TÜRK EĞİTİM-SEN
ÜNİVERSİTE KURULTAYI
DÜZENLEDİ

T

ürk Eğitim-Sen Genel Merkezi 24-26 Ekim
2008 tarihinde YÖK’ü yakın plana almak,
üniversitelerin ve üniversite çalışanlarının
sorunlarını tespit etmek ve çözüm üretmek amacıyla
55 il ve 67 üniversiteden 132 temsilcinin katıldığı
“Üniversite Kurultayı” düzenledi.
Devamı 2’de

Genel Başkan İsmail KONCUK :
“MEMUR MAAŞI DOLAR
KARŞISINDA YÜZDE 7.1 İLE
YÜZDE 22.2 ORANINDA DEĞER
KAYBETTİ”

T

ürkiye ciddi bir ekonomik kriz ile karşıya karşıyadır.
Ekonomik krizle birlikte dövizin yükselmesi ve
ard arda yapılan zamlar memuru perişan etmiştir. Dolar
karşısında memur maaşı erirken, doğalgaz zammı da
vatandaşın ümüğünü sıkmıştır.
Devamı 4’te

ŞUBELERİMİZDEN MİLLİ
EĞİTİMDE ÇALIŞAN
ŞEFLERE DESTEK

YÖNETİCİLERİN
ASALETEN ATAMA İŞLEMLERİ
BAŞLATILMALIDIR

illi Eğitim Bakanlığı’nın
şef kadrosunda görev
yapan eğitim çalışanları şimdiye
kadar yapılan ek ödemelerden
unvan ve hizmet sınıfları
için
belirlenen
oranlarda
yararlandırılmamıştır.

önetici Atama Yönetmeliği
Ek 2 yönetici değerlendirme
formu yayınlandı. İlk Ek 2 yönetici
değerlendirme formu yargıdan yürütmeyi durdurma kararı almış ve yürütmesi durdurulmuştu.Geçmiş dönemlerde de geçici görevlendirmeler
yapılmış, ancak makul sınırlar içinde
kalmıştır.

M

Devamı 5’te

Y

Devamı 5’te

Sözleşmeli
Öğretmenlerin
Korumaya Devam Ediyoruz.

Haklarını

6. Sayfada
Yurtkur KİK Toplantısı Tamamlandı
8. Sayfada
Ücretli Öğretmenlerin Feryadı
10. Sayfada
Meb Sıraları Çalıştırmak Zorundadır.
16. Sayfada
Danıştaydan memurlara Müjdeli Haber
14. Sayfada
Öğrenci Affı Konusunda Taleplerimiz
Karşılanmış Oldu 14. Sayfa

2

TÜRK EĞİTİM-SEN

ÜNİVERSİTE KURULTAYI DÜZENLEDİ

A

nkara’da İçkale Otel’de 24-26 Ekim 2008 tarihinde
gerçekleştirilen kurultayın açılışında MEB Müsteşar Yardımcısı
Remzi KAYA, MHP Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Alim IŞIK, Gazi
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Duran ALTIPARMAK,
Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder KAHVECİ, Türk Diyanet
Vakıf Sen Genel Başkanı Hazım Zeki SERGİ ve Türk Emekli Sen
Genel Başkanı Osman ÖZDEMİR de hazır bulundular.
Kurultayın idaresi için oluşturulan Kurultay Divanı’nın başkanlığına
Prof. Dr. Ahmet YÜCEER, üyeliklere ise Doç. Dr. Aytunç ATEŞ,
Yrd. Doç. Yakup ÇELİK, Ali UZAY SARI ve Kamil GERS
seçildiler.
Kurultayın açılışında bir konuşma yapan Türk Eğitim-Sen Genel
Başkanı İsmail KONCUK şunları söyledi: “Öncelikle kurultaya
ısrarla davet edilmesine rağmen YÖK ve iktidar partisinden hiçbir
temsilcinin katılmamasını yadırgadım. YÖK içe dönüklüğü ve
demokratik olmayan uygulamaları nedeniyle çok eleştirilmektedir.
Buna karşın her nedense yapılan eleştirilere kulak verilmemektedir.
Üstelik üniversitelerimiz bugüne dek korku imparatorluğu gibi
yönetilmiştir. Üniversite çalışanlarının kaderi amirlerinin iki
dudağı arasındadır. Bu ortamda bilimsel çalışma yapabilmek,

dünya üniversiteleriyle
yarışabilmek mümkün
değildir.
YÖK
Başkanının
göreve
gelmesinin
üzerinden
fazla zaman geçmedi
ancak,
üniversitelerde
demokrasi
konusunda
ciddi adımlar da atılmadı.
YÖK Başkanının yanı
sıra
rektörlerimizin
de
üniversiteleri
demokratik
yönetip,
yönetmediklerine
bakması
gerekir.
Rektörler
‘Benim
üniversitemde kaç sendikalı personel var?’ sorusunu kendilerine
sormalı, ondan sonra ‘Ben demokratım’ demelidir. Üniversitelerde
‘Ben yönetiyorum’ değil, ‘Biz yönetiyoruz’ anlayışı hakim
kılınmalıdır. Bunu başaramayan bir Türkiye’nin iyi yönetildiğini
söylemek mümkün olmayacaktır. Ayrıca Sayın Başbakan’ın 2004
yılında bize verdiği sözü yerine getirmesini ve kamu çalışanlarına
grev ve toplu sözleşme ile siyaset yapma hakkını vermesini
istiyoruz.”
Açılış konuşmalarının ardından komisyonlar oluşturuldu ve bu
komisyonlar üniversitelerle ilgili çalışmalarına başladı.
YÖK ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri, Özlük hakları ile ilgili
sorunlar ve çözüm önerileri, Ücret sorunu ve Yeni akademik personel
yetiştirme politikaları adı altında oluşturulan dört ayrı çalışma
komisyonu, 25 Ekim tarihinde de gün boyu yoğun bir çalışma
ortaya koyarak raporlarını hazırladılar. Kurultayın son günü olan 26
Ekim Pazar günü komisyon sözcüleri tarafından kurultaya sunulan
komisyon raporları onaylanarak Genel Merkeze teslim edildi.
Üniversite Kurultayı çalışmalarının ve raporların bir kitap dahilinde
hazırlanarak tüm üniversitelere dağıtılacağı bildirildi.
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YÖNETİCİ ATA(MA)MA YÖNETMELİĞİ !
illi Eğitim Bakanlığı ülkemizin en
geniş
hizmet alanına ve
Talip GEYLAN
Genel Dış İlişkiler ve
en fazla personel sayısına
Basın Sekreteri
sahip kamu kurumudur.
Yürüttüğü görevi itibariyle de memleketin geleceğini doğrudan
ilgilendiren bir sorumluluğun sahibidir. Milyonlarca öğrencimiz ve yüzbinlerce öğretmenimiz, onbinlerce okulumuzda eğitim hayatını sürdürmektedir. Fakat ne hazindir ki,
ülkemizdeki 64.879 adet eğitim kurumunun
neredeyse yarıya yakını şu an vekil idarecilerle yönetilmektedir. Bunun anlamı şudur:
Bakanlık yönetimi; eğitimde görev yapan
661.584 bin öğretmen arasından, eğitim kurumlarını yönetebilecek liyakatli, yetişmiş,
mesleğini ve öğrencilerini seven 64.879 çalışan bulamamış ve “Mecburen” vekaleten
görevlendirmelerle eğitimi idare etmeye çalışıyor. Bu durum; bakanlığın nesnel ölçütlere haiz, liyakat ve yeterliliği esas alan, keyfi
uygulamalara imkan tanımayan bir yönetici
atama yönetmeliği hazırlamamış olmasının
bir sonucudur. Tabi ki, gelinen nokta bir tesadüfün tezahürü değildir. Yaklaşık altı yıldır Milli Eğitim Bakanlığı’nı yöneten zihniyetin asıl hedefi, “Milli eğitimi nasıl daha
iyi yönetebilirim, neleri gerçekleştirirsem
eğitimimizi daha verimli bir düzeye yükseltebilirim” kaygısı değildir. Bu ilkel yönetim
anlayışının tek bir kaygısı vardır: “Kendi
adamımı nasıl idareci yaparım, bana direnç gösterenleri nasıl bertaraf edebilirim.”
Bu anlayış için; eğitim sürecimizin sekteye
uğratılması, liyakatsiz yöneticiler nedeniyle eğitim çalışanlarının huzursuz edilmesi,
öğrencilerimizin başarı verimin düşürülmesi dikkate alınacak göstergeler değildir. İşte
böyle olduğundan dolayı MEB, altı yıldır
ihtiyaçları karşılayacak, hukukun ve eğitim
çalışanlarının mutabakatına dayanan bir yönetmeliği hazırlamamakta ısrar etmektedir.
Mahkemenin iptal gerekçelerini tekrar tekrar öne çıkararak adeta “Lütfen bunu da iptal
edin de vekaletlerle kendi kadrolarımı muhafaza etmeye devam edeyim” demektedir.

M

Bu konuda MEB’e karşı altı yıldır yoğun bir
mücadele ortaya koyduk. Defalarca yaptığımız görüşmeler ve eylemlerden netice alamadığımız durumlarda yargı yoluna gittik.
Başvurularımız üzerine kazandığımız davalar kamuoyunun malumudur. Türk EğitimSen, başta yönetici atama konusu olmak

üzere verdiği hukuk mücadelesiyle eğitim
çalışanlarının takdirini kazanmıştır.
Son olarak yönetmelikteki değerlendirme
formu, Danıştay tarafından iptal edilmesi
üzerine, bakanlık tarafından yeniden gözden
geçirilerek yayınlanmış ve uygulamaya dair
genelge de kamuoyuna ilan edilmiştir.
Bu gelişmeler üzerine sendikamız bir değerlendirme yapmış; eğitim kurumlarını vekaletle yönetmenin son bulması, okullarımızın
hak eden ehil yöneticilerle yönetilmesi, vekaletlerle göreve gelenlerin iktidarın tetikçiliğini yapmalarına son verilmesi ve -daha
öncede defalarca kamuoyuna duyurduğumuz gibi- içerisinde sınav koşulunun da olduğu objektif bir yönetmelik çıkarılmasının
ve atamaların ivedilikle asaleten yapılması
gerektiğinin eğitim çalışanlarının ortak kanaati olduğunu tespit etmiştir.
Evet, mevcut yönetmelik ve değerlendirme formu olması gereken nitelikte değildir,
beklentilerimizi ve ihtiyaçları karşılamamaktadır. Ancak şu gözden kaçırılmayacak
bir gerçektir ki; yönetmeliğin yokluğundan
istifade eden yönetim anlayışı, vekaletle
yönetme sistemiyle eğitim hayatımıza ve
eğitim çalışanlarının huzuruna daha büyük
zarar vermektedir. Ayrıca bu durumu suistimal ederek, ahlak dışı yöntemlerle eğitim
çalışanlarının karşısına dikilen ve ikbal tekliflerinde bulunanlar tamiri çok zor olan bir
kişilik aşınmasına neden olmaktadırlar. İşte
eksiklikleri olsa da bir şekilde uygulamaya
konulacak olan yönetmelikle şu an 25 bin civarında olan vekaletler iptal edilecek ve asaleten atamalar yapılacaktır. Bu yönetmeliğe
dayalı yapılacak atamalarla göreve gelen
arkadaşlarımızın liyakati tartışılabilir. Ancak
unutmayalım ki, bu arkadaşlarımız, her durumda vekaletle (Bunların önemli bir kısmı
da vekalet liyakatini dahi taşımamaktadır)
göreve getirilenlerden daha ehil olacaktır.
Çünkü keyfiyete göre değil, bir kritere bağlı
olarak atanacaklardır. Aynı zamanda siyasi
erkin tetikçiliğini yapma zorunluluğunda da
olmayacaklardır. İşte bu gerekçeler doğrultusunda sendikamız yukarıda bahsedilen değerlendirmeyi yapma durumunda kalmıştır.

tumunu alkışlayan, öğretmenlerimizi aşağılayan hakaretleri karşısında bile eğitim çalışanları adına dik duruş sergileyemeyenlerin
bugün –bizce nedeni belli olan- tavırlar ortaya koymaları manidardır. Altı yıldır siyasetin
tetikçiliğini yapan, huzurumuzu kaçıran bir
çok hukuksuz uygulamaya göz yuman, şimdiye kadar yayınlanan atama yönetmelikleri
hususunda bir kez bile olsun yargıya başvurmayanların bugün gösterdikleri “Sendikaca”
tavırlar inandırıcı olmadığı gibi üzerlerinde
de çok eğreti duruyor. Bu sözde sendika yaptığı basın açıklamasında “…yönetici adaylarının beklentileri olan kariyer, ehliyet, liyakat
ve adalet ölçütleri gereği, MEB değişikliğe
giderek sınav esaslı yeni bir yönetmeliği bir
an önce yürürlüğe koymalıdır.” Diyor.
Bu sendikacı(!) arkadaşlarımız, acaba MEB
yönetimi, altı yıldır başta yönetici atama
yönetmeliği olmak üzere yaptığı tüm uygulamalarda kariyer, ehliyet, liyakat ve adalet
ölçütlerini esas aldığı için mi bugüne kadar
hiçbir girişimde bulunmadılar? Şikayet ettikleri yönetmelik yayınlandığında neden
yargıya başvurmadılar? Nasıl olsa birileri
mahkemede iptal ettirir biz de düzenimizi
altı yıldır olduğu gibi devam ettiririz diye
mi düşündüler? Milli Eğitim Bakanı Sayın
Hüseyin Çelik’in tüm icraatlarını tasdik ettikleri için mi bugüne kadar dişe dokunur bir
itirazları olmadı?
Peki şimdi ne değişti? Altı yıldır mükemmel iş götüren MEB yönetimi Ek-2 Yönetici
Atama Değerlendirme Formunun uygulanmasına ilişkin yayınladığı genelgeyle ilk
defa yanlış yola saptığı için mi birilerinin
kuyruğuna bastı?
Yoksa! Altı yıldır promosyon olarak dağıttıkları vekil yöneticilikleri ellerinden kayacağı;
atanma şartlarını taşımayan vekil idarecileri
kadro alamayarak kendilerinin tetikçiliğini
yapamayacakları için mi rahatsız oluyorlar?
Yöneticilik makamlarını teklif ve tehdit stratejilerinin aracı olarak kullanamayacakları
için mi şimdi zıplıyorlar?
Yukarıdan beri sıralanan bu soruların cevabını herkes çok net görüyor.

Birilerinin sendikacılık yapmak aklına geldi!

Ne diyelim…

Ancak bu noktada bir sözde eğitim sendikasının tavrına değinmek istiyorum. Altı yıldır
MEB’in ve Sayın Hüseyin Çelik’in her tu-

İktidarlar gelip geçici. Kalıcı olan; erdemli,
ilkeli, onurlu ve yüz akıyla yapılan bir mücadelenin bıraktığı kutlu mirastır.
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Genel Başkan İsmail KONCUK :
“MEMUR MAAŞI DOLAR KARŞISINDA YÜZDE 7.1 İLE YÜZDE
22.2 ORANINDA DEĞER KAYBETTİ”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
KONCUK, sendikamızın yaptığı araştırmayı
kamuoyuna açıkladı.
Türkiye ciddi bir ekonomik kriz ile karşıya
karşıyadır. Ekonomik krizle birlikte dövizin
yükselmesi ve ard arda yapılan zamlar memuru
perişan etmiştir. Dolar karşısında memur
maaşı erirken, doğalgaz zammı da vatandaşın
ümüğünü sıkmıştır.
MEMUR MAAŞI DOLAR KARŞISINDA
YÜZDE 7.1 İLE YÜZDE 22.2 ORANINDA
DEĞER KAYBETTİ
Sendikamız, bir yılda memur maaşlarının dolar
karşısında değer kaybettiğini gözler önüne
seren bir araştırma yaptı.
2007 yılının Ekim ayında dolar 1.190 YTL
idi. 2008 yılının Ekim ayında ise dolar 1.705
YTL’ye kadar çıktı. Buna göre; bir yıllık
süreçte memur maaşları dolar karşısında
yüzde 7.1 ile yüzde 22.2 oranında değer
kaybetti.
Türk Eğim-Sen’in yaptığı araştırmaya
göre, bir müsteşar maaşıyla 2007 yılının
Ekim ayında 3 bin 155 dolar alabilirken,
2008 yılının Ekim ayında 2 bin 452 dolar

Ayrıca ayda 300 metreküp doğalgaz kullanan
bir aile 2007 yılında 156 YTL öderken,
bugün 276 YTL ödeyecektir. Böylece bir
aile geçen yıla göre tam 120 YTL daha fazla
doğalgaz parası ödeyecektir. 300 metreküp
doğalgaz alabilmesi için en yüksek derecede
çalışan bir öğretmenin 2007 yılında 3 gün
16 saat çalışması gerekirken, 2008 yılında 5
gün 8 saat; 9/1 derecede çalışan memurun
da 2007 yılında 5 gün 9 saat çalışması
gerekirken, 2008 yılında 7 gün 4 saat
çalışması gerekecektir.
Yapılan zammın ardından 300 metreküp
doğalgaz almak isteyen bir hizmetlinin
maaşının yüzde 24’ünü; bir profesörün
maaşının yüzde 8.4’ünü, bir öğretmenin
maaşının
yüzde
20’sini
harcaması
gerekmektedir.
Araştırma ile ilgili açıklama yapan Türk EğitimSen Genel Başkanı İsmail KONCUK şunları
söyledi: “Ülkemizde memur maaşları ne
yazık ki giderek eriyor. Özellikle ekonomik
kriz, birbiri ardına gelen zamlar, dövizdeki
yükseliş memurun yaşam standartlarını bir
kademe daha düşürdü. Ekonomik sıkıntıyla
mücadele eden memur, sefalet ücretleriyle
ayakta kalmaya çalışıyor. Boğaz tokluğuna
çalışan memur, mutfak harcamalarından
kısıyor, yakıttan tasarruf ediyor, zam
sağanağına direnmeye çabalıyor. Tüm bu
gerçekler göz önüne alındığında siyasi erk’in
insaflı davranarak, zamları durdurmasını
ve ücretleri insanca yaşacak düzeye
yükseltmesini bekliyoruz.”
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Dolar karşılığı

2008 Ekim ayı
maaşı

Dolar karşılığı

3.755
864
1036
1236
2.894
1.187

3.155
726
870
1.038
2.432
997

4.180
1.150
1.334
1.546
3.276
1.553

2.452
674
782
906
1.921
910

Maaşlar Dolar
Bazında Ne Kadar
Azaldı (Yüzde)
22.2
7.1
10.1
12.7
21
8.7

843

708

1.119

656

7.3

Meslekler

2007 Ekim
ayı maaşı

Müsteşar
Memur 9/1
Öğretmen 9/1
Öğretmen 1/4
Profesör 1/4
Araştırma görevlisi 7/1
Hizmetli

alabilmektedir. En yüksek derecede görev
yapan bir öğretmenin maaşı 2007 yılının
Ekim ayında 1.038 dolar iken, 2008
yılının Ekim ayında 906 dolardır. Yine bir
profesörün maaşı 2007 yılının Ekim ayında
2 bin 432 dolar iken, tam bir yıl sonra 1. 921
dolara düşmüştür.
Buna göre, dolar bazında bir yılda
müsteşarın maaşı yüzde 22.2, en yüksek
derecedeki profesörün maaşı yüzde 21, en
yüksek derecede görev yapan öğretmenin
maaşı yüzde 12.7, en düşük derecede
görev yapan öğretmenin maaşı yüzde
10.1, araştırma görevlisinin maaşı yüzde
8.7, hizmetlinin maaşı 7.3, 9/1 derecede
görev yapan memurun maaşı ise yüzde 7.1
oranında erimiştir.
DOĞALGAZ ZAMMI MEMURUN
MAAŞINI ERİTTİ
Türk Eğitim-Sen, doğalgaz zammını da yakın
plana aldı. 2007 yılının Aralık ayı ile 2008
yılının Kasım ayını karşılaştıran sendikamız,
doğalgazda memurun alım gücünün ne ölçüde
düştüğünü ortaya koydu. 2007 yılının Aralık
ayında doğalgazın metreküp fiyatı 0.52 YTL
iken, 11 ay sonra 2008 yılının Kasım ayında
0.92 YTL olmuştur. (Fiyatlara KDV ve ÖTV
dahil değildir.) Buna göre 2007 yılında en
düşük derecede çalışan memur maaşıyla
1.621 metreküp doğalgaz alabilirken,
2008 yılında 1.216 metreküp doğalgaz
alabilmektedir. Yine en düşük derecede
görev yapan bir öğretmen 2007 yılında
1.992 metreküp doğalgaz alabilirken, 2008
yılında ancak 1.450 metreküp doğalgaz
alabilmektedir. Maaşların artmasına rağmen
en düşük derecede çalışan bir memurun
aldığı doğalgaz 1 yılda 405 metreküp, bir
öğretmenin de 542 metreküp azalmıştır.
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ŞUBELERİMİZDEN
MİLLİ EĞİTİMDE ÇALIŞAN ŞEFLERE DESTEK
illi Eğitim Bakanlığı’nın şef kadrosunda görev
yapan eğitim çalışanları şimdiye kadar yapılan ek
ödemelerden unvan ve hizmet sınıfları için belirlenen
oranlarda yararlandırılmamıştır.
Son yapılan ek ödeme düzenlemesinde yönetim görevi
karşılığında haftada 15 saat üzerinden ek ders ücretinden
yararlandırılanları kapsam dışı bıraktığından, çalışanlar
arasında ücret dengesizliği yaratmıştır. Bu dengesizliğin
giderilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Maliye
Bakanlığı arasında iyileştirme çalışmaları başlatmıştır.
Şeflerin bu çalışmanın dışında tutulduğu şeklinde duyumlar

M

üzerine, Genel Merkezimiz konuyla ilgili görüşme ve
girişimlerini artırmıştır. Her zaman mağdurun yanında
olan Sendikamız Şubeleri de şeflere destek kampanyaları
başlatmıştır.
Bu destek kampanyası içerisinde dilekçe kampanyaları
devam etmektedir.
Ayrıca şubelerimiz “Milli Eğitim’de çalışan şeflere Ek
ödeme yapılsın” basın açıklamaları yaparak şeflerin yanında
olduğunu ortaya koymuşlardır.

YÖNETİCİLERİN ASALETEN ATAMA
İŞLEMLERİ BAŞLATILMALIDIR
Türk Eğitim Sen olarak, bir an önce
yönetici atama ayıbının ortadan kaldırılması gerektiğine inanıyoruz. Bu sebeple, Milli Eğitim Bakanlığı boş eğitim kurumu yöneticiliklerini, bir tekini
bile gizlemeden, ayırmadan duyurmalı
Geçmiş dönemlerde de geçici görev- ve asaleten yönetici atamaları yapılmalendirmeler yapılmış, ancak makul sı- lıdır. 2008-2009 eğitim öğretim yılı
nırlar içinde kalmıştır. Bugün ise, geçi- birinci dönemi sonuna kadar bu iş ve
ci görevlendirme ile görev yapanların işlemler tamamlanmalıdır.
oranı, neredeyse, asaleten görev ya- Sendikamız bu kaos ortamından çıpanları geçmiş durumdadır. Bu anlayış, kılması amacıyla, eksiklerine rağmen
hukuk devleti iddiasındaki ülkemize Ek 2 Yönetici değerlendirme formuna
yakışmamaktadır. Sadece bu sebeple dava açmama kararındadır. (Sınavın
bile Türkiye bir parti devleti görünümü esas olması sendikamızın görüşüdür,
içerisindedir.
ancak bu konuda Bakanlığın beş yıldır
Sayıları 25 binleri bulan geçici görev- uygulamaları ortadadır, Bakanlık sınav
lendirme tüm eğitim çalışanlarının infi- konusuna 6 yıldır olumlu bakmamaktaaline sebep olmakta, devlete olan güven dır. Yönetmelik bu eksik yönüyle yargün geçtikçe azalmaktadır. Milli Eğitim gıdan da dönmemiştir. Yargı sınavı tek
Bakanlığı bu yönüyle her zaman eleş- ve vazgeçilmez bir ölçüt olarak görmetiriye muhatap olmakta ve kurumsal mektedir. Bütün bunları düşündüğüolarak da güven kaybetmektedir. Artık, müzde, bu belirsizlik ortamının bir 6 yıl
eğitim çalışanları Milli Eğitim Bakan- daha sürmesine fırsat verilmemelidir.
lığının tüm uygulamalarına şüpheyle Önümüzdeki süreçte sınav konusunda
bakar bir duruma gelmiştir. Böyle bir yeni açılımlar yakalanması mümkün
ortamda sağlıklı ve verimli iş üretmek olabilecektir. Bu yönetmeliği bu hagittikçe zorlaşmakta, bundan en büyük liyle kabul edilebilir bulmamız, sınav
yapılması görüşümüzden vaz geçildiği
zararı Türk milli eğitimi görmektedir.
önetici Atama Yönetmeliği Ek
2 yönetici değerlendirme formu
yayınlandı. İlk Ek 2 yönetici değerlendirme formu yargıdan yürütmeyi durdurma kararı almış ve yürütmesi durdurulmuştu.

Y

anlamına gelmemektedir.) Yönetmelik
eksiklerine rağmen, idareye bir insiyatif bırakmaması, Ek 2 değerlendirme
formu doğrultusunda atamayı ve puan
üstünlüğünü esas alması yönüyle kabul edilebilir bir görünümdedir. Bu Ek
2 doğrultusunda artık ben seni müdür,
müdür baş yardımcı, müdür yardımcısı
yaparım yalanları tarihe karışacaktır.
Hiç bir eğitim çalışanı artık, bu yalanlara kanmamalıdır.
Aynı sorumluluğu Milli Eğitim Bakanı
sayın Hüseyin ÇELİK’ten de bekliyoruz. Sayın ÇELİK Milli Eğitim Bakanı
olmanın tüm sorumluluğuyla, on binlerce öğretmenin talebine kulak vermeli ve hızla, asaleten atamaları başlatmalıdır.
Türk Eğitim sen olarak, bu konuda,
belirtiğimiz süre içerisinde bir gelişme
olmaması halinde tüm ülkede milli eğitim müdürleri ve Milli Eğitim Bakanlığı önünde kitlesel basın açıklamaları
yaparak Milli Eğitim Bakanlığının bu
ayıbını ülke gündemine en etkili biçimde taşıyacağız.
TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN HAKLARINI
KORUMAYA DEVAM EDİYORUZ
illi Eğitim Bakanlığı’nın tüm Valiliklere göndermek suretiyle sözleşmeli öğretmenlerin asker öğretmen olarak
görev yapamayacaklarına dair yazıya Danıştay’da dava açtık. Sözleşmeli öğretmenlerle ilgili yaşanan sıkıntıların ve
mağduriyetlerin giderilmesi adına Sendika olarak hak aramaya devam ediyoruz.

M

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA
“Yürütmeyi Durdurma Taleplidir”
DAVACI

: Türk Eğitim-Sen

(Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri
Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)
VEKİLİ
		
:
AKALAN-Av. Ömer SARPDAĞ

Av.

Hatice

Av. Hilal Kezban DÜZGÜN
Konur Sok. 54/9 Bakanlıklar/ANKARA
DAVALI
		
Bakanlığı / ANKARA

:

1)Milli

Eğitim

2) Milli Savunma Bakanlığı / ANKARA
T. KONUSU			
: Davalı
idarenin tüm Valiliklere göndermek suretiyle
sözleşmeli öğretmenlerin asker öğretmen
olamayacaklarına dair tesis ettiği 22.09.2008
tarih ve 84772 sayılı idari işleminin öncelikle
yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali
taleplerinden ibarettir.
ÖĞRENME TARİHİ

: 22.09.2008

AÇIKLAMALAR		
: 1) Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından tesis edilen dava
konusu işlem ile 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli
öğretmen olarak istihdam edilen öğretmenlerin
kadrolu öğretmenler de olduğu gibi Milli Eğitim
Bakanlığı emrinde asker öğretmen olarak görev
yapmaları Milli Savunma Bakanlığı’na teklif
edildiği ancak Milli Savunma Bakanlığı’nın
bu teklifi reddettiğinden bahisle sözleşmeli
öğretmenlerin asker öğretmen olarak görev
yapamayacakları görülmüştür. Dava konusu
yapılan bu işlemin iptalinin hak ve adalet gereği
olduğu kanaatindeyiz. Şöyle ki;
2) Kamu hizmetinde çalışan sözleşmeli personel,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesi ile “ Kalkınma planı, yıllık program
ve iş programlarında yer alan önemli projelerin
hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi
ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai
hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek
bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici
işlerde, kurumun teklifi üzerine Devlet Personel
Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri
alınarak Bakanlar Kurulunca geçici olarak
sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi
sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.” Şeklinde
tanımlanmıştır. Bugün gelinen noktada Türkiye’de
50 bin civarında sözleşmeli öğretmenin olması,
maddenin “zaruri ve istisnai hallere münhasır
olmak” derken neyi kastettiğinin Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından fazla geniş yorumlandığını
bizlere açıkça göstermektedir. Binlerce insanı
sözleşmeli olarak iş güvencesinden yoksun ve
düşük ücretle çalıştıran Milli Eğitim Bakanlığı
kadrolu çalışanlar ile sözleşmeliler arasında hiçbir

fark gözetmediklerini söylemektedirler ancak
uygulamaları ile işin aslının böyle olmadığını
her defasında görmekteyiz. Dava konumuz
asker öğretmenlik mevzuunda da sözleşmeli
öğretmenlere yeniden büyük haksızlık yapılmış
ve ikincil bir muameleye maruz bırakılmışlardır.
3) 3358 sayılı Yedek Subaylar ve Askeri Memurlar
Kanunu’nun 3. maddesinde kimlerin yedek
subay olarak görev yapabileceği açıklanmıştır.
Bu kanunun hiçbir maddesinde sözleşmeli
olarak çalışan kamu görevlilerinin ve dolayısıyla
sözleşmeli öğretmenlerin asker öğretmen
olamayacaklarına dair bir ibare mevcut değildir.
06.07.2005 tarih ve 25867 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Askerlik Yükümlülüğünü Milli
Eğitim Bakanlığı Emrinde Yerine Getirecekler
Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi “Öğretmenlik
yapacak yedek subay adaylarının seçilmesi”
başlığı altında düzenlenmiştir. Madde metni:
“1076 sayılı Kanuna tâbi yedek subay aday
adayı olup, askerlik şubelerince test ve mülâkat
merkezlerine sevk edilenlerden, Türk Silâhlı
Kuvvetleri ihtiyacı fazlası olduklarından temel
eğitimleri sonunda Millî Eğitim Bakanlığı
emrine verilmesi uygun görülenlerin seçimleri
Genelkurmay Başkanlığınca aşağıdaki öncelik
sırasına göre yapılır:
a) Askere sevkleri sırasında Millî Eğitim
Bakanlığı kadrolarında öğretmen olarak
görev yapanlar,
b) Mesleği öğretmen olup, henüz bu göreve
başlamamış olanlar,
c) Öğrenimleri
itibariyle
öğretmenlik
yapabileceklerden istekli olanlar,
d) Öğretmen olabilecek öğrenimi görmüş olup
da istekli bulunmayanlar arasından kur’a
ile tespit edilenler. “ şeklindedir. Görüldüğü
üzere dört madde halinde asker öğretmen
olarak seçilebilecekler sayılmıştır. Sözleşmeli
öğretmenler öğretmenlik görevlerini Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı olarak devam
ettirmektedirler. Madde de henüz göreve
başlamamış
öğretmenlere,
öğrenimleri
itibariyle öğretmenlik yapabileceklere ve
hatta öğretmen olabilecek öğrenimi görmüş
olup da istekli bulunmayanlara dahi asker
öğretmenlik hakkı verilmişken öğretmenlik
görevini bilfiil icra eden sözleşmeli
öğretmenleri bu haktan yoksun bırakmanın
Anayasa’nın eşitlik ilkesine ve hakkaniyete
sığmadığı kanaatindeyiz.
4) Kanun ve Yönetmelik ile sözleşmeli
öğretmenlerin asker öğretmen olmalarına hiçbir
engel yokken Bakanlıklar arasında gerçekleştirilen
yazışmalar sonucu Valiliklere gönderilen dava
konusu işlem ile sözleşmeli öğretmenleri bu
haktan yoksun bırakmak normlar hiyerarşisi
kuramına da aykırılık teşkil etmektedir. Ayrıca
Milli Eğitim Bakanlığı’nın dava konusu işlemde

ilgi tutarak sebep gösterdiği Milli Savunma
Bakanlığı yazılarının içeriği bilinmemektedir.
İdari işlemler kendilerinden önce var olan
ve nesnel hukuk kurallarınca belirlenmiş
bulunan bir sebebe dayanmak zorundadırlar.
Bu anlamda bir idari işlemin sebebi, o idari
işlemden önce gelen, idareyi o işlemi yapmaya
sevk eden ve nesnel hukuk kurallarınca
belirlenmiş bulunan bir etkendir. İdare, bir
işlem yaptığında, o işlemi dayandırdığı sebebi
ortaya koymak ve kanıtlamak yani işlemini
gerekçelendirmek durumundadır. İdare bunu
yapmaz ise işlemin sebep öğesi yönünden
hukuka aykırı olduğu sonucuna varılır. Dava
konusu işlemde de sebep öğesi bakımından bir
eksiklik olduğu muhakkaktır.
5) Dava konusu işlem Bugün Gazetesinin
10.10.2008 tarihli basımında yer almış ve tüm
kamuoyu konu hakkında bilgi sahibi olmuştur.
2577 sayılı yasanın 27. maddesi uyarınca
mağduriyetlere sebep olan dava konusu işlemin
yürütmesinin durdurulması ve devamında iptal
edilmesinin gerektiği kanaatindeyiz. Tüm bunlar
bir arada düşünüldüğü zaman iş bu davayı açma
zarureti hâsıl olmuştur. Şüphesiz takdir yüce
makamınızındır.
HUKUKİ SEBEPLER
:Anayasa,
İYUK,
3358 sayılı Yedek Subaylar ve Askeri Memurlar
Kanunu ve ilgili tüm yasal mevzuat
HUKUKİ DELİLLER
: Dava konusu
işlem (22.09.2008 tarih ve 84772 sayılı), Bugün
Gazetesinde “ Sözleşmeli öğretmenlere şok”
başlığı ile yayınlanan haber yazısı, Askerlik
Yükümlülüğünü Milli Eğitim Bakanlığı Emrinde
Yerine Getirecekler Hakkında Yönetmelik
SONUÇ VE TALEP		
:Yukarıda
arz ile izahına çalıştığımız ve yüksek mahkemenin
de re’sen gözeteceği sair hususlar nedeni ile;
1) Davalı idarenin tüm Valiliklere göndermek
suretiyle sözleşmeli öğretmenlerin asker öğretmen
olamayacaklarına dair tesis ettiği 22.09.2008
tarih ve 84772 sayılı idari işlemin yürütmesinin
durdurulması ve devamında iptaline,
2) Tüm yargılama harç, masraf ve ücreti vekâletin
karşı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesini
saygılarımızla arz ile talep ederiz.
15.10.2008
Av. Hatice AKALAN- Av. Ömer SARPDAĞ
Av. Hilal Kezban DÜZGÜN
EK: 1) Onanmış Vekâletname
2) Deliller bölümünde sayılanlar

7

4-C MAĞDURLARININ SESİ TÜRK EĞİTİM-SEN’DİRAhmet BÜRHAN
Diyarbakır İl Temsilcisi

AKP Hükümetinin yaptığı özelleştirmeler sonucu,
20.000’i aşkın insan mağdur olmuştur. Hükümet
yetkilileri özelleştirmeler öncesi “Kimse mağdur edilmeyecek, herkes
kamu kurumlarında istihdam edilecek ve
ücretlerinde hiçbir hak kaybı olmayacak’’
söylemlerini kanal kanal dolaşarak dile getiriyorlardı. Oysa özelleştirmeler yapıldıktan sonra durum hiçte öyle olmadı. Özelleştirmeler ile binlerce insan işini, ekmeğini,
geleceklerini, umutlarını ve hayallerini
kaybetti. Hükümet tarafından aldatıldıkları
için devlet adamlarına güvenini kaybetti.
Hükümet, bu insanları sanki kendisi mağdur etmemiş gibi, onlara ihsanda bulunuyormuşçasına 4-C statülü olarak kamu
kurumlarında memur olarak istihdam etti.
Bunu yaparken de “bakın size iş verdik,
daha ne istiyorsunuz” söylemlerini dile getirdiler. Oysa durum hiçte öyle değil. 4-C
Statüsü bu çalışanlara vurulan ikinci darbe
olmuştur.
2 Kasım Pazar günü bir gurup 4-C’li
çalışan Türk Eğitim-Sen
Diyarbakır
Temsilciliği’ni ziyaret ederek sıkıntılarını
dile getirdi. Duygusal anların yaşandığı

sohbette, 4-C çalışanları çalışma koşulları
ve aldıkları düşük ücret nedeniyle büyük
sıkıntılar yasadıklarını, ailelerinin dağılmanın eşiğine geldiğini, çocuklarını okullardan alıp çalıştırmak zorunda kaldıklarını, psikolojik sorunlar yaşadıklarını, sağlık
karnelerinde çoğunlukla depresyon ilaçlarının yazılı olduğunu dile getirdiler.
Şimdiye kadar 12 arkadaşlarının intihar ettiğini dile getiren çalışanların en fazla şikayetçi oldukları konular şunlar olmuştur:
-İmzaladıkları sözleşmelerin anayasaya, uluslar arası sözleşmelere, akla ve vicdana sığmaması,
-Yılda on ay ücret almaları
-Tazminat haklarının olmaması
-Hastalandıklarında rapor alma haklarının olmaması
-Aynı işi yaptıkları diğer çalışanlarla
eşit sosyal ve ekonomik haklara sahip olmamaları
-Çalıştıkları kurumlarda statülerinin ve
haklarının yetkililerce bilinmemesi
-Diğer çalışanlara ödenen ek ödemelerin kendilerine verilmemesi
-Tayin haklarının olmaması
-Yılda 10 ay primlerinin yatması

4-C statüsünde görev yapan çalışanların yaşadıkları sıkıntılar sendikamızca
yakından bilinmekte ve takip edilmektedir.
Her platformda bunlar dile getirilmektedir. 2007 yılı Toplu Görüşmelerinde ve
Türk Eğitim–Sen ile M.E.B arasında 2008
Nisan’ında yapılan KİK toplantılarında da
bunlar dile getirilmiştir.
Bu kapsamda çalışan arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum;
Türkiye Kamu-Sen büyük ve güçlü bir
ailedir. En fazla üyeye sahip konfederasyon olarak yetkili sendikadır. Hükümet
ile doğrudan görüşmelere katılan sendikadır. Bu 4-C mağdurları için bir avantajdır.
Danıştay’ın verdiği karar doğrultusunda
artık 4-C’liler de sendika üyesi olabiliyor.
Gücünüzü Kamu-Sen Ailesinde birleştirerek Kamu Sen’in sizler adına yaptığı
mücadeleye destek vermelisiniz. Türkiye
Kamu-Sen sizlerden de alacağı güç ile bu
sıkıntıları çözmeye çalışacak sizin sesiniz
kulağınız olacaktır. Kadrolu çalışanlar, 4-B
statülü çalışanlar adına yaptığımız mücadele bizim gücümüzü, etkinliğimizi ortaya
koymuştur.

ERZURUM 2 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI
“1. EĞİTİME KATKI KAMPANYASI” DÜZENLENDİ
ziyareti sırasında yapmış olduğu görüşmeler sonucunda sağlanan muhtelif çeşit ve
sayıdaki kırtasiyeler üyelerimize dağıtılmıştır. Burada önemli olan bir diğer husus
da dağıtımın üniversitedeki akademisyen
üyelerimiz haricindeki idari personele dağıtılmış olmasıdır. Zira bu kampanyanın
asıl hedefi, ihtiyaç sahibi olan üyelerimizin
Türk Eğitim-Sen Erzurum 2 No’lu Şube
Başkanlığı 08.09.2008 Pazartesi günü “1.
Eğitime Katkı Kampanyası” düzenlendi.
Yapılan kırtasiye yardımlarının sendika
bütçesi dışından karşılanması diğer sivil
toplum kuruluşlarına da örnek olmuştur.
Şube Başkanı Murat Keskinler’in İstanbul

eğitim gören çocuklarına yine bir eğitim
kurumu olan sendikamızca katkı sağlanmasıydı. Şube Yönetim Kurulu bu kampanyanın her sene sayı ve muhteva olarak
genişletilerek devam ettirileceğini belirtti.
Dağıtılan 1500 adet yardım paketinin her
birinin muhteviyatı ise şöyle idi: Kurşun

kalem, kırmızı kalem, silgi, kalem traş, 24
adet pastel ve kuruboya, 12’li sulu boya,
0,9 kalem ucu, resim defteri (büyük ve küçük boy), müzik defteri, güzel yazı defteri
(büyük ve küçük boy), 1,2,3 ve 4 ortalı çizgili ve kareli defter (büyük ve küçük boy).
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KUL HAKKI VE SENDİKACILIK
ul Hakkı: İnsanların,
hatta canlı cansız
varlıkların
birbirleriyle
olan karşılıklı alacakları
ve bunlara riayet etmektir.

Peygamberimiz kul hakkı üzerinde önemle
durarak “ Birisinin hakkını alan kimse,
ölmeden önce onunla helalleşsin! Paranın
malın geçmeyeceği kıyamet gününe, üzerinde
kul hakkı bulunarak gitmesin” buyurmuştur.

İslam dininde
insanın yerine getirmekle
yükümlü olduğu haklar genel olarak: Allah’ın
hakları ve kulların hakları olarak iki kısma
ayrılmıştır. Allah’ın hakları deyince, Allah’ın
emir ve yasaklarına saygı göstermek, emirlerini
yerine getirip yasaklarından sakınmak akla
gelir. Kul hakkı da insanların birbirleriyle
münasebetlerinde kişi haklarına riayet etmek,
başka birinin hakkı olan herhangi bir şeyi
isteği dışında gasbetmemektir.

İslam dini Kul hakkı üzerinde çok durmuş;
insanların birbirlerinin rızası olmadan başka
birisinin malını almayı, haklarında kötü
düşünmeyi, haklarını gasbetmeyi yasaklamış
ve Cenap-ı Hakkın bile affetmeyeceği haklar
arasında saymıştır.

K
Seyit Ali KAPLAN
Genel Mali Sekreter

Her insanın bir diğer insan kadar yaşama,
eğitim görme, haberleşme, seçme seçilme ve
para kazanma hakkı vardır.
Kul Hakkı, insana zarar verecek her türlü maddi
ve manevi davranışta bulunmaktır. İnsanın
üzerindeki kul borcu, borçların en büyüğü,
ahiret açısından da en korkulanıdır. Yüce
Resul’de kul hakkı üzerinde çok durmuştur. Bir
defasın Peygamberimiz (S.A.V) cenaze namazı
kıldıracağı kişinin üzerinde kul hakkı olduğunu
öğrenince cenaze namazı kılmayarak beklemeyi
tercih etmiştir. Yine Yüce Peygamber “ Nefsim
kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki,
bir insan Allah yolunda üç defa şehit olsa bile
üzerindeki kul hakkı yüzünden cennetteki
makamına erişemez” buyurmuştur.

İslam dini kul hakkını bu kadar önem
verdiği, Allah’ın bile affetmeyeceği haklar,
günahlar arasında saydığı halde günümüzde
İslam dinini sadece Abdest almak, namaz
kılmaktan ibaret sayan bazı Müslümanlar,
kul hakkını önemsememekte; Allah’a karşı
borçlarını yerine getirmekle her şeyin bittiğini
zannederek kendinden başka Müslüman
tanımamaktadırlar.
Konumuzu başlığında da olduğu gibi hele hele
kültürlü, İslami özümsediğini zanneden, bazen
de İslami ilimler konusunda tahsil yapanlar
bile, bir sendikaya üye kazandırmak adına,
hak eden birisi varken hak etmeyen insanları
tayin yaparak, idareci atayarak kul hakkı
yenmesine vesile olmakta, dolayısıyla kul
hakkı yemektedirler.
Hak etmediği halde, hukuken başkasının hakkı
olduğu halde, sendika değiştirerek veya siyasi
görüşü için bir makama getirilen kişiler ise kul

hakkı yedikleri gibi, hak etmeyerek bu yüzden
aldıkları paralar ise külliyen haramdır.
İslam dininde Makyavelizm (hedefe varmak
için her yolu mubah kılma) yoktur, olamazda.
Hele bu hedef yolunda yalan söylemeyi, iftira
atmayı, kul hakkı yemeyi mubah saymak
İslam’la hiç bağdaştırılamaz.
Buradan Seslenmek istiyorum ve diyorum ki:
Ey! Sendikacılık uğruna benim sendikama
üye olsun da ne olursa olsun diyerek kul hakkı
yenmesine vesile olan sendikacılar.
Ey! Sırf iktidara yağ çektiği, payanda olduğu
için, kendi sendikaları gördükleri için, hiçbir
sınır tanımadan falan sendikadan istifa et, falan
sendikaya üye ol senin tayinini yapalım diyen
siyasiler.
Ey! Makam uğruna, makamda kalabilmek için
sınır tanımadan haksız, hukuksuz tayin yapan
bürokratlar ve yöneticiler.
Yarın çok geç olmadan, hesap günü gelmeden
kul hakkı yemekten vazgeçin. Bu iktidarlar
geçici olduğu gibi bu hayat da geçicidir. Yarın
ahiret gününde size falan sendikaya ne kadar
üye kazandırdınız diye mi sorulacak; Yoksa
ne kadar sevabın var, ne kadar günahın var, ne
kadar kul hakkı yedin diye mi sorulacak?
Sekerat anı gelmeden kul hakkı yediklerinizden
helallik dileyin bre gafiller.

YURTKUR KİK TOPLANTISI TAMAMLANDI

S

endikamız, yetkili olduğu YURTKUR (Kredi ve Yurtlar
Kurumu) ile yaptığı Kurum İdari Kurulu (KİK) Toplantısını

27 Ekim 2008 tarihinde tamamladı.
2008 Yılının bu ikinci KİK toplantısının gündemi 08 Ekim 2008
tarihinde belirlenmiş ve ele alınacak konular tespit edilmişti.
Sendikamızı temsilen Ankara 2 No’lu Şubeden Salih ÖZDEMİR,
İzmir 4 No’lu Şubeden Hasan ŞEN, Adana 3 No’lu Şubeden Kadir
Cemil KOÇARSLAN ve Amasya Şubesinden Aşkın TEZGELEN
toplantıya katıldılar. Kurum çalışanlarının istek ve beklentilerini
gündeme taşıyan sendika temsilcileri, idare tarafıyla mutabık
kaldıkları hususları KİK raporu olarak imza altına aldılar.
KİK çalışmalarında emek veren değeli arkadaşlarımıza ve üye
olarak sendikamıza güç katan YURTKUR çalışanlarına teşekkür
ediyoruz.
KİK Raporunu sendikamızın internet sitesinden temin edebilirsiniz.
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NEREDE YANLIŞ YAPIYORUZ?

T

ürkiye’nin çeşitli bölgelerinde, çeşitli
yerlerde, çeşitli okullarda, çeşitli kurumlarda
çalışıyoruz.
Kimimiz
kadrolu,
kimimiz
sözleşmeliyiz. Belki farklı görüşlere inanıyor,
Mustafa KIZIKLI
farklı siyasi partilere oy veriyoruz.
Genel Teşkilatlandırma
Ancak hepimizin ortak bir noktası var;
Sekreteri
Yaşamak için çalışmak ve emeğimizi, bilgimizi,
becerimizi satmak zorundayız. Hepimiz evimize ekmeğimizi aynı
yerden aldığımız maaşlarımızla götürüyoruz.
Dertlerimiz aynı, sorunlarımız ortak.
İnsanca bir yaşam istiyoruz, işimiz olsun istiyoruz!
Çünkü bizim için işsizlik açlık demektir.
Ücret zammı istiyoruz!
Çünkü işverenimiz olan hükümetler, her gün, her şeye zam yaparak,
dolaylı-dolaysız vergilerle zaten düşük olan ücretlerimizi sürekli
eritiyorlar. Kaşıkla verdiklerini kepçeyle geri alıyorlar.
Çalışma şartlarımızın iyileştirilmesini istiyoruz!
Çünkü sürekli bürokratik terörle, aşağılanmayla, adam kayırmayla
karşı karşıya kalıyoruz.
Geleceğe güvenle bakmak istiyoruz!
Çünkü kendimize, ailemize, çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlamak
istiyoruz. Okumak, gezmek, eğlenmek en doğal hakkımız. Biz,
sürekli kıt-kanaat geçinmek, markete gitmek için bile maaş günlerini
beklemek, market raflarında sürekli kalitesi düşük en ucuz ürünleri
aramak istemiyoruz.
Sosyal haklar istiyoruz!
Çünkü yıllarca ödediğimiz keseneklerin ve vergilerin karşılığını
almak, bizim en doğal hakkımızdır. Vergi ve keseneklerimizin
birilerine ucuz kredi olmasını değil; ucuz konut, hastane, kreş, okul,
eğitim araç-gereci olarak bize dönmesini istiyoruz.
Adil yönetilmek istiyoruz!
Çünkü her gelen siyasi iktidarın kendi yandaşlarını başımıza amir
olarak dikmesini, tayinimizi, yer değiştirmemizi, ödüllendirilmemizi
kendi yandaşlarına öncelik vererek yapmasını istemiyoruz. Liyakatin
belirleyici olmasını, hakkaniyeti istiyoruz.
Kısacası biz:
Bütün zenginlikleri ve değerleri üretenler, geleceğe yön verenler
olarak, bu değerlerden, refah ve gelişmeden hakkımız olan payı,
adaleti, huzuru, güveni istiyoruz.
Peki, alabiliyor muyuz?
Hayır!
Anayasa ve yasalardaki haklarımızı, işçi kardeşlerimiz gibi toplu
sözleşme haklarımızı kullanabiliyor muyuz?
Hayır!
Peki, Ama Neden?
Çünkü önemli yanlışlar yapıyoruz.
Peki, yanlışlarımız neler?
“Bana değmeyen yılan bin yaşasın” diyoruz.
Sorunlarımızın çözümünü boş vaatler veren hükümetlerden, hükümet
memuru olmuş, bir yerlere payanda olmuş kişi ve kuruluşlardan
bekliyoruz.
Bizleri yok sayan, insan yerine koymayan hükümetlere bizleri

pazarlamak, sesimizi kesmek için kurulmuş, “Truva Atı” görevindeki
sarı sendikayı içimizde barındırıyor ve onların bizleri aldatmasına
müsade ediyoruz.
Basit bir görev değişikliği umudunu, idareci olabilme umudunu daha
önemli görüyor, arkadaşlarımızı, değerlerimizi satıyor, kişiliğimizi
aşındırıyoruz.
“Ben olmasam da birileri hak arıyor, bir kazanım olursa bende
faydalanırım nasıl olsa” diyor, kurnazlık sandığımız ahmaklığı
yapıyoruz.
Yıllar süren çok zor mücadelelerle, bedel ödenerek alınmış, yasası
çıkartılmış sendikalı olabilme hakkımızı bile kullanmıyoruz.
Bizim için hak arayan, risk alan, bedel ödeyen kişileri acımasızca
eleştiriyor, aşağılıyor, destek vermek yerine şevklerini kırıyoruz.
Öğretmen odalarında, bürolarda mevcut durumdan şikâyet ediyor,
kendimizce sebepler üretiyor, kızıyoruz. Ama bunlar boşuna nefes
tüketmeden öte gidemiyor, bizi kimse duymuyor.
Ya da tek başımıza hak aramaya kalkıyoruz.
Yasaların bizi koruyacağını sanıyoruz. Yasalar yeterli olmuyor.
Ayrıca, bir üstümüzdeki amirler, yöneticiler tarafından kolayca
çiğneniyor, haklarımız gasp ediliyor. Çünkü örümcek ağına benzeyen
yasalarımıza küçük sinekler yapışıyor, büyük sinekler delip geçiyor.
Aynı şartlarda yaşıyor, birlikte üretiyoruz.
Ama haklarımızı tek başımıza elde etmeye, küçük kurnazlıklarla
günü kurtarmaya çalışıyoruz.
Başaramıyoruz…
Neden?
Çünkü örgütlü değiliz!
Örgütlü olmayarak; her platformda bizim için hak arayanların
elini zayıflatıyoruz, kendi haklarımızın alınmasına kendimiz engel
oluyoruz.
Hükümetlerin yasama yetkileri, güvenlik güçleri, teftiş kurumları,
sarı sendikaları, birlikleri ve siyasi payandaları var.
Hükümetlerin, bizim kafamızı karıştıran, gerçekleri bizden gizleyen
gazeteleri, radyoları ve televizyonları var. Onlar “güç” oldukları için
hükümetten nemalanıyorlar.
Hükümetler, hem ekonomiye hem de siyasete hâkim.
Hükümetler güçlü.
Çünkü onlar örgütlü.
Bütün zenginlikleri biz üretiyor, biz yaratıyoruz, geleceğe nesiller
hazırlıyoruz.
Ama payımızı alamıyoruz, yok sayılıyoruz.
Haklarımızı almak ve geliştirmek için güçlü olmamız, “güç” olmamız
gerek. Bir olmamız, iri olmamız, diri olmamız gerek.
İşverenimiz olan hükümetler karşısında güçlü olmanın yolu, en az
onlar kadar örgütlü olmaktan, tepkisini göze alamayacakları kadar
büyük, eşzamanlı hareket edebilen bir kitle olmaktan geçer. Doğru
yerde ÖRGÜTLENMEK, ortak çıkarlar temelinde, ortak hedefler
için birleşmek demektir.
Binlerden, yüz binlerden oluşan örgütlü çalışanlar, hak ettiğini
alabilecek YENİLMEZ BİR GÜÇTÜR. Fakat sen yoksan hep bir
eksiktir, hep biraz zayıftır.
ÇÖZÜMÜN parçası olamıyorsan, SORUNUN parçasısındır!
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KAZANDIK:YÜKSEK ÖĞRETİMDE DİSİPLİN
KURULLARINDA SENDİKA TEMSİLCİSİ BULUNACAK

2

005 Tarih ve 25882 Sayılı Resmi Gazete ile “Disiplin Kurulları
ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile sendika temsilcisinin Disiplin
ve Yüksek Disiplin Kurullarında yer almasının önü açılmıştır.
Bu değişiklik yapılmasına rağmen Yüksek Öğretimde disiplin
kurullarına sendika temsilcisinin çağrılmaması üzerine yapılan
yazışmalara olumlu cevap alınmayınca, konu yargıya taşınmıştır.
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’nın eğitim çalışanları
hakkında yapmış olduğu disiplin soruşturmalarında sendika
temsilcisinin bulundurulup bulundurulmayacağına dair açılmış
olan dava da, idare mahkemesi, eğitim çalışanlarımız hakkında

yapılan disiplin soruşturmalarında sendika temsilcisinin de
bulundurulması gerektiğine karar vermiştir.
Konu ile ilgili Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı bugüne
kadar disiplin soruşturmalarında sendika temsilcisini davet
etmemekteydi. Hukuk kurallarının tüm kamu kurumlarında
aynı şekilde uygulanması gerektiği ve Yüksek Öğretim Kurulu
Başkanlığı’nın da sendika temsilcisini disiplin ve yüksek disiplin
kuruluna davet etmekle yükümlü olduğu mahkeme kararı ile
tespit edilmiştir.
İlgili Mahkeme Kararını sendikamızın internet sitesinden temin
idebilirsiniz.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN FERYADI
illi Eğitim Bakanlığı tüm gayretlerimize rağmen kadrolu
öğretmen atamasını sınırlı tutmakta ve ihtiyacımız
olan öğretmen ihtiyacını ücretli öğretmenlerle gidermeye
çalışmaktadır.
Kamuoyunun da yakından bildiği üzere ücretli öğretmenlik, ek
ders karşılığı görevlendirme yapma esasına dayanmaktadır. Bu
şekilde görevlendirilen ücretli öğretmenlere aylık 300-600 YTL ek
ders ücreti ödenmektedir. Ücretli öğretmenlerin görevlendirildiği
okulda ne kadar görev yapacağı belli değildir. Bir kadrolu
öğretmen ataması yapılması durumunda görevlendirmesi iptal
edilmektedir.
Eğitim Fakültesi mezunu olmasına rağmen yıllardır atanamayan

M

ve ücretli öğretmenlik yaparak geçimini sağlamak zorunda
kalan, gelecekten ümidini kesmiş on binlerce ücretli öğretmen
bulunmaktadır. Bunların içerisinde evli, çocuk sahibi olanlar
da bulunmaktadır. Sendikamızı arayan, mail gönderen, mektup
yazan ücretli öğretmenler artık feryat etmekte, yıllardır yaşadıkları
sıkıntılardan artık kurtulmak istemektedirler.
Türk Eğitim Sen olarak yaptığımız bir çok açıklamada öğretmen
atama politikasının yanlışlığı ifade edilmiş, bu hızla atama
yapılmaya devam edilmesi halinde 10 yıl içerisinde 500’den fazla
öğretmen adayının görev bekliyor olacağını söylemiştik. Bütün
çalışmalarımıza rağmen öğretmen alım politikasında her hangi
bir değişiklik olmamış, atama bekleyen öğretmen adayı sayısı
220 binleri bulmuştur.

TÜRK BÜRO-SEN GENEL SEKRETERİ SABAHATTİN KAVLAK, YAKALANDIĞI
HASTALIĞA YENİK DÜŞEREK, HAKK’IN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR.

U

zun süredir tedavi gören Sabahattin
Kavlak, yaşamını sendikal çalışmalara
adamış bir dava adamıdır. Kavlak’ın
zamansız ölümü büyük üzüntüye neden
olmuştur.
Kavlak için Türkiye Kamu-Sen önünde
bugün bir tören düzenlendi. Törene Türkiye

Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan AKYILDIZ ve Türkiye
Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
İsmail KONCUK başta olmak üzere Türkiye Kamu-Sen’e bağlı
sendikaların genel başkanları ve yönetim kurulu üyeleri de hazır
bulundu. Sabahattin Kavlak, 30.10.2008 tarihinde ikindi namazına
müteakip Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde defnedildi. Sebahattin
Kavlak’a yüce Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, camiamıza
ve sevenlerine sabır diliyoruz.
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YPK KARARI MALİYE BAKANLIĞI ÖNÜNDE
PROTESTO EDİLDİ

ürkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız,
kamudaki sözleşmeli personele yapılacak ek ödemeler
konusundaki yanlışlıkların düzeltilmesi için gayret
göstereceklerini belirterek, ‘’Siyasi irade uykusundan
kalkıncaya kadar mücadelemiz devam edecek’’ dedi.

konulduğu günden bugüne kadar bir üst gruptan aldıkları
ücretler gasp edilmiştir.

Bu durumda olan personelin ortalama 100 ile 150 YTL
arasında kaybı söz konusu olacaktır. Bu haksızlığın bir an
önce giderilmesi ve mağdurların kayıplarının karşılanması
Konfederasyon üyeleri, Maliye Bakanlığı önünde bir araya için siyasi irade harekete geçmek zorundadır. Kamuoyu
gelerek konuyla ilgili Yüksek Planlama Kurulu (YPK) önünde kendi verdikleri sözleri unutanlar, durup bir kez
kararını protesto etti. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı daha ne yaptıklarını sorgulamalıdırlar.
Bircan Akyıldız, burada yaptığı açıklamada, kamuda çalışan Ayrıca, Türkiye Kamu-Sen yanlışlığın ve eksikliklerin
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki giderilmesi talebiyle yargıya başvurmuştur. Çünkü YPK
sözleşmeli personele yönelik ek zam çalışmalarının kapalı kararı ile yeni eşitsizlik ve haksız uygulamalar ortaya
kapılar ardında gerçekleştirildiğini ve yayımlanan YPK
çıkmıştır.
kararı ile yeni sorunlara imza atıldığını vurguladı.
Yargıda
bu haksızlığın bir an önce gidereceğine
Ek ödeme kararnamesinde yaşanan aksaklıkların, sözleşmeli
inanıyoruz.
personelin ek ödemelerle ilgili eksikliklerinin giderilmesi
Siyasi iradenin “biz yaptık oldu” anlayışıyla hareket ederek
beklenirken kurulun kararı ile bir kısım personelin haklarının
ve kararlarının arkasını takip etmeyerek ne kadar olumsuz
‘’gasp edildiğini’’ kaydeden Akyıldız, şunları kaydetti:
sonuçlara neden olduğunu görmesini istiyoruz. Ortaya
‘’Sayın Başbakan tarafından 15 Ağustos 2008 tarihinden
koyduğumuz bu demokratik tepkinin iyi değerlendirilmesi
itibaren en düşük memur maaşına denge tazminatına
ve siyasi iradenin “biz ne yaptık” demesini bekliyoruz.
ilaveten 103 YTL ek zam yapılacağını açıklamıştır. YPK
Siyasi irade; sendikalarla birlikte hareket edilerek istenilen
kararı ile KİT’lerde çalışan sözleşmeli teknik personele
sonuca ulaşılabileceği gerçeğini artık kabul etmelidir.
Sayın Başbakan’ın açıkladığı miktardan yüzde 14
Aksi takdirde olumlu gelişmeler için harcanacak enerjinin
daha düşük, genel hizmetlerde çalışanlara ise sıfır zam
yapılan yanlışların düzeltilmesi için harcanmasına sebebiyet
uygulanması kararlaştırılmıştır. Kısaca KİT’lerde çalışan
verildiğinin farkına varılmalıdır. Bu olay da bunun en güzel
genel idari hizmetler sınıfındaki personel için dağ fare
bile doğurmamıştır. Ayırca yapılan bu uygulamayla skala kanıtı olmuştur. artık siyasi irade olumsuzlukların faturasını
dengesi de kendi içinde bozulmuş, yeni adaletsizliklerin önü kamu çalışanlarına ödettirmekten vazgeçmelidir.
Türkiye Kamu-Sen ülkemizde gelir dağılımında adaletin
gerçekleştirilmesi, çalışanlara adil bir ücretin ödenmesi
ve kamu çalışanları için eşit işe eşit ücret uygulamasının
gerçekleştirilmesinde kararlı mücadelesini sürdürecektir.
Türkiye Kamu-Sen olarak bir kez daha ifade ediyoruz,
asla vazgeçmeyeceğiz. Yasal ve Demokratik yollardan
haklarımızın gasp edilmesinin önüne geçilmesi mücadelesini
sonuna kadar sürdüreceğiz.Hiç kimse yaşadığımız
gerçeklerin farkında olmadığımız yanılgısına düşmesin.
Yine bakanlar kurulu kararı ile 106 YTL alması planlanan Kamu çalışanları kimin ne yaptığının farkındadır, bunun
genel idari hizmetlerde çalışan personel, yüksek planlama sorgulama becerisini gösterecek kabiliyete sahiptir. Bunun
farkında olmayanlara hesap sorma konusundaki becerimizi
kurulu kararı ile sıfır zamma mahkum edilmiştir.
Bir diğer önemli hak gaspı da 399 sayılı kanun hükmünde bir kez daha hatırlatırız.”
kararnameye göre maaş alan 2 sayılı cetvele tabi personelin Konfederasyon üyeleri, açıklama sonunda, üzerinde
ücret sıkalasının 4 ve 5. grubunda yer alan yüksek okul kararname numarası ve YPK yazılı büyük boy balonları
mezunu personelin; sözleşmeli statünün uygulamaya patlattı.
açılmıştır. Ücret grupları içinde hangi kritere dayandığı belli
olmayan bir şekilde birkaç unvan seçilerek bunlara ek ödeme
verilmiş, diğer unvanlar üvey evlat muamelesi görmüştür.
Yani, Sayın Başbakan’ın açıkladıkları ile Yüksek Planlama
Kurulu kararı arasında ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Bu
haksızlığı somutlaştırmak gerekirse, bakanlar kurulu kararı
ile bir mühendisin 264 YTL alması kararlaştırılırken,
yüksek planlama kurulu kararı ile bu artış 195 YTL’ye
düşürülmüştür.
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PERSONEL GENEL MÜDÜRÜ NECMETTİN YALÇIN’I ZİYARET ETTİK
5- Öğretim yılı başında Öğretmenlere ödenen
eğitim ödeneğinin diğer eğitim çalışanlarına
ödenmemesi, Anayasa’nın eşitlik ilkesine
uymamakta ve çalışma barışını bozmaktadır.
Anayasa’da yerini bulan “eşitlik” ilkesine
uyulması ve çalışma barışının sağlanması için,
söz konusu ayrımcılığın kaldırılarak “Eğitim
–Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği bütün eğitim
çalışanlarına verilmelidir. Bu konuda Milli
Eğitim Bakanlığı ile imzaladığımız Kurum İdari
Kurulu kararı da bulunmaktadır. Bakanlık bu
kararı hayata geçirmek adına bugüne kadar bir
çalışma
ortaya koymamıştır.

G

enel Başkan İsmail KONCUK, Merkez Yönetim
Kurulu üyeleriyle birlikte MEB personel Genel
Müdürü Necmettin YALÇIN’ı 7.10.2008 tarihinde
ziyaret etti. Eğitim çalışanlarının gündemindeki
güncel meselelerle ilgili hazırladıkları bir raporu
da Yalçın’a ta kdim eden Genel Başkan Koncuk,
Personel Genel Müdürü olarak kendisinden
beklentilerin karşılanması için daha müdahil bir
tutum beklediklerini ifade etti.

Genel Başkan Koncuk, özellikle Yönetici
Atama Yönetmeliği konusundaki yıllardır süren
belirsizliğin bir an önce giderilmesi gerektiğini
belirterek “MEB gibi büyük ve önemli bir bakanlığın
yönetici atama kabiliyetinden yoksun bırakılması
kabul edilemez bir durumdur. Bakanlık idaresi bu
ayıptan bizleri kurtarmalı, makul, hak ve hukuku
tanıyan ve ihtiyaçları karşılayacak düzenlemeleri
hayata geçirmelidir.” Şeklinde konuştu. Öte yandan
iyileştirmeler konusuna da değinen Koncuk, yapılan
iyileştirmelerin kamu çalışanları arasında bir takım
adaletsizlikler oluşturması üzerine bazı çalışmaların
yapıldığını fakat yine de bir takım eksiklerin
sözkonusu olduğunu; özellikle şef kadrosunda
çalışanların da bu düzenlemelere dahil edilmesi
gerektiğini ifade etti. Ayrıca Bakanlıktan şeffaf bir
yönetim anlayışı beklediklerini vurgulayan Koncuk,
eğitim çalışanlarının temsilcisi olan sendikaların
karar alma ve uygulama sürecine dahil edilmesi
ve katkılarının alınmasının MEB’in işleyişini
kolaylaştıracağını ve verimi artıracağını belirterek;
bu konuda da Personel Genel Müdürü olarak sayın
Yalçın’ın etkin bir yaklaşım ortaya koymasını
beklediklerini dile getirdi.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL
GENEL MÜDÜRÜ SAYIN NECMETTİN
YALÇIN NEZDİNDE BAKANLIKTAN TALEP
EDİLEN KONULAR:
1- 2005/73 Sayılı genelge ile Anadolu ve Fen
Liselerine atanan öğretmenler, yaklaşık üç yıl
bu okullarda çalıştıktan sonra mahkeme kararı
sonu kararnameleri iptal edilmişti. Bu okullara
öğretmen alımı sınavları sonunda mağduriyetleri
devam etmektedir. Sınav sonrasında her hangi
bir Anadolu Lisesine atanamayanlar il emrine
verilmemeli, yerine, bu öğretmenlerimizin
kendi okullarında Norm fazlası öğretmen olarak
bırakılmalıdır. Bu öğretmenler kendi normlarıyla
ilişkilendirilene kadar bu okullarda muhafaza
edilmelidir.

2- Milli Eğitim Bakanlığının 27 Aralık 2007
Tarih
ve
B.08,0.PGM.0.23.05.04/79360
Sayılı “Sıraların çalıştırılması” konulu işlem
Danıştay 2.Dairesince durdurulmuştur. Milli
Eğitim Bakanlığınca Konuyla ilgili bir işlem
bugüne kadar gerçekleştirilmemiştir. Yargı
kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi ve
2008 sıralarının da çalıştırılması için gerekli
çalışmaların başlatılması,(Ağustos 2008 sonrası
için)
3- Ek ödeme almayan çalışanlar için iyileştirme
çalışmalarının yapıldığını, bunlar içinde
Bakanlık Merkez ve Taşra teşkilatlarında
çalışan şeflerin olmadığı şeklinde basında
haberler çıkmıştır. Şef olarak görev yapanlar
ek ödemelerden dolayı mağdur olan kesimdir.
Aldıkları maaş bellidir. Bu çalışanların iş yükleri
ve sorumlulukları da fazladır. Dolayısıyla
ek ödemeden yararlanamayan şeflerin de bu
anlamda mağduriyetleri giderilmeli, iyileştirme
çalışmaları içinde şefler mutlaka bulunmalıdır.
Şu anki tablo dikkate alındığında şef olarak
görev almanın bir anlamı kalmamıştır. Milli
Eğitim Bakanlığı problemi çözmek için acil
girişimler yapmalıdır.
4- 2002 yılından bu tarafa Yönetici Atama
Yönetmeliğinin yargı tarafından iptal edilmesi
sonucunda, Okul ve kurumlarımız da yönetici
boşluğu geçici olarak görevlendirilen binlerce
yöneticiyle yürütülmektedir. Bu sıkıntılı
durumdan, Milli Eğitim Bakanlığı bir an
önce kurtulmalı Yönetici Atama Yönetmeliği
günün şartlarına göre, Ocak 2009 tarihinde
yöneticilerin göreve başlayacağı şekilde
taleplerimiz doğrultusunda çıkarılmalıdır.

6- Sendikal çalışmalarımızın sağlıklı yürütülmesi
için üye bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Eğitim çalışanlarının il içi ve il dışı atamalarının
sendikamıza bildirilmesi için İlsis’e erişim
bilgilerinin sendikalara açılması gerekmektedir.
7-Sendika şubelerimizin Bilgi Edinme Kanunu
doğrultusunda her türlü bilgiye sahip olmaları
için il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince
gerekli kolaylığın gösterilmesi doğrultusunda
düzenleme yapılmalıdır.
8-Kadrolu öğretmenlerle, sözleşmeli öğretmenler
aynı haklara sahip olduğu söylense de, bunlar
arasında ciddi farklılıklar vardır. Öncelikli
talebimiz
tüm
sözleşmeli
öğretmenler
kadroya geçirilmelidir. Bu çalışmalar yapılana
kadar sözleşmeli öğretmenlerin sosyal,
özlük ve atamalarında karşılaşılan sorunları
giderilmelidir.
9- Maaş, ek ders ücretleri ve özellikle tedavi yol
giderleri zamanında ödenmemektedir. Bunların
zamanında ödenmesi için gerekli tedbirler
alınmalıdır.
10- Görevde yükselme yönetmeliği bir an önce
çıkarılmalıdır.
11- Eş durumu tayinlerinde aile bütünlüğünün
korunmasına özen gösterilmelidir.
12-Eğitim
Çalışanlarını
ilgilendiren
tüm
komisyonlarda sendika temsilcisi bulunmalıdır.
13-Maaş ve ek derslerin hesaplanma yöntemi
2007/19 sayılı Genelge öncesindeki gibi
yapılmalıdır.
14-Hizmetli, memur ve diğer personelin görev
tanımları yapılmalı, atamaları bir esasa
bağlanmalıdır.
15-Kurum İdari
geçirilmelidir.

Kurulu

kararları

hayata
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G

enel Başkan İsmail KONCUK, Genel Dış İlişkiler ve Basın
Sekreteri Talip GEYLAN ile birlikte 15-21 Ekim 2008
tarihleri arasında Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki bazı şubeleri
ziyaret etti. Program kapsamındaki Van, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan,
Artvin ve Erzurum illerinde toplantılar düzenleyen Genel Başkan
Koncuk, fırsat buldukça işyerlerini de ziyaret etti.
Şube ziyaretlerinde Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Temsilcileri
ve üyelerle toplantılar düzenleyen Genel Başkan Koncuk
yaptığı konuşmalarda, 2008 Toplu Görüşme Toplantısı ve eğitim
çalışanlarını ilgilendiren gelişmelerle ilgili bilgiler verdi. Sendikal
çalışmalarla alakalı olarak da katılımcıları bilgilendiren Koncuk,
önümüzdeki dönemde Türk Eğitim-Sen’in daha da büyümesi
amacıyla yapılması gerekenleri de ifade etti.
Ziyaretlerde mülki amirler ve İl Milli Eğitim Müdürleri ile de
bir araya gelen Koncuk; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Kars
Kafkas Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde de
görüşmelerde bulundu.

Gezilerde Ardahan’ın Hanak ve Artvin’in Şavşat ilçelerine de
uğrayan Koncuk, buralardaki çalışmalardan büyük memnuniyet
duyduğunu belirterek “Özellikle Hanak’ta türlü zorluklara rağmen
fedakarca görev yapan genç meslektaşlarımızın özverisi oldukça
duygulandırıcı bir durum. Arkadaşlarımız, yaşadıkları sıkıntıları,
fiziki zorlukları ve yetkililerin inanılmaz vurdumduymazlığını
bahane etmeden görevlerini en iyi şekilde ifa etmeye gayret
ediyorlar; diğer yandan sendikal çalışmaları da en güzel şekilde
yerine getirerek demokrasiye güzel bir örnek teşkil ediyorlar.
Öte yandan Artvin’in Şavşat ilçesinde sendikamızı temsil eden
arkadaşlarımızın çalışmaları da takdire layıktır. İlçe Temsilciliğimiz,
ortaya koydukları sendikal faaliyetler ile eğitim çalışanlarının haklı
teveccühünü kazanmış ve Şavşat’taki en büyük sendika ünvanını
almışlardır. Bu övünülesi duruma vesile olan tüm arkadaşlarımı
yürekten kutluyorum. Bu arkadaşlarımız sayesinde, Türk EğitimSen her bölgede olduğu gibi, Doğu Anadolu Bölgemizin her
köşesinde de birer bayrak gibi dalgalanmaktadır. ” dedi.
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DANIŞTAY’DAN MEMURLARA MÜJDELİ HABER

D

anıştay, memurların kendileri hakkında hazırlanan disiplin
raporlarını inceleyebileceklerine karar verdi.
Danıştay’ın bu kararına göre, raporların incelenebilmesi
hukuk devletinin adil yargılanma hakkına uygun... Danıştay’ın
gündemine gelen davanın konusu görevden uzaklaştırma...
Bir memur hakkında disiplin soruşturması açıldı. Soruşturma
çerçevesinde hazırlanan rapor doğrultusunda davacı memur
görevinden uzaklaştırıldı. Hakkında hazırlanan raporu incelemek
isteyen memurun talebi reddedilince konu yargıya yansıdı.
Danıştay 12’nci Dairesi’nin gündemine gelen davada daha sonda
Danıştay İdari Davaları Kurulu’na yansıdı. Kurul, yapılan işlemin
hukuk devletinden uzak olduğuna hükmetti. Adil yargılanma
hakkına dikkat çekilen karara göre, davacının istemesine karşın
soruşturma raporu incelettirilmeden karar verilmesi hukuka aykırı
bulundu.
Devlet sırrı hariç
Kararda, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun (İYUK) 20’nci
maddesinde öngörülen istisnai durumlar dışında, memurlara her
türlü bilgi ve belgeyi, bu bağlamda disiplin soruşturma raporlarını
istemeleri halinde inceleyebilme olanağının tanınmasının hukuk
devletinin bir ilkesi olduğuna dikkat çekildi. İYUK’nın 20 maddesi
ise devletin güvenliğine yönelik hükümleri içeriyor. Anayasa’ya

göre, “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle
yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma
ile adil yargılanma hakkına sahiptir” denilen hükümde, AİHM’in
“Adil yargılamanın en önemli gereklerinden biri olarak, mahkeme
önünde sahip olunan hak ve yükümlülükler bakımından davanın
tarafları arasında tam bir eşitlik gözetilmeli (silahların eşitliği),
buna bağlı olarak da toplanan deliller hakkında taraflara görüş
bildirme olanağı tanınmalıdır” kararına dikkat çekildi. Bilgi
Edinme Kanunu’nun, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan
eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi
edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemek
amacıyla çıkarıldığına işaret edilen kararda, şu ifadelere yer
verildi: “Davacılar ancak soruşturma raporunda yer verilen maddi
olayı, tanık ifadelerini, inceleme yapanın görüş ve kanaatini,
işlemin hukuki dayanağını, soruşturmacının önerilerini açık ve
etraflı bir biçimde öğrenme suretiyle adil yargılanma hakkını
kullanabilecektir. İncelenemeyen bir soruşturma raporuna karşı
iddia ve savunmada bulunmak zor, hatta imkânsızdır. Bu durumda,
makul bir süre verilmek suretiyle, davacıya hakkında düzenlenen
soruşturma raporunu incelemesi ve istemi halinde raporla ilgili
görüşlerini dosyaya sunması olanağı sağlandıktan sonra işin esası
hakkında yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.”

ÖĞRENCİ AFFI KONUSUNDA TALEPLERİMİZ
KARŞILANMIŞ OLDU
amuoyunda öğrenci affı olarak bilinen yasa tasarısı TBMM
Genel Kurulu’nda kabul edildi. Buna göre 1995 yılından
itibaren üniversitelerle ilişiği kesilenler yeni kayıt hakkı kazanmış
oldu.
Hatırlanacağı üzere af tartışmaları ilk gündeme getirildiğinde,
sürecin 2000 yılından başlatılacağı ilan edilmiş; bunun üzerine
Genel Başkanımız İsmail KONCUK, 28 Şubat sürecinde mağdur
edilenleri dile getirerek af yasasının en az 1997 yılı baz alınarak
hazırlanması gerektiğini vurgulamıştı.

K

Bu konuda beklentileri karşılayan milletvekillerimize teşekkür
ediyoruz.
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı eğitim kurumlarında (GATA,
Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları), polis
akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans
düzeyinde öğrenim görürken, 7 Haziran 1995 tarihinden itibaren
ilişiği kesilenler, 2 ay içinde başvurmaları halinde, Yükseköğretim
Kurulu’nca belirlenecek fakülte veya yüksekokullarda eğitimlerine
devam edebilecek.

EĞİTİM FAKÜLTELERİNİ BİTİREN
KAMU GÖREVLİLERİNE ATANMA FIRSATI VERİLSİN
amu kurumlarında memur olarak çalışıp, eğitim fakültesini
bitirmiş, kamu görevlilerine öğretmen olma yolunun açılması
için Milli Eğitim Bakanlığı’na yazı yazdık.

K

Bilindiği üzere Eğitim Fakültesi mezunu kamuda çalışan
personelin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olabilme
şansları nerdeyse mucizelere bağlı. Milli Eğitim Bakanlığı
öğretmenliğe atamada kurumlar arası atamaya çok az kontenjan
ayırdığı, önceliği daha önce öğretmenlik yapanlara ve hizmet
süresi fazla olana verdiği için pek çok kamu çalışanı öğretmen

olarak atanamamaktadır. Üstelik kamu çalışanlarına KPSS’ye
girerek atanma yolu kapalı olduğu için öğretmen adaylarının
kurumlar arası ilk atamayı beklemekten başka çareleri mevcut
bulunmamaktadır. En azından KPSS’ye girme hakkı verilerek
kamu çalışanlarına öğretmen olabilme yolu açılmalıdır. Yaşanan
mağduriyetlerin giderilebilmesi için sendika olarak çalışmalarımıza
devam etmekteyiz. Konuyla ilgili olarak sendikamız tarafından
MEB’e 27.10.2008 tarihli bir talep yazısı gönderilmiştir.

15

BİZDEN SÖYLEMESİ...

B

ir anne düşünün
çocuklarını
evde
bırakmış pazara gitmiş.
Pazarda evinde yangın
Cengiz KOCAKAPLAN
çıktığını
öğreniyor.
Genel Eğitim ve Sosyal İşler
Aklında
çocuklarının
Sekreteri
alevler içindeki görüntüsü.
Yüreğinde büyük bir acı.
Evine doğru koşmaya başlıyor. Bu anne yolda
koşarken birilerine çarptıysa ve dönüp özür
dilemedi ise hiç kimse kusuruna bakmamalı.
Türk Eğitim-Sen kurulduğu gün genel
amaçlarını;
Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez
bütünlüğüne, millî ve manevî değerlere, insan
haklarına, demokratik ve laik cumhuriyete ve
Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak,
demokrasinin korunup bütün kurum ve
kurallarıyla yerleşmesi ve çağdaş uygarlık
düzeyine ulaşılması yolunda çaba göstermeyi,
Toplum ve iş barışını tesis ederek devletmillet kaynaşmasına ve sosyal adaletin
gerçekleşmesine katkıda bulunmayı,
Hür sendikacılık anlayışı içerisinde, üyelerinin
ekonomik, sosyal, kültürel ve meslekî hak ve
menfaatlerini korumayı ve geliştirmeyi,
Türk millî eğitim sisteminin temel ilke ve
hedeflerinin, 21’inci Yüzyılın ihtiyaçlarına
cevap verebilecek şekilde gerçekleşmesi için;

uygulamada ortaya çıkan eksiklik, aksaklık
ve yanlışlıkları tespit ederek, gelişen eğitim
teknolojisi ışığında düzeltilmesi, iyileştirilmesi
ve geliştirilmesi yönünde yol göstermeyi, görüş
ve önerilerde bulunmayı,
Amaç edinmiştir şeklinde ifade etmiştir. Bu
ifadeleri tüzüğüne yazarken takiye yapmamıştır.
Türk Eğitim-Sen’in on altı yıllık şerefli ve
mücadele dolu yıllarında yaptıkları ortadadır.
Ancak özellikle son altı yıldır ülkemizde
padişahlığa geri dönülmüş. Padişahım çok yaşa
diyen soytarılarda çoğalmıştır. Dün mazlum
rolünü oynayarak padişah olanlar bu gün en
büyük zalim olmuştur. Dün hak, hukuk, adalet,
insan hakları, özgürlük türküleri söyleyen,
hançereleri yırtılana kadar hamaset yapanlar bu
gün kölelere sahip olmak istemektedirler.
Türk Eğitim – Sen’in bütün baskılara, Ali
- Cengiz oyunlarına rağmen; ilkeli kararlı
duruşunu esnemeden sürdürmesi birilerini deli
ediyor. Bu duruşu sergileyen 150 bin üyemizi
bu vesile ile bir defa daha kutluyorum.
Eğer bu gün birtakım valiler devleti temsil
ettiğini unutup bir siyasi parti il başkanı gibi
davranıyorsa ona devletin valisi olduğunu
hatırlatmak Türk Eğitim – Sen’in varlık
sebebidir. Yine bir ilçede kaymakam bir siyasi
partinin ilçe başkanlığı rolünü üstlenmişse
gerekeni yapmak Türk Eğitim – Sen’in

uhdesindedir.
Ey dostlar! Kıymetli meslektaşlarım! Türk
Milli Eğitiminin değerli yöneticileri! İçinizde
eğri ağaçlar var. Biliyoruz ki ”Eğri ağacın
doğru gölgesi olmaz” Varlığı siyasi iktidara
armağan olanlar var. Varlığı siyasi iktidara
armağan olanlarla bu eğitim sistemimiz bir yere
varamaz.Şahit oluyoruz; yönetim her geçen
gün camiamızda mutsuz, huzursuz, tedirgin
bireyler sayısını arttırıyor. Biliyoruz ki mutsuz
ve huzursuz eğitim çalışanının verimli olmasını
beklemek de saflık olur.
Eğitim çalışanlarını mutsuz eden her şey bizi
de mutsuz ediyor. Muhatabımız kim, hangi
makam olursa olsun sözümüzü söylemekten,
gerekeni yapmaktan bu güne kadar geri
kalmadık. Bundan sonrada kalmayacağımız
birileri tarafından bilinse iyi olur. Çünkü bize
peygamber efendimiz “haksızlık karşısında
susan dilsiz şeytandır” diye nasihat ediyor.
Türk Eğitim-Sen olarak son yıllarda biz dava
kazanmaktan bıktık. MEB yanlış yapmaktan
bıkmadı. Yandaş birey, yandaş sendika
kayırmacılığı bitmedi.
Ey uzaktan kumandalı yöneticiler! Şu anda
her okulda,her kurumda bir yangın var ve biz
yazımın başındaki anne gibiyiz.Onun için yolda
koşarken birilerine çarparsak ve özür dileme
fırsatı bulamazsak kimse kusura bakmasın.

İHANETE MERHAMET DE İHANETTİR!

illi Eğitim Bakanlığı önünde toplanan eğitim çalışanları ihanet ve
gaflet içerisinde olanlara bir kez daha seslendi: Türk Milleti’nin
sabrını zorlamayın!
Şemdinli Aktütün Karakoluna düzenlenen kahpe saldırı neticesinde
şehit olan askerlerimizi yad etmek ve terörü lanetlemek için 06.10.2008
tarihinde saat 12:00’de MEB önünde buluşan Türk Eğitim-Sen üyeleri
adına Genel Başkan İsmail KONCUK bir basın açıklaması yaptı.
Siyasi iradenin kararlılıkla bölücü terörün üzerine gitmesi gerektiğini
belirten Koncuk, “Güneydoğumuzda yaşanan sorunun giderilmesi için
pek tabii ki, ekonomik ve sosyal tedbirler alınmalıdır. Fakat öncelikle
terör unsurlarının ve destekçilerinin ortadan kaldırılması, devletin

M

gücünün herkese gösterilmesi gereklidir.” dedi. Uzun yıllardır terör
belasıyla boğuşan ülkemizin büyük kayıplar yaşadığını ifade eden Genel
Başkan Koncuk, siyasi erkin “–cek, -cak” yuvarlamalarıyla halkımızı
oyalamaktan öte sonuca yönelik ciddi açılımlar ortaya koyamadığını;
hatta sözde demokratik uyarlamalar adına terör unsurlarının ve
destekçilerinin önünü açacak düzenlemeleri hayata geçirdiğini söyledi.
Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesinin siyasi kararlılıkla ve kanuni
düzenlemelerle mutlaka desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Genel
Başkan, “Terörle mücadele topyekün verilecek bir mücadeledir.
Devletin bütün kurumları ve toplumun tüm kesimleri bu seferberlik
içerisinde yer almalıdır. Fakat üzülerek ve ibretle izliyoruz ki, bir takım
sivil ve sözde siyasi oluşumlar demokratik faaliyet görüntüsü altında
terör örgütünün yataklığını yapmakta, lojistik desteğini sağlamaktadır.
Hükümet bir an önce gerekli tedbirleri almalı, sivil görünümlü ihanet
odaklarının faaliyetlerine son vermelidir. Sivil toplum örgütleri ve siyasi
partiler SİVİL İHANET ÖRGÜTLERİ olmaktan kurtarılmalıdır. İhanete
merhamet de ihanettir. Dolayısıyla Türk Milleti adına hükümete ve
TBMM’ye sesleniyoruz; bu vebalin altından kalkamazsınız, bir an önce
gerekeni yapın!” şeklinde konuştu.
Basın açıklamasına destek vermek için MEB önüne gelen sendika üyeleri
“Şehitler ölmez vatan bölünmez. Ordu Irak’a. Kahrolsun PKK. Vur vur
inlesin hainler dinlesin. Hükümet uyuma askerine sahip çık.” Şeklinde
sloganlar attılar. Ayrıca saldırıda şehit olan askerlerin isimleri tek tek
okunarak yoklama yapıldı. Her isimin okunmasında sonra kalabalık
tek bir ağızdan “BURDA!” diye haykırarak şehitleri yüreklerine
gömdüklerini seslendirdiler.
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BORCUNUZ VAR!

A

biydiler, amcaydılar, kardeştiler, eştiler,
babaydılar ve de “Allah evlat acısı
vermesin” diye dua eden analara babalara
evlattılar. Görev adları aynıydı hepsinin Mehmet
tiler. Kimilerine nutuk atmak, kimilerine türkü
çığırmak, kimilerine kafa yormak düşerken
bu memleket için onların payına ölmek
düşmüştü. Hepsinin adı yine aynı oldu; Bizim
Şehitlerimiz!
Hepsinin planlarında dönmek vardı. Ölmek
yoktu hesapta. Onlar da askerlik anılarını
anlatacaklardı
gelince
gururla
gözleri
parlayarak.. Davullarla zurnalarla gittiler.
Herkes onlar için slogan atarken; Davudi
seslerle “bizim asker gidecek, geri dönecek”
derken kalpleri küt küt atıyor, “ bir bildikleri
vardır ki böyle söylüyorlar” diye geçiriyorlardı
içlerinden.
Henüz bilmiyorlardı vatan için ölme payının
onlara düştüğünü. Düğüne gider gibi gidilen

tek göreve gidiyorlardı. Televizyon karşısında,
sinema salonunda seyretmişlerdi heyecanlı
aksiyon filmlerini. Barut kokusunu hiç
duymamışlardı. Silahı sadece oradan bilirlerdi.
Sadece rol icabı öldürürdü meret.
Terör onlar için kurtlar vadisinden ibaretti. Kaç
kere Polat olmuşlardı. Hayallerinde. Ölüm çok
uzaktı planlarından. Daha neler yapacaklardı.
Belki nutuk söyleyeceklerdi vatan için;
Belki türkü çağıracaklardı. Ama ölüm yoktu
hesaplarında. Onların payına ölmek düşmüştü
bu vatan için, henüz bilmiyorlardı.
Bana yazmak düştü onların arkasından. Üstüne
iki damla gözyaşı. Seyredemedim haberlerini.
Yetmedi yüreğim. Adlarını öğrenmeye
cesaretim olmadı. Bana bakarlar gibi geldi
ordan müstehzi gülümseyerek. Şikayetimiz yok
şehadetten diyorlardı. Lakin! Lakin -Siz bu işin
neresindesiniz- derler gibi geldi. -Tamam bize
ölmek düştü ama senin kabahatlerini nereye

Ayhan KORKMAZ
koyacağız- diyerek. Evet bizim kabahatlerimizi
nereye koyacağız ey ahali.Ey milleti yönetmeye
çalışan aydınlar, bizler .Var mı cevabımız?
Tamam diyorlardı tamam bizim payımıza
şehitlik düştü kabul. Kabul de sen ne yaptın bizim
için? Ya da bizden öncekiler için. Haydi cevap
verin ey evde oturanlar. Gazete köşelerinden
yazanlar. Biz ne yaptık onlar için? Yaptığınız
yardımları, gidenin ardından verdiğiniz vicdan
rahatlatma paralarını sormuyorum. Bir daha
olmasın diye ne yaptınız?
İlla sevinçte mi çıkılır sokaklara! Taksim
meydanı sadece kutlamalar için mi vardır! Hani
iyi günün kötü günü?
Yoksa sadece gol atıp, basket atınca mı dev adam
olunuyor? Bu gün 17 dev adam uğurluyoruz.
Onların adına şahadet bizlerin adına evde
oturmak… Sonra da diyoruz ki vatan sağ olsun.
Haydi evde oturanlar bir şeyler yapalım da
vatan da sağ olsun Mehmetler de….

MEB SIRALARI ÇALIŞTIRMAK ZORUNDA
illi Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü açılmış, Danıştay 2008/511 Esas numaralı dosyasına istinaden
27.12.2007 tarihinde öğretmenlerin il içi yer 20.05.2008 tarihinde “Yürütmenin Durdurulmasına” karar
değiştirmeleri ile ilgili olarak sıraların çalıştırılması konulu vermişti.
79360 sayılı yazı yayınlamıştı.
Türk Eğitim-Sen olarak 2008 yılı sıraların çalıştırılması
Yönetmelikte sıralar Mayıs, Temmuz, Ağustos ve Yarıyıl için de Milli Eğitim Bakanlığı’nı uyarıyoruz. Yargı yolunu
tatilinde çalıştırılması açıklamasına karşılık, Bakanlık takip etmeden, 2008 yılı sıraların çalıştırılmasını istiyoruz.
yönetmeliğe aykırı yazı çıkarak kısıtlamalar getirmişti.
Şayet Bakanlık 2007 yılında yaptığı gibi sıraları çalıştırmaz
Bu yazıya karşılık sendikamız tarafından Danıştay’a dava ise, konu sendikamızca yargıya taşınacaktır.

M

SDÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları
Kanunun 22. ve 41. maddesi ve bu Kanuna
dayalı olarak çıkarılan Kurum İdari Kurulları Teşkili ile Çalışma Usul ve Esaslarına
Dair Yönetmeliğin 3. 4. ve 5. maddeleri
gereği oluşturulan 2008 yılı Kurum İdari
Kurulu Birinci toplantısında aşağıdaki kararları almıştır. 16.10.2008
KURUM BİLGİLERİ :
1-Kurum Hizmet Kolu……: 02
2-Kurum Kodu……………: 07
3-Kurum Adı………………: Süleyman
Demirel Üniversitesi
4-Kurum
Temsilcileri……:
a)Prof.
Dr.Vecihi KIRDEMİR (Rektör Yrd.) -Kurul Başkanı

b)Ahmet Tevfik KÖSE (Genel Sekreter)Üye
c)Şükrü DEMİRAĞ (Personel Daire Bşk.)
-Üye-Raportör
SENDİKA BİLGİLERİ :
1-Sendika Adı (En çok üyesi olan)…
.:Türkiye Kamu-Sen/Türk Eğitim-Sen Isparta Şb.
2-Sendika
Kodu……………………..:
4606 – ( Tlf:0 246 223 50 71 )
3-Sendika Temsilcileri……………... a)
Şemsettin KILINÇARSLAN-Kurul Başkan Vekili
b) İsmail UZUN - Üye
c) Şaban İLİKSİZ - Üye
GÜNDEM :
1- Kurul üyelerinin tanışması ve yetki

belgelerinin ibraz edilmesi,
2- Kurum İdari Kurul Başkan Vekilinin
sendikaca tespiti.
3- Kurum İdari Kurul üyelerince Raportör görevlendirilmesi .
4- Bir önceki Kurum İdari Kurul kararlarında yer alan hususların değerlendirilmesi,
5- Üniversite servis- ulaşım problemlerinde çözüme kavuşması için yapılan
çalışmaların değerlendirilmesi,
6- Üniversite içinde alış veriş ve günlük
ihtiyaçların karşılanacağı mekanların
açılması,
7- Yeni alınan güvenlik görevlilerine
eğitim verilmesi,
8- Akademik ve İdari personeli ilgilen-
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diren konularda oluşturulacak komisyonlara yetkili sendikanın da dahil
edilmesi,bilgi verilmesi,
Süleyman Demirel Üniversitesi, Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma,
Atama ve Yükseltilme ile ilgili Değerlendirme Kriterlerinin 2547’ye uygun
hale getirilmesi,2547’ ye uymayan
maddelerin çıkartılması,
Kurum İdare Kurulunda gündeme
gelmesi istenilen konularda Gündem
maddeleri oluşturabilmek için tüm
personele 15 gün önceden duyuru mailinin gönderilmesi,
Kurum İdare Kurulunun yapıldığının
Üniversitemiz web sayfasında duyurulması,
Personel özlük haklarının görüşülmesi,
TOKİ evleri yapımı konusu,
Dilek temenni ve kapanış.
GÜNDEM GEREĞİ YAPILAN
GÖRÜŞME VE ALINAN
KARARLAR
Kurul üyelerinin tanışması yapıldı.
Yapılan tanışmada İşveren Temsilcilerinin değişmediği ve Türkiye
Kamu-Sen Türk Eğitim-Sen Sendikasının Isparta Şubesinin 13.10.2008
tarih ve ŞMT.460.32/105 sayılı yazısı
ile bildirilen temsilcilerin Semsettin
KILINÇASLAN, İsmail UZUN ve
Şaban İLİKSİZ’den oluştuğu görüldü
(Yetki Belgesi ibraz edildi.).
Kurum İdari Kurul Başkan Vekili olarak Sendikaca Semsettin KILINÇASLAN tespit edildi.
Kurum İdari Kurul Üyelerinden ve İşveren temsilcisi Personel Daire Başkanı Şükrü DEMİRAĞ Raportör olarak görevlendirildi.
Bir önceki Kurum İdari Kurul Kararları gözden geçirildi.
Üniversite personelinin servis-ulaşım
problemleri tartışılarak çözüme kavuşması için idarenin üzerine düşenleri sendikanın üzerine düşenleri yapması değerlendirildi. Sonuçta, idare
tarafından Belediye nezdinde, Sendika tarafından da Belediye ve Basın
nezdinde girişimde bulunulması kararlaştırıldı. Ayrıca Üniversite Bütçe
olanakları çerçevesinde otobüs temin
edilmesi halinde Üniversite kampus
içinde ring ve şehir merkezi ile ulaşım
sağlanması konusunda çalışmaların
yapıldığı beyan edildi.
Üniversite içinde alışveriş ve günlük
ihtiyaçların karşılanacağı mekânların
açılması konusu tartışıldı. İşveren vekilleri mevzuat değişikliği gerektiren

bu konudaki çalışmalarının devam
ettiğini ve bu konunun takipçisi olduklarını beyan etmesi üzerine Sendika
Temsilcileri olumlu görüşlerini beyan
ettiler.
7- Üniversitenin güvenliğinin hizmet
satın alınması suretiyle yapılmasıyla
başlanması sebebiyle ilgili firmanın
görevlendirildiği özel güvenlik görevlilerinin sendika temsilcileri tarafından hizmetiçi eğitime tabi tutulması
şeklindeki talepleri işveren temsilcileri tarafından olumlu karşılandı ve
Personel Daire Başkanlığının bu konuda gerekli hazırlık ve planlamayı
yaptığı belirtildi.
8- Akademik ve İdari Personeli ilgilendiren konulardan oluşturulacak komisyonlara yetkili sendikalardan da birer
temsilcinin katılması konusunda ki
Sendika Temsilcilerinin istekleri işveren temsilcileri tarafından mevzuatın
musaade ettiği ölçüde sağlanmasına
çalışılması şeklinde değerlendirildi.
9- Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına başvurma,
atama ve yükseltileme ile ilgili değerlendirme kriterlerinin 2547 sayılı yasaya uygun hale getirilmesi ve 2547
sayılı yasaya uymayan maddelerin çıkarılması ile ilgili sendika temsilcilerinin talebi, işveren temsilcisi tarafından bu kriterlerin yasa hükmü gereği
YÖK tarafından onaylanması gerektiği ve Üniversitenin her birimden
görevlendirilen bir Yardımcı Doçent,
bir Doçent, bir Profesörün katılımıyla
hazırlandığı ve YÖK tarafından onaylandığı ve YÖK web sayfasında ilan
edildiği ve bu nedenle de yasaya aykırı bir durumun olmadığı kanaatinde
oldukları şeklinde değerlendirdiklerini beyan ettiler.
10- Kurum İdari Kurul Toplantıları yapılmadan önce Yetkili Sendikaların Kurum İdari Kurul gündemine gelmesini

isteği konuları belirleyip idareye bildirebilmesi için, Sendika Temsilcilerinin akademik ve idare personele bu
konuda görüş sorabilmek imkânının
tanınması maksadı ile Üniversitenin
web sayfası marifetiyle makul bir
süre önceden duyuru imkânının sağlanması hususundaki teklifleri işveren
temsilcileri tarafından olumlu karşılandı. 11-Sendika Temsilcilerinin
Kurum İdari Kurul Toplantısının yapıldığı ile ilgili olarak Üniversitemiz
web sayfasında duyurulması talepleri
işveren temsilcileri tarafından olumlu
karşılanmıştır.
12- Akademik ve İdari Personelin özlük
hakları konusu tartışılmış sonuçta
herhangi bir olumsuzluğu olmadığı
ileriki tarihlerde bir olumsuzluğun
çıkması halinde Sendika Temsilcileri
ile İşveren Temsilcilerinin irtibat kurmaları kararlaştırıldı.
13- Üniversitemizce yapılan TOKİ çalışmaları hakkında sendika temsilcilerinin talebi üzerine işveren temsilcileri
tarafından bilgi verildi.
14- Dilek ve Temennilere geçildi. Sendika
Temsilcileri Sendika Genel Merkezlerinde Ankara’da Üniversite çalışanlarının problemlerini tespit etmek ve
çözüm önerilerini üretmek amacıyla
Üniversite Kurultayı düzenlediklerinden bahisle, İşveren Temsilcilerinden
Kurultayda gündeme getirilmesini
istedikleri bir konunun olup olmadığı soruldu. Bunun üzerine işveren
temsilcilerince hem sendikanın talebi
hem de idarenin isteklerini bilmesi
bakımından Üniversitemiz Personel
Daire Başkanlığı Şube Müdürlerinden
Mehmet EREM’in görevlendirildiği
beyan edildi, daha önce görüşülen ve
sendika temsilcileri tarafından talep
edilen 2. öğretimle ilgili görevlendirilmeler konusundaki idarenin çalışmasına teşekkür edildi ve başka konu
olmadığından toplantıya son verildi.
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ANTALYA 2 NOLU ŞUBEMİZDEN TÜRKÇE İSİM KAMPANYASI

T

ürk Eğitim Sen, turizm yörelerinde tabelaları Türkçeleştirme
kampanyası başlattı. Türk Eğitim Sen’e üye 515 öğretmen,
topladıkları imzaları Manavgat, Alanya ve belde belediye başkanlarına
ulaştırdı.
Cadde ve sokaklarda her geçen gün yabancı dilde dükkân isimlerini
arttığını belirten Türk Eğitim-Sen 2 No’lu Şube Başkanı Fethi Kurt,
bu görüntülerin Türkiye’nin kültür emperyalizminin hangi boyuta
ulaştığının en güzel göstergesi olduğunu söyledi. Bir milletin varlığını,
kültürünü ve yaşam biçimini dilinin şekillendirdiğini bildiren Kurt,
bir esnafın dükkâna ve otel sahibinin konaklama tesisine Türkçe isim
vermekten niye çekindiğini anlamakta zorlandığını aktardı. Tatile gelen
bir turistin tatil yaptığı ülkenin diline ve kültürüne ilgi duyacağını
ifade eden Kurt, zaten Avrupalı turistlerin Rusça, İngilizce ve Almanca
yazılı isimleri kendi ülkesinde gördüğünü iletti. Türkçe’nin İngilizce
kadar dünyada yaygın konuşma alanı bulunduğuna dikkat çeken Kurt,

“Turizm yörelerinde cadde ve sokaklardaki dükkân isimlerinin yabancı
dilde yazılı olması Türkiye’ye adeta sömürge ülkesi görüntüsü veriyor.
Bu görüntü kirliliği ülkemizin yurt dışındaki imajını olumsuz etkiliyor.
Avrupalı turistler Türk kültürünü âdetini, örfünü, geleneklerini ve
göreneklerini yakından tanımak için tatile geliyor. Biz turiste kendi
kültürümüzü dilimizle tanıtmazsak, bizi nasıl tanıyacaklar. Bir Fransız
zorda kalmadığı sürece İngilizce ve Almanca konuşmaz. Turist, Türkçe
kelimeler öğrenmek istiyor esnaf ise Almanca ve İngilizce konuşmak
için kendini zorluyor.” diye konuştu. Bu konuda yerel yönetimlere ve
sivil toplum kuruluşlarına büyük görevler düştüğünü belirten Kurt,
dilini kaybeden bir milletinin eninde sonunda başkalarının sömürgesi
olmaya mahkûm olduğunu söyledi. Dükkânlara Türkçe isim verilmesi
için esnafların yerel yönetimler tarafından teşvik edilmesi gerektiğinin
altını çizen Kurt, aksi halde durumun kötüye doğru gideceğini
savundu.

AYDIN ŞUBEMİZDEN KADIN LİDERLERE TERÖR MEKTUBU

A

ydın Şubemizin Kadın Komisyonu üyeleri terör konusunda duygu
ve düşüncelerini anlatan birer mektup yazarak Condoliza RİCE,
Merkel gibi kadın liderlere gönderdiler.
Türk Eğitim Sen Genel Merkezi olarak, Türk Analarının duygu ve
düşüncelerini dünya ölçeğinde dile getiren Aydın Şubemizin Kadın
Komisyonu Üyelerini tebrik ediyoruz.

Karar makamlarında erkeklerin hâkim göründüğü dünyamızda
kadınların hassasiyetine ve çocuklarını yetiştirmede gösterdikleri
fedakârlıkları bütün insanlık bilmektedir. Bizler kınalı kuzularımızı
fidanlarımızı şahadet mertebesiyle toprağa verirken dünya kadınlarının
buna sessiz kalmayacağına, sizin de bir kadın olarak, bir ana olarak
duyarlılık göstereceğinize inanıyoruz.

Bu ülkeden beslenen tüm sivil toplum kuruluşlarından da aynı hassasiyeti
bekliyoruz.

Bizler, 18 Mayıs 1919 da İstanbul üniversitesi avlusunda yapılan bir
toplantıda;

İşte mektup metni:

“Kim demiş bir kadın küçük şeydir, Bir kadın belki en büyük şeydir”

Sayın Hanımefendi;

Diye seslenen, milli mücadele yıllarında çeyizini satıp silahlanarak
vatanını savunan ninelerimizin yaptıklarını unutmadık. Yüzyıllardır
kardeşçe yaşadığımız bu topraklarda, bu ülke kadını, vatanının
bütünlüğüne zarar geldiğinde, evladına torununa zarar geleceğini
hissettiğinde, aslan kesildiğini bütün dünya yıllar önce gördü. Eminiz ki
sizin büyük anneleriniz, büyük babalarınız da bunları size anlatmıştır.
Toprağın üstünde şerefsizce gezmektense, toprağın altında kahramanca
yatmayı tercih edeceğimizi bir kez daha duyuruyoruz.

Güzel ülkemizde yıllardır devam eden, son aylarda ve günlerde artan terör
olayları hepimizi çok derinden etkiliyor. Acıya doyduk, gözyaşlarımızda
boğulduk. Yüreğimiz yanıyor. Evladının acısıyla ağlayan ana baba ile
birlikte bütün millet ağlıyor şehitlerine. Teröre, teröriste, içte ve dışta
onları besleyen, destekleyenlere lanet ediyoruz.
Unutmayınız terörün dili, dini ve ırkı yoktur. Küreselleştiği kabul
edilen dünyamızda bugün bizim ormanımıza düşen ateş bizi yakıyorsa
da kıvılcımların etrafa sıçraması hiç de uzak değildir. Bu kıvılcım size
kadar uzamasın dileriz. Ateş düştüğü yeri yakar ancak yayılması için
çok özel gayret ve güç gerekmez.

Sizi de biz anaların feryadına katılmaya, terörü ve destekleyicilerini
kınamaya davet ediyoruz.
TÜRK ANALARI

DÖRTYOL TEMSİLCİLİĞİ VEFA GECESİ DÜZENLEDİ

H

atay 2 Nolu Şube Dörtyol Temsilciliğimiz Emekliye ayrılan üyeleri için Dörtyol
Öğretmenevi bahçesinde bir VEFA GECESİ düzenledi. Yoğun bir katılımın olduğu gecede
konuklara akşam yemeği ikram edildi. Hatay 2 Nolu Şube Yönetiminin de tam kadro katıldığı
geceye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün misafiri olarak ilçede bulunan Fransız konuklarda
katıldı. Gecede bir açılış konuşması yapan Şube Sekreteri ve Temsilcilik Başkanı Yaşar Gürakan:
“Gecemize katılarak bizi yalnız bırakmayan üyelerimize ve misafirlerimize teşekkür ediyoruz.
Sizlerin desteği ile bir çok güzel olayı gerçekleştiriyoruz. Emekliye ayrılan arkadaşlarımızla
helalleşmek ve onları onure etmek amacıyla bu geceleri düzenliyoruz. Arkadaşlarımıza
eğitim camiasına ve sendikamıza verdikleri hizmetlerden dolayı sizlere de katılımlarınızdan
dolayı teşekkür ediyorum.” Şeklinde konuştu. Şube başkanı, Şube yönetim Kurulu üyeleri
ve temsilcilik yönetim kurulu üyelerinin emekli üyelere verdikleri plaketlerden sonra topluca
resim çektirildi.
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İSTANBUL 2 NOLU ŞUBE ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

T

ürk eğitim-Sen İstanbul 2 nolu Şube Başkanı H. İbrahim ÇAKMAK ve Yönetim
Kurulu Üyeleri Şube bölgesinde yeni kurulan
Ataşehir ilçesi kaymakamı Sayın Turgut ÇELENKOĞLU, Sancaktepe ilçesi kaymakamı

Sayın Necmettin KALKAN ile yeni atanan Sultanbeyli Kymakamı Sayın Mehmet CEYLAN
ve Maltepe kaymakamı Sayın Ahmet OKUR’u
makamlarında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular.
Yapılan görüşmelerde ilçelerde yaşanan eğitim
sorunları ile ilgili görüş alış verişinde bulunuldu. Şube başkanı H. İbrahim ÇAKMAK, öğretmen ve derslik yetersizliğinin yanı sıra sınıfların
mevcutlarının hâlâ yüksek olması, bazı okullarımızda memur ve hizmetli personelinin hiç
olmaması ya da yetersiz olması, yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı bazı okullarımızın

zaruri ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz durumda
olmalarını 21. yüzyıl Türkiye’sine yakıştıramadıklarını belirtti. H. İbrahim ÇAKMAK, ayrıca
öğretmen ve idareci görevlendirilmelerinde yönetmelik ve liyakatin esas alınması gerektiğini,
önceki dönemlerde yaşanan bazı sıkıntıların
yeni dönemde yaşanmamasını umduğunu söyledi. Aynı ilçelerin, ilçe milli eğitim müdürlerini ve şube müdürlerini de ziyaret eden yönetim
kurulu üyeleri bölgelerindeki problemleri hep
birlikte ve dayanışma içerisinde çözebileceklerini belirterek, yeni eğitim-öğretim yılının
hayırlı olması dilekleriyle ziyaretlerini tamamladılar.

İZMİR 1.NO’LU ŞUBEMİZİN 9 EYLÜL ÜNV.ORTAYA ÇIKARDIĞI
PROMOSYON SKANDALINDA 2.PERDE

D

okuz Eylül Üniversitesi Eski Rektörü
Prof. Dr. Emin Alıcı’nı, İş Bankası’ndan
promosyon olarak 4 milyon YTL aldığının
ortaya çıkması üzerine Dokuz Eylül
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün,
promosyonlardan olan alacaklarını anlaşmanın
imzalandığı bankadan talep etti.
Dokuz Eylül Üniversitesi ile özel bir banka
arasında yapılan maaş ödemesine ilişkin
protokolde dönemin Rektörü Prof. Dr. Emin
Alıcı’nın promosyon alınmadığını ileri
sürmesine karşın, bankadan 4 milyon YTL
alındığı ortaya çıktı. Türk Eğitim-Sen 1 No’lu
Şubesi’nin Dokuz Eylül Üniversitesi’ne banka
promosyonlarına ilişkin sorusuna Genel
Sekreter Vekili Prof. Dr. Dilek Güldal imzalı
verilen cevapta, özel bir bankanın üniversiteye
herhangi bir promosyon veya ayni ve nakdi

ödeme yapılmadı denildi. Ancak, Türk EğitimSen’in konuyla ilgili dava açmasından sonra
Üniversite, dava dosyasında sözleşme süresi
boyunca bankadan üniversiteye promosyon
adı altında bir ödeme yapılmadığını, 20
Nisan 2005’te Dokuz Eylül Üniversitesi
Vakfı hesabına Tıp Fakültesi Temel Bilimler
Binalarının inşaatında kullanılmak koşuluyla
4 milyon YTL’nin bağış yapıldığı ve bu
meblağ ile sözü edilen inşaatın tamamlandığı
belirtildi. Bağışın üniversitenin inşaat işlerinde
kullanıldığının belirtilmesine karşın, bu
konuda herhangi bir harcama belgesine ait
delil gösterilemediği iddia edildi.
-PROTOKOL UCUZA GİTMİŞKonu ile ilgili ANKA’ya açıklamada bulunan
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mehmet Füzün, 2004 yılında imzalanan

protokolün 2012 yılına kadar geçerliliğii
olduğunu anımsatırken, bankaların 4 yıllık
promosyon
anlaşmalarından
kurumun
bankaya bir aylık yatırdığı miktar kadar
promosyon verdiğini kaydetti. Konu ile ilgili
olarak göreve gelmesinin ardından araştırma
yaptığını belirten Füzün, ayda yaklaşık 10,6
milyon YTL personel maaşının ödendiğini ve
söz konusu anlaşmalar neticesinde 2004-2008
yılları için 10.6, 2008-2012 yılları için de aynı
miktarda promosyon ödenmesi gerektiğini
söyledi. Bankaya, anlaşma neticesinde
yaklaşık 4 milyon 150 bin YTL alındığının
ve vakıf hesabına aktarıldığının bildirildiğini,
promosyonla ilgili başka meblağ yatırılmadıysa
üniversitenin alacağı olduğunun anlatıldığını
kaydeden Prof. Dr. Füzün, bankadan konu ile
ilgili cevap beklendiğini söyledi.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PERSONELİ
BANKA PROMOSYONLARINI ALIYOR
a r m a r a
Üniversitesinde
yetkili sendika olan Türk
Eğitim-Sen’le üniversite
Rektörlüğünün
belirlediği iki komisyon
üyesinin katıldığı ihale
sonucunda en yüksek
teklifi veren Akbank T.A.Ş ile Marmara
Üniversitesindeki akademik ve idari personelin
maaşlarının ödenmesi karşılığında üç (3)
yıllığına toplam 5.761.000,00 (Beş milyon yedi
yüz altmış bir bin) YTL promosyon anlaşması

M

yapılmıştır.
Sendikanın isteği ve Rektörlüğün uygun
görmesi
sonucunda
promosyonunun
tamamının dağıtılmasına ve hepsinin bir defada
akademik ve idari personele ödenmesine karar
verilmiştir.
Maaş karşılığındaki promosyonun 3/2’si maaş
oranına göre, 3/1’lik idare payının da eşit
oranda dağıtılması kararlaştırılmıştır.
Marmara Üniversitesi akademik ve idari
personelinin yaklaşık olarak kişi başına alacağı
promosyon miktarı şöyledir:

Tam gün çalışan Profesörler 			
2000–2300 YTL
Doçent ve Yardımcı Doçentler 			
1500–1800 YTL
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri
1300–1600 YTL
Memurlar 					
1100–1700 YTL
En geç 1 Kasım 2008 tarihine kadar Akbank
T.A.Ş tarafından banka promosyonları
Üniversitenin akademik ve idari personelinin
hesaplarına yatırılacaktır.
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KAYSERİ 2 NO’LU ŞUBE İLÇE TEMSİLCİLERİ
SARIZ’DA TOPLANDI
çözüm yollarını tartışıldı.
Toplantıda; Milli Eğitimde vekâleten yürütülen idarecilerin görevlendirilmesine acilen son verilmesi, ücretli öğretmenlerin yerlerine kadrolu öğretmenlerin alınması, kadrolu müdür yardımcıları geldiği halde hala devam edilen vekillik sisteminin kalkması,
okulların asli sahiplerine devredilmesi görüş olarak ortaya kondu.
Birçok okulda kış yaklaşmasına rağmen odun ve kömür temininin
yapılmamasına dikkat çekildi. Birçok belde ve köy okulunda resmi telefonların ödenek yetersizliğinden faturaları ödenmediği için
kapalı olduğu, açık olanların ise mevcut işyerlerindeki çalışanlarca karşılandığı belirtildi.

T

ürk Eğitim- Sen Kayseri 2 No’lu Şube Başkanlığı aylık olağan Temsilciler Toplantısı 25 Ekim 2008 Cumartesi Günü Sarız İlçesinde yapıldı. Her ay bir ilçede bir araya gelen temsilciler
kurulu Kayseri ve Türkiye’deki eğitimin problemlerini ele alıp

Sözleşmeli ve vekil öğretmenlerin ilçe milli eğitim müdürlüklerince baskı altında tutuldukları işlerini kaybetme korkularıyla verimli
olamadıkları dile getirildi.
Okul lavabo ve tuvaletlerinde su sıkıntısı çekildiği gayri sıhhi
şartlarda öğrencilerin temizlik ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıkları acilen bu tür sıkıntısı olan okulların sorunlarının biran önce
çözülmesi istendi.

MARDİN’DE TÜRK EĞİTİM-SEN GERÇEĞİ
Biçer, Mardin’de son bir yılda daha önce yapılamayanları yaptıklarını ifade ederek, Çanakkale Şehitleri haftasında şiir yarışması,
ilk defa okullar arası bilgi yarışması düzenlediklerini ve ayrıca 20
öğrenciye kendi aralarında burs verdiklerini söyledi. Biçer ayrıca
Mardin ve Şırnak’ta düzenlenen teröre lanet mitinglerinde on bin
kişiden fazla insanın toplandığını belirtti.

T

ürk Eğitim-Sen Mardin İl Temsilciliği sendikal faaliyetlerinin
yanı sıra il genelinde eğitimin her türlü sorunuyla da yakından
ilgileniyor.
Bu kapsamda Derik Karaca İ.Ö.O.’nu ziyaret eden sendika yönetim kurulu eksikleri tespit ederek okul için gerekli çalışmaları
yaptı. İl Temsilcisi Bahattin Biçer ve yönetim kurulu üyeleri Oğuz
Çevlik, Hasan Hüseyin Aksoy, İlhami Sarı ve Mustafa Kılınç,
okul müdürü Ahmet Emre Delikurt ile birlikte okulun duvarlarını
ve öğretmenler odasını birlikte boyadılar. İl Temsilcisi Bahattin
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TÜRKİYE KAMU-SEN’İN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı 3
Kasım 2008 Pazartesi günü, Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.
TÜRKİYE KAMU-SEN’İN ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
Türkiye Kamu-Sen genel Başkanı Bircan
Akyıldız, ağır bir şekilde dar ve sabit gelirlileri
etkileyen, ilerleyen dönemlerde de reel sektörde
şiddetle hissedilecek, üretime sekte vuracak ve
işsizliği artıracak krizin Türkiye’yi daha fazla
etkilememesi için alınması gereken önlemlerin
bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini
söyledi.
Bircan Akyıldız toplantıda yaptığı sunumda,
okyanus ötesinde ortaya çıkan ve etkilediği
tüm ülke ekonomilerini alt üst eden krizin
1929 yılında yaşanan büyük ekonomik krizden
daha vahim olduğunu belirterek, krizin
etkilediği ülkelerde telafisi uzun yıllar sürecek
bir tahribat yarattığını bundan Türkiye’nin de
nasibini aldığını belirtti. Özellikle geçtiğimiz
günlerde doğalgaz, elektrik ve benzine yapılan
zamları eleştiren Akyıldız’ın petrolün varilinin
150 dolardan 65 dolar seviyelerine düşmesine
rağmen, ülkemizde hala doğalgaz, benzin,
mazot ve elektriğe zam yapıldığını, bunun da
maliyetleri artırdığını, piyasaları durgunluğa
sevk ettiğini vurguladı.
KRİZİ YÖNETMEK KADAR KÜRESEL
BÜYÜMEYİ YÖNETMEK DE
ÖNEMLİDİR!
Genel Başkan Bircan Akyıldız Başbakan
yetkili bakanların yanı sıra bazı sivil
toplum örgütlerinin de katıldığı Ekonomi
Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı
konuşmasında 2001 yılında yaşanan krizden
sonra alınan önlemlerle birlikte yakalanan
olumlu havanın büyümeyi getirdiğini ancak
bu dönemde büyümenin toplumun tüm
kesimlerine eşit şekilde yansımamasına ve
paylaşım sorunlarının ortaya çıkmasına neden
olduğunu söyledi.
Akyıldız, Türkiye Kamu-Sen olarak dünyadaki
ekonomik büyümenin bir gün sonuna
gelineceğini, ülkemizin böyle bir durumdan
olumsuz etkilenmemesi için yapısal tedbirlerin
alınması gerektiğini, ekonomik tercihlerin
toplumun belli kesimi için değil, reel kesimi
için kullanılmasının ülkemizin büyümesini
kalıcı hale getireceğini ısrarla vurguladığını
belirtti.
Geçmişte yapılan ekonomi politikalarındaki
yanlışları hatırlatan Akyıldız, Ülkemizin
ekonomisi büyürken bile yüksek borçlanma
içine girildiğini, faiz seviyeleri enflasyonun
yaklaşık iki kat üzerinde seyrettiğini, ithalatın
kontrolsüz yükselişi sonucunda cari açığın
tehlikeli boyutlara ulaştığını, yeni yatırım
yapmak yerine, verimli kuruluşların ve
limanların özelleştirildiğini ve ücretlerin yeterli
derecede artırılmadığını söyledi
Ülke
ekonomisinin
sıcak
para
ve
özelleştirmelerle dışa bağımlı hale getirildiğinin
altını çizen Akyıldız, 2006 yılında, dünyada
ekonomik bir krizin patlak vermesi ihtimalinin
çok büyük olduğunu, böyle bir krizin etkisinin
bir tsunami gibi Türkiye’yi de etkileyeceğini
ve önlem alınması için yetkilileri uyardığını
belirtti.
BÜYÜK KRİZ, REEL SEKTÖRÜN

ETKİLENMESİYLE ORTAYA
ÇIKACAKTIR.
Bircan Akyıldız, dünyayı etkisi altına alan
krizden kurtulmak için çıkış yollarının
arandığı bir dönemde özellikle Rusya’da iç
talebin canlı tutulması için maaşlara zam
yapılması, İngiltere’nin 250 milyar sterlin
tutarındaki kriz paketiyle, krizden etkilenen
finans kuruluşlarına, hisse alımı yoluyla ortak
olacağını açıklaması, ABD’de tüm kesimleri
içine alacak paketlerin hayata geçirilmesi
krizden kurtulmanın tüm kesimlerin elini taşın
altına koymasıyla mümkün olacağını söyledi.
Türkiye’de iç talebin daralmaması için ise
özellikle dar ve sabitli gelirlilerin desteklenmesi
gerektiğinin altını çizen Akyıldız, bugüne kadar
bu yönde hiç bir tedbir alınmadığını buna karşın
gerek sanayiciler, gerekse KOBİ’ler için bazı
önlem paketleri üzerinde çalışıldığını söyledi.
İLK GÜNDEM MADDESİ
EKONOMİ OLMALI
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan
Akyıldız,öncelikli olarak “ekonomide olağan
üstü hal” ilan edilmesi gerektiğini söylerken
vakit geçirmeden, çok geniş kapsamlı,
toplumun tüm kesimlerini içine alan bir
platform oluşturularak gerçekçi ve radikal
kararlarla krizden çıkışın mümkün olacağını
belirtti.
Ülkemizin, dünyada yaşanan ekonomik
yıkımdan en az zararla çıkması için herkese
görevler düştüğünü belirten Akyıldız,
Sürdürülebilir bir büyüme sağlanması için
toplumun her kesimini içine alan “bilinçte
ve eylemde topyekün ekonomik seferberlik”
çağrısı yaparak şu önlemlerin hayata geçirilmesi
gerektiğini belirtti.
Akyıldız, krizle ilgili olarak alınmasını önerdiği
tedbirleri ise şöyle sıraladı;
Hükümetin yapması gerekenler
• Özellikle dar ve sabit gelirlilerinin alım
güçlerinin yükseltilmesi, gelirlerinin reel olarak
artırılması ve bu yolla piyasaların durgunluğa
girmesinin önlenmesi,
• Halkbankası ve Ziraat Bankası’nın
özelleştirilmesinden derhal vazgeçilmesi,
• Çiftçiler ve KOBİ’ler için Halkbank ve Ziraat
Bankası tarafından yıllık enflasyon oranını
geçmeyecek oranlarla kolay kredi sağlanması,
• Faiz oranlarının indirilmesi,
• Uluslar arası piyasalarda petrolün varil fiyatı
150 dolardan, 70 dolar seviyelerine inmesine
rağmen Türkiye’de fiyatlar sürekli artmaktadır.
Benzin, mazot ve doğalgaz fiyatlarında en
az %30 oranında indirim yapılarak üretim
maliyetlerinin azaltılması,
• İstihdam, yatırım ve sosyal politikaların
yeniden gözden geçirilmesi, yatırımların
artırılması,
sosyal
devlet
anlayışının
güçlendirilerek ekonomik dalgalanmalara daha
dirençli bir toplum oluşturulması,
• IMF prangasından kurtularak, milli politikalar
geliştirilmesi, IMF tarafından dayatılan
kanunların yarattığı tahribatın telafi edilmesi,
• Özelleştirme uygulamalarına son verilerek
ABD ve AB’de olduğu gibi ülkemizde de
devletin ekonomi üzerindeki denetleyici ve
düzenleyici rolünün artırılması,

• Ülkemizin yer altı ve yer üstü kaynaklarına
sahip çıkılarak, talan edilmesinin önüne
geçilmesi,
• Denetim, eğitim ve ceza mekanizmalarının
daha da etkin hale getirilmesi ile kayıtdışı
ekonominin kayıt altına alınması için yoğun
çaba sarf edilmesi, bir defaya mahsus olarak ve
son kez yapılacak vergi ve prim oranlarındaki
indirim ve teşviklerle ekonominin kayıt altına
alınması,
• Devletin kaynaklarının verimsiz, etkisiz
ve haksız tüketilmesinin önüne geçmek için
yolsuzluğa karşı kesin önlemler alınması,
kaynak israfının önlenmesi,
• Ülke çapında başlatılacak kampanya ile
ülkemizde üretilen malların tüketilmesi için
bilinçli bir toplum oluşturulması,
• Ekonomik ve Sosyal Konsey’in acilen
toplantıya çağırılarak yapılacak çalışmalarda
toplumsal konsensüs inşa edilmesi.
Sanayici, esnaf ve küçük işletme sahiplerinin
yapması gerekenler
• Kayıt dışına son verilmesi için her türlü
çabanın gösterilmesi, vergilerin ve çalışanların
sosyal güvenlik primlerinin tam ve zamanında
ödenmesi,
• Maksimum kar, minimum
anlayışından vazgeçilmesi,

maliyet

• Kaliteli üretim yapılması,
• Yolsuzluğa karşı sıfır tolerans gösterilerek, her
türlü yolsuzluğun önlenmesi için vatandaşlık
görevinin tam olarak yerine getirilmesi,
• Kasalarda ve banka hesaplarında döviz
cinsinden para bulundurmak yerine TL
bulundurulması, yurt içinde yapılacak her
türlü işlemin TL cinsinden para karşılığında
yapılması,
• Türkiye’de
gösterilmesi.

üretim

yapmaya

özen

Diğer kesimlerin yapması gerekenler
• Yolsuzluğa ve kayıt dışına karşı tavizsiz
tutum sergilenmesi,
• İsrafın önlenmesi için aşırı lüks tüketimden
kaçınılması,
• Yerli malı tüketilmesi,
• Tasarrufların yastık altında değil, finans
kuruluşlarında değerlendirilerek, atıl paranın
piyasalara dönmesinin sağlanması,
• Cüzdanda ve banka hesaplarında döviz
cinsinden para bulundurmak yerine TL
bulundurulması.
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DOĞUMLAR
1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

11)

12)
13)
14)
15)

16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Adana 1 Nolu Şube üyelerinden
Bahadır
ŞİROLU’nun
çocuğu
olmuştur.
Adana 1 Nolu Şube üyelerinden
Mehmet
ÖZKAN’ın
çocuğu
olmuştur.
Adana 1 Nolu Şube üyelerinden
Nadide-Durdu Mehmet GİRGEÇ’in
çocuğu olmuştur.
Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Çetin
BAKAR’ın çocuğu olmuştur.
Aksaray Şube üyelerinden Mehmet
Ali ELYAKUT’un çocuğu olmuştur.
Aksaray Şube üyelerinden Ahmet
GÜNEŞ’in çocuğu olmuştur.
Amasya Şube Nolu Üyelerinden
Murat ÇOLAK’ın çocuğu olmuştur.
Amasya Şube üyelerinden Erol
YALÇIN’ın çocuğu olmuştur.
Ankara 5 Nolu Şube üyelerinden Hacı
Müslüm-Ülkü BİLGİÇ’in çocuğu
olmuştur.
Ankara 5 Nolu Şube üyelerinden
Derya-Fatih YILMAZ’ın çocuğu
olmuştur.
Ankara 5 Nolu Şube üyelerinden
Meliha-Fikret TAŞKIN’ın çocuğu
olmuştur.
Ankara 5 Nolu Şube üyelerinden Ali
DİNÇER’in çocuğu olmuştur.
Ankara 5 Nolu Şube üyelerinden Arif
ANIK’ın çocuğu olmuştur.
Bartın Şube üyelerinden Ayşe Çetin
TURAN’ın çocuğu olmuştur.
Bartın Şube üyelerinden NihalMehmet Fatih AĞDALI’nın çocuğu
olmuştur.
Burdur Şube üyelerinden Fatma Şahin
YILMAZ’ın çocuğu olmuştur.
Burdur Şube üyelerinden MustafaÖzlem YÜKSEL’in çocuğu olmuştur.
Burdur Şube üyelerinden Fatma
TEMİZ’in çocuğu olmuştur.
Burdur Şube üyelerinden HakanCanan ÇOBAN’ın çocuğu olmuştur.
Burdur Şube üyelerinden Mustafa
YILMAZ’ın çocuğu olmuştur.
Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Y.Selçuk
TÜRKOĞLU’nun çocuğu olmuştur.
Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Zehra
USTAEL’in çocuğu olmuştur.

23) Diyarbakır Şube üyelerinden Hacı
Bahadır-Nihal ALTAN’ın çocuğu
olmuştur.

24) Hatay 1 Nolu Şube üyelerinden
Hüsniye-Mete KIVRAK’ın çocuğu
olmuştur.
25) Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden
Bestemi KILINÇ’ın çocuğu olmuştur.
26) Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden Ercan
KURT’un çocuğu olmuştur.
27) Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden
Mahmut KARA’nın çocuğu olmuştur.
28) Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden
Nermin BİÇER’in çocuğu olmuştur.
29) Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden
Ramazan KARABULAK’ın çocuğu
olmuştur.
30) Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden Yusuf
ÇELİK’in çocuğu olmuştur.

EVLENENLER
1) Adana 1 Nolu Şube üyelerinden
Mevlüt ÇELİK evlenmiştir.
2) Adana 1 Nolu Şube üyelerinden
Mahmut AKGÜL evlenmiştir.
3) Adana 1 Nolu Şube üyelerinden
Cennet Sıla KIZILYER evlenmiştir.
4) Ankara 1 Nolu Şube üyelerinden
Mustafa
ÖZDEMİR’in
oğlu
evlenmiştir.
5) Ankara 5 Nolu Şube üyelerinden
Sevgi YALAV’ın kızı evlenmiştir.
6) Burdur Şube üyelerinden Celalettin
ÇELTİK’in kızı evlenmiştir.
7) Bursa 2 Nolu Şube üyelerinden
Sezgin YILDIZ evlenmiştir.
8) Bursa 2 Nolu Şube üyelerinden
Burhan HÜR’ün kızı evlenmiştir.

31) Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden MuratSerpil KOÇAK’ın çocuğu olmuştur.

9) Bursa 2 Nolu Şube üyelerinden
Funda ÖZGÜMÜŞ evlenmiştir.

32) İzmir 3 Nolu Şube üyelerinden
Mehmet ASLANTUĞ’un çocuğu
olmuştur.

10) Hatay 1 Nolu Şube üyelerinden
Ahmet Kemel-Nebahat ATICI’nın
kızı evlenmiştir.

33) İzmir 3 Nolu Şube üyelerinden İzzet
TETİK’in çocuğu olmuştur.

11) Hatay 1 Nolu Şube üyelerinden
Mehmet Durmuş DURMAZ’ın oğlu
evlenmiştir.

34) İzmir 3 Nolu Şube üyelerinden FerdaYusuf YENİYAYLA’nın çocuğu
olmuştur.

12) Hatay 1 Nolu Şube üyelerinden
Hüseyin ATEŞ’in kızı evlenmiştir.

35) Nevşehir Şube üyelerinden Belma
Sarı EKİNCİ’nin çocuğu olmuştur.

13) Hatay 1 Nolu Şube üyelerinden
Recep TOPAL’ın evlenmiştir.

36) Nevşehir Şube üyelerinden NeşatSeher KIVRAK’ın çocuğu olmuştur.

14) Kayseri-2 Nolu Şube üyelerinden
Hüseyin-Necla ÇARKIT’ın kızı
evlenmiştir.

37) Nevşehir Şube üyelerinden Murat
DEMİRATAN’ın çocuğu olmuştur.
38) Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden
Gülay ÖZBEBİT’in çocuğu olmuştur.
39) Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden
Memici-Serpil SEZGİN’in çocuğu
olmuştur.
40) Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden
Fatma
YILDIRIM’ın
çocuğu
olmuştur.
41) Kırıkkale Şube üyelerinden Murat
KAÇAR’ın çocuğu olmuştur.
42) Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Nuri
ÇİMİ’nin çocuğu olmuştur.
43) Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Şakir
ÖZ’ün çocuğu olmuştur.

15) Kırıkkale Şube üyelerinden İbrahim
ŞİMŞEK’in oğlu evlenmiştir.
16) Kırıkkale Şube üyelerinden Mehmet
AY’ın kızı evlenmiştir.
17) Kırıkkale Şube üyelerinden Ali
YILMAZ’ın kızı evlenmiştir.
18) Kırıkkale Şube üyelerinden Ömer
ÖNAL’ın oğlu evlenmiştir.
19) Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden
Atilla
MORALI’nın
kızı
evlenmiştir.
20) Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden
Salih ATA’nın kızı evlenmiştir.
21) Nevşehir Şube üyelerinden Meryem
GÖKTÜRK evlenmiştir.

23
SÜNNET

KAPTIKAÇTI vefat etmiştir.

BALCI’nın amcası vefat etmiştir.

20- Amasya Şube üyelerinden Yusuf GÜLER’in
babası vefat etmiştir.

50- Kayseri-2 Nolu Şube üyelerinden Nuray
ŞAHİN’in dedesi vefat etmiştir.

21- Amasya
Şube
üyelerinden
Hamit
AKKOYUNLU’nun kayınpederi vefat
etmiştir.

2) Adana 1 Nolu Şube üyelerinden
Adem ÇULHA’nın çocuğu
sünnet olmuştur.

51- Kayseri-2 Nolu Şube üyelerinden Prof.
Dr.Nevzat ÖZKAN’nın babası vefat
etmiştir.

22- Amasya
Şube
üyelerinden
Necla
AKKOYUNLU’nun babası vefat etmiştir.

52- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden Ali
BALCI’nın amcası vefat etmiştir.

3) Ankara 1 Nolu Şube üyelerinden
Talat GÖZKONAN’ın çocuğu
sünnet olmuştur.

23- Amasya Şube üyelerinden Kürşat YİĞİT’in
kayınpederi vefat etmiştir.
24- Amasya Şube üyelerinden Satı YİĞİT’in
babası vefat etmiştir.

53- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden Nuray
ŞAHİN’in dedesi vefat etmiştir.

1) Adana 1 Nolu Şube üyelerinden
Arif AYDIN’ın çocuğu sünnet
olmuştur.

4) Aksaray
Şube
üyelerinden
Nurşen AVCI’nın çocukları
sünnet olmuştur.

26- Ankara 2 Nolu Şube üyelerinden Sebahattin
AYTAŞ’ın annesi vefat etmiştir.
27- Ankara 2 Nolu Şube üyelerinden Mahmut
HAÇKALI’nın babası vefat etmiştir.
28- Ankara 2 Nolu Şube üyelerinden İsmail
ASLAN’ın yeğeni şehit olmuştur.

VEFATLAR
1-

25- Ankara 2 Nolu Şube üyelerinden Ahmet
AKBULUT’un babası vefat etmiştir.

Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Hidayet
DAL vefat etmiştir.

29- Ankara 5 Nolu Şube üyelerinden Ünal
KARAHAN’ın annesi vefat etmiştir.
30- Ankara 5 Nolu Şube üyelerinden Mesut
BAL’ın babası vefat etmiştir.

2-

Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Numan
AKÇAM’ın etmiştir.

3-

Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Ali
OĞUZ’un babası vefat etmiştir.

4-

Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Figen
KIZAL’ın babası vefat etmiştir.

5-

Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Mehmet
GÜVERDİK’in annesi vefat etmiştir.

6-

Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Behzat
HAYTAOĞLU’nun
babası
vefat
etmiştir.

7-

Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Sami
GÜNGÖR’ün annesi vefat etmiştir.

36- Burdur Şube üyelerinden MuhammedSevgi MACİT’in annesi vefat etmiştir.

8-

Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Mehmet
ÇOLAKOĞLU’nun
halası
vefat
etmiştir.

37- Burdur
Şube
üyelerinden
M.Akif
ÖZNUR’un kayınvalidesi vefat etmiştir.

9-

Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Celal
Bayar KURDOĞLU vefat etmiştir.

10- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Necati
ÖZCAN’ın annesi vefat etmiştir.
11- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Selma
ÖĞÜT’ün annesi vefat etmiştir.
12- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Semra
ZORLU’nun abisi vefat etmiştir.
13- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Ali
ELKIRAN’ın babası vefat etmiştir.
14- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Fatma
GÖKBULUT’un
kızkardeşi
vefat
etmiştir.

31- Ankara 5 Nolu Şube üyelerinden Mehmet
TÜRKER’in babası vefat etmiştir.
32- Ankara 5 Nolu Şube üyelerinden Fuat
METİN vefat etmiştir.
33- Ankara 5 Nolu Şube üyelerinden Şevket
ÖZTOPRAK’ın oğlu vefat etmiştir.
34- Ankara 5 Nolu Şube üyelerinden Sabri
KILIÇ’ın babası vefat etmiştir.
35- Bitlis Şube üyelerinden Hasan ULUDAĞ
vefat etmiştir.

38- Bursa 2 Nolu Şube üyelerinden Mümin
TÜTÜNCÜ’nün annesi vefat etmiştir.
39- Bursa 2 Nolu Şube üyelerinden Faruk
BOZTEPE’nin babası vefat etmiştir.

57- Kırıkkale Şube üyelerinden Necip
KUTLUER’in annesi vefat etmiştir.
58- Kırıkkale Şube üyelerinden Mustafa
GÜVENÇ’in kayınvalidesi vefat etmiştir.
59- Kırıkkale Şube üyelerinden
ŞAHİN’in babası vefat etmiştir.

Nuran

60- Kırıkkale Şube üyelerinden Muharrem
YILDIRIM’ın çocuğu vefat etmiştir.
61- Kırıkkale Şube üyelerinden
TÜMER’in annesi vefat etmiştir.

Ahmet

62- Kırıkkale Şube üyelerinden Muammer
BAKIR’ın kayınvalidesi vefat etmiştir.
63- Kırıkkale Şube üyelerinden İsmail
ŞİMŞEK’in bacanağı vefat etmiştir.
64- Kırıkkale Şube üyelerinden Faruk
BİÇER’in kayınbiraderi vefat etmiştir.
65- Kırıkkale Şube üyelerinden
KOCA’nın babası vefat etmiştir.

Mustafa

66- Kırıkkale Şube üyelerinden Cavidan
AYGÖR’ün kayın biraderi şehit olmuştur.
67- Kırıkkale Şube üyelerinden Adnan
SARAYLI’nın oğlu vefat etmiştir.
68- Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden Gökmen
YILMAZ vefat etmiştir.

41- Hatay 1 Nolu Şube üyelerinden Nevzat
ZİYAN’ın kayınvalidesi vefat etmiştir.

70- Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden AtillA
AYKANAT’ın annesi vefat etmiştir.

42- Hatay 1 Nolu Şube üyelerinden Hamdi
AYDA’nın babası ve annesi vefat etmiştir.

71- Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden İshak
Cahit OK’un babası vefat etmiştir.

43- Hatay 1 Nolu Şube üyelerinden Fikret
ÖZSOY’un babası vefat etmiştir.

72- Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden Canan
Hayriye YILDIRIM’ın kardeşi vefat
etmiştir.

44- Hatay 1 Nolu Şube üyelerinden Mehmet
KIVRAK’ın babası vefat etmiştir.

16- Afyon
Şube
üyelerinden
Fevzi
KIZILGÖL’ün babası vefat etmiştir.

46- Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden Ebru
ŞEN’in babası vefat etmiştir.

17- Aksaray Şube üyelerinden Ramazan
YAZGI’nın ağabeyi vefat etmiştir.

47- Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden Mustafa
TÜRKOĞLU’nun babası vefat etmiştir.

18- Amasya Şube üyelerinden Gülbey
IŞIKLI’nın babası vefat etmiştir.

48- İzmir 3 Nolu Şube üyelerinden Özhan
SİRAAY’ın amcası vefat etmiştir.

19- Amasya

49- Kayseri-2 Nolu Şube üyelerinden Ali

Turan

56- Kırıkkale Şube üyelerinden Zühtü
KAYALAK’ın annesi vefat etmiştir.

69- Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden Nihat
YAMAÇ’ın annesi vefat etmiştir.

45- Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden Erdoğan
AKBULUT’un kaynanası vefat etmiştir.

üyelerinden

55- Kırıkkale
Şube
üyelerinden
İlhan
KAYALAK’ın babası vefat etmiştir.

40- Hatay 1 Nolu Şube üyelerinden Ömer
SOLGUN’un kayınvalidesi vefat etmiştir.

15- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Aydın
ÇETİN’in babası vefat etmiştir.

Şube

54- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden Prof.
Dr.Nevzat ÖZKAN’ın babası vefat
etmiştir.

73- Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden Ayşe
KİRAZ’ın kayınvalidesi vefat etmiştir.
74- Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden Ahmet
ARSLAN’ın kayınpederi vefat etmiştir.
75- Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden İsmail
Hakkı YILMAZ’ın annesi vefat etmiştir.
76- Nevşehir Şube üyelerinden Nurettin
ORHAN’ın amcası vefat etmiştir.
77- Nevşehir
Şube
üyelerinden
Seydi
KARACA’nın dedesi vefat etmiştir.

TÜRKİYE’NİN SENDİKASI

TÜRK MİLLETİ BAŞÖĞRETMEN’DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİ.

Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesilleri
Cumhuriyet için yetiştirmeye devam edeceğiz.
Yorulmadan…
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ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN
www.turkegitimsen.org.tr

