim ayýnda Mut ilçesinde
yapýlmasý kararlaþtýrýldý.

TÜRK EÐÝTÝM-SEN GELENEKSEL ZAFER PÝKNÝÐÝ

T

ürk Eðitim-Sen Altýntaþ Temsilciliði'nin tertiplemiþ olduðu 2008
Geleneksel Zafer Pikniði Akyol
Alabalýk Çiftliðinde yapýldý. Pikniðe Kaymakam Faik ARICAN, Türk Eðitim-Sen
Kütahya Þube Baþkaný Mehmet KARABEKÝR ve Yönetim Kurulu Üyeleri
Mehmet KALKAN, Veli DOÐAN,
Muharrem MORGÜL, Ýlçe Milli Eðitim
Müdürü Fahrettin TÜRK ve Þube Müdürü
Yakup KARANFÝL ile çok sayýda misafir
katýldý. Türk Eðitim-Sen Kütahya Þube
Baþkaný Mehmet KARABEKÝR yaptýðý
konuþmada Kütahya'da ve Altýntaþ'ta her
türlü engellemeye raðmen üye sayýsý en
fazla olan sendikanýn bu sene de TÜRK
EÐÝTÝM SEN olduðunu belirterek emeði
geçen herkese teþekkür etti.
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TÜRK EÐÝTÝM-SEN 14
DOÐUM

1) Adana 1 Nolu Þube üyelerinden Bilal
BAPÝR'in çocuðu olmuþtur.
2) Adana 1 Nolu Þube üyelerinden Neþe
KURTARAN'ýn çocuðu olmuþtur.
3) Adana 1 Nolu Þube üyelerinden Pýnar
KÝÞÝ'nin çocuðu olmuþtur.
4) Adana 1 Nolu Þube üyelerinden Pýnar
ÖCALDI'nýn çocuðu olmuþtur.
5) Adana 1 Nolu Þube üyelerinden Cem
ÇURA'nýn çocuðu olmuþtur.
6) Adana 1 Nolu Þube üyelerinden Celal
BALCI'nýn çocuðu olmuþtur.
7) Bursa 1 Nolu Þube Mali Sekreteri Abit
ÞENEL'in çocuðu olmuþtur.
8) Diyarbakýr Þube üyelerinden Þükrü
SORAN'ýn çocuðu olmuþtur.
9) Hatay 1 Nolu Þube üyelerinden Yusuf
KESER'in çocuðu olmuþtur.
10) Hatay 2 Nolu Þube üyelerinden Fatma
ÇINKI'nýn çocuðu olmuþtur.
11) Ýzmir 3 Nolu Þube üyelerinden Sultan
ÖZDER'in çocuðu olmuþtur.
12) Kayseri 2 Nolu Þube üyelerinden
Mesadiye KARABULUT'un çocuðu
olmuþtur.
13) Kayseri 2 Nolu Þube üyelerinden
Selahattin YILDIRIM'ýn çocuðu
olmuþtur.
14) Konya 1 Nolu Þube üyelerinden Esma
ÇAL'ýn çocuðu olmuþtur.
15) Konya 1 Nolu Þube üyelerinden
Kemal ÇAL'ýn çocuðu olmuþtur.
16) Muðla Þube Mevzuat Sekreterimiz
Yrd.Doç.Dr. Recep BÝRGÜL'ün
çocuðu olmuþtur.
17) Nevþehir Þube üyelerinden Ayþe
ÝNCE-Ali Ersin ÝNCE'nin çocuðu
olmuþtur.
EVLÝLÝK

1) Genel Merkez Sekreterimiz Yaþar
YENÝÇERÝOÐLU'nun oðlu
evlenmiþtir.
2) Adana 1 Nolu Þube üyelerinden Zeliha
TAN evlenmiþtir.
3) Adana 1 Nolu Þube üyelerinden Gül
ALKIÞ evlenmiþtir.
4) Adana 1 Nolu Þube üyeleriden Musa
SAKALLI'nýn kýzý evlenmiþtir.
1) Adana 1 Nolu Þube üyelerinden
Ýbrahim KOCA evlenmiþtir.
1) Adana 2 Nolu Þube üyelerinden Yasin
ÇAVDAR'ýn kýzý evlenmiþtir.
2) Adana 2 Nolu Þube üyelerinden
Cumali CAYMAZ evlenmiþtir.
3) Adana 2 Nolu Þuber üyelerinden
Canan ERDEM evlenmiþtir.
4) Adýyaman Þube üyelerinden Battal
EVÝN'in kardeþi evlenmiþtir.
5) Adýyaman Þube üyelerinden Osman
DAYANGAÇ'ýn kýzý evlenmiþtir.
6) Amasya Þube üyelerinden Ýlhan
ÞEKER'in kýzý evlenmiþtir.
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7) Amasya Þube üyesi Celalettin
MECEK'in oðlu evlenmiþtir.
8) Amasya Þube üyelerinden ÝsmailÞengül DUMLU'nun kýzý evlenmiþtir.
9) Amasya Þube üyelerinden Fatma
KÖSE evlenmiþtir.
10) Ankara 1 Nolu Þube üyelerinden
Süleyman KOÇAKIN'ýn oðlu
evlenmiþtir.
11) Ankara 1 Nolu Þube üyelerinden Zafer
KARAER'in oðlu evlenmiþtir.
12) Ankara 1 Nolu Þube üyelerinden Talih
ERDOÐAN'ýn oðlu evlenmiþtir.
13) Ankara 1 Nolu Þube üyelerinden
Seyfettin GÜLYÜZ'ün oðlu
evlenmiþtir.
14) Ankara 1 Nolu Þube üyelerinden
Kubilay ÞENAYLI evlenmiþtir.
15) Ankara 1 Nolu Þube üyelerinden Ömer
YOÐURTÇU'nun oðlu evlenmiþtir.
16) Ankara 1 nolu Þube üyelerinden Murat
KARACAOÐLAN evlenmiþtir.
17) Ankara 2 Nolu Þube üyelerinden
Server BÝLGE'nin kýzý evlenmiþtir.
18) Ankara 2 Nolu Þube üyelerinden
Zülfikar KESER'in oðlu evlenmiþtir.
19) Bursa 1 Nolu Þube Baþkaný Kazým
SARNIK'ýn oðlu evlenmiþtir.
20) Bursa 1 Nolu Þube üyelerinden Faruk
DEMÝRTAÞ'ýn kýzý evlenmiþtir.
21) Bursa 1 Nolu Þube üyelerinden
Mehmet BALCI evlenmiþtir.
22) Bursa 1 Nolu Þube üyelerinden Seyit
Ali YALDIZ'ýn oðlu evlenmiþtir.
23) Bursa 1 Nolu Þube üyelerinden Fuat
DÖNMEZ'in oðlu evlenmiþtir.
24) Diyarbakýr Temsilciliði üyelerinden
Fatih Selim ERDAMAR evlenmiþtir.
25) Diyarbakýr Temsilciliði üyelerinden
Mustafa SARIKUÞ evlenmiþtir.
26) Diyarbakýr Temsilciliði
üyelerindenVeysel YÝÐÝTLER
evlenmiþtir.
27) Diyarbakýr Temsilciliði üyelerinden
Kurtuluþ GÜMÜÞ evlenmiþtir.
28) Diyarbakýr Temsilciliði üyelerinden
Duygu BÖCEK evlenmiþtir.
29) Hatay 2 Nolu Þube üyelerinden Ýsmail
YILMAZ evlenmiþtir.
30) Hatay 2 Nolu Þube üyelerinden
Bayram-Suzan GÝÞÝ evlenmiþtir.
31) Hatay 2 Nolu Þube üyelerinden
Fahrettin BOZKURT'un oðlu
evlenmiþtir.
32) Kayseri 1 Nolu Þube üyelerinden
Miktat DOÐAN'ýn oðlu evlenmiþtir.
33) Kayseri 1 Nolu Þube üyelerinden
Hayrettin YILDIZ'ýn oðlu evlenmiþtir.
34) Kayseri 1 Nolu Þube üyelerinden
Muharrem MIZRAK'ýn kýzý
evlenmiþtir.
35) Kayseri 1 Nolu Þube üyelerinden Emin
SAVRAN'ýn kýzý evlenmiþtir
36) Kayseri 1 Nolu Þube üyelerinden
Necdet KARAHAN'ýn yeðeni
evlenmiþtir.

37 Kayseri 2 Nolu Þube üyelerinden
Ýsmail ÇOKAL'ýn kýzý evlenmiþtir.
38) Kayseri 2 Nolu Þube üyelerinden
Resul KARAHAN'ýn kýzý evlenmiþtir.
39) Kayseri 2 Nolu Þube üyelerinden
Öðretim Görevlisi Yunus YILDIZ'ýn
oðlu evlenmiþtir.
40) Kayseri 2 Nolu Þube üyelerinden
H.Ahmet KURT'un oðlu evlenmiþtir.
41) Kayseri 2 Nolu Þube üyelerinden
Ramazan TARAF'ýn oðlu evlenmiþtir.
42) Kayseri 2 Nolu Þube üyelerinden
Bekir ALP'Ýn kýzý evlenmiþtir.
43) Kýrýkkale Þube üyelerinden Adem
YEÐÝN'in oðlu evlenmiþtir.
44) Kýrýkkale Þube üyelerinden Aydýn
YILMAZ'ýn oðlu evlenmiþtir.
45) Kýrýkkale Þube üyelerinden Berna
Ýþler ARSLAN evlenmiþtir.
46) Kýrýkkale Þube üyelerinden Bekir
YÜCEER'in oðlu evlenmiþtir.
47) Kýrýkkale Þube üyelerinden Fýrat
TÜRKKAN evlenmiþtir.
48) Kýrýkkale Þube üyelerinden Yunus
YALÇINKAYA'nýn kýzý evlenmiþtir.
49) Kýrýkkale Þube üyelerinden Mevlüt
EROÐLU'nun oðlu evlenmiþtir.
50) Kýrýkkale Þube üyelerinden Necdet
YANARDAÐ'ýn oðlu evlenmiþtir.
51) Kýrýkkale Þube üyelerinden Ýbrahim
GÜMÜÞ'ün oðlu evlenmiþtir.
52) Kýrýkkale Þube üyelerinden Sevim
TOLUBÝLEK'in kýzý evlenmiþtir.
53) Kýrýkkale Þube üyelerinden Metin
MUÞ'un oðlu evlenmiþtir.
54) Kýrýkkale Þube üyelerinden M.Emin
DAÐDELEN'in kýzý evlenmiþtir.
55) Kýrýkkale Þube üyelerinden Rüstem
ERDURAN'ýn kýzý evlenmiþtir.
56) Kýrýkkale Þube üyelerinden Ahmet
BAÞKAL'ýn oðlu evlenmiþtir.57)
Kýrýkkale Þube üyelerinden Alaattin
CELLEK'in oðlu evlenmiþtir.
58) Kýrýkkale Þube üyelerinden Muammer
ÇÝMEN'in oðlu evlenmiþtir.
59) Kýrýkkale Þube üyelerinden Doðan
ÖZAY'ýn oðlu evlenmiþtir
60) Kýrýkkale Þube üyelerinden Yusuf
KUZUCU'nun oðlu evlenmiþtir.
61) Kýrýkkale Þube üyelerinden Metin
TAÞÇI'nýn oðlu evlenmiþtir.
62) Konya 1 Nolu Þube üyelerinden Yusuf
ERÇOBAN'ýn kýzý evlenmiþtir.
63) Konya 1 Nolu Þube üyelerinden
Mehmet Fatih UYSAL evlenmiþtir.
64) Konya 1 Nolu Þube üyelerinden Enver
AKÇA'nýn oðlu evlenmiþtir.
65) Konya 1 Nolu Þube üyelerinden Ýzzet
ESENKAYA'nýn kýzý evlenmiþtir.
66) Konya 1 Nolu Þube üyelerinden
Ahmet AYDIN'ýn kýzý evlenmiþtir.
67) Malatya þube üyelerinden Ýlhan
YÜKSEL'in kýzkardeþi evlenmiþtir.
68) Malatya Þube üyelerinden Selami
TECÝMER'in oðlu evlenmiþtir.
69) Malatya Þube üyelerinden Duran
AKAR'ýn oðlu evlenmiþtir.
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70) Malatya Þube üyelerinden Murat
KIZILKAYA evlenmiþtir.
71) Malatya Þube üyelerinden Veysel
YAÞAR'ýn kýzý evlenmiþtir.
72) Malatya Þube avukatý Fuat
YILDIRIM'ýn oðlu evlenmiþtir.
73) Muðla Þube üyelerinden Ali
ÞEREFLÝ'nin kýzý evlenmiþtir.
74) Muðla Þube üyelerinden Tamer
ÖZGÜNLÜ evlenmiþtir.
75) Nevþehir Þube üyelerinden Necla
YAZICI evlenmiþtir.
76) Nevþehir Þube üyelerinden Esra
ÇAVUÞ-Mehmet SEYREK
evlenmiþtir.
77) Nevþehir Þube üyelerinden Dudu
YAVUZ-Alper KAMIÞ evlenmiþtir.
78) Nevþehir Þube üyelerinden Hasan
ÇEVÝK'in kýzý evlenmiþtir.
79) Sivas þube üyelerinden Özlem Emine
CÝRHÝNLÝOÐLU evlenmiþtir.
80) Sivas Þube üyelerinden Reyhan Hatice
YILMAZ'ýn kýzý evlenmiþtir.
81) Sivas Þube üyelerinden Hasan Hüseyin
ELDEMÝR evlenmiþtir.
82) Sivas Þube üyelerinden Funda ÇINAR
ile Ferhat ÖZCAN evlenmiþtir.
83) Trabzon 1 Nolu Þube üyelerinden
Deryami AKGÜL'ün kýzý evlenmiþtir.
VEFAT

1- Adana 1 Nolu Þube üyelerinden
Mehmet Ali ERTUNA'nýn babasý vefat
etmiþtir.
2- Adana 1 Nolu Þube üyelerinden
Ramazan KILIÇ'ýn eþi vefat etmiþtir.
3- Adana 1 Nolu Þube üyelerinden
Süleyman TÜRKER'in babasý vefat
etmiþtir.
4- Adana 1 Nolu Þube üyelerinden Seher
KARAKÖSE'nin babasý vefat etmiþtir.
5- Adana 2 Nolu Þube üyelerinden Ahmet
OÐULTEKÝN'in babasý vefat etmiþtir.
6- Adana 2 Nolu Þube üyelerinden Þinasi
ÇAPAR'ýn kardeþi vefat etmiþtir.
7- Adana 2 Nolu Þube üyelerinden Remzi
ZORLU'nun ablasý vefat etmiþtir.
8- Adana 2 Nolu Þube üyelerinden
Osman SATÇELÝK'in annesi vefat
etmiþtir.
9- Adýyaman Þube üyelerinden Selahattin
AVCI vefat etmiþtir.
10- Amasya Þube üyelerinden Osman
SAÐIROÐLU'nun aðabeyi vefat
etmiþtir.
11- Amasya Þube Basýn ve Dýþ Ýliþkiler
Sekreteri Tamer ÜNAL'ýn anneannesi
vefat etmiþtir.
12- Ankara 1 Nolu Þube üyelerinden Faik
TUNÇ'un babasý vefat etmiþtir.
13- Ankara 1 Nolu Þube üyelerinden
Gülsün TÜRKAN'ýn kardeþi vefat
etmiþtir.
14- Ankara 1 Nolu Þube üyelerinden
Mustafa BERBER'in annesi vefat
etmiþtir.

15- Ankara 1 Nolu Þube üyelerinden
Bahtiyar ÇAKIR'ýn babasý vefat etmiþtir.
16- Ankara 1 Nolu Þube üyelerinden Ömer
KAYAALP'in annesi vefat etmiþtir.
17- Antalya 2 Nolu Þube üyelerinden Refik
ERBAÞ'ýn annesi vefat etmiþtir.
18- Antalya 2 Nolu Þube üyelerinden
Mehmet YILDIZ'ýn babasý vefat
etmiþtir.
19- Antalya 2 Nolu Þube üyelerinden Hasan
ÞAHÝN'in kayýnpederi vefat etmiþtir.
20- Bursa 1 Nolu Þube üyelerinden Ayþegül
CEYLAN'ýn annesi vefat etmiþtir.
21- Bursa 1 Nolu Þube üyelerinden Erol
SÖNMEZ'in babasý vefat etmiþtir.
22- Bursa 1 Nolu Þube üyelerinden Ayþe Dilþat
BARLAS'ýn babasý vefat etmiþtir.
23- Bursa 1 Nolu Þube üyelerinden Faruk,
Fuat,Ersoy DEMÝRTAÞ'ýn annesi vefat
etmiþtir.
24- Hatay 1 Nolu Þube üyelerinden Songül
TUNA vefat etmiþtir.
25- Hatay 2 Nolu Þube üyelerinden M.Caner
TANRIÖVER'in ablasý vefat etmiþtir.
26- Hatay 2 Nolu Þube üyelerinden Ali Ýhsan
DURANOÐLU'nun kayný, Sultan
DURANOÐLU'nun kardeþi vefat etmiþtir.
27- Kars Þube üyelerinden Ferruh
MUTLUER'in babasý vefat etmiþtir.
28- Kars Þube üyelerinden Deniz SADAK vefat
etmiþtir.
29- Kayseri 1 Sarýoðlan Ýlçe Temsilcisi Soner
ERDOÐAN'ýn aðabeyi vefat etmiþtir.
30- Kayseri 1 Nolu Þube üyelerinden Abdullah
KILINÇ'ýn oðlu sünnet olmuþtur.
31- Kayseri 2 Nolu Þube üyelerinden Hasan
BÝÇER'in babasý vefat etmiþtir.
32- Kýrýkkale Þube üyelerinden Adem
BALOÐLU'nun eþi vefat etmiþtir.
33- Kýrýkkale Þube üyelerinden Hüseyin
GENÇER'in yeðeni þehit olmuþtur.
34- Kýrýkkale Þube üyelerinden Halil Ýbrahim
SEYFÝ'nin kardeþi vefat etmiþtir.
34- Konya 1 Nolu Þube üyelerinden Ali
KAPLAN'ýn babasý vefat etmiþtir.
35- Kütahya Þube Teþkilatlandýrma Sekreteri
Ali YÜREKLÝ'nin babasý vefat etmiþtir.
36- Kütahya Þube üyelerinden Cemil
ÞÝMÞEK'in babasý vefat etmiþtir.
37- Malatya Þube üyelerinden Süheyl
ALEMDAR'ýn annesi vefat etmiþtir.
38- Malatya Þube üyelerinden Aykut
DÖNMEZ'in abisi vefat etmiþtir.
39- Malatya Þube üyelerinden Taner
DOÐANÞAHÝN vefat etmiþtir.
40- Malatya Þube üyelerinden Atilla
YILDIRIM'ýn halasýnýn oðlu vefat etmiþtir.
41- Malatya Þube üyelerinden Ýzzet
YAYLAR'ýn babasý vefat etmiþtir.
42- Malatya Þube üyelerinden Ahmet
DÜZDAÐ'ýn dayýsý vefat etmiþtir.
43- Malatya Þube üyelerinden Mehmet
AYARGÝL'in yeðeni vefat etmiþtir.
44- Malatya Þube üyelerinden Mehmet
YILDIRIM'ýn babasý vefat etmiþtir.
45- Nevþehir Þube üyelerinden Nihat
ÖZTAN'ýn bacanaðý vefat etmiþtir.
46- Nevþehir Þube üyelerinden Meryem-Saim
LOKMACI çiftinin annesi vefat etmiþtir.

15 TÜRK EÐÝTÝM-SEN
SÜNNET
1) Adana 1 Nolu Þube üyelerinden Ýbrahim
ÖZCAN'ýn çocuðu sünnet olmuþtur.
2) Adana 1 Nolu Þube üyelerinden Arif
AYDOÐDU'nun çocuðu sünnet
olmuþtur.
3) Adana 1 Nolu Þube üyelerinden mehmet
YOLBURUN'un çocuðu sünnet
olmuþtur.
4) Ankara 1 Nolu Þube üyelerinden Hülya
ELÇÝ'nin çocuðu sünnet olmuþtur.
5) Ankara 2 Nolu Þube Yönetim Kurulu
Üyesi Salih ÖZDEMÝR'in çocuðu sünnet
olmuþtur.
6) Adýyaman Þube üyelerinden Ahmet
ATALAY'ýn çocuðu sünnet olmuþtur.
7) Adýyaman Þube üyelerinden Ýbrahim
SUÇAÐI'nýn çocuðu sünnet olmuþtur.
8) Antalya 2 Nolu Þube üyelerinden Selami
ÞENSOY'un çocuðu sünnet olmuþtur.
9) Bursa 1 Nolu Þube üyelerinden Hasan
SARGI'nýn çocuðu sünnet olmuþtur.
10) Düzce Þube üyelerinden Hüseyin
ÝNCE'nin çocuðu sünnet olmuþtur.
11) Hatay 2 Nolu Þube üyelerinden SuzanBülent KÝMYON'un çocuðu sünnet
olmuþtur.
12) Hatay 2 Nolu Þube üyelerinden
Abdullah Duman EKER'in çocuðu
sünnet olmuþtur.
13) Kayseri 2 Nolu Þube üyelerinden
Abdulvahap ALAKUÞ'un çocuðu
sünnet olmuþtur.
14) Kayseri 2 Nolu Þube üyelerinden Ünsal
ALBAYRAK'ýn çocuðu sünnet
olmuþtur.
15) Kayseri 2 Nolu Þube üyelerinden Veysel
SELÇÝN'in çocuðu sünnet olmuþtur.
16) Konya 1 Nolu Þube üyelerinden Hulusi
ÇIKINTAÞ'ýn çocuðu sünnet olmuþtur.
17) Konya 1 Nolu Þube üyelerinden
Bayram TEMÝZEL'in çocuðu sünnet
olmuþtur.
18) Konya 1 Nolu Þube üyelerinden
Yasemin ARABACI'nýn çocuðu sünnet
olmuþtur.
19) Konya 1 Nolu þube üyelerinden Aytekin
ÞATIR'ýn çocuðu sünnet olmuþtur.
20) Malatya Þube üyelerinden Erol
TÜZÜN'ün çocuðu sünnet olmuþtur.
21) Malatya Þube üyelerinden Süheyl
ALEMDAR'ýn çocuðu sünnet olmuþtur.
22) Malatya Þube üyelerinden Ahmet
DÜZDAÐ'ýn çocuðu sünnet olmuþtur.
23) Malatya Þube üyelerinden Þahamettin
SELVÝ'nin çocuðu sünnet olmuþtur.
24) Malatya Þube üyelerinden Emin
ÞAHÝN'in çocuðu sünnet olmuþtur.
25) Malatya Þube üyelerinden Yusuf
YILMAZ'ýn çocuðu sünnet olmuþtur.
26) Muðla Þube üyelerinden Nevzat
PAÞALI'nýn çocuðu sünnet olmuþtur.
27) Muðla Þube üyelerinden Veysel
ULUTAÞ'ýn çocuðu sünnet olmuþtur.
28) Muðla Þube üyelerinden Nilgün
KESÝKTAÞ'ýn çocuðu sünnet olmuþtur.
29) Muðla Þube üyelerinden Tuncel
ÖZEN'in çocuðu sünnet olmuþtur.
30) Muðla Þube üyelerinden Ýlyas AYIK'ýn
çocuðu sünnet olmuþtur.
31) Nevþehir Þube üyelerinden Hasan
FINDIKLI'nýn çocuðu sünnet olmuþtur.
32) Nevþehir Þube üyelerinden Elvan
SARIGEÇÝLÝ'nin çocuðu sünnet
olmuþtur.
33) Nevþehir Þube üyelerinden Mustafa
TAYGURT'un çocuðu sünnet olmuþtur.
34) Sivas Þube üyelerinden Yücel
BUDAK'ýn çocuðu sünnet olmuþtur.

