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KADIN KOMİSYONLARI
TOPLANTISI YAPILDI

ürk Eğitim-Sen Genel Merkezi, Kadın Komisyonlarını 9-11
Ocak 2008 tarihinde Antalya’da topladı. Şubelerimizden 204

komisyon üyesinin katıldığı Eğitim ve İstişare Toplantısı süresince
“Profesyonel İletişim ve Beden Dilini kullanma” eğitimi ile “Beyin
Fırtınası” çalışmaları gerçekleştirildi. Toplantıya, Genel Başkan
İsmail KONCUK, Genel Eğitim ve Sosyal İşleri Sekreteri Cengiz
KOCAKAPLAN ve Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Talip
GEYLAN da katıldılar.
Devamı 2’de

EĞİTİM ÇALIŞANLARI ADINA
MİLLİ EĞİTİM BAKANI’NA
KARNE VERDİK!

G

enel Başkan İsmail KONCUK, bir basın toplantısı
düzenleyerek 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılının
birinci kanaat dönemini değerlendirdi. 2008 Yılının da
eğitim camiası açısından sıkıntılı geçtiğini ve Bakanlığın
mevcut sorunların çözümü noktasında yetersiz kaldığını
söyleyen Koncuk, “Eğitim çalışanları adına sayın Bakana
bir karne vererek yaşadıklarımıza dikkat çekmek istedik.”
dedi.
Devamı 3’de

İLÇE TEMSİLCİLERİ EĞİTİM
VE İSTİŞARE TOPLANTISININ
İKİNCİSİ DE YAPILDI

İ

lçe Temsilcileri Eğitim ve İstişare
Toplantısı’nın
ikincisi
de
1618 Ocak 2009 tarihinde Alanya’da
gerçekleştirildi.
30 İlden 319 adet İlçe Temsilcisi’nin
katıldığı toplantı Genel Eğitim ve Sosyal
İşler Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN’ın
açılış konuşmasıyla başladı. Açılıştan
sonra söz alan Genel Başkan İsmail
KONCUK gündemdeki konular ve
sendikal gelişmelerle ilgili olarak
katılımcıları bilgilendirdi.
Devamı 19’da

BAKAN
YETERLİLİKLERİ

M

EB, 2002 yılında başlatılan proje
çerçevesinde
bir
öğretmende
bulunması gereken “bilgi, beceri ve
tutum özellikleri” saptayarak, “Öğretmen
Yeterlilikleri” adı altında yayımladı. Nitekim
bu konu 02.02.2009 Pazartesi günü tüm basın
organlarında haber olarak gündeme getirilerek
yayınlandı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan
Genel Başkan İsmail KONCUK, bakanlığın
çalışmasında
ifade
ettiği
hususların,
öğretmenlerimizin öncelikli ve önemli
vasıflarından olması gerektiğini belirti.
Devamı 20’de

Türk Eğitim-Sen’in Öngörüsü Bölücübaşını
Ders Kitabından Çıkarttı 6. Sayfada
2009 Öğretmenlerin Özür Grubu Kılavuzu da
Yargıda 6. Sayfada
Sözleşmeli Öğretmenlerle İlgili Diyanetten Fetva
İstedik 9. Sayfada
Yardımcı Hizmetler Görevde Yükselme
Sınavı Kik Kararı Gereğidir 10. Sayfada
Genel Başkan Polis Akademisinde 13. Sayfada
TBMM’de “Öğretmene Gazi Ve Şehit Unvanı
Verilsin” Teklifi 14. Sayfada
Sarıkamış Şehitlerini Andık, TES
Sarıkamış’daydı 17. Sayfada
Bordrolarınıza Bakın! 21. Sayfada
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bizim dışımızda. Devletin televizyonundan gaflet saçılıyor
bunun karşılığında; başta hükümet çevreleri olmak üzere,
besleme basın kuruluşları ve sözde sendikalar toplumsal
tepkiyi bastırmak için vatandaşı yanlış ve yalan bilgilerle
yönlendirmeye çalışıyorlar. İşte bu son olay da göstermiştir
ki, siyasi ve sosyal rant hesabı gütmeden ilkeli mücadelesini
sürdüren çok fazla kuruluş kalmamıştır. Bunların başında
da Türk Eğitim-Sen gelmektedir. Dolayısıyla sendikamızın
her dönem diri ve güçlü kalabilmesi için çalışmalarımıza
hız kesmeden devam etmesi gerekmektedir. Bu süreçte
siz bayan çalışanların da katkısı büyük önem taşımaktadır.
Hizmet kolumuzda çalışanların neredeyse yarısını bayanlar
oluşturmaktadır. Fakat bu oran üye ve yönetici profilimize
olduğu gibi yansımamaktadır. Bu durumu teşkilatımızın bir
eksiği olarak kabul ediyoruz. Sendikamızı % 50 eksik güçle
ürk Eğitim-Sen Genel Merkezi, Kadın Komisyonlarını çalışmaktan kurtarmalı, bayan eğitim çalışanı arkadaşlarımızı
9-11 Ocak 2008 tarihinde Antalya’da topladı. sürece dahil etmeliyiz. İnanıyorum ki; bunu başardığımızda
Şubelerimizden 204 komisyon üyesinin katıldığı Eğitim ve hem sendikamız ve camiamız hem de ülkemiz için daha
İstişare Toplantısı süresince “Profesyonel İletişim ve Beden büyük hizmetlere imza atacağız.”
Dilini kullanma” eğitimi ile “Beyin Fırtınası” çalışmaları
Genel Başkanın konuşmasından sonra İletişim Uzmanı Birol
gerçekleştirildi. Toplantıya, Genel Başkan İsmail KONCUK,
VURAL tarafından “Profesyonel İletişim ve Beden Dilini
Genel Eğitim ve Sosyal İşleri Cengiz KOCAKAPLAN ve
kullanma” konusunda katılımcılara uygulamalı bir seminer
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Talip GEYLAN da
verildi. Toplantının ikinci gününde de Hamdi BOYACI
katıldılar.
tarafından kadın komisyonları üyelerinin katkılarıyla
Toplantı Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz “Beyin Fırtınası” çalışması yapıldı. Önümüzdeki dönem
KOCAKAPLAN’ın açılış konuşmasıyla başladıktan sonra çalışmalarına ışık tutacak fikirlerin ortaya çıkarılmasını
bir önceki dönemde sendikamızın Genel Eğitim ve Sosyal amaçlandığı çalışmada sendika üyelerine yönelik hizmetlerin
İşler Sekreterliği görevini yürüten Firdes IŞIK, Ankara niteliği ve üye sayısının artırılması ile bayanların sendikal
5 No’lu Şube Başkanı Sevgi YALAV ve Antalya 2 No’lu
sürece daha etkin katılabilmesi için yapılması gerekenler
Şube Başkanı Fethi KURT’un konuşmalarıyla devam etti.
tespit edilmeye çalışıldı.
Daha sonra söz alan Genel Başkan İsmail KONCUK da
katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı.

T

Sendikal gelişmeler ve çalışmalarla ilgili katılımcıları
bilgilendiren Genel Başkan Koncuk, önümüzdeki dönem
için yapılması gerekenlere de dikkat çekti. Türk EğitimSen’in eğitim hayatımız ve ülkemiz için büyük öneme
sahip bir görevi yerine getirdiğini belirten Koncuk
konuşmasında özetle şunları ifade etti: “Sendikamız, siz
değerli arkadaşlarımızın da büyük katkılarıyla ülkemizin
en muteber sivil toplum kuruluşlarından birisi haline
gelmiştir. Türk Eğitim-Sen artık eğitim ve eğitim çalışanları
sözkonusu olduğunda ilk akla gelen referans bir kuruluş
olmuştur. Bütün kamuoyu şu gerçeği çok iyi bilmelidir ki;
Türk Eğitim-Sen, ciddi, tarafsız, sorumlu, ilkeli ve gerçek
sendikacılığın tek adresi ve milli bir direnç merkezi olarak
muteber bir sivil toplum kuruluşudur. Bakın son olarak
TRT Kürtçe yayına başlıyor, fakat kimseden ses çıkmıyor,
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EĞİTİM ÇALIŞANLARI ADINA
MİLLİ EĞİTİM BAKANI’NA KARNE VERDİK!
Genel Başkan İsmail KONCUK, bir basın toplantısı düzenleyerek
2008-2009 Eğitim-Öğretim yılının birinci kanaat dönemini
değerlendirdi. 2008 Yılının da eğitim camiası açısından sıkıntılı
geçtiğini ve Bakanlığın mevcut sorunların çözümü noktasında
yetersiz kaldığını söyleyen Koncuk, “Eğitim çalışanları adına
sayın Bakana bir karne vererek yaşadıklarımıza dikkat çekmek
istedik. Sayın Hüseyin ÇELİK’in, ilk yarı yıl karnesi kırıklarla
doludur. Sayın Bakan, derslik ve öğretmen açığının giderilmesi,
öğretmen atamaları, eğitime ayrılan bütçe, ders kitaplarının
denetimi, eğitimin ve eğitim çalışanlarının sorunlarına duyarlılık,
ek ders ücretleri, ekonomik krize karşı çalışanını koruma,
çalışanının hakkını savunma, mevzuatı ve mahkeme kararlarını
uygulama, aldığı görevi yerine getirme başarısı ve eğitim
sisteminin sorunlarını çözme becerisi derslerinden başarısız
olmuştur.” Dedi.
Genel Başkan İsmail KONCUK’un, 2008-2009 Eğitim-Öğretim
yılının birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla düzenlediği
basın toplantısının metnidir:
KADROLU ÖĞRETMENLİK DIŞINDA İSTİHDAMLAR
DEVAM EDİYOR, ÖĞRETMEN AÇIĞI BÜYÜYOR
2008 yılında eğitim-öğretim alanındaki sorunların başında
kadrolu öğretmenlik dışındaki istihdam türleri gelmektedir.
Sözleşmeli, ücretli, vekil adı altında güvencesiz çalıştırılan
öğretmenler, büyük hak kayıpları içerisindedir. Bakanlık,
ucuza öğretmen çalıştırmak amacıyla, eğitimde adeta kölelik
rejimini getirmiştir. Amirlerinin talimatı dışına çıkamayan,
atama, tayin ve görevde yükselmelerden yararlanamayan;
geleceğe güvenle bakamayan öğretmenler istihdam eden
Bakanlık, bu uygulamayla eğitimimizi içinden çıkılmaz bir

cendereye sokmuştur. Sözleşmeli öğretmenliğin yanı sıra 100
bin öğretmen adayı ücretli olarak çalıştırılmaktadır. 300-500
TL’ye talim eden bu öğretmenlerimizin hali içler acısıdır. Aynı
okullarda okuyup, aynı dersleri alan öğretmenlerin böylesine
ayrımcı bir uygulamaya tabi tutulması kabul edilemez.
Bakanlığın şu soruyu cevaplamasını istiyoruz: “Nerede iş
bulursa orada karın tokluğuna çalışan ücretli öğretmenden
siz kaliteli, verimli bir eğitim-öğretim bekleyebilir misiniz?”
Son olarak Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK, sözleşmeli
öğretmenlerin kadroya geçirileceğini açıklamıştır. Ancak
üzerinden neredeyse bir ay geçmesine karşın, bu konuyla
ilgili ne herhangi bir adım atılmıştır ne de geçişlerin nasıl,
ne zaman yapılacağına ilişkin bir açıklama yapılmıştır.
Bu da Hüseyin ÇELİK’in açıklamasının seçim yatırımı
olduğu iddialarını güçlendirmektedir. Şayet bu açıklama seçim
yatırımından ibaret değilse, Bakanlık, bölge ve süre ayrımı
yapılmadan tüm sözleşmeli öğretmenleri kadroya geçirmeli ve
kadrolu öğretmenlik dışındaki istihdam türlerine son vermelidir.
Aksi taktirde yeni sözleşmeli öğretmenler istihdam ederek,
sorunun çözümüne katkıda bulunmaz, aksine sorunun merkezi
haline gelirsiniz. Bu noktada Milli Eğitim Bakanı Hüseyin
ÇELİK’ten sözünün arkasında durmasını istiyoruz.
ÖĞRETMEN AÇIĞI BÜYÜYOR,
190 BİN ÖĞRETMEN ATANMAK İÇİN SIRANIN
KENDİSİNE GELMESİNİ BEKLİYOR
Milli Eğitim Bakanlığı, atanamayan 190 bin öğretmeni
görmezden gelmekte, öğretmen açığını her yıl 20 bin, 30 bin
öğretmen atayarak gidermeye çabalamaktadır. Öğretmen
adaylarımız Milli Eğitim Bakanlığı tarafından adeta oyalanmakta
ve aldatılmaktadır. Çocuğun ağzına bal çalar gibi çok az sayıda
öğretmen atayan Bakanlık, her yıl on binlerce öğretmen adayının
umutlarının bir başka bahara kalmasına neden olmaktadır.
Bakanlığın 2009 yılı için öğretmen alım planlaması da beklentileri
karşılamamaktadır. Zira öğretmen açığının kapatılabilmesi ve
işsiz öğretmenlerin sayısının azaltılması için 2009 yılında 100
bin öğretmenin atamasının yapılması gerekmektedir.
USULSÜZ ATAMALARIN ARDI
ARKASI KESİLMİYOR
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atamasında eli titrerken,
usulsüzlükleri büyük bir pişkinlikle yapmaktadır. Yandaş
kayırmacılığı gün yüzüne çıkan Bakanlık, usulsüzlüklerde
bir numaraya oturmuştur. Hatırlanacağı üzere sendikamız
Beytullah YAĞIZ’ın 57 puanla matematik öğretmenliğine
atanmasını gündeme getirmiş ve bu olay eğitim camiasında infial
uyandırmıştı. Bakanlık sendikamızı yalanlamış, sunduğumuz
belgeler karşısında da geri adım atmamıştır. Bu nedenle
sendikamız, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Hüseyin
ÇELİK hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığına görevini kötüye
kullandığı ve ayrımcılık yaptığı gerekçesi ile suç duyurusunda

4
bulunmuştur. Ayrıca Türk Eğitim-Sen, bu olayda sessiz kalarak
görevini yerine getirmeyen Van Valisi ve Van Milli Eğitim Müdürü
hakkında da aynı suçlardan dolayı suç duyurusunda bulunmuştur.
Beytullah Yağız örneğinde olduğu gibi Bakanlık, yandaşlarını
kadrolara yerleştirmek için seçim bürosu gibi çalışmaktadır. İşine
geleni KPSS’ye dahi bakmadan görevlendiren, işine gelmeyeni
ise yıllarca süründüren Bakanlık, 2008 yılında şaibelerin adresi
haline gelmiştir.
OKULLAR VEKALETEN KADROLAŞIYOR
Okullarda bugün 25 bin idareci kadrosu vekaletle
görevlendirilmiştir.
Yönetici
Atama
Yönetmeliği’nin
yayınlanmasına karşın, Bakanlık hala yönetici ataması
yapmamaktadır. Yönetici ataması yapacak kabiliyete sahip
olmayan bir Bakanlığın, okullarımızı düşürdüğü durum
gerçekten acıdır. Asaleten atanma şartları bulunan binlerce
öğretmenimiz varken, siyaseten yapılan görevlendirmeler hukuk
devleti ilkesini ayaklar altına almakla eşdeğerdir. Anlaşılan o
ki, okullar da vekaleten kadrolaşma metodu yürütülmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı artık bu skandala bir son vermeli ve bu
ayıptan kendisini kurtarmalıdır. Ayrıca Sayın Bakan “yetkim
dahilinde” diyerek, asaleten atadığı okul müdürlerinin gerçek
atanma gerekçelerini de açıklamalıdır. MEB, kendi yayınladığı
genelgeye rağmen yönetici atamalarına başlamayan, 2008/74
nolu Genelgenin talimatına uymayan valilik ve milli eğitim
müdürlüklerini seyretmekten başka bir şey yapmamaktadır.
Yönetici atama konusunda, sanki Türkiye eyaletlerden oluşmuş
bir devlet gibi, her valilik başka başka uygulamalar yaparken,
Milli Eğitim Bakanlığı yaşananlara sessiz kalmakta, müdahale
etmemektedir. Bilhassa Bilecik, Erzurum gibi illerde yönetici
atama konusunda yaşananlar yönetici adaylarını çileden
çıkarmıştır. MEB ve valilikler yönetici atama konusundaki
pişkinlikten, her türlü eleştiriye kulak tıkayan anlayıştan
sıyrılmalıdır. Bu anlayış MEB’i çalışanlar gözünde günbegün
değer kaybeden bir kurum haline getirmektedir.
TÜRKİYE OECD ÜLKELERİYLE
YARIŞAMAYACAK KADAR GERİDE
OECD 2008 raporuna göre; OECD ülkelerinde sınıf başına düşen
öğrenci sayısı ilköğretimde 21.5, ortaöğretimde 24’tür. Bu oran
İsviçre’de ilköğretimde 19.4 ortaöğretimde 19.1; Portekiz’de
ilköğretimde 19, ortaöğretimde 22.7; İtalya’da ilköğretimde 18.4,
ortaöğretimde 21; Almanya’da ilköğretimde 22.1, ortaöğretimde
24.7; Slovenya’da ilköğretimde 18.1, ortaöğretimde 20.5,
İzlanda’da ilköğretimde 18.2, ortaöğretimde 19.7’dir. Sınıf
büyüklüğü ülkemizde ilköğretimde 34.4, ortaöğretimde ise
32.1’dir. Ayrıca, bu rakamlar ülkemiz genelindeki ortalama
sayılardır. Aslında ülkemizdeki rakamlar illere göre büyük
farklılık göstermektedir. Ülkemizin birçok ilinde sınıf başına
düşen öğrenci sayısı inanılmayacak rakamlara ulaşmış
bulunmaktadır.
5 YILDA OKUL, ÖĞRENCİ,
ÖĞRETMEN VE DERSLİK SAYISI NE KADAR OLDU?
İlköğretimde öğrenci sayısı artarken, okul sayısında düşüş

görülmektedir. 2002-2003 eğitim-öğretim yılında ilköğretimde 10
milyon 331 bin 645 öğrenci ve 35 bin 133 okul varken, 2007-2008
eğitim-öğretim yılında öğrenci sayısı 10 milyon 870 bin 570’e
çıkmış, okul sayısı ise 34 bin 93’e düşmüştür. Yani 5 yılda öğrenci
sayısı ilköğretimde 538 bin 925 artmış, okul sayısı bin 40 azalmıştır.
Ortaöğretimde ise öğrenci sayısı da okul sayısı da paralel
bir
artış
göstermektedir.
2002-2003
eğitim-öğretim
yılında 3 milyon 23 bin 602 öğrenci ve 6 bin 212 okul
varken, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında öğrenci sayısı 3
milyon 245 bin 322 ve okul sayısı da 8 bin 280 olmuştur.
Öğretmen sayısı ise 2002-2003 eğitim-öğretim yılında
ilköğretimde 373 bin 303 iken, ortaöğretimde 137 bin 956 idi.
Öğretmen sayısı 2007-2008 eğitim-öğretim yılında ilköğretimde
445 bin 452, ortaöğretimde de 191 bin 41 olmuştur. Öğretmen
sayısı 5 yılda ilköğretimde 72 bin 149, ortaöğretimde 53 bin
85 artmıştır. Ancak elbette öğretmen artışı, öğrenci artışıyla
doğru orantılı değildir. Bu nedenle okullarda öğretmen açığı
giderilememektedir. Yeni yapılan derslik sayısı ise 2003 yılında
15 bin 253, 2004 yılında 28 bin 78, 2005 yılında 28 bin 698, 2006
yılında 28 bin 243, 2007 yılında ise 14 bin 762’dir. 2007 yılında
yeni yapılan derslik sayısındaki ciddi düşüş dikkat çekmektedir.
TÜRKİYE’DE OECD ÜLKELERİ İLE
KIYASLANDIĞINDA ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN
ÖĞRENCİ SAYISI FAZLA
Ülkemizde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı da
fazladır. OECD ülkelerinde ilköğretimde öğretmen başına
düşen öğrenci sayısı 16.2 iken, ortaöğretimde 13.2’dir.
Bu rakam İsveç’te ilköğretimde 12.1, ortaöğretimde 12.6;
Belçika’da ilköğretimde 12.6, ortaöğretimde 9.9; Polonya’da
ilköğretimde 11.5, ortaöğretimde 12.7; Lüksemburg’da
ilköğretimde 11.3, ortaöğretimde 9; Macaristan’da ilköğretimde
10.4, ortaöğretimde 11.2’dir. Ülkemizde ise öğretmen başına
düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 24.4, ortaöğretimde 16.9’dur.
Sınıf sayısında da belirttiğimiz gibi, bu rakamlar ülkemiz
genelinin ortalamasını gösteren rakamlardır. Gerçekte bazı
bölgeler ve illerimizde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı
çok daha fazladır. Ortaöğretimde öğretmen başına düşen öğrenci
sayısının ilköğretime göre az olması, ilköğretim sonrasında
ortaöğretime devamın az olmasındandır.
ÜLKEMİZDE OKULLAŞMA ORANI İLKÖĞRETİMDE
97.3, ORTAÖĞRETİMDE 58.5
Ülkemizde okullaşma oranlarını inceleyecek olursak; 20072008 eğitim-öğretim yılında ilköğretimde okullaşma oranı 97.3,
ortaöğretimde ise 58.5’tir. Bu rakam geçen eğitim-öğretim yılında
ilköğretimde 90.1, ortaöğretimde 56.5, yükseköğretimde 20.1 idi.
Okullaşma oranı 2002-2003 eğitim-öğretim yılında ilköğretimde
90.9, ortaöğretimde 50.5, yükseköğretimde 14.6; 2003-2004
eğitim-öğretim yılında ilköğretimde 90.2, ortaöğretimde 53.3,
yükseköğretimde 15.3; 2004-2005 eğitim-öğretim yılında
ilköğretimde 89.6, ortaöğretimde 54.8, yükseköğretimde
16.6; 2005-2006 eğitim-öğretim yılında ilköğretimde 89.7,
ortaöğretimde 56.6, yükseköğretimde ise 18.8 idi. Okullaşma
oranları AB ülkelerinde ise yüzde 100’e yakındır.
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TÜRK ÖĞRETMENLER DÜNYADAKİ
MESLEKTAŞLARINDAN DAHA ÇOK ÇALIŞIYOR,
DAHA AZ KAZANIYOR
Türkiye’de eğitim çalışanları OECD ülkelerine göre daha fazla
çalışmaktadır. OECD ülkelerinde ilköğretimde görev yapan bir
öğretmen yıllık toplam 1.662 saat çalışırken, Türkiye’de yıllık
toplam 1.832 saat çalışmaktadır. Bu rakam İspanya’da 1.425
saat, Portekiz’de 1.440 saat, Çek Cumhuriyeti’nde 1.652 saat,
İngiltere’de 1.265 saat, Kore’de 1.554 saat, Hollanda’da 1.659
saatir. (Not: Öğretmenlerin çalışma saatlerinde; yıllık ders saati
değil, toplam çalışma saati baz alınmıştır.)
Türk öğretmenler dünyadaki meslektaşlarına göre fazla
çalışmasına karşın, daha düşük ücret almaktadır. OECD
ülkelerinde göreve yeni başlayan bir öğretmen yıllık ortalama
27 bin 828 dolar, 15 yıllık bir öğretmen 37 bin 832 dolar, en
üst derecedeki bir öğretmen ise 46 bin 290 dolar kazanmaktadır.
Almanya’da ilköğretimde en düşük derecede görev yapan bir
öğretmen yılda 40 bin 277 dolar, en üst derecedeki bir öğretmen
52 bin 259 dolar, Lüksemburg’da en düşük derecede görev yapan
bir öğretmen yılda 50 bin 301 dolar, en yüksek derecede görev
yapan bir öğretmen 102 bin 519 dolar, Kore’de göreve yeni
başlayan bir öğretmen yılda 30 bin 528 dolar, en yüksek derecede
görev yapan bir öğretmen ise 84 bin 263 dolar kazanmaktadır.
Ülkemizde ise göreve yeni başlayan bir öğretmen, yıllık 10 bin
209 dolar, en üst derecedeki bir öğretmen de 11 bin 831 dolar
kazanmaktadır. (Türkiye’deki maaşlar 2009 yılına, OECD
ülkelerindeki maaşlar ise 2006 yılına aittir. OECD ülkelerindeki
ve Türkiye’deki maaşlar brüt olarak hesaplanmıştır.)
Öğretmenler gibi diğer eğitim çalışanları da geçinebilmek
için büyük çaba sarfetmektedir. Öğretmeni, memuru,
hizmetlisi, teknisyeni, daktilografı, üniversite personeli
ile bir bütün olan eğitim çalışanları, ne yazık ki
ekonomik krize karşı ayakta durabilmek için mücadele
vermektedir. Ekonomik krizin etkilerini iyiden iyiye hisseden
eğitim çalışanları, sık sık yapılan zamlar nedeniyle belini
doğrultamamaktadır. Çocuğunu dershaneye gönderemeyen,
ailesinin ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayamayan
eğitim çalışanları, çareyi ek iş yapmakta bulmaktadır.
Ayrıca özür grubu atamalarıyla ilgili birçok çalışan mağdurdur.
Bakanlık; çalışanların yükselen feryatlarına kulağını tıkamıştır.
Şu an bakanlığın uygulaması sonucu eşlerinden ve çocuklarından
binlerce kilometre uzakta görev yapmak zorunda bırakılan
bir öğretmenin aklında eşi ve çocuğu varken, öğretmenlerin
derslerinde başarılı olması, öğrencilerine faydalı olması nasıl
düşünülebilir? Bakanlığımız geçen haftalarda kamuoyuna yaptığı
açıklamada sözleşmeli öğretmenlerle kadroluların eş durumu
tayinlerinin aynı kıstaslara göre yapılacağını duyurmasına
karşın uygulamada bunun tamamen tersini yapmıştır. Birçok
ilde sözleşmelilere hiç kontenjan ayılmamış, sadece birkaç
ilde göstermelik sayı vermiştir Yaşanan mağduriyetlerin
giderilmesi için ivedilikle illere verilen eş durumu

kontenjanlarının kadrolu veya sözleşmeli diye fark gözetmeden
tüm okulların, tüm öğretmenlere açık gösterilmesi, bunun
yanında tercihlerine yerleştirilmeyen öğretmenlerinse il emrine
verilerek gerekli okullara görevlendirilmesi gerekmektedir.
İşte tüm bu nedenlerden dolayı Milli Eğitim Bakanı Hüseyin
ÇELİK’in, 2008-2009 eğitim-öğretim yılının ilk yarı yıl karnesi
kırıklarla doludur. Hatta Bakan, ikinci dönem derslerine çok
çalışsa bile sınıfını geçecek gibi görünmemektedir. Bakan
ÇELİK, derslik ve öğretmen açığının giderilmesi, öğretmen
atamaları, eğitime ayrılan bütçe, ders kitaplarının denetimi,
eğitimin ve eğitim çalışanlarının sorunlarına duyarlılık, ek ders
ücretleri, ekonomik krize karşı çalışanını koruma, çalışanının
hakkını savunma, mevzuatı ve mahkeme kararlarını uygulama,
aldığı görevi yerine getirme başarısı ve eğitim sisteminin
sorunlarını çözme becerisi derslerinden sıfır puan almıştır.
Bakan ÇELİK’in elbette tüm dersleri kötü değildir. Güvencesiz
öğretmen istihdamı yani sözleşmeli, ücretli, vekil öğretmenlik
uygulaması, atamalarda usulsüzlük, kadrolaşma, adam kayırma,
vekaleten görevlendirmeler, keyfi uygulamalarla eğitim
çalışanlarını birbirine düşürme, eğitimcileri aldatma, popülist
politika üretme, okulların giderlerini velilerin ve okul yönetiminin
sırtına yükleme, sendikalarla ilişkilerde taraf tutma ve eğitimi
siyasallaştırma derslerinden Bakan tam 100 puan almıştır.
Bakan’ı 100 puan aldığı derslerinden dolayı kutluyoruz(!)
Bu performansla Hüseyin ÇELİK’e Milli Eğitim Bakanı
olduğunun hatırlatılmasında fayda görülmüştür.
Sayın
Bakanın, temsil ettiği kesimin beklentilerine karşı duyarlılığının
artırılması için gayret gösterilmesi eğitim hayatımızın
sağlığı açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle Bakan
ÇELİK’in ikinci dönem derslerine daha çok çalışması ve kırık
notlarını düzeltmesi için ikaz edilmesine karar verilmiştir.
Hüseyin ÇELİK, 2003 yılından beri Milli Eğitim Bakanı
olarak görev yapmaktadır. Bakan’ın aradan geçen süre
boyunca eğitim ve eğitim çalışanları adına yaptığı olumlu
icraatların sayısı oldukça azdır. Çalışanıyla ters düşen,
çalışanına sahip çıkamayan, eğitimin sorunlarını çözmek
yerine, popülist politikalarla günü kurtarmaya çalışan Hüseyin
ÇELİK, eğitim camiasında itibar kaybına uğramaktadır.
Öte yandan velilerimize karne ile ilgili birtakım uyarılarımız
olacaktır. Karnesindeki kırıklardan dolayı çocuklarınızı
cezalandırmayın. Karne elbette bir öğrencinin başarısının
göstergesidir ancak, hayat memat meselesi değildir. Karneye
çok büyük önem atfederseniz, çocuğunuz üzerinde baskı kurmuş
olursunuz ve istenmeyen trajedilere davetiye çıkarırsınız. Bu
nedenle velilerin çocuklarına karşı daha hoşgörülü davranması,
çocuğunu diğer çocuklarla kıyaslamaması, karnenin dünyanın
sonunun olmadığını çocuğuna anlatması gerekmektedir.
Bu vesileyle ikinci kanaat döneminin öğrencilerimiz
için
başarılı;
eğitim
çalışanları
için
verimli
geçmesini
temenni
ediyor,
iyi
tatiller
diliyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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2009 ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR GRUBU KILAVUZU DA YARGIDA
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009 yılı Öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değiştirme kılavuzunun yayınlandığı başta sözleşmeli öğretmen
olmak üzere bir çok eğitim çalışanının mağdur olacağını düşünerek Milli Eğitim Bakanlığı’na Türk Eğitim Sen olarak
02.01.2009 tarihinde yazı yazmıştık.
Bakanlık kılavuzun 3.3 Maddesiyle ilgili değişiklik yapmıştır ancak yapılan değişiklik eğitim çalışanlarının mağduriyetlerini
ortadan kaldırmamıştır. Bu nedenle 2009 Yılı Özür Grubu Yer Değiştirme Kılavuzu İller Arası Yer Değiştirmek İsteyenler
Başlıklı 2.1. maddesinin ve Başvuru yapamayacak öğretmenler başlıklı 3.3. maddesinin iptali için dava açtık.

İ

TÜRK EĞİTİM-SEN’İN ÖNGÖRÜSÜ BÖLÜCÜBAŞINI
DERS KİTABINDAN ÇIKARTTI

lköğretim müfredatlarının yenilenmesi kapsamında
değiştirilen sekizinci sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
ders kitabında teröristbaşının yakalanması “1990’lı yılların
en önemli olaylardan biri de Suriye’de saklanan bölücü
örgüt başının 1999’da Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye
getirilmesidir” şeklinde anlatılmıştı. Bunun üzerine
sendikamız bu ifadenin Türk Milletinin onurunu zedelediğini
belirterek, ders kitabından çıkarılmasını istemişti. Hatta
konu Genelkurmay Başkanlığı’nın basını bilgilendirme
toplantısında da gündeme gelmiş ve bir soru üzerine
Genelkurmay Başkanı İlker BAŞBUĞ, “o dikkatimizi çekti.
İnceliyoruz. Gerekeni yapacağız” demişti.
Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı şu açıklamayı
yapmıştı: “Bu sene de dağıtılan kitapları kendi siyasi görüşü
çerçevesinde inceleyen bir eğitim sendikası, birkaç gün önce
medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada ‘okul kitaplarında
bölücübaşının adının bulunduğunu’ iddia etti. Ne var ki,
bu kadar saçma sapan bir konu, Genelkurmay Başkanı
Sayın Orgeneral İlker Başbuğ’un basını bilgilendirme
toplantısında bir televizyoncu tarafından ‘İlköğretim
kitaplarında bölücübaşı Abdullah Öcalan’ın isminin ve
resminin yayınlanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?’ diye
sorulabilmiştir. Bu iddia bakanlığımızca yalanlanmıştır.
Kitap bir tarih kitabıdır. Yakın tarihin önemli olayları
anlatılmaktadır. ‘1990’lı yılların en önemli olaylarından
biri de Suriye’de saklanan bölücübaşının 1999’da Kenya’da
yakalanarak Türkiye’ye getirilmesidir’ şeklindedir.
Görüleceği üzere kitapta ne resim ne de isim kullanılmamıştır.
Sendikanın açıklamalarını medyada ciddiye almamış
ve açıklamalar birkaç yayın kuruluşu dışında kabul
görmemiştir. Olayı büyütmek isteyenlerce zaman zaman
farklı ortamlarda gündeme taşımak istenmesi karşısında bu
açıklama yapılmıştır.’’
Anlaşılan o ki, konuyla ilgili açıklamalarımız MEB
tarafından geç te olsa ciddiye alındı. MEB skandala ey
koyarak, bölücübaşını ders kitabından çıkarma kararı aldı.
Böylece Türk Eğitim-Sen bir kez daha gücünü ve haklılığını
ortaya koydu.
‘Öcalan’ ders kitabından çıkarılıyor
Milli Eğitim Bakanlığı tepkiler üzerine Abdullah Öcalan’ın

yakalanmasını ilköğretim 8’inci sınıf ders kitaplarından
çıkarmaya karar verdi
BETÜL KOTAN

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilköğretim 8’inci
sınıf ders kitaplarında yer alan “1990’lı yılların en önemli
olaylarından biri de Suriye’de saklanan bölücü örgüt başının
1999’da Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye getirilmesidir”
ifadesini ders kitaplarından çıkarıyor. Daha önce ders
kitaplarında darbelerin anlatıldığı bölümün okutulmamasını
isteyen MEB şimdi de yakın tarihi örneklerle değil, soyut
yöntemlerle anlatmayı planlıyor.
MEB, yenilediği ilköğretim müfredatında yakın tarihin de
yer almasına karar vermiş ve daha önce sadece ikinci dünya
savaşına kadar gelişen olaylara yer verilen ders kitaplarında
12 Eylül darbesi, Kıbrıs meselesi, terör olayları ve 28 Şubat
süreci gibi konuların da yer bulmasını sağlamıştı. Bakanlık,
ilköğretim 8’inci sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders
kitabının 7’nci ünitesini yakın Türkiye tarihine ayırmıştı.
‘Atatürk’ten sonra Türkiye: İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası’
başlıklı ünitede, askeri müdahalelerden, yakın dönem
siyaset hayatına, 11 Eylül olaylarından Körfez Savaşlar’ına,
irticai faaliyetlerden, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın
yakalanmasına çok sayıda konuya yer verilmişti. Ancak,
halen üzerinde tartışılan konuların kitapta yer alma şekilleri
tepkilere konu olmuştu.
Kitapta özellikle ‘bölücü faaliyetler’e ilişkin bölümde yer
alan “1990’lı yılların en önemli olaylardan biri de Suriye’de
saklanan bölücü örgüt başının 1999’da Kenya’da yakalanarak
Türkiye’ye getirilmesidir” ifadesi başta Genelkurmay olmak
üzere birçok kesimden tepki toplamıştı.
Bakanlık bunun üzerine İlköğretim Genel Müdürlüğün
İlköğretim 8’inci sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi
kitabında başlattığı çalışma tamamlandı. Kitabın 201’inci
sayfasında yer alan Öcalanla ilgili ifade kaldırıldı. Kitapta,
28 Şubat süreci, 12 Eylül Darbesi, 12 Mart Muhtırası, 27
Mayıs gibi olayların da somut ifadeler kullanılmadan, soyut
bir dille anlatılması kararlaştırıldı.
Kaynak: Radikal Gazetesi
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“

BİR ŞEYLERİ DEĞİŞTİRMENİN
ZAMANI GELMEDİ Mİ?

Ne olacak bu milli
eğitimin
hali?”
sorusunu
soranların
İsmail KONCUK
sayısı gün geçtikçe
Genel Başkan
artmaktadır.
Problem
bu soruyu soranlarda değil, bütün
olumsuzluklara rağmen gözünü tüm
gerçeklere kapatanlardadır.
Bugün eğitim çalışanları açısından
en önemli problem şudur: Yapılan bir
uygulama kendi menfaatleri ile örtüşüyorsa
doğru, örtüşmüyorsa yanlış olarak
değerlendirilmektedir. Elbette, yaşananları
hukuk, insan hakları ve hakkaniyet
ölçüsünde değerlendiren büyük bir kitle de
mevcuttur.
Söz konusu anlayış sebebiyle, DOĞRU
kavramının ne olduğu, artık kişiden kişiye
bir değişen bir durum arzetmektedir. Bu
kötü bir gidiştir. BEN kavramının her türlü
değerin üzerine çıkması, bunun, bilhassa
hakka, hukuka uygunluğu genç beyinlere
nakşetmesi gereken bir kısım eğitimci
tarafından da, DOĞRU bir yaklaşım olarak
kabul görmesi geleceğimiz açısından büyük
bir tehlike olarak görülmelidir. Herşeye,
başkalarının hak gaspına uğramasına,
hukukun tüm kurallarının çiğnenmesine,
bizi biz yapan milli ve manevi değerlerlerin
göz ardı edilmesine rağmen BEN
duygusunun, olması gerekenden çok fazla
yukarılara çıkması, bir çıkmaz yol olarak
karşımızda durmaktadır.
“Ben siftah ettim yan komşumdan alınız.”
diyen ticaret erbabı, artık yerini”Ben
kazanayım, bana rakip olacak diğerleri bu
alanda yaşamasın, yok olsun.” diyenlere
terk etmiş durumdadır. Çanakkale’de
üç dakika sonra öleceğini bildiği
halde gözünü kırpmadan öne atılanları
anlayacak insanlarımız elbette vardır
ama sayıları gittikçe azalmaktadır. Bu
anlayışların azalmasından toplum olarak
hep birlikte sorumluyuz. Siyasetçi, sivil
toplum örgütleri maalesef bu sonucu hep
beraber hazırladık, ama düzeltmek de bize
düşer. Öğretmenlerimizin bu konudaki
sorumluluğu çok büyüktür. O halde,
önce kendimizden başlamak, bir nefis
muhasebesi yapmak şarttır.
Yaşanan ekonomik ve sosyal problemlerin
bu olumsuz gidişi tetiklediğini biliyorum.
Bu ülkeyi yönetme iradesini verdiğimiz
kişilerin toplumsal dinamikleri göz ardı

ettiklerini, eğitimin önemini bir türlü
kavrayamadıklarını biliyorum. Bir takım
sözde sendikaların, eğitim çalışanlarını
tazyik altına almaya çalıştıklarını,
makam ve mevkilerin, “kendini
pazarlama” şartına bağlı olarak
dağıtıldığını biliyorum. Biliyorum da,
bu şartlar altında dimdik duranları da
biliyorum. Hiç bir bedel ödemeden, hiç
bir fedakarlık yapmadan DOĞRU VE
DÜRÜST kalınamayacağını da biliyorum.
Kendimize saygının, şerefle yaşamanın
bedeli, tüm yanlışlıkları, tüm haksızlıkları
gözümüzü kırpmadan elimizin tersiyle
ötelememizdir. Bunu yapabiliyor muyuz?
Yastığa başımızı koyduğumuzda, kendi
kendimize ne diyoruz? “Yazıklar olsun,
yine doğru tavrı koyamadın, yine
kendini sattın.” mı, yoksa “Helal olsun,
sen adam gibi adamsın, haksızlıklara
yine kale gibi durdun.” mu, diyoruz?
Geçenlerde yaptığımız ilçe temsilcileri
toplantısında bir temsilcimiz anlattı:”Okul
müdürlüğüne geçici olarak vekalet
eden kişi dört üyemize baskı yapıyor,
illa Türk Eğitim Sen’den istifa edip şu
sendikaya geçin, diyor. Bunu duyan ilçe
temsilcimiz okul müdür vekilinin yanına
giderek, derdin nedir, bizim üyelerimize
niye baskı yapıyorsun, aklını başına al,
diyor.Bunun üzerine okul müdür vekili,
ne olur üç dört üyeniz sizden istifa etsin
ve şu sendikaya geçsin, aksi takdirde
müdürlük
görevlendirmemi
iptal
edecekler. Ne olur beni mazur görün,
bu günler geçer, ben de günü geldiğinde
onlardan bunun hesabını soracağım.”
diye kendisini savunuyor.
İbretlik bir olay. Bu olayı bir çok şekilde
değerlendirebiliriz:” Müdür haklı, ne
yapsın, aksi takdirde makamından olacak?
Ya da, “Geçici olarak müdür olmak bu
kadar mı önemli, sen ne nasıl bir adamsın
hiç mi şahsiyetin yok, yazıklar olsun.”
diyebiliriz.
Hangi
değerlendirmeyi
kabul ettiğimiz, olaylara bakış açımızı
da ortaya koyacaktır. Yaşanan bu olayın
bir başka önemli yönü de:”Bizim
sendikamıza üç dört üye bulmazsan, senin
görevlendirmeni iptal ederiz.” diyen ve
kendisini sendikal bir yapı olarak takdim
edenlerin bulunmasıdır. Okul müdürünün
tavrı ilkesizliktir, korkaklıktır, bencilliktir,
adam olmamaktır. Doğru. Ancak, eğitim

çalışanlarının daha şahsiyetli olmasını
hedef haline getirmesi gereken bir
sendikanın, sendikal faaliyetlerle değil,
geçici yöneticiler üzerinden büyümeye
çalışması, işin bir başka üzücü yönüdür.
Son yıllarda benzeri olayları yaşayan
pek çok eğitim çalışanı bulunmaktadır.
Hizmetlisinden,
il
milli
eğitim
müdürüne kadar bir çok kişi benzeri
hadiseleri yaşamaktadır. Hamd olsun,
üniversitelerimiz bu mikrobun en az
etkisinde olan alanlardır.Şuan sessiz
kalan ve bu yaşananlara diş bileyen
insanların varlığından haberdarız. Bir
sendikal yapının, büyümek için ortaya
koyduğu bu strateji bir zulümdür ve artık
kabak tadı vermiştir. Söz konusu kirli
stratejinin karşısında yiğitçe durmak,
itiraz etmek yerine bir parçası olmak
mümkündür. Neyin parçası olduğumuz
HAK, HAKKANİYET ölçümüze ve
YÜREĞİMİZİN
BÜYÜKLÜĞÜNE
bağlı olarak değişmektedir. Endişemiz,
istemeyerek de olsa, bu kirli stratejinin
bir parçası olan kişilerin, feda ettikleri
değerler sebebiyle ülkemiz ve milletimiz
açısından büyük bir kayıp olmalarıdır.
Yaşanan olayların bizi ilgilendiren
ve üzen, en önemli tarafı budur. Bu
insanların, yaşanan bu zillete daha ne
kadar tahammül gösterecekleri merak
konusudur.
Bir yandan bu olaylar yaşanırken, diğer
yandan ilkeli, yiğit insanların oluşturduğu
Türk Eğitim Sen’in mücadelesi son hızıyla
sürmektedir. Kimden gelirse gelsin her
türlü haksızlığın, hukuksuzluğun üzerine
hiç bir kaygı taşımadan gitmeyi, bizim
varlık sebebimiz olarak görüyoruz.
Yaptıklarımızın kimi ya da kimleri
rahatsız edeceğinden daha çok, adil
olması bizi ilgilendirmektedir. Biz bu
şekilde büyümeye ve güçlü olmaya devam
edeceğiz. Yalpalayan, geri geri yürüyenlerin
ise, ne tarafa doğru büyüyeceği açıktır. Ne
dersiniz, artık birşeyleri değiştirmenin
ve ilkesizlere bir ders vermenin zamanı
gelmedi mi?
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AH FİLİSTİN… AH İSLAM… AH İNTİKAM..!

azze‘de bütün insanlığın gözü
önünde insanlık suçu işleniyor. Vahşi
emperyalizm destekli, cani Siyonizm’in
başlattığı soykırım hız kesmeden devam
Mustafa KIZIKLI
ediyor. Her gün onlarca, yüzlerce masum
Genel Teşkilatlandırma
Sekreteri
insanın öldürüldüğü, kadınların ve
çocukların hedef alındığı bu katliama,
İnsan Haklarını gerekçe göstererek, dünyanın bir ucundan
öbür ucuna müdahaleyi kendisinde hak görenlerin, bu vahşet
karşısında suskunlukları, yaşananlar kadar utanç ve ibret
vericidir.
Gazze’de insanlık adına büyük bir facia yaşanıyor. Masum
insanlar, siviller, çocuklar, okullar, camiler katil İsrail
bombalarına, kurşunlarına hedef oluyor. Vahşet ve zulüm
bununla kalmıyor, İsrail bu bölgeye her türlü insani yardımın
girmesini de engelliyor, bomba ve kurşunlardan kurtulanlar
açlıktan ve hastalıktan ölmeye mahkûm ediliyor.
Burada İsrail’in yaptıkları, Hamas ile mücadele sınırını
çoktan aşmıştır. Gazze’de yaşayan 1,5 milyon Filistinli her
türlü açlık, yokluk ve çaresizlikle karşı karşıya olup bölgede
kanlı ve insafsız bir katliam yaşanmaktadır. Terörizmi
ortadan kaldırmak bahanesiyle, sivil, masum insanların
üzerine, uluslararası anlaşmalarda kullanılması yasak olan
çeşitli silahları kullanan İsrail’in asıl ve nihai hedefi; baskı
altına aldığı Müslümanları sahip oldukları topraklardan göçe
zorlamaktır.
İsrail, Gazze’ye saldırmadan hemen önce, Siyonist
cinayet ve korsan çetesinin Başbakanı Türkiye’ye gelerek
saatlerce görüşmüş; Cumhurbaşkanı ve Başbakan, bu katili
ağırlamaktan imtina etmeyip, kanlı ve kirli ellerini sıkmaktan
çekinmedikleri gibi, görüşme konusunda memnuniyet
belirten bilgiler vermişlerdir. Meşruiyetini yalnızca gücünden
ve caniliğinden alan bu İsrail başbakanını ağırlayanlar, yarın
Müslümanların karşısına çıkıp oy istediklerinde, gözlerinin
içine bakabilecek midir? Bu utanç tablosunu hatırlayacak
duyarlılığı gösterebilecek midir?
Filistin Büyükelçisi Nebil Maruf ile İsrail Büyükelçisi Gabi
Levi, Kanal D’nin anahaber bülteninde M. A. Birand’ın
sorularını cevapladılar. (5 Ocak 2009) Orada çok önemli
bir şey söylendi. Gabi Levi “Türkiye’yle birlikte hareket
ettik” diyordu. AKP hükümeti tarafından buna yalanlama
gelmedi.
Gazze’de yaşananlarla ilgili düşüncelerimizi belirtirken,
temennimiz bölgede vahşet ve zulmün bitmesidir. Ortadoğu
da adil bir barışın gerçekleştirilmesidir. Bu da ancak
Müslüman ve Türk gibi yönetilen bir Türkiye tarafından
tesis edilebilir. Bunun için Türkiye, bütün bölge ülkelerini
ve İslam Dünyası’nı yaşanan katliama karşı tavır almaya ve
birlik içinde hareket etmeye çağırmalıdır. Hiçbir Müslüman
ülke Türkiye’nin bu davetine kayıtsız kalamaz. İslam

Dünyası’ndaki böyle bir bütünleşme karşısında ise Batı ve
İsrail kayıtsız kalamaz.
Tabi bu çağırıda inandırıcı olunabilmesi için; Sayın Başbakan,
“Büyük İsrail Projesi” olduğu ayan beyan belli olan, bu
görevi nerden, nasıl aldığı bilinilmeyen “Büyük Ortadoğu
Projesi Eş Başkanlığından” derhal istifa etmeli, bunu Türk
Milletine ve bütün Dünyaya ilan etmelidir.
Meydanlarda İsrail’i kınayan açıklamalar yapan Sayın
Başbakanımız, kendisine ABD Yahudi Kongresi (AJC)
tarafından verilen, sadece Siyonist önderlere layık görülen
ve kuruluşundan beri ilk defa “Müslüman’ım” diyen birine
verilen “Cesaret Madalyasını”nı Siyonistlerin yüzüne
çarpmalıdır.
ABD’deki diğer büyük Yahudi örgütü olan “Anti
Deformation Launge” (ADL) tarafından Başbakanımıza
hangi hizmetlerinden dolayı verildiği belli olmayan ve
kendisini “Musevilerin ebedi dostu” ilan eden “Üstün Hizmet
Madalyası”nı da derhal Siyonistlerin yüzüne çarpmalıdır.
Bunlar yapılmadığı sürece, Sayın Başbakanın sözde tepkileri
ve Filistin yanlısı tutumları “timsah gözyaşlarından” öte bir
şey ifade etmeyecektir.
Yoksa bütün bunların yapılması için “Ulemaya” mı sorulması
gerekmektedir?
İşte size benden bir teori;
20 Ocak 2009 da ABD yeni Başkanı Obama göreve
başlayacaktır. Dünya da nefretle anılan ABD imajını
düzeltme projesi olarak planlanan Obama’nın başkanlığında,
Filistin-İsrail barışı sağlanacak ve İslam ülkelerine kahraman
bir ABD başkanı sunulacaktır. Tabi o güne kadar İsrail
de yapacağını yapacak, Filistin’deki işini bitirecektir. Bu
arada Türkiye Başbakanına ve benzer devlet adamlarına
rahat olmaları, İsrail hakkında istedikleri kadar atıp, tutma
izini de verilmiştir. Çünkü 20 Ocaktan sonra sağlanacak
bir barıştan bunlar da kendilerine pay çıkarıp, “hamdolsun
barışı sağladık” diyerek iç siyasette avantaj sağlayacaklar
ve yeni ABD yönetimiyle “uyum” içinde çalışmaya devam
edeceklerdir.
Dedim ya teori… Bakalım ne kadar tutacak?
90 Yıl önce, yine aynı toprakları, Gazze’yi İngilizlere karşı
savunan ve orda şehit olan Osmanlı askeri, kendi deyimiyle
“Anadolu’dan kopup gelen” Mehmed Hüseyin Çavuş’un not
defterinden çıkan şiirin sonu aynen şöyle;
“Ne bir dua ne Fatiha isterim sizlerden.
İntikam… Ah intikam!..
Geçmeyiniz bizlerden…”
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PROMOSYON DAVASINDA ÇALIŞANLAR
LEHİNE KARAR ALDIK

T

ürk Eğitim Sen Aksaray Şube Başkanımız Sayın Muhterem
GÜNGÖR’ün kendi payına düşen promosyon miktarının
ödenmesi istemiyle Aksaray Milli Eğitim Müdürlüğü’ne
başvuruda bulunmuş, talebin müdürlükçe reddedilmesi üzerine
konu yargıya taşınmıştır.
Konya Bölge İdare Mahkemesi 11/11/2008 gün Esas 2008/343 ve
Karar 2008/546 sayılı kararı ile; 12/12/2006 tarih ve 3910 sayılı

T

İlgili kararı sendikamızın internet adresinden temin edebilirsiniz.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ
DİYANETTEN FETVA İSTEDİK

ürk Eğitim Sen olarak, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasını
çok önemsiyoruz. Bugün 50 bin sözleşmeli öğretmen
istihdam edilmiş durumdadır. Öğretmen alım politikasının
bu şekilde devam etmesi halinde, yıllar içerisinde kadrolu
öğretmenlik yerini sözleşmeli öğretmenliğe terk edecektir. Bu
durum çocuklarımızın geleceğini ve kazanılmış haklarımızı
tehdit eder boyutlara gelmiş bulunmaktadır.
Sözleşmeli öğretmen uygulamasının daha en başında bu
tehlikeyi gören Türk Eğitim Sen 4/C uygulaması ile ilgili (2005
yılında) ülke genelinde kitlesel basın açıklamaları yapan ve
iptal davası açan tek sendikadır. Türk Eğitim Sen bu davasıyla
4/C kısmi zamanlı sözleşmeli öğreticiliği iptal ettirmiştir.
4/B li sözleşmeli öğretmenlik atamalarının başladığı ilk
günlerde sözleşme metnini inceleyen ve sözleşmedeki 13-c
“İdare her hangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeyi fesh
edebilir.” Maddesine dava açarak iptal ettiren tek sendika da
Türk Eğitim Sen’dir. Bu davanın kazanılması, idarenin elinden
sözleşmeyi gerekçesiz tek taraflı fesh yetkisini elinden almış
ve bir anlamda sözleşmeli öğretmene iş garantisi sağlanmıştır.

T

MEB genelgesi uyarınca Aksaray Valiliği’nin aldığı promosyon
miktarının %70’inin eğitim çalışanlarına dağıtılması gerektiği,
kişi başına alınması gereken 451.65 YTL’nin Aksaray Valiliği’ne
başvuru tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davacıya
verilmesine karar vermiştir.

Eş durumundan tayin hakkı, asker dönüşü göreve başlama vb.
haklar da Türk Eğitim Sen’in mücadelesi ile elde edilmiştir.
Sözleşmelilerin de er öğretmen olarak görev yapması ile ilgili
açtığımız dava devam etmektedir.
Bunlar dışında yetkili sendika olarak toplu görüşmelerde,
Kurum İdari Kurullarında sözleşmeli öğretmenlik konusu tüm
olumsuz yönleriyle masaya taşınmıştır.
Ancak, Türk Eğitim Sen olarak, tüm gayretlerimize rağmen,
ülkeyi yöneten insanların sözleşmeli öğretmenliği iptal
etmelerini, onları kadroya geçirmelerini sağlayamadık.
Sözleşmeli öğretmenler bakımından, hukuk, insan hakları
ihlallerini, haksızlığı hep gündemde tuttuk.
Yaşanan haksızlığa Yüce Dinimizin bakış açısını , bu haksızlığı
yapan Devlet adamları yönünden Dinimizin hangi hükmü
verdiğini öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığının görüşünü
istedik. Gelecek cevap da kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ola
ki, Diyanetin cevabı, Anayasayı, Hukuku, İnsan Haklarını
tanımayanların vicdanını sızlatır.

TÜRKİYE KAMU-SEN
MASADAKİ KAZANIMLARIN TAKİBİNDE

ürkiye Kamu-Sen Yönetim Kurulu Başbakanlık Müsteşarı
Efkan Ala ile makamında görüştü.

Türkiye Kamu-Sen kamu çalışanlarının haklarını korumak için
üst düzey görüşmelerine ara vermeden devam ediyor.

Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci, Türk İmar-Sen
Genel Başkanı Necati Alsancak, Türk Haber-Sen Genel
Başkanı İsmail Karadavut ve Türk Diyanet Vakıf Sen Genel
Başkanı Hazım Zeki Sergi de katıldı.

Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala ile görüşen Türkiye KamuSen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, toplu görüşmelerde
mutabakat altına alınan maddeler, ek ödeme konusunda yaşanan
aksaklıklar, enflasyon zammı, YPK kararı ve ekonomik krizde
memurlara yönelik alınacak önlemler konusunda bir rapor
sunarak konfederasyonun görüşlerini dile getirdi. Görüşmeye
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Türk Tarım

Toplantıda, Genel Başkan İsmail KONCUK tarafından, şube
müdürleri, ilköğretim müfettişlerinin ek dersleriyle ilgili olarak
düzenlenen ek ders kararnamesi de dile getirildi. Söz konusu
ek ders kararnamesinin yeni haksızlıklar meydana getirdiği,
ilköğretim müfettişlerinin haksızlığa uğradığı, şeflerin ise
yok sayılarak Milli Eğitim Bakanlığında hiyerarşik sistemin
bozulduğu Başbakanlık Müsteşarı Efkan ALA’ya anlatıldı.
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KİM KİMDEN ÖZÜR DİLEYECEK

T

ürk Oğuz boyları 11.yy. başlarından itibaren Anadolu’ya
gelip yerleşmişler ve Anadolu’yu ebedi yurt edinmişlerdir.
Ancak Anadolu’ya Türk’ün ayak basışı bu tarihten en az on beş
bin yıl öncesine dayanır.(bkz.Öntürkler)
Tarih bilgisinden yosun kimilerinin iddia ettikleri gibi Oğuz
göçlerinden önce Anadolu’da yoğun bir yerli halk yoktur.
Türklerin Anadolu’ya gelip yerli halkla karışıp harman olduğu
da ilim dışı bir saçmalıktır.Biraz incelediğimizde görürüz ki
Türk-Oğuz boyları gelmeden önce yerli halkın uzun süren salgın
hastalıklardan ,Bizans’ın zulmünden ve savaşlardan kırılıp yok
olduğu ve bir kısmının da göç ettiği görülür.
Türkler bu yüzyıldan itibaren Anadolu’nun her karış toprağına
yerleşip yurt edinmişler ,kalan yerli halka da engin hoşgörüleri
sonucu hiç dokunmamışlar Rum, Rum olarak,Ermeni de Ermeni
olarak yüzyıllar boyu özgürce yaşamışlardır.
Türk boylarının kurdukları Selçuklu ve Osmanlı devletleri zaman
içerisinde kendi asli unsurlarına yabancı düşmüşlerdir. Osmanlı
döneminde,özellikle de Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren
devle yönetimi Türk olmayan unsurların,dönme devşirmelerin
ellerine geçmiş, Türk’e “Etrak-ı bi idrak” yani “akılsız Türk”
denmiş, hoş görülen, hakaret edilen bir halk haline gelmiştir.
Türk’e ve Türklüğe yapılan bu ihanet Osmanlıyı çöküşe
götürmüştür
Fransız
ihtilali
Avrupa’da
milliyetçilik
hareketlerini
hızlandırmış,Osmanlı tebası olan halklar birer birer ayrılarak kendi
milli devletlerini kurmuşlardır. Osmanlıcılık fikri de bu halkları
bir arada tutamamış, dindar kardeşleri(Araplar,Arnavutlar…)bile
Osmanlıya ihanet etmişlerdir.Art arda yaşanan Trablursgarp,Balkan
Savaşları ve 1. Dünya Savaşı Türklüğün Anadolu’daki varlığını
da tehlikeye düşürmüştür.
Türkleri Anadolu’dan atmayı değişmeyen bir hedef edinen Avrupa
devletleri ile yine aynı hedefi ve özelliklede boğazlara ve İstanbul’a
sahip olup sıcak denizlere inmeyi hedef edinen Rusya’nın Türkler
üzerindeki kozu Ermeniler olmuştur.1.Dünya Savaşı’nın çıkması
ile birlikte Rusya Ermenileri kışkırtarak akıl almaz katliamlar
yapmaların sağlamıştır. Dönemin hükümeti de (ittihat ve terakki)
devleti güvenceye almak için 24 Nisan 1915’te Techir Yasası ile
Ermenileri gene o dönemde kendi toprağı olan Suriye gibi güvenli
yerlere zorunlu göçe tabi tutmuştur.Birçok kaynakta belirtildiği
gibi 500 binin üzerinde Türk’ün kadın,çocuk,yaşlı demeden

Y

Osman Yaman
Afyon Şb. Teşk. Sekr.

alçakça Ermeniler tarafından katledilmesi bir gerçek iken ve
günümüzde de kardeş Azerbaycan topraklarının 3te 1i Ermeniler
tarafından işgal altından tutulurken 1915 techir olayı ermeni
katliamıymış gibi yaygaralar koparılmakta ve hemen bütün Türk
düşman Avrupa devletleri ve ABD tarafından destek bulmaktadır.
Ne yazık ki,acı olan içimizdeki aydın geçinen ‘’aydınlanmamış
karanlık yüreklerin,soroz beslemelerinin “buna destek.
vermeleridir.Karanlık yüreklerin”özür dileme”kampanyaları da
bir ihanetin,dış güçlerin hazırladığı bir oyunun parçasıdır.Türkiye
psikolojik baskı altına alınarak köşeye sıkıştırılmak isteniyor.Bu
başarılınırsa önce Türkiye’den özür dilettirilip ardından da toprak
talepleri gelecektir.
Ulu önder M.Kemal Atatürk diyor ki:
Maalesef Türk’ün manevi dostu yoktur.Müşterekler menfaat
olunca Avrupalılar buna hemen “ananevi dostluk” adını
vermişlerdir.
1915 yılında Anadolu’da,Kuzey ve Güney Azerbaycan’da
kitleler halinde 500 binin üzerinde Türk Ermenilerce katledildi.
Onlarca diplomatımız,medeni Avrupa(!)ülkelerinde ermeni Asala
camilerince şehit edildiler.Hiçbirinin katilide bulunmadı.
Gün geçmiyor ki davulla,zurnayla,kınalar yakarak vatanı
beklemeye gönderdiğimiz kınalı kuzularımız,Mehmetçiklerimiz
şehit düşmesin.
Ey karanlık yürekli aydınlanmamışlar!Şehit analarından kim özür
dileyecek?
Ermeni çetelerinin katlettiği şehitlerden kim özür dileyecek?
Şehit diplomatlarımızdan ve yakınlarından kim özür dileyecek?
Azeri soydaşlarımızdan kim özür dileyecek?
Şehitlerin ve şehit analarının özre de ihtiyaçları yok.
Herkesin bir misyonu vardır.
Türk analarının misyonu vatan,bayrak ve millet için şehit
olabilecek kınalı kuzular yetiştirmektir.
Kınalı kuzuların misyonu vatan için şehit düşmektir.
Aydın geçinen karanlık yürekliler;sizinde bir misyonunuz var
elbette.
Sizin misyonunuz da ihanet etmek!
Ne mutlu Türk’üm Diyene!
Kamuoyuna en derin saygılarımızla.

YARDIMCI HİZMETLER GÖREVDE YÜKSELME
SINAVI KİK KARARI GEREĞİDİR

ardımcı Hizmetler Sınıfına yönelik görevde yükselme ve
Unvan değişikliği sınavının yapılması sendikamızca sürekli
olarak bakanlığınıza teklif edilmiştir. En son olarak Nisan 2007
tarihinde yapılan kurum idari kurulu toplantısında bu teklifimiz
kabul edilmiş ve “ihtiyaç durumu ile bütçe ve kadro imkânları
sınıfında olan personel için görevde yükselme sınavı çalışmalarına
başlanılması” kararı alınmıştır. Bu alınan kararlarla birlikte,
çalışanlar sınav beklentisi içine girerek sınava hazırlamışlardır. Bu

çalışanların öğrenim durumları değişmiş ama görevde yükselme
ve unvan değişikliği sınavları yapılmadığından dolayı iş huzurları
kaçmış güven bunalımı yaşamışlardır.
Yardımcı hizmetler için görevde yükselme, unvan değişikliği
sınavı yapılmasının önemli bir ihtiyaç olduğu ve bu sınavın bir an
önce yapılması için Milli Eğitim Bakanlığına yazı yazdık.
İlgili Yazı İçin: www.turkegitimsen.org.tr.

11

ALPARSLAN SİZİ NEDEN RAHATSIZ ETTİ?

B

ilindiği gibi Muş Alparslan Üniversitesi’nin logosu
yarışma usulü ile yenilenmişti. Bu yarışmada Muş’lu
değerli bir öğretmenimizin yapmış olduğu Alparslan figürlü
logo seçilmiş ve bu öğretmenimiz bu logoyu hiçbir maddi
kazanç almadan, logo üzerinde değişiklikler yapılmaması
şartı ile tüm telif haklarıyla üniversiteye hediye etmişti.
Logonun şekli, özellikleri ve anlamı şöyle:
Dış kalın kırmızı konturlu çerçeve: Türkiye’yi ve Dünya’ya
açılımı (1071’i) anlatıyor,
İçteki beyaz ince kontur: Anadolu’nun Türk yurdu olma
sürecini, sınırlarını belirlemeye başlamasını.
Siyah kontur: Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sınırlarının
vazgeçilmezliğini.
Kırmızı+Beyaz+Siyah konturların bütünü: 1071 sonrasından
Türkiye Cumhuriyeti Devleti dahil dünya tarihinde üçlü
unsurun (Selçuklu, Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti)
dünyadaki etkisi ve gücünü göstermesini.
16 yıldız: 8+8 yıldız tarihteki 16 Türk Devletini
Lale Motifi: (dıştaki kırmızı hat) Türkiye Cumhuriyeti
Devletini, kültürünü, gelenek – görenek, birlik beraberliğini.
Ayrıca Lale, tasavvufta bir’i, tek’i simgelemektedir.
İçteki beyaz lale: İlimiz sınırları içerisinde meydana gelen
1071 meydan muharebesi nedeniyle il kültürümüzü saflığı
ve temizliği, beyazlığı nedeniyle de ilmi ifade eder.
Sultan Alparslan: Malazgirt İlçemizdeki anıtın aynısı, 19
Mayıs Üniversitesi’nde Mustafa Kemal Atatürk heykeli
emsal alındığı gibi, logomuzda da üniversitenin adından
dolayı Sultan Alparslan (Malazgirt Fatihi) kullanılmıştır.
Anadolu’nun kapılarının Türk-İslam alemine açılmasıyla
dünyada ilim ve fen alanında yeni boyutların açılmasını
temsil etmektedir.
Ancak sayın rektörümüz birden bire basit bir gerekçeyle
logoyu değiştirerek Alparslan figürünü çıkardı logodan.
Üniversitenin yeni logosunda sadece lale var. Üniversitenin
adı MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ama Alparslan’ın
resmi yok. Rektörümüz sanki işi gücü bıraktı bir üniversitenin
logosuna kafayı taktı. Bunun altında farklı bir zihniyet

Niyazi AKSOY
Muş İl Temsilcisi

aramak istemiyoruz, lakin bu değişiklik akıllarda soru işareti
bırakmıştır.

Sayın rektörümüz, “Logoyu işletmek noktasında büyük
sıkıntılar yaşıyorduk. Çok ciddi bir ağırlık, yani yeniden
çizilmesi ve herhangi bir işlemde kullanılması çok güç.
Bir taraftan Alparslan’ın resmidir, atıdır, vs. bunu kimse
yapamadı, yaptıramadık.” diye serzenişte bulunmaktadır.
Sayın rektörümüze tavsiyemiz Dumlupınar Üniversitesi,
Afyon Kocatepe Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi,
Selçuk Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk
Üniversitesi, 18 Mart Üniversitesi, Dicle Üniversitesi
gibi kurumlarla irtibata geçerlerse bu soruna muhakkak
bir çözüm bulacaklardır. Zira bu üniversitelerin logosu
Alparslan Üniversitemizden çok daha karışık ve zordur.
Sayın rektörümüzün hızına yetişmek gerçekten mümkün
değil. Malazgirt’te açılacak olan MYO’nun açılma gerekçesini
sayın rektörümüz logonun değişikliğine gösterilecek tepkiyi
dizginlemek istercesine kılıfına uydurmuştur.
Türk Eğitim Sen Muş Şubesi olarak başkaları gibi ne makam,
ne mevki peşindeyiz. Doğru bildiklerimizi her zaman her
yerde en yüksek sesle söylemeye devam edeceğiz. Sayın
rektörümüz bizi duymasa da, bize ayıracak vakti olmasa
da, bizim sayın rektörümüze her zaman ayıracak vaktimiz,
dinleyecek tahammülümüz ve gerçekleri hiçbir şeyden ve
kimseden çekinmeden söyleyecek yüreğimiz vardır.
Kamuoyuna en derin saygılarımızla.

ERZURUM, BİLECİK VE MUŞ VALİLERİNE
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

Y

önetici atama duyurusu konusunda skandal uygulamalar
yapan Erzurum Valisi Sami BULUT, Vali Yardımcısı
Mehmet GÖK, Muş Valisi Erdoğan BEKTAŞ, Vali
Yardımcısı Mustafa KARACA Bilecik Valisi Musa ÇOLAK,
Vali Yardımcısı Metin ÇINAR ve Milli Eğitim Müdürü
Enver KANDİL hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Ayrıca 2008/74 nolu genelgede bulunan BİR AN ÖNCE

talimatına uymayan ve illerdeki boş yöneticilikleri
duyuruya çıkarmayan tüm valilikler hakkında suç duyurusu
çalışmalarınız devam etmektedir. Türk Eğitim-Sen,
yönetici atama konusu çözülene, gündemden düşene kadar,
uygulamayı engelleme içerisine giren tüm yöneticileri
kamuoyuna deşifre etmeye ve hakkında yasal işlem
yaptırmaya devam edecektir..
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BİR USULSÜZ YÖNETİCİ ATAMAYI DAHA DÜZELTTİRDİK

T

ürk Eğitim Sen; ilkeli, kararlı üreten yol gösteren ama
hak ettiğini alan, bir sendikanın adıdır.
Bu anlamda ülke genelinde gördüğümüz her yanlış ve
usulsüz atamaları kamuoyuyla paylaştığımız gibi ayrıca ilgili
makamlara ileterek konunun takipçisi oluyoruz.
Haksız ve usulsüz atamaları, üstlenmiş olduğumuz misyon
ve ilkelerimiz gereği tahammül gösteremiyoruz.
Bu ülkede iktidarlar “benim adamım bir yerlere gelsin”
anlayışından vazgeçmelidir. Objektif değerlendirme
ölçütleriyle adalet ve liyakat düşüncesiyle hareket edildiği
taktirde insanlar huzur bulacaktır. İktidar olanların görevi de
insanların huzur ve mutluluğunu sağlamaktır. Umarız gaflet
içerisinde olanlar uyanır ve doğru yolu bulurlar.
Usulsüz ve yanlış atamaların karşısında Türk Eğitim-Sen bir
settir. Doğru işler yapılana kadar, hak yerini bulana kadar
mücadelemiz sürdürülecektir
Yine bir yanlışlığa DUR dedik. Hatay İl Milli Eğitim

Müdürlüğü tarafından İskenderun Tozçelik Fen Lisesinde
münhal bulunan 2 müdür yardımcısı kadrosuna Fen Lisesi
öğretmeni olmayan 2 öğretmenin ataması yapılmıştı. Bunun
üzerine Milli Eğitim Bakanlığına ve Hatay Valiliğine
yanlışlığın düzeltilmesi için yazılar yazdık.18 Kasım 2008
tarihinde Hatay İlköğretim Müfettişleri Başkanlığından
konu hakkında yapılan uygulamanın doğru olduğunu belirtir
yazı aldık.Mevzuatın bu kadar açık olmasına rağmen yapılan
hatayı göremeyenlere bir anlam veremedik. Konunun
takipçisi olduk. Sonunda Türk Eğitim Sen olarak yanlış
atamayı Milli Eğitim Bakanlığı’na taşıyarak düzeltilmesini
sağladık.
Dileriz bundan sonra bu yanlış, usulsüz atamaları ülkemizde
yaşamayız. Türk Eğitim-Sen olarak bundan sonra da her yanlış
ve usulsüz atamanın karşısında ve takipçisi olacağız.

TEM-SEN’DEN SENDİKAMIZA ZİYARET

T

EM-SEN Genel Başkanı Mehmet PINARDAĞ, Genel Sekreter
Emine BOZKURT ve Mali Sekreter Yusuf Ziya ACUN ile
birlikte Genel Merkezimize bugün bir ziyarette bulundu.
Ziyarette, 23 Ocak 2009 Tarih ve 27119 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren ve ek derslerle ilgili düzenlemeleri
ihtiva eden Bakanlar Kurulu kararı değerlendirildi.
Bilindiği üzere ilköğretim müfettişleri, şube müdürleri, şefler ve
geçici görevlendirilen öğretmenler iyileştirme ödeneklerinden
faydalanamamışlardı. Bu durum hem ekonomik hem de hiyerarşik
sıkıntı ve mağduriyetleri ortaya çıkarmıştı. Bu konuda uzun zamandır
etkin ve sürekli bir mücadele ortaya konulmuştu. 23 Ocak 2009 tarihi
itibariyle konuyla ilgili düzenlemeleri ihtiva eden karar yayımlandı.
İşte ziyarette bu karar ele alındı. Fakat mevcut düzenlemenin
beklentileri ve ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğu dile getirilerek;
iyileştirme ödeneklerinden faydalanamamaktan kaynaklanan adaletsizliğin de bu şekilde giderilemeyeceği ifade edildi. İlköğretim
müfettişlerinin ek derslerinin yalnızca 5 saat artırılmış olmasının yaşanan mağduriyeti ortadan kaldırmayacağına dikkat çekilen
görüşmede; bu konuda ortak tavır geliştirilerek kamuoyu oluşturulması ve hukuki ve demokratik girişimlerde paralel hareket
edilmesi kararlaştırıldı.

B

GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELERİN VE FORMATÖRLERİN
EK ÖDEME SORUNU ÇÖZÜLDÜ

ugün yayınlanan Ekdersle ilgili kararın; Geçici
görevlendirmelerin ek derslerini düzenleyen 21.maddesi
yürürlükten kaldırılarak “Ders görevinin yapılmış sayılacağı
hâller” başlıklı 16.maddesi altına eklendiğinden geçici
görevlendirilen öğretmenler ve formatör öğretmenler de bu

madde kapsamında ek ders ücreti alacaklarından ve aldıkları
ek ders ücreti Ders görevinin yapılmış sayılacağı hâllerden
sayılacağından denge tazminatından faydalanabileceklerdir.
Ayrıntılar için: www.turkegitimsen.org.tr
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK
VAN VALİSİ VE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ
HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA
BULUNDUK

U

sulsüz olarak ataması yapılan Beytullah YAĞIZ ile ilgili olarak defalarca
haber yapmamıza ve sendikamızın tüm girişimlerine rağmen MEB
geri adım atmamıştır. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK hiçbir hukuki
geçerliliği olmayan açıklamaları ile yapılan işlemin hukuksuzluğunu bertaraf
etmeye çalışsa da söylediklerine kendi dahil hiç kimseyi inandıramamıştır.
Ama artık başta sendikamız olmak üzere tüm eğitim çalışanları bu gidişe bir
son verilmesini istemektedir.
Bu nedenle Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK hakkında Cumhuriyet
Başsavcılığı’na görevini kötüye kullandığı ve ayrımcılık yaptığı gerekçesi ile
suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca bu olayda sessiz kalarak, görevini yerine
getirmeyen Van Valisi ve Van Milli Eğitim Müdürü hakkında da aynı suçlardan
dolayı suç duyurusunda bulunulmuştur. Yapılan tüm hukuksuzlukların karşısında
ve sonuna kadar takipçisi olduğumuz tüm kamu oyunca bilinmelidir .

GENEL BAŞKAN
POLİS AKADEMİSİNDE

FİLİSTİN
Ey Yakup’un ülkesi, ilk kıblem, kutlu toprak
Sensin mübarek vatan, sensin İrem Filistin
Zalimlerin elinde düştüğün şu hâle bak
Yanıyorsun ateşte buram buram Filistin
Çağdaş dünya kör oldu, soykırımı gören yok
Kâfirlerden bu zulmün hesabını soran yok
Müminler hâlâ sessiz, hâlâ tepki veren yok
Tükenmeye yaklaştı umut çıram Filistin
Muhammed ümmetiyim Hak için akar kanım
“Zafer inananların” şüphe bilmez imanım
Suçluyum evet dünya, çünkü ben
Müslüman’ım
O yüzden yangın yeri yanım, yörem Filistin
Caniler azdı yine, gün dünden daha kötü
Sokakta bebek kanı, duvarda bebek eti
Nerelere kayboldu Ömer’in adaleti?
Nerelere kayboldu yasam, törem Filistin?
Mahzun bekliyor Burak miraca giden yolda
Mescid-i Aksa ağlar gözleri yaşlı hâlde
Selahaddin Eyyubi mezarından çık gel de
Yıkılsın küfrün tacı, dinsin yaram Filistin
Ne Firavun, ne Nemrud, ne şeytanın dölleri

P

olis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi’nde, akademi son sınıf
öğrencilerine “Türkiye’de Memur Sendikacılığı” konulu bir sunum

yapıldı. Öğretim Görevlisi olarak Tarkan ZENGİN’in görevli olduğu derse,

Durduramaz elbette imanlı gönülleri
Vur kurtulsun dindaşım Müslüman’ın elleri
Vur ki kurtulsun artık, bahtı karam Filistin

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK davetli olarak katıldı.
Koncuk, 4. sınıf öğrencilerinin gördüğü Sendikal Hareketler ve Polis dersinde,

Bir yanda yalın ayak, baş açık, alnı aklar

Türkiye’de memur sendikacılığının tarihi, sendikal faaliyetler, yaşanan

Diğer yanda füzeli sürü sürü alçaklar

problemler konusunda bilgiler verdi, öğrenciler tarafından sorulan soruları

Kurşunlara yürürken sapan taşlı çocuklar

cevaplandırdı. Öğrenciler derse yoğun ilgi gösterdiler.

Bize yaşamak haram, hayat haram Filistin!

Genel Başkan İsmail KONCUK, ayrıca Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri
Fakültesi Dekan Yardımcısı Bülent Çiçekli’yi makamında ziyaret ederek,
akademi hakkında bilgi aldı.

KENAN ÇARBOĞA
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YEL KAYADAN ANCAK TOZUNU ALIR

B

azı kurumlar sonradan büyük olmaz, daha
doğarken büyük doğar. Türk Eğitim- Sen,
kurulduğu gün, kuruluş gerekçeleri ve ilkeleri
ile büyük doğmuştur. Bu ilkeler, taraftara
Cengiz KOCAKAPLAN
Genel Eğitim
selam türünden değil; inançla, samimiyetle
ve Sosyal İşler Sekreteri
ve sevda derecesinde bağlılıkla konulduğu
için Türk Eğitim-Sen büyüktür ve en büyük
olarak kalmaya devam edecektir. Çünkü Türk Eğitim- Sen sevdası
kalpten gelir, beyinde büyür, yürekli insanlarla çalışma hayatına
şekil verir.
Türk Eğitim- Sen’in kurulduğu yıl 1992. Onurlu, gururlu, dik bir
mücadele ile geçen onyedi yıl. Kurulduğu günden bu güne onbir
hükümet, yedi ayrı Başbakan ve on ayrı Milli Eğitim Bakanı ile
çalıştık. Her hükümetin başbakanı ve bakanları elindeki gücü
kendi keyfince kullanmak, yetkilerini paylaşmamak için çok
direndi. Bütün bu dirence rağmen Türk Eğitim- Sen olarak haklı ve
makul taleplerimizi ısrarla, inatla savunduk. Bu inat ve ısrarımızın
ilhamı, ülkemize ve milletimize olan sevdamızdan gelmektedir.
Geleceğimizin teminatı yavrularımızı yarınlara hazırlayan sevgili
öğretmenlerimize ve tüm eğitim çalışanlarına daha huzurlu, daha
mutlu ve gelişmiş çalışma şartları sağlamayı, çocuklarımıza ve
torunlarımıza daha iyi bir ülke bırakmayı öncelikli görevimiz
olarak kabul ediyoruz.
Bu mücadele kolay mı oldu? Hayır.
Bundan sonra kolay olmasını bekliyor muyuz? Hayır.
Bu diyardan gidecek miyiz?Hayır.
Ama bu güne kadar; çalıştığımız altı başbakan, dokuz Milli Eğitim
Bakanı bu diyardan gitti. Bazılarının isimlerini bile hatırlayan yok.
Kimdir bunlar?
Ben yaptım oldu.

Benim memurum.
Benim bakanlığım.
Benim müdürüm.
Ben, Benim…
Ben diyerek kapalı devre çalışan iktidar ve yöneticilerdir.
İktidar sahiplerini, konuşmaya başlarken “ben”le başlayan
cümlelerine son vermelerini; katılımcı bir yaklaşımla ortak
aklı harekete geçirecek ortamları hazırlamayı kendine görev
sayan bir anlayışa getirebilirsek sorunların çözümü için doğru
bir zemini bulmuş oluruz. Ama bunun kendiliğinden olacağını
beklemek saflık olur. Bunun için önce çalışanların ferdiyetçilikten
vazgeçip “biz” düşüncesini benimsemesi gerekir. Biz olmanın
yolu da örgütlenmekten, yüzde yüz sendikalaşmaktan geçiyor.
Özellikle son yıllarda kahpe rüzgarlar esmektedir. Fakat bu rüzgâr
sahiplerinin bilmediği bir şey var; biz surda gediği çoktan açtık.
Artık kahpe rüzgârlar ne taraftan eserse essin bizim için kıymeti
yok.
İktidar sahipleri karşılarında örgütlü, güçlü, diri yapılar istemiyor.
Devletin ekonomik gücünü “verirsem ben veririm” anlayışıyla
maksatlı kullanıyor; siyasi gücünü de “yandaş memur veya
hükümet memuru” oluşturmak için kullanıyor. Siyasi güç sahibi
olanlar, istediği zaman işine göre mevzuat çıkarıyor, mevzuatı
çalıştırmada keyfilik yaparak taraftar toplamaya veya gözdağı
vermeye çalışıyor. Sarı sendikalar oluşturarak pasif, tasdikçi,
mücadele açısından sakat yapılar oluşturuyor. Kısacası her zaman
“ciğer bende kedilere duyurulur” mesajını veriyor. Bize düşen
kedileşmeden insan onuruna ve vakarına yakışan davranışları
sergilemek ve şahsiyet mücadelesinden galip çıkmaktır. Ne mutlu
kedileşmeden kaya gibi dimdik kalabilenlere.
Unutulmamalıdır ki, yel kayadan ancak tozunu alır.

TBMM’DE “ÖĞRETMENE GAZİ VE ŞEHİT UNVANI VERİLSİN” TEKLİFİ

M

HP Bursa Milletvekilleri İsmet Büyükataman, Hamit Homriş
ve Necati Özensoy tarafından; terör eylemlerinde yaralanan,
sakatlanan ve yaşamını yitiren öğretmenlere GAZİ ve ŞEHİT unvanı
verilmesi talebiyle TBMM Başkanlığına kanun teklifi verildi.
Hatırlanacağı üzere 2006 yılında yapılan Toplu Görüşmelerde Türk
Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen tarafından bu hususta hükümete
teklif götürülmüş fakat Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin tarafından
kabul görülmemişti. Nitekim bu konu o zaman haber olarak gündeme
gelmişti.
(http://www.turkegitimsen.org.tr/modules.php?name=News&file=arti
cle&sid=364)
MHP´li üç milletvekili, terör eylemlerinde yaralanan, sakatlanan ve
yaşamını yitiren öğretmenlerin Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununun gazi ve şehitlerle ilgili hükümlerinin uygulanmasını
öngören yasa teklifini 09.01.2009 tarihinde TBMM Başkanlığı´na
sundu. Bursa Milletvekilleri İsmet Büyükataman, Hamit Homriş
ve Necati Özensoy’un imzaları ile TBMM Başkanlığı’na sunulan
teklifte, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na sözkonusu
düzenlemeyi getiren aşağıdaki ek maddenin getirilmesi öngörülüyor:
“EK MADDE 2- Öğretmenlerden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini
ifa etmelerinden dolayı ve görevleri sırasında izinli olarak görev

bölgesinden ayrılırken terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan,
sakatlanan, ölen veya öldürülenler hakkında 14/7/1965 tarihli ve 5434
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun gazi ve şehitlerle
ilgili hükümleri uygulanır.”
Söz konusu teklifin kabul edilmesi halinde terörist saldırı
sonu yaralanan öğretmenlere gazi, ölen öğretmenlere ise
şehit unvanı verilerek gazi ya da şehit aylığı bağlanacak.
TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifinin gerekçesinde,
öğretmenlerin Türkiye’nin her köşesinde büyük bir fedakarlıkla görev
yapan öğretmenlerin özellikle Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde
görevleri başında teröristlerce öldürüldüğüne işaret edildi. Öğretmenlerin
sadece okullarda eğitim vermediğini, devletin oralardaki temsilcisi
olduğuna işaret edilen gerekçede, “Maddi karşılığı ölçülemeyecek kadar
fedakârlıkla görevlerini sürdüren ve bu bölgelerdeki görevlerinden istifa
etmeyip görevlerinde kalan öğretmenlerimize ne verebiliyoruz acaba?
Öğretmenlerimiz devletlerinin kendilerine hak ettikleri değeri verdiğine
inansın. Öğretmenlik; fedakârlık ve şevk ile yapılan bir meslektir.
Öğretmenlerimizin geçimlerini iyi bir şekilde geçirmek için maddi
talepleri mevcuttur. Fakat onların en büyük talebi toplum içerisinde hak
ettikleri yeri eskiden olduğu gibi geri kazanabilmektir” denildi.
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STRATEJİ GELİŞTİRME TOPLANTILARIMIZIN
BEŞİNCİSİ GİRESUN’DA YAPILDI

G

enel Merkezimiz tarafından planlanan, 12 bölgeyle
Türkiye’deki bütün şubelerimizi kapsayan Strateji
Geliştirme Bölge Toplantılarımızın beşincisi Giresun’da
03.01.2009 günü gerçekleştirildi.
Toplantıya Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Mustafa
Kızıklı, Genel Eğitim ve Sosyal İşler sekreterimiz Cengiz
Kocakaplan ve Genel Toplu Görüşme ve Mevzuat Sekreterimiz
Musa Akkaş’ın yanı sıra Amasya, Samsun-1, Sivas, Ordu,
Giresun, Trabzon-1, Trabzon-2, Rize, Gümüşhane, Havza
sendika yöneticilerimiz ve Kadın Komisyonu üyelerimiz
katıldı.
Giresun Şube Başkanımız Arif Çetinkaya’nın açılış
konuşmasıyla başlayan toplantıda Genel Toplu Görüşme ve
Mevzuat Sekreterimiz Musa Akkaş konuşma yaptıktan sonra,
toplantının yönetimini Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Mustafa Kızıklı devam ettirdi.
İstatistiklerin değerlendirilmesi, eğitim faaliyeti, çeşitli sunumların izlenmesi, beyin fırtınası şeklinde geçen toplantıda bütün
sendika yöneticilerimiz fikirlerini belirttiler, avantajlar ve dezavantajlar belirlendi, önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalar
ve stratejiler tespit edildi, kararlar alındı.
Tam gün süren ve çok verimli geçen toplantı sonunda, yapılacak çalışmalarla önümüzdeki süreçte bölgedeki üye sayımızın
en az %25 oranında artırılacağı konusunda görüş birliğine varıldı. Bu artırım için yapılması gerekenler belirlendi.

G

STRATEJİ GELİŞTİRME TOPLANTILARIMIZIN
YEDİNCİSİ BURDUR’DA YAPILDI

enel Merkezimiz tarafından planlanan, 12 bölgeyle
Türkiye’deki bütün şubelerimizi kapsayan Strateji Geliştirme
Bölge Toplantılarımızın yedincisi Burdur’da 17.01.2009 günü
gerçekleştirildi.
Toplantıya Genel Mali Sekreterimiz Seyit Ali Kaplan ve Genel
Sekreterimiz Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Mustafa
Kızıklı’nın yanı sıra Isparta, Burdur, Antalya-1, Antalya-2, Afyon
şubelerimizin yöneticileri ve Kadın Komisyonu üyelerimiz
katıldı.
Burdur Şube Başkanımız Turgay Çelikten’in açılış konuşmasıyla
başlayan toplantıda Genel Mali Sekreterimiz Seyit Ali Kaplan
konuşma yaptıktan sonra, toplantının yönetimini Genel
Teşkilatlandırma Sekreterimiz Mustafa Kızıklı devam ettirdi.
İstatistiklerin değerlendirilmesi, eğitim faaliyeti, beyin fırtınası ve çeşitli sunumların izlenmesi şeklinde geçen toplantıda bütün sendika
yöneticilerimiz fikirlerini belirttiler, avantajlar ve dezavantajlar belirlendi, önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalar ve stratejiler tespit
edildi, kararlar alındı.
Tam gün süren ve verimli geçen toplantıdan sonra, Burdur’daki üyelerimizle yemekli toplantı yapıldı.
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K

GAZZE DE KALTLEDİLEN İNSANLIK

ahraman bir milletin dramıdır bu
Mazlum bir ümmetin kıyamıdır bu
Cesareti kemmiyette arayan
Sahte efendilerin hezeyanıdır bu
Mustafa ÖZKAN
Tam yirmi bir gün namlulardan ölüm boşandı
Türk Eğitim Sen
Pasinler İlçe Temsilcisi
Müslüman Gazzelilere… Yerler ölüm fışkırdı,
göklerden ölüm yıldırımları sağanak sağanak
boşandı Gazzelilerin üzerine… Bebekleri hedef alan eller,
tetiğe dokunurken hiç ürpermediler, hiç merhamet duygularını
yoklamadılar insanlık namına… Sapanlarla taş atan çocuklara
tahammül göstermeden bomba şimşeklerini tepelerine
yağdırdılar. Çocukları eğitim gördükleri yuvalarında vurdular.
Yarım kalemleri, tozlu yazı tahtaları, tebeşirleri ve kırık sıraları
kalmıştı. Ha bir de, murat alamadıkları vahşi bir dünya kalmıştı
onlardan geriye…
Tam yirmi bir gün boyunca dünya sessizliğe büründü, sadece
vahşeti izleyen milyarlarca göz vardı. Gazze de katledilen
yalnız Gazze halkı mıydı? Hayır, insanlık ve merhameti de
katlettiler… Zalime karşı tavır almaktan aciz eylemler ve riyakâr
tezahüratlar onları Yahudilerin zulmünden kurtaramamıştır.
Sahte kınama beyanları ve göz boyayıp Gazze ye ulaşamayan
sahte çığlıklar Müslüman bir ümmetin canice katledilmesine
mani olamamıştır.

Hey koca dünya, hey vahşi dünya, hey Muhammed ümmeti leş
mi kesildiniz? Hayret veriyorsunuz…
Tam yirmi bir gün boyunca şahadet getirip şehitlik makamına
yürüyen Gazzeli polis vardı televizyonlarda… Babasının
kucağında 3 aylık bir kız çocuğunun kundağı al kanlarla
bezeliydi… Hastaneler, okullar, camiler vuruluyor ambülânslar
yaralı taşırken isabet alıyordu ölüm makineleriyle… Betonların
arasına sıkışmış, tanınamayacak kadar yanmış genç ve çocuk
ölüleri vardı. Kan vardı, vahşiyi vahşetinde boğacak kadar…
Gözyaşı vardı zalimi kahredecek enginlikte… İntikam
yeminleri vardı, doğmamış çocuklar üzerine yapılan… Ya rabbi
imanımıza mukayyit ol. Bu zulmün karşısında susan dillerden
eyleme…
Tüm bu olumsuzluklara rağmen yirmi bir gün boyunca Müslüman
kardeşlerinin acısını yüreğinin tam ortasında hisseden vicdanlar
vardı. Okulunda Gazze için toplanan yardıma; tüm harçlığına
gözyaşlarında katarak Gazzeli çocuklara gönderen günahsız
yürekler vardı. Ellerini semaya kaldırdığında aklına ilk Gazze
de ki Müslümanlar gelip onlar için ALLAHA yakarışa geçen
imanlar vardı…
YA RABBİ ZULM İLE ABAD OLANLARI KAHHAR İSMİ
AZAMINLA KAHREYLE…

TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENDİKAMIZI ZİYARET ETTİ

T

eknik Eğitim Vakfı Genel Başkanı Mustafa AKSOY, Genel Başkan Yardımcısı
Özkan AVCI ve Genel Sekreter Gökalp AKDOĞAN, Genel Başkanımız İsmail
KONCUK’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Türk Eğitim-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin de hazır bulunduğu
görüşmede, mesleki ve teknik eğitimin sorunları ele alındı. Mesleki ve Teknik eğitme
gereken önemin verilmesinin vurgulandığı görüşmede, mesleki ve teknik okulların
özendirilmesi için gerekli adımların atılmasının zorunlu olduğu belirtildi. Ziyarette
ayrıca Türk Eğitim-Sen ile Teknik Eğitim Vakfının bu konuda ortak hareket etmesi
konusunda görüş birliğine varıldı.

SENDİKAMIZDAN BİR KAZANIM DAHA

M

illi Eğitim Bakanlığı 2006 yılında Öğretmenlik Kariyer
Basamaklarında Yükselmeye İlişkin Değerlendirme
Kılavuzu (Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik)
yayınlamıştı.
Söz konusu kılavuzda kıdeme esas alınacak ve alınmayacak
hizmet süreleri sıralanmış, “yedek subay öğretmen olarak
yerine getirilen muvazzaf askerlik yükümlülüğü de dahil
olmak üzere aylıksız izinde geçirilen süreler” kıdeme esas
alınmayacak süreler içerisinde gösterilmişti. Sendikamız
bunun üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı emrinde yedek subay

öğretmen olarak yapılan görevin öğretmenlik kıdeminden
sayılması gerektiğini düşünerek kılavuzda yer alan maddenin
iptaliyle ilgili Danıştay’a dava açtık.
Türk Eğitim-Sen olarak açmış olduğumuz dava Danıştay
2. Dairesi 19.11.2008 tarih ve 206/3597 Esas ve 208/4600
Karar sayı ile sonuçlanmıştır. Bu karara göre; “Temel
askerlik eğitimini takiben Milli Eğitim Bakanlığı emrinde
yedek subay öğretmen olarak yerine getiren muvazzaf
askerlik süresi öğretmenlik kıdeminden sayılmasına” karar
verilmiştir.
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SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANDIK, TES SARIKAMIŞ’DAYDI
İstanbul 5 nolu şubemiz üyelerinden, Türk-Eğitim Sen’li
dağcı öğretmen Bilgihan Ova, aralarında Balıkesir, Ankara,
Kayseri, Rize, Erzincan, Erzurum, Afyon, Çanakkale,
İstanbul, Bandırma, Kars, Çanakkale gibi değişik bölgelerden
katılan 74 dağcı ile birlikte 26 Aralık 2008‘de Sarıkamış’ta
yaptıkları törenin ardından tırmanışın başladığı Selim’in
Sarıgün Köyü’ndeki ilk kamp alanına geçerek çadırlarını
kurdular. Geceyi -30 derecede dışarıda çadırlarında geçiren
dağcılar, 27 Aralık sabahı Allahu Ekber’in 2 bin 800.
metresinde bulunan ikinci kamp alanına kamp attılar.
Bu kampta -43 derecede geceyi geçiren dağcılar 28 Aralık
sabahı saat 7.20 sularında zirve tırmanışına başladı. 54
dağcının zirve yaptığı tırmanışta, Allahu Ekber Dağı’nın
zirvesinde tören yapıldı, şehitler için bir dakikalık saygı
duruşu, İstiklal Marşı ve Fatiha okudular. Zirvedeki törenin
ardından tekrar 2 bin 800 kampına inen dağcılar kamp
malzemelerini toplayarak tırmanışın ilk başladığı ana kamp
alanına doğru inişe geçti ve buradan da Sarıkamış’a ve kendi
illerine döndüler.
Tırmanış hakkında bilgi veren dağcı Bilgihan Ova şunları
söyledi; “Allahu Ekberler’in kışları çok ağır ve çetindir. Kış
dağcılığının geçerli olduğu bir tırmanış. Kamp malzemeleri
ürk-Eğitim Sen, Sarıkamış Allahuekber Dağı Şehitleri açısından da öyle. Sarıkamış Allahu Ekber Dağı Şehitleri
Anma Tırmanışı’nda zirve yaptı; sendikanın flaması Anma Tırmanışı’na İstanbul’dan Kars-Sarıkamış’a gelerek
Allahu Ekberler’de yatan 80 bin şehide bütün Türkiye’nin
katıldık. Sarıkamış’ta yatan şehitlere bütün Türk-Eğitim
selamını götürdü.
Sen’lilerin selamlarını götürdük.”

T

S

GİRİŞİMLERİMİZ SONUÇ VERİYOR,
TEDAVİ YOLLUĞU SORUNU ÇÖZÜLDÜ.

ürekli görev, geçici görev ve tedavi yolluğu ödemelerinde
büyük sorunlar yaşanıyordu. 2009 yılı bütçe kod
yapısında değişikliğe gidilerek, sorun çözülmüş oldu.
Bütçe kod yapısında yapılan değişiklikten dolayı yolluk
ödemelerinde kullanılan ödenek ile sağlık harcamalarında
kullanılan ödenek ayrıldığından artık ödenek bekleme
sorunu yaşanmayacaktır.
Önceden yollukların gecikmesine sebep, ödenekler
aynı kodlama üzerinden gönderilmiş olmasından dolayı
ödenekler diğer kalemlere aktarıldığından, tedavi yolluğu
ödemeleri ödenek yetersizliğinden dolayı aylar hatta yıllarca
ödenmemiştir. Yapılan değişiklikten sonra gönderilen yolluk

ödemeleri yalnızca yolluk ödemelerinde kullanılacaktır.
Türk Eğitim Sen olarak tedavi yolluklarında yaşanan
sorunun “Analitik Bütçe Sınıflandırılması” esasından
kaynaklandığını belirterek konu ile ilgili haber yapmıştık.
Yollukların ödenmemesi ve gecikmelerinden dolayı
konu Toplu Görüşme ve Kurum İdari Kurul toplantılarına
taşındı.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ile
görüşmeler ve konuyla ilgili yazışmalar yapıldı. Bakanlık
sonunda teklifimiz doğrultusunda bir değişikliğe giderek,
sorun çözülmüş oldu.
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SÖZLEŞMELİ KÖLELİĞE HAYIR
Şu anda 190 bin öğretmen adayı atama
beklemektedir. Türk Eğitim Sen’in tespitlerine
göre acil 150 bin öğretmen ihtiyacımız
bulunmaktadır. Hal böyle olmasına rağmen
Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK
Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan
öğretmen ihtiyacı olmadığını, hatta bazı
Türk Eğitim–Sen İstanbul
1 Nolu Şube Başkanı
branşlar itibariyle öğretmen fazlalığı olduğunu
sık açıklamaktadır.
Son günlerde öğretmen adayları tarafından sendikalar başta olmak
üzere birçok kişi ve kuruluşa e-postalar gönderilerek Şubat ayında
kadrolu öğretmen ataması yapılması istenmektedir. Bu kampanya
daha önce, sözleşmeli öğretmen alımı yapılsın şeklinde gelişmiş,
ancak sendikamıza gelen e-postalara verdiğimiz cevaplarla,
sözleşmeli öğretmen olarak atanma isteği, yerini kadrolu olarak
atanma isteğine bırakmıştır.
Bazı internet sitelerinde Şubatta sözleşmeli öğretmen atanacağı
haberleri müjde gibi verilmektedir. Bu yaklaşım yıllardır
oluşturduğumuz SÖZLEŞMELİ KÖLELİĞE HAYIR anlayışına
zarar vermektedir. Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına karşı ilk
günden bugüne verdiğimiz mücadele sonunda Milli Eğitim Bakanı
Hüseyin ÇELİK’i “sözleşmeli öğretmenleri kadrolu yapacağız”
açıklaması yapmaya mecbur bırakmıştır. Bilhassa, Türk Eğitim
Sen’in 57 Puanla ataması yapılan Beytullah YAĞIZ adlı kişiyi
gündeme getirmesi, bu konuda TBMM’de sorular sorulmasını
sağlaması, basında bu haksızlığın üzerine gitmesi, aynı konuda
suç duyuruları, iptal davaları açması Sayın Hüseyin ÇELİK’e,
kamuoyunda oluşan tepkileri azaltmak için “sözleşmelileri
kadroya alacağız” açıklamasını yaptırmıştır.
Sayın Bakanın bu açıklamasından sonra, takip edilmesi gereken
ana strateji, “KADROLU ÖĞRETMEN” alımı yapılmasını
ısrarla istemek ve bunu gündemde tutmak olmalıdır. Kaldı ki,

Sayın Hüseyin ÇELİK’in “sözleşmelileri kadrolu yapacağız”
açıklamasından sonra, yeniden sözleşmeli öğretmen alımı
yapması akla da aykırıdır. Sözleşmeli alımı yapılacaksa, Bakanın
“sözleşmeli öğretmenleri kadrolu yapacağız” açıklamasının ne
anlamı kalacaktır.
Sözleşmeli öğretmenlik konusu sadece sözleşmeli öğretmenleri
ilgilendiren bir problem değildir. Bugün kadrolu öğretmenlik
yapan arkadaşlarımız, yarın kendi çocuklarının da hak gaspına
uğrayacağını bilerek, hatta bu uygulamanın bu hızla devam
etmesi halinde önümüzdeki süreçte yapılabilecek “personel
rejimi” değişikliği kapsamında, kendilerinin de sözleşmeli hale
gelebileceklerini bir ihtimal dâhiline değerlendirmelidirler. Yapılan
Toplu Görüşmelerde birçok bürokratın devlet memurluğunun
sözleşmeli hale getirilmesini onaylayan ifadeler kullandıklarını
ve sözleşmeli memur statüsüne bir an önce geçilmesi isteğini
biliyoruz.
Bütün bu sebeplerle, Türk Eğitim Sen olarak, sözleşmeli
öğretmenlik, memurluk gibi uygulamalara topyekûn karşıyız.
Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in “sözleşmeli öğretmenleri
kadroya alacağız” açıklamasında ne kadar samimi olduğunu
görmek istiyoruz. Bu samimiyetin göstergesi olarak ŞUBAT
2009 tarihinde en az 50 bin olmak üzere, 2009 yılı sonuna kadar
toplam 100 bin kadrolu öğretmen istihdam edilmesini istiyoruz.
Aksi takdirde Sayın Bakanın sözü havada kalacaktır. Sözleşmeli
öğretmen ataması bir daha yapılmamalıdır. Hiç kimse böyle bir
arzuyla gündem yaratmaya çalışmamalıdır.

BURDUR’DA İSRAİL PROTESTOSU

B

urdur Şube Başkanlığı tarafından organize edilen “Filistin’e destek ve İsrail’i
Kınama” eylemine 500’ü aşkın eğitim çalışanı ve yakını katıldı. Burdur Cumhuriyet
meydanında bir araya gelen protestocular “Kahrolsun İsrail”,”Katil ABD” şeklinde
sloganlar attı. Eylemde Şube Başkanı Turgay ÇELİKTEN bir basın açıklaması yaparak
şunları söyledi:
“saldırılarda şehit düşen kardeşlerimizin sayısı 1.300`ü geçti. Bugün Gazze için dua
günüdür. Gazze`yi savunmak, İstanbul`u, Burdur’u ve tüm İslam topraklarını savunmaktır.
Bugün bizim için yas günü değil, şehitlerimizi tebrik etme günüdür. Bugün Gazze için
eylem günüdür. Bugün Gazze için direniş günüdür. Gazze`de öldürülen insanlıktır. Artık
boş konuşma dönemi bitmiştir. İsrail`e sözlü tavır yerine filli tavır zamanıdır. Gerekli bütün
diplomatik atakların bir an önce yapılması gerekmektedir. Gazze kentini harabeye çeviren
İsrail zulmün doruk noktasına ulaşmıştır. Hastaneler, okullar, üniversiteler vuruluyor.
Saldırılarda bu güne kadar yüzlerce insan öldü. Ortadoğu’ya demokrasi ve özgürlük
getirdiğini her fırsatta tekrarlayan ABD ve AB emperyalistleri ise, bütün bu haydutluğu ve
vahşeti destekliyorlar. Bu gün buradan İsrail’i ‘terörist devlet’, ABD’yi de ‘teröre destek
veren devlet’ ilan ediyoruz.”
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İLÇE TEMSİLCİLERİ EĞİTİM VE İSTİŞARE
TOPLANTISININ İKİNCİSİ DE YAPILDI

İ

lçe Temsilcileri Eğitim ve İstişare Toplantısı’nın ikincisi de
16-18 Ocak 2009 tarihinde Alanya’da gerçekleştirildi.
30 İlden 319 adet İlçe Temsilcisi’nin katıldığı toplantı Genel
Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN’ın açılış
konuşmasıyla başladı. Açılıştan sonra söz alan Genel Başkan
İsmail KONCUK gündemdeki konular ve sendikal gelişmelerle
ilgili olarak katılımcıları bilgilendirdi. Türk Eğitim-Sen’in bir
çok zorluğa rağmen hizmet kolunda yetkili sendika konumunu
muhafaza etmeyi başardığını söyleyen Koncuk, bu başarıda
ilçe temsilciliklerinde görev yapan teşkilat yöneticilerinin de
büyük katkısı olduğunu ifade etti. Önümüzdeki dönmede de
yoğun bir sürecin yaşanacağını belirten Genel Başkan Koncuk
“İnanıyorum ki, teşkilatımızın bütün mensupları yaşadığımız
sürecin ciddiyetine vakıf olarak çalışmaktadırlar. Nitekim altı
yılı aşkındır devam eden bu dönemde sendikamızın her geçen
gün büyüyerek yola devam ediyor olması da bu şuurun en bariz
göstergesidir. Keyfi uygulamalara, baskılara, yanlı tutumlara ve
aleni saldırılara rağmen feraset sahibi eğitim çalışanları Türk
Eğitim-Sen’e güç vermeye çalışmışlardır. Sendikamız da bu
desteği hak edecek her türlü gayretten geri durmamıştır. Türk
Eğitim-Sen; eğitimi, eğitim çalışanlarını ve ülke geleceğini
ilgilendiren her gelişmede temsil ettiği kesimin sesi olmuştur.
Özellikle MEB’in tüm uygulamalarını titizlikle takip eden
sendikamız, hiçbir konuyu atlamadan incelemekte ve hiçbir
hesap içerisinde olmadan, korkusuzca gerekeni zamanında
yapmaktadır. Şu bir gerçektir ki; eğitim sözkonusu olduğunda
herkesin başvurduğu referans kaynaklarından bir tanesi de
artık Türk Eğitim-Sen’dir. Bu gerçek tüm kamuoyu tarafından
bilinmekte ve takdirle kabul edilmektedir. Bu durum bizim
en büyük övüncümüzdür. Sendikamızın bu güce ulaşmasında
emeği olan siz değerli uç beylerimizi yürekten tebrik ediyor ve
teşekkür ediyorum.” Şeklinde konuştu. Gündemdeki konulara
da değinen Genel Başkan, İsrail’in dünyanın gözü önünde
yürüttüğü Gazze katliamını da esefle kınayarak şunları dile

getirdi; “Devlet terörünü yıllardır bir politika olarak yürüten
İsrail dünyanın vurdumduymazlığından da destek alarak
soykırım stratejisini hayata geçirmiş bulunmaktadır. Başta ABD
ve AB ülkeleri olmak üzere sözde demokrasi ve insan hakları
savunucusu devletler, susarak bu katliama ortak olmaktadırlar.
Arap ülkeleri ise politik varlıklarını borçlu oldukları batılı
güçlerin değnekçiliğini yapmaya devam etmekte ve kan
ağlayan soydaşlarının feryatlarına kulaklarını tıkamaktadırlar.
Ülkemizde ise başta hükümet çevreleri olmak üzere sorumluluk
makamındaki herkes ağlamaklı konuşmalarla kamuoyunun
infialini dindirmeye çalışmakta; dramın sona ermesi için
somut hiçbir tavır geliştirmemektedirler. Unutulmasın ki;
Ortadoğu’daki büyük günahın vebali, bu vahşete politik ve
ekonomik çıkarları için sessiz kalanların da omzundadır. İcra
sorumluluğunda olanlar, sokaktaki vatandaştan farklı olarak;
ağlamaktan, kınamaktan ve feryat etmekten daha farklı tavırlar
geliştirmek zorundadırlar. Bir yandan Hamas’a şirin görünme
çabası içerisinde olacaksınız; diğer yandan İsrail’e karşı dostlar
alış verişte görsün misali birkaç duygusal sitemlerde bulunacak
ve hiçbir somut tavır koymadan göz kırpacaksınız. Böylesi
bir Devlet tavrı nerede görülmüştür? Zulüm eninde sonunda
döktüğü kanda boğulacaktır. İsrail’i ve destekçilerini lanetle
kınıyor, saldırılarda hayatını kaybedenlere yüce Allah’tan
rahmet diliyoruz.”
Genel Başkanın konuşmasından sonra İletişim Uzmanı Birol
VURAL tarafından “Profesyonel İletişim ve Beden Dilini
kullanma” konusunda katılımcılara uygulamalı bir seminer
verildi. Toplantının ikinci gününde de Hamdi BOYACI
tarafından İlçe Temsilcileriyle birlikte “Beyin Fırtınası”
çalışması yapıldı. Önümüzdeki dönem çalışmalarına ışık
tutacak fikirlerin ortaya çıkarılmasını amaçlandığı çalışmada
sendika üyelerine yönelik hizmetlerin niteliği ve üye sayısının
artırılması için yapılması gerekenlerin tespit edilmeye çalışıldı.
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KONCUK, BAKAN YETERLİLİKLERİNİ AÇIKLADI!

M

EB, 2002 yılında başlatılan proje çerçevesinde bir
öğretmende bulunması gereken “bilgi, beceri ve tutum
özellikleri” saptayarak, “Öğretmen Yeterlilikleri” adı altında
yayımladı. Nitekim bu konu 02.02.2009 Pazartesi günü tüm
basın organlarında haber olarak gündeme getirilerek yayınlandı.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Genel Başkan İsmail KONCUK,
bakanlığın çalışmasında ifade ettiği hususların, öğretmenlerimizin
öncelikli ve önemli vasıflarından olması gerektiğini belirti.
Çalışmayı yaparak bu konuya yeniden dikkat çeken MEB
yetkililerine teşekkür eden Koncuk açıklamasında şunları
ifade etti: “Bu öncelikler, sendika olarak yıllardır samimiyetle
savunduğumuz iddialarımızdır. Yürekten inanıyorum ki,
bütün öğretmenlerimiz de bu niteliklerle donanmış bir şekilde
çocuklarımızı yetiştirmeye ve memleketimize hizmet etmeye
tüm güçleriyle gayret etmektedirler. Ancak bu noktada,
öğretmen yeterliliklerini ilan eden bir yapıda yöneticilik
görevini yürütenlerin de bazı kıstasları taşımaları gerektiğine
inanıyoruz. Bu nedenle, sendika olarak, yıllara dayanan tecrübe
ve birikimlerimiz doğrultusunda bir Milli Eğitim Bakanı’nda
olması gereken “bilgi, beceri ve tutum özelliklerini” saptayarak,
“Bakan Yeterlikleri” adı altında toplamış bulunuyoruz. Diliyoruz
ki, bu iyi niyetli önerilerimiz yerini bulur ve bundan sonra gereği
yapılır.
İşte tespitlerimizden bazıları:
-Çalışanlara karşı saygıyla hitap eder.
-Eğitim çalışanlarının fikirlerine ve ürettiklerine değer verir.
-Kurum içi tüm uygulama ve etkinliklerde demokratik davranır.
-İlişkilerinde ve tasarruflarında insan haklarına uygun biçimde
davranır.
-Çalışanlara, bürokratlara ve sendikalara karşı ayrımcılık
yapmaz.
-Muhataplarının dünya görüşüne, siyasal duruşuna ve
yaklaşımlarına karşı önyargısız davranır.
-Her çalışanın mutlu ve huzurlu olması gerektiğine samimiyetle
inanır.

-Çalışanlar ve onların temsilcisi sendikalar kendisinin hoşuna
gitmeyen söylem ve tavır ortaya koyduğunda bile demokratik bir
şekilde olumlu tepki verir.
-Sorumlu olduğu çalışanların stres ve sıkıntılarından kurtulmalarına
yardımcı olacak yol ve yöntemleri bilir ve uygular.
-Temsil ettiği eğitim çalışanlarının da en az kendisi kadar kişisel
bakım ve sağlıklarına özen gösterebilecekleri imkanları sağlamaya
gayret eder.
-Eğitim çalışanlarının yaşadıkları zorlukları ortadan kaldırmak
için mücadele eder.
-Türk Milli Eğitiminin temel değer ve dayanaklarını bilir ve
bunlara uygun icraatları hayata geçirir.
-Eğitim çalışanlarının mesleki gelişimlerini sağlayacakları
ekonomik ve fiziki imkanları oluşturmaya gayret gösterir.
-Okulların iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli imkanları
sağlar; okul idarecilerini tahsildar yerine koyarak velilerle karşı
karşıya getirmez.
-Mensubu olduğu toplumun değerlerine her seviyede saygı
gösterir; bütün çalışmalarında bu değerlere sadık kalır.
-Öğrencinin kişisel gelişimi ve başarısının, eğitim çalışanlarının
huzur ve refahıyla doğru orantılı olduğunu bilir ve ona göre
davranır.
-Bakanlığın önceki çalışmalarıyla ilgili kayıtları iyi bilir ve
dolayısıyla birbiriyle çelişen uygulamalardan kaçınır.
-Demokratik ahlakın öncelikli bir gereği olarak, uygulamaları
hayata geçirmeden önce kural ve yöntemleri çalışanlar ve
temsilcileriyle birlikte belirler.
-Çalışanların kendilerini güvende hissedecekleri, keyfiliğin ve
yandaş kayırmacılığının yaşanmadığı huzurlu bir çalışma ortamı
oluşturur.
-Eğitim çalışanlarını daha iyi tanımak, sorunlarını tespit etmek,
beklentilerini sağlıklı öğrenebilmek için sendikalarla düzenli bir
şekilde bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunur.
-Varlık sebebi olan eğitim çalışanlarının, yaşadığı sorunlara karşı
her zaman duyarlı olur.

MEB’İ HUKUKA VE EĞİTİM ÇALIŞANLARINA
SAYGIYA ÇAĞIRIYORUZ
1- Yönetici atamada yayınladığınız genelgeye ve kendi 5- Şubat ayında 50 bin, 2009 yılında toplam 100 bin
öğretmen ataması yaparak, görev bekleyen 200 bin
çıkardığınız yönetmeliğe uyunuz, uymayan valilikleri
öğretmen adayına sahip çıkınız.
uyarınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin eyaletlerden
oluşmadığını hatırlayınız.
6- Öğretmen eşleri ayırmayınız, aileleri parçalamayınız.
2- Söz verdiğiniz gibi sözleşmelileri kadroya geçiriniz.
7- Yandaş kayırma anlayışından kurtulunuz, bütün eğitim
çalışanlarını kucaklayınız.
3- Hiç bir hak vermediğiniz hizmetli, memur ve teknisyenlere
sahip çıkınız.
8- Eğitim çalışanlarını haklarını yargıda aramak zorunda
bırakmayınız.
4- Şeflere vermediğiniz ek ders hakkını vererek MEB’in
hiyerarşik yapısına sahip çıkınız
Türk Eğitim Sen Genel Merkezi
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T

YA VARSINIZ YA YOKSUNUZ!

oplumumuzda birlik ve beraberliğin
simgelerini
benimseyen,
manevi
değerlerimiz ışığında aynı çatı altında yer
alarak hak alma mücadelesi sergileyen
sendikamızda yer alan üyelerimizle birlikte
A.Cengiz KAVACUK
Karabük Şubesi Dış İlişkiler
büyük güç olmayı devam ettirmekteyiz.
ve Basın Sekreteri
Memur sendikacılığı sürecinde tabi ki
engellerle karşılaşmakta, haksızlık ve
adaletsizlikle mücadele etmekteyiz. Şahsi menfaatleri
uğruna, geleceklerinin kararması pahasına, günlük hareket
edenler şunu unutmasınlar ki, bir gün gelecek haklılığımızın
idrakine varacaklardır. Biz hep vardık hep var olacağız, bir
gün onlar gelecek pişmanlıklarını dile getirip, ya var olacak
ya da yok olacaklar. Aslında yazılacak çok şey var ama
hepimizin bildiği Mimar Sinan’ın yaşadığı olayı anlatmak
isterim.
Kanuni Sultan Süleyman zamanında İstanbul susuzluk
çekmektedir. Mimar Sinan’ı çağırır ve suya çözüm bulmasını
söyler. Mimar Sinan büyük uğraşlardan sonra şehrin kırk
yerine su getirir. Bunun mükafatı olarak kanuni Mimar
Sinan’ın evine de su bağlanmasını emreder. Aradan yıllar
geçer itibarının yüksek olduğu devirde kendisinin kıymetini
takdir edenler bir bir bu dünyadan göçmüşlerdir ve Sinan 99
yaşındadır. Dostları göçtüğü içinde kendisi İstanbul’da adeta
yapayalnız kalmıştır. Bir gün Topkapı Sarayına çağrılır.

S

Merak etmiştir nedenini. Bastonuna dayanarak huzura
çıkar. Sinan’a sorarlar neden sadece senin evinde su var
evlere su alınmasının yasak olduğunu bilmez misin? Anlatır,
“emeğimin çok olması nedeniyle Kanuni Sultan Süleyman
evime su bağlanmasını emretmiştir” der huzurdan ayrılır.
Divanda uzun tartışmalar olur Sinan’dan başka bu ülkeye
hizmet edenler de vardır ama onların evinde su yoktur denir.
Karar, suyun kesilmesine şimdiye kadar kullandığı sudan
ücret alınmaması şeklindedir.
İstanbul’a su getiren Sinan susuz evde vefat eder. Vefatı
sırasında bu olayı başında konuşanlara şöyle cevap verir.
“BİZ HİZMETİMİZİ DÜNYADA BİR BARDAK SUYA
SATACAK KADAR MENFAAT DÜŞKÜNÜ DEĞİLİZ.
HİZMETLERİMİZİN KARŞILIĞINI BEKLEMİYORUZ.
DÜNYADA EVİMİZE SU VERİLMEDİĞİ İÇİNDE
MÜTEESSİR DEĞİLİZ”
Bizim mücadelemiz vatanımız, bayrağımız, ailemizdir.
Kimseden emir almaz kimseden de beklentimiz olamaz. Bizler
vatanımız için çalışır, hakkımızı kimseye yedirmeyiz.
Birlikte yürüdüğümüz tüm arkadaşlarla geriye baktığımızda
Türk Eğitim-Sen de yer aldığımız için hiç şüphemiz olmasın
ki gurur duyacağız.
Geleceğimizin aydınlık olması dileğiyle.

BORDROLARINIZA BAKIN!

endikacılık anlayışını çarpık bir ideolojinin üstüne
kuran, sendikal kazanımları kendi kayıpları olarak
gören, eylem yapmak adına bölücülüğe çanak tutup kaldırım
taşlarını kıran, esnafın camlarını parçalayan, polis döven,
askerimize küfreden bazı sendikaların yalanları 15 Ocak
itibarı ile son buluyor.

Ödeme miktarında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için
sendika üyesi kamu görevlilerimizin, maaş bordrolarının
ödemeler bölümündeki “Toplu Görüşme Primi”nin 10 TL
olarak ödendiğini teyit etmeleri önemlidir.

Türkiye Kamu-Sen olarak, yıllık 120 TL “Toplu Görüşme
Priminiz” hayırlı olsun diyor; amacımızın önümüzdeki
Türkiye Kamu-Sen’in yoğun çabaları sonucunda hayata dönemde şimdilik 120 TL olan bu rakamı daha da yukarılara
geçirilen ve yalnızca sendika üyesi kamu görevlilerine çıkarmak ve sendikalı kamu görevlilerine daha büyük
ödenen “TOPLU GÖRÜŞME PRİMİ” AYLIK 10 TL; ayrıcalıklar sağlamak olduğunu tekrar hatırlatıyoruz.
YILLIK 120 TL’YE ÇIKTI.
TÜRKİYE KAMU-SEN
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HAKK’A MI, HAKLIYA MI, YALAKAYA MI?

T

arih boyu millet olarak özelliklerimiz var. Bu özellikleri
saymakla bitiremeyiz. Cesaret, misafirperverlik, dosta
sadık olma, güvenilirlik, v.s.
Bu özelliklerin içinde bir tanesi var ki, tarihte kurulan bütün
Türk devletlerinin şiarı olmuş. Bu özelliklerini koruyarak
gelişmişler, güçlenmişler kendi dönemlerinin en güçlü
devletleri olmuşlar. Ne zaman ki, bu özelliklerini kaybetmeye
başlamışlar, küçülmüşler güçlerini kaybetmişler ve bir
zaman sonra yok olmuşlar.
Çoğunuz bu özelliğin ne olduğunu biliyorsunuz. Bu özellik
“işi ehline verme” özelliği. İşi ehline verdiğimiz her döneme
bir bakın. Bu dönemlerde ülke olarak hep sıkıntısız iyi
durumdayız. Diğer durumlarda ise sıkıntılı, huzursuz ve
her şeyden önemlisi bu günlerin bize teğet geçmesi için dua
eder durumdayız. ( Aslında her zaman şöyle dua etmeliyiz.
Allah’ım bize işi ehline veren yöneticiler nasip eyle. )
Buradan nereye geleceğiz..
Biz eğitim çalışanları olarak son dört beş yılda Milli Eğitim
Bakanlığı’nda yapılan işlerin kimlere verildiği sorusunu
sorup, başlığa dikkat edelim.
Hakk’a mı, Haklıya mı, Yalakaya mı?
Şöyle bir arkamıza yaslanıp düşünelim, bu dönemde
yapılanları. Acaba bakanlığımız işi ehline mi verdi?
Bakanlığımız bu dönemde Hakk’a mı hizmet etti?
Haklıya mı hizmet etti?
Yoksa, yoksa… Yalakaya mı hizmet etti?
Buradaki bütün soru işaretlerinin cevabını sizlere
bırakıyorum ve sadece iki örneği hatırlatıyorum.

Volkan GÜNEŞ
Bayburt İl Temsilcisi

1- Kaç kez iptal edildiğini unuttuğumuz Yönetici Atama
Yönetmeliği
2- Van ilimizde 57 KPSS puanıyla atanan öğretmen
( müracaat için bile yeterli puanı yok ama önündeki binlerce
matematik öğretmeninin hakkı yenerek atanıyor)
Bütün bunlardan sonra şöyle bakmak lazım, bizim hiç mi
suçumuz yok?
Tabiî ki var! Etrafımıza baktığımızda arkadaşlarımız da bu
sorunlardan bahsediyor.
Soruyoruz bu sorunları çözmek için ne yaptınız. Cevap yine
bir soru şeklinde bize geliyor: BİZ NE YAPABİLİRİZ?
Biz ne yapabiliriz? Biz olanları düzeltmeye çalışanların
yanında oluruz, onları destekleriz. İşi ehline verilmesi
gerektiğine inanan, yapılan haksızlıklara dur diyen, hizmetin
Hakk’a hizmet olduğunu bilen kişilerin yanında olur onların
güçlerine güç katarız.
Burada aklıma Sultan Abdülhamid’in bir sözü geliyor.
Diyor ki ulu hakan; “Savaş yalnız sınırlarda olmaz. Savaş
bir milletin topyekûn ateşe girmesidir. Eğer bu bütünlük
sağlanamamışsa zafer tesadüfî, yenilgi kaderdir.”
Biz bütün eğitim çalışanları bu mücadelenin içinde olmalı,
sınırlarda savaşanlara destek olup zaferi tesadüflere
bırakmamalıyız.

BATMAN’DA ANLAMLI KAMPANYA

B

atman İl Temsilciliği Kan Bağışı kampanyası başlatarak önemli
bir hizmete öncülük etti. 10.01.2009 Cumartesi günü “Gönüllerde
yaşamak için gönüllü kan bağışçısı oluyoruz” adıyla sendika binasında
başlatılan kampanyaya eğitim çalışanlarının ilgisi sevindirici düzeyde
gerçekleşti.
Kampanyayla ilgili bir açıklama yapan İl Temsilcisi Akyan Sağırkaya,
Batman’da kan ihtiyacının had safhada olduğunu belirterek şunları
söyledi; “Son günlerde yerel basında çıkan haberlere göre Kızılay Kan
Bankası’na yeterli kan bağışı yapılmamasından dolayı kapanmayla karşı
karşıya kalması sivil toplum kuruluşu olarak bizi harekete geçirdi. Tüm
bu çağrı ve haberlere duyarsız kalmamak bu konu da öncülük edip bir
nebzede olsun katkı sağlamak amacıyla Türk Eğitim-Sen olarak toplu
şekilde kan bağışı yapma kararı aldık. Çünkü kanın ne zaman ne kadar ve kime lazım olacağı önceden tahmin edilemez.
Tüm acil durumlarda kan temin edilebilmesi ancak ilimizde bulunan kan bankasına düzenli ve yeterli kan bağışıyla mümkün
olacaktır. Türk Eğitim-Sen İl Temsilciliği olarak çağrımıza olumlu cevap verip kan bağışında bulunan tüm arkadaşlarımıza
teşekkür ediyorum.”

23

AFYONKARAHİSAR ŞUBE BAŞKANLIĞI PANEL DÜZENLEDİ

T

ürk Eğitim-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen
“Ermeni Sorunu’nun İç yüzü” konulu panel Belediye Emek tesislerinde
yapıldı. Panele katılan konuşmacılar Ermeni sorununu geçmişten bu güne kadar
anlattılar. Bu arada geçtiğimiz günlerde sözde bir grup aydın kesimin başlatmış
olduğu “Özür Diliyorum” kampanyasının aldatmaca olduğu asıl özür dilemesi
gerekenlerin Ermenilerin olduğu ifade edildi.
Belediye Başkanı Abdullah Kaptan’ın da meclis toplantısı nedeni ile bir bölümünü
izlediği paneli Prof. Dr. Sadık Sarısaman yönetti. AKÜ Öğretim Üyeleri Yrd.
Doç. Dr. Hasan Babacan ve Yrd. Doç. Dr. Gürsoy Şahin de konuşmacı olarak
katıldılar.
Konferansın açış konuşmasını yapan Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Erol Özsoy,
“Son yıllarda Ermeni konusunda ülkemize yapılan haksız saldırılar, oluşturulan lobiler karşısında bizlerin de suskun
olmaması gerekiyor. Bu amaçla sendika olarak Ermeni sorunun iç yüzünü vatandaşlarımıza anlatmak için bu paneli
düzenledik. Kocatepe Üniversitesi’nin değerli hocaları bu konuda bizleri aydınlatacaklardır. Kendilerine teşekkür ediyor,
Panelimize göstermiş olduğunuz ilginize teşekkür ediyorum” dedi.
Panelistler Ermeni sorunu konusunda yaptıkları konuşmalarda son yıllarda bu konu hakkında Ermenilerin ülkeler bazında
yaptıkları lobi çalışmalarına dikkat çekerek, “Aslında Ermeniler Türklere soykırım yapmışlardır. Bunlar tarihte bellidir.
Binlerce belge ve fotoğraf mevcut olmasına rağmen, maalesef ülkemizin sesini duyan yoktur. Aslına bakacak olursak
dış ülkeler işlerine gelmediği için Türkiye’nin sesine kulak vermemişlerdir. Bunlar yetmiyor muş gibi son günlerde dış
güçlerin desteğini alan sözde bir takım aydın kişilerin başlatmış olduğu “Özür Diliyorum” kampanyası tamamen yanlıştır.
Esas özür dilemesi gerekenler Ermenilerdir” dediler.

BAYRAK ŞAİRİ ARİF NİHAT ASYA
MEMLEKETİNDE YAD EDİLDİ

B

ayrak Şairi Arif Nihat Asya ölümünün 34. yıldönümünde memleketi
Çatalca’da düzenlenen programlarla anıldı. İstanbul 5 No’lu Şube
Başkanlığı tarafından 5 Ocak 2009 Pazartesi günü organize edilen anma
programına Genel Başkan İsmail KONCUK ile Genel Dış İlişkiler ve
Basın Sekreteri Talip GEYLAN da katıldılar.
Arif Nihat Asya’nın doğduğu yer olan Çatalca’nın İnceğiz Köyü’ndeki
anıta çelenk konulması töreniyle başlayan program, şairin adını taşıyan
köy ilköğretim okulundaki etkinlikten sonra Çatalca Belediyesi Kültür
Merkezi’ndeki panelle devam etti. Eğitimci yazarlar Dr. Sakin ÖNER
ve Atilla YAYIM’ın Asya’nın hayatı, eserleri ve fikir dünyasıyla ilgili
doyurucu bilgiler verdikleri panelde İlçe Kaymakamı Yüksel AYHAN,
Belediye Başkanı İsmail İP ve Genel Başkan İsmail KONCUK da birer
konuşma yaptılar.
Programda ayrıca ilk ve orta öğretim öğrencileri arasında düzenlenen şiir
okuma yarışmasında dereceye girenlere de ödülleri verildi. Milli his ve
anlayışın güçlü temsilcisi olan Arif Nihat Asya’yı anma törenine Çatalca
halkının ve öğrencilerin büyük bir ilgi gösterdiği gözlendi.
Ayrıca İlk olarak sendikamızın öncülüğünde başlatılan Bayrak
Şairi’ni anma geleneğinin artık ülke genelinde bir çok il ve okulda da
gerçekleştiriliyor olması memnuniyet verici bir gelişmedir.
Genel Başkan İsmail Koncuk, İstanbul ziyareti kapsamında 4 No’lu
Şube Yönetim Kurulu üyeleriyle de sendika binasında bir araya gelerek
çalışmaları hakkında bilgiler aldı.
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SÖZLEŞMELİLER:
“BU HÜKÜMET BİZİ C 4 PATLAYICI YAPTI!”

A

rtvin ili Borçka ilçesinde kısmi zamanlı geçici personel olarak istihdam edilen 26
personel, 20.01.2009 tarihinde düzenlenen törenle Türk Eğitim Sen’e üye oldular.
İlçe Temsilciliği binasında gerçekleşen buluşmada Artvin Şube Başkanı Nizamettin
TORUN 4/C’li personellerin sorunlarını dinledi. Kendilerini C 4 patlayıcı olarak tarif
eden personeller “artık sesimizi bütün alanlarda yükselteceğiz” mesajını verdiler. Özlük
hakları bakımından çok kötü durumda olduklarını belirten çalışanlar, isyan edecek
duruma geldiklerini ve açlık sınırında yaşadıklarını belirterek sorunlarının kamuoyuna
yeterince yansımadığından yakındılar. Son ümitlerinin Türk Eğitim-Sen olduğunu dile
getiren 4/C personeller, “Bu sendikaya üye olurken 26 kişi beraberce karar aldıklarını ve
sorunlarını ancak bu şekilde ilgili yerlere iletebileceklerini” dile getirdiler.
Sohbet esnasında bir 4/C’li personelin şu konuşması toplantıya damgasını vurdu:
“Ben 23 yıl Karadeniz Bakır İşletmeleri’nde çalıştım. Bu kurum devlet tarafından
özelleştirilince tazminatımızla beraber görevimize son verdiler. Devlet, 2004 yılında
bizleri 4-C statüsünde okullara gönderdi. Belli bir hayat standardına göre oluşan
yaşamımız alt üst oldu. Sigortalı olma hatırına durumumuza amenna dedik ve çalışmaya
başladık. O yıllarda 21 bin civarında personel istihdam edilmişti. Daha sonra birçok
arkadaşımız verilen ücretle geçimlerini sağlayamayıp işi bıraktılar. Zaten bir çoğunun
da emeklisi gelmiş ve emekli olmuştu. Buna rağmen devlet bizimle dalga geçer gibi her
yıl Bakanlar Kurulu kararıyla 21 bin civarındaki personelin sözleşmesini yeniledik diye
kararname yayınlıyor. Bu kararname 2004 yılında düzenlenen kararnamenin aynısıdır.
O günden bugüne en az 5-6 bin kişi azaldık. Bazıları işi bıraktı, bazıları da emekli oldu.
Yapacak hiçbir şeyi olmayan bizim gibi çaresiz 14-15 bin kişi sigorta için bekliyor.
Öncelikle sendikalarımızın bu kararnameye el atması lazım. Bu kararname kesinlikle yasadışıdır. Çünkü mevcutta 21 bin personel
yoktur. Şimdi ben 6 kişilik bir aile geçindiriyorum. Dört tane çocuğum var ikisi üniversite okuyor. Senede 10 ay çalışıyorum ve aylık
600 TL maaş alıyorum. Bu maaşı 12 aya böldüğümde ayda elime 500 lira para geçiyor. Bu maaşla geçinmek cambazlık ister. Kısaca
size şunu örnek vereyim. Bugün bir simit 50 kuruş; kişi bir öğünde en az 2 simitle doyar. Biz 6 kişilik bir aileyiz. Günde üç öğün simit
yesek devletin verdiği maaş yine yetmiyor. Günde bir kişi 6 simit yese bu 36 simit eder. Günde sadece 36 simit 18 lira para eder. Bunu
aya vurduğumuzda 18x30=540 TL eder. Benim maaşım aylık 500 TL. Gerisini siz hesap edin. Gerçekten zor durumdayız. Sesimizi
kimselere duyuramadık. Yılda sadece bir kez Ocak ayında basına 21 bin kadro istihdamı olarak yansıyoruz. Devlet memurlarının
uyması gereken bütün kurallara kanun gereği bizde uyuyoruz. Bunun yanında bizlerle dalga geçer gibi şu madde de kararnamemize
eklenmiş; “Verilen işi bitirene kadar çalışır.” Allah aşkına böyle bir uygulama hangi ülkede olur. Bizler yine de verilen ücrete şükredip,
“bu paraya bu kadar çalışılır” zihniyeti gütmeden Allah rızası için elimizden gelen işi yapıyoruz. Lütfen sendika olarak sesimize kulak
verin.”

İZMİR 3 NOLU ŞUBEDEN KONFERANS

E

mekli Albay Erdal SARIZEYBEK tarafından 7 Ocak Çarşamba günü İzmir
Atatürk Lisesi Konferans salonunda “ Türkiye’nin şu an içinde bulunduğu durum”
konulu konferans verildi. Yoğun ilginin gözlendiği konferansın açılış konuşmasını
yapan Şube Başkanı Adnan Sarısayın özetle şunları ifade etti: “Eğitim çalışanlarının
güven ve sempatisine mazhar olan Türk Eğitim-Sen, ülkemizi ve toplumumuzu
ilgilendiren gelişmeler karşısında da taraf olmayı bir görev kabul ederek; milletimizin
sesi olmaya her zaman gayret göstermiştir. Tarihinin belki de en dar geçitlerinin
birinden geçen ülkemizde; maalesef bir takım aydıncıklar, dernekler, vakıflar
sendikalar işbirlikçilerin kontrolüne girmiş durumdadır. Vatanseverlik, milli değerlere
sadakat, milli menfaatleri savunmak hakir görülür hale getirilmekte beynelminelcilik,
etnik ayrımcılık ve maddeci anlayışlar ön plana çıkarılmaktadır. İşte böylesine bir
ortamda Türk Eğitim-Sen mensupları tarihi bir görevi üstlenmiş, irfanına her zaman
güvendiğimiz insanımıza vasıflarını hatırlatmaya, uyandırmaya ve milli direnci canlandırmaya gayret göstermiştir.”

25

Ç.Ü. PROMOSYON SÖZLEŞMESİ MAHKEMELİK

A

dana 3 No’lu Şube Başkanlığı Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü’nün
bankayla yaptığı maaş promosyonu sözleşmesini yargıya taşıyor.
2009-2010-2011 yıllarını kapsayan sözleşmenin 2007/21 sayılı
Başbakanlık Genelgesi hükümlerine aykırı olarak yapıldığını ifade
eden Şube Başkanı Rıfat Çelik, itirazlarını Rektörlük makamına yazıyla
bildirdiklerini ve ayrıca da 08.01.2009 tarihinde de üniversitede beş
yüz kişinin katılımıyla düzenlenen basın açıklamasıyla itiraz ettikleri
hususları kamuoyuyla paylaştıklarını belirtti. Komisyon toplantısının ve
sözleşme imzalanması sürecinin ilgili genelge hükümleri doğrultusunda
yapılmadığına dikkat çeken Çelik sendika binasında düzenlediği basın
toplantısında şunları ifade etti: “Türk Eğitim-Sen olarak Komisyon yazılı
ve gündemli olarak toplantıya çağrılmadığından, protokol ihale şartnamesi
hazırlanmadan, tüm bankalara duyuru yapılmadan, bankalardan alınan
tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında komisyon yazılı gündem ile
toplanmadığından, sendika temsilcisi davet edilmeden, teklif veren
banka temsilcilerinin yokluğunda, kapalı zarf açık arttırma ihale usulü
uygulanmadığından, teknik şartnamenin hazırlanmaması sebebiyle ve
yeterli düzeyde ilan yapılmamış olması sebebiyle ve kapalı zarf açık
arttırma usulü uygulanmadığından ve en önemli unsur olan rekabet ortamı
oluşmadığından davalı üniversitenin maaş-banka promosyon sözleşmesi
için yapmış olduğu İHALENİN FESHİNİ TALEP EDİYORUZ. Bundan
dolayı Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi tarafından talebimiz olan ihale
sözleşmesinin iptali için 8. Ankara İş Mahkemesi 2009/55 sayılı muhabere
ile Adana İş Mahkemesinde İHALENİN FESHİ DAVASINI açmış
bulunmaktayız. Öte yandan Banka Promosyonları sürecinde üniversitede
KESK’e bağlı SES ve Eğitim-Sen temsilcileri üyelerin menfaati doğrultusunda yetkili olan Türk Eğitim-Sen’e destek
vermek yerine Türk Eğitim-Sen aleyhine yalan, iftira ve yanlış bilgiyle karalama kampanyasını yürütmüşler ve nemalanmaya
çalışmışlardır. Sendikamız hakkındaki iftira ve yalan beyanlarından dolayı bu sendikalar hakkında da 27.01.2009 tarih ve
9/4982 sayılı dilekçeyle ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA suç duyurusunda bulunduk.”

AFYONKARAHİSAR İL İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

T

ürk Eğitim-Sen Sandıklı ve Bolvadin bölge yöneticileri istişare toplantıları
Sandıklı’da 27.12.2008 Cumartesi günü, Bolvadin’de ise 28.12.2008 Pazar
günü yapıldı.
Toplantıya Afyonkarahisar Türk Eğitim-Sen Yönetim Kurulu ile Başmakçı-DazkırıDinar-Evciler-Hocalar-Kızılören ve Sandıklı yöneticilerinden oluşan yaklaşık
50 kişi katıldı. Bolvadin ilçesindeki toplantıya ise Bolvadin-Çay-Sultandağı ilçe
yöneticilerinden 30 kişi katıldı.
Toplantılarda sendikal sorunlar ve ülke sorunlarında görüş alışverişinde
bulunuldu.
Her katılımcının görüşlerini sınırsız bir şekilde aktardığı toplantıda ülkemizde
ortaya çıkan ekonomik, sosyal ve kültürel olayların endişe verici boyutlarda
geliştiği, Türk Eğitim-Sen olarak bu gelişmelerin dikkatle takip edildiği ve anında
tepki verildiği ve verilmeye devam edileceği vurgulandı.
Türk Eğitim-Sen’in gücünü iktidardan değil üyelerinden aldığı, dik duran sendika olduğu, sarı sendika olmadığı konusunda
da görüş birliğine varıldı.
Ayrıca sarı sendikacıların, yandaş ve yalaka sendikaların dikkatle izleneceği, yanlış davranışlarının deşifre edileceği ve
gereğinin hukuk içinde yapılacağı konusunda da görüş birliğine varıldı.
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AFYON’DA SOYKIRIM ANITI DİKİLECEK

T

ürk-Eğitim Sen Afyon şubesi tarafından, Ermeni Diasporasının emellerine
hizmet etmek için bir gurup sözde aydın tarafından internet üzerinden
başlatılan, “Ermenilerden Özür Diliyorum” adlı imza kampanyasına Türk
Milletinin tepkisini göstermek amacıyla başlatılan, “Ermenilerden Özür
Dilemiyoruz” kampanyasında bir günde toplanan 2 bin imza Belediye Başkanı
Abdullah Kaptan”a teslim edildi. Türk- Eğitim-Sen Şube Başkanı Erol Özsoy
başta olmak üzere çeşitli sendikalarının yöneticilerinin de hazır bulunduğu
teslim töreninde konuşan Erol Özsoy, topladıkları iki bin imzayı Belediye
Başkanı Abdullah Kaptan”a teslim ederken ilginç bir öneride bulundu.
Özsoy, “Saros uşaklarına, Diasporaya ve Avrupa Birliği uşaklarına tarihi ders
olması bakımından dünya kamuoyunu ilelebet aydınlatmak için Türk’ün kudretinin sembolleştiği Afyonkarahisar”da;
Fransa”nın Cezayir”e, Amerika”nın Kızılderililere ve zencilere, İsrail”in Filistinlilere ya da Ermenilerin Türklere
uyguladığı soykırımı yad eden muhteşem ve anlamlı bir anıtın en kısa zamanda Belediyemiz tarafından dikilmesini
talep ediyoruz” dedi. Özsoy”un bu talebini yerinde karşılayan Başkan Kaptan da konuyu Belediye Meclisi gündemine
getireceğini ve tüm soykırıma ve zulme uğrayan milletler anısına bir anıt dikilmesi için gerekli çalışmaları yapacağını
belirtti.

2

YARDIMCI HİZMETLER PERSONELİ
SORUNLARI TOPLANTISI YAPILDI

2 ocak 2009 Perşembe saat 19.00 da Divan Pastanesinde yardımcı
hizmetler sınıfı personelinin sorunları ve çözüm önerileri toplantısı
yapıldı. Tüm hizmetli, şoför, aşçı, kaloriferci, bekçi ve 4-C çalışanlarının
davet edildiği toplantıda dile getirilen sorunlar oluşturulan komisyon
tarafından rapor haline getirilerek Amasya Valiliği, İl Milli Eğitim
Müdürlüğü, Türk Eğitim Sen Genel Merkezi ve basın ile paylaşılacaktır.
Davet edildikleri halde toplantıya il milli eğitimden hiç bir yetkilinin
katılmaması hayret ve esefle karşılandı. Türk Eğitim Sen Amasya
Şubesince 3. kez düzenlenen toplantıya sendika yönetimi, avukat
Erdem İlkyazlı ve 100 civarında davetli katıldı. Yardımcı hizmetler
sınıfı personelinin sorunları ve bu sorunların çözümü için Türk Eğitim
Sen’in yaptığı çalışmaları içeren sunu izlendi. Daha sonra şube başkanı
Kamil Terzi ve Avukat Erdem İlkyazlı sorunlar ve çözüm yolları ile ilgili
konuşmalarını yaptılar. Davetlilerin yaşadıkları sıkıntılar dinlendi. Rapor
haline getirilerek yetkililere iletilmesi benimsendi.

BOZYAZI İLÇE TEMSİLCİLİĞİNCE BİRLİK
VE DAYANIŞMA YEMEĞİ DÜZENLENDİ

B

ozyazı İlçe Temsilciliği ve Bozyazı Belediyesi katkılarıyla 3 Ocak Cumartesi
akşamı Mamure otelde birlik ve dayanışma yemeği düzenlendi. Toplantıya
Mersin Şube Başkanı Tevabil Akıncı, Şube Mali Sekreteri Şefik Tor, Eğitim ve Sosyal
İşler Sekreteri Karani Sarıkaya, Disiplin Kurulu Başkanı Hasan Ali Üstünel, Anamur
İlçe Temsilcisi Harun Taşdemir, Aydıncık İlçe Temsilcisi Malik Ejder, Bozyazı ilçe
ve beldelerinde görev yapan eğitim çalışanları eşleriyle katılmışlardır. Emekli olan
üyelere plaket takdimi yapılmıştır. Bozyazı İlçe Temsilcisi İbrahim Akman, Aydıncık
İlçe Temsilcisi Malik Ejder, Şube başkanı Tevabil Akıncı ve Bozyazı Belediye
Başkanı Mehmet Ballı birer konuşma yapmışlardır.
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MERSİN ŞUBESİ İSTİŞARE TOPLANTISI
AYDINCIK’TA YAPILDI

T

ürk Eğitim-Sen Mersin 1 nolu Şubeye bağlı ilçe temsilcileri, yönetimi
ve şube yönetim kurulunun katıldığı iştişare ve fikir yürütme toplantısı
3 Ocak Cumartesi günü Aydıncık ilçesi öğretmenevinde yapıldı. Toplantıya
şube başkanı Tevabil Akıncı, Şube sekreteri İbrahim Bulut, Şube mali
sekreteri Şefik Tor, Şube Teşkilat Sekreteri Ahmet Gani Konak, Şube
Mevzuat Sekreteri İbrahim Bekler, Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Karani
Sarıkaya, Basın ve Dış ilişkiler sekreteri Kerim Kanal, Disiplin Kurulu
Başkanı Hasan Ali Üstünel, Bayanlar Komisyonu başkanı Hale Üstünel
de katıldılar. Yenilen öğle yemeğinin ardından Mali Sekreter Şefik Tor’un
sunuculuğunu yaptığı toplantıda ilk olarak İlçe Temsilcisi Malik Ejder bir
şiir ve konuşmayla söz aldı. Daha sonra Şube Başkanı Tevabil Akıncı bir
konuşma yaptı. İsteyen ilçe temsilcilerne ve diğer katılımcılara söz verildi. Şube Mevzuat Sekreterliğince hazırlanan
anketteki soruların cevaplandırılmasının ardından Şube Sekreteri İbrahim Bulut konuştu. Son olarak Şube Başkanı Tevabil
Akıncı söz alarak toplantıyı iyi dileklerle bitirdi.

SAMSUN 2 NO’LU ŞUBE İSRAİL’İ KINADI

0

9.01.2008 Cuma günü saat: 14:30’da Atatürk İş Merkezi önünde
Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Hasan BUDAK ve üyeleri bir
araya gelerek İsrail’i kınadı. Şube Başkanı Hasan BUDAK yaptığı
konuşmasında İsrail’in insanlık dışı saldırılarını kınayarak; “Türkiye
Kamu-Sen camiası olarak, yüzlerce masum insanın canına kıyan
katil İsrail’i ve yerli işbirlikçilerini kınıyor; tüm dünya devletlerini,
özellikle Birleşmiş Milletler teşkilatını, bir an önce İsrail’e karşı
harekete geçmeye davet ediyoruz.”
Türkiye ve İslam ülkeleri bu kınamanın yanında harekete geçmelidir.
İsrail ile olan ticari, askeri, sivil her türlü ilişkiler askıya alınmalıdır.
TBMM’de Türkiye-İsrail Dostluk Grubu üyelerinin yarısı, üyelikten
ayrılmıştır. Bununla yetinmemeli, dostluk grubu feshedilmelidir.
İsrail Büyükelçimiz geri çekilmeli ve İsrail ile yapılan bütün
anlaşmalar iptal edilmelidir. Bu vahşet bir an önce son bulmalıdır”

TÜRK EĞİTİM-SEN
ANTALYA 2 NO’LU ŞUBE’DEN AŞURE İKRAMI

A

ntalya 2 No’lu Şube Başkanlığı tarafından 4.Geleneksel Aşure Etkinliği
düzenlendi. Genel Başkan İsmail Koncuk, Antalya Milletvekili Mehmet
Günal, siyasiler ve daire amirlerinin de katıldığı etkinlikte yaklaşık 700 kişiye
aşure ikram edildi. Şube Başkanı Fethi Kurt’un açış konuşmasıyla başlayan
etkinlik aşurelerin ikramı ve dua ile devam etti. Genel Başkan İsmail Koncuk
etkinlikten dolayı şube yönetimine teşekkür etti ve güncel gelişmeleri
değerlendirdi. Ayrıca Sendikal çalışmalara ivme kazandırmak için Türkiye
genelinde düzenledikleri İlçe Temsilcileri, Kadın Komisyonları ve Bölge İstişare
Toplantılara değindi ve Türk Eğitim-Sen’in Türkiye’nin sigortası olduğunu
belirtti.
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MUŞ’TA GÖREV DEĞİŞİMİ

M

uş İl Temsilciliği’nde yaklaşık 1.5 yıldır başkanlık görevini devam ettiren İl
Temsilcisi Sayın Mehmet YOKUŞ, 05.01.2008 tarihi itibariyle görevini Niyazi
AKSOY’a devretmiştir. 07.01.2008 tarihinde İl Temsilciliği Bürosunda eski ve yeni
yönetim kurulu ile sendika üyelerinin katılımıyla düzenlenen devir teslim töreninde
konuşma yapan YOKUŞ özetle şunları söyledi:
“1.5 yıllık başkanlık dönemimde bizlerden desteklerini esirgemeyen, omuz omuza
verdiğimiz bu hak arama mücadelesinde her zaman yanımızda hissettiğimiz,
varlıklarıyla güven duyduğumuz değerli üyelerimize ve onların şahsında tüm eğitim
camiası çalışanlarına çok teşekkür ediyorum.
Muş ilimizde gerek eğitim çalışanlarının sorunlarına çözüm üretme anlamında,
gerekse ilimiz eğitim-öğretimine katkı sunma anlamında bir çok çalışmalar yaptık. Gerektiğinde alkışlamasını bildik,
gerektiğinde ise yapılan usulsüzlük ve haksızlıklar karşısında Hz Ömer adaletiyle ezilmeden, eğilmeden hep dimdik
durmasını da bildik.
Başkanlık makamı bizler için bir bayrak yarışıdır. Bizlerin buraya kadar getirdiği bu bayrağı yeni başkanımız ve yeni
yönetim kurulumuz daha da ileriye taşıyacaklardır. Kimsenin bundan bir şüphesi olmasın. Biz aynı duruşumuzla, aynı
onurlu ve kararlı mücadelemizle her zaman burada olacağız.”

STRATEJİ GELİŞTİRME TOPLANTILARIMIZIN ALTINCISI
KONYA’DA YAPILDI

K

onya’da toplantı ve eylem aynı gün yapıldı.

Genel Merkezimiz tarafından planlanan, 12
bölgeyle Türkiye’deki bütün şubelerimizi kapsayan
Strateji Geliştirme Bölge Toplantılarımızın altıncısı
Konya’da 10.01.2009 günü gerçekleştirildi. Konya’da
aynı gün, Filistin konusunda kitlesel basın açıklaması
da yapıldı, İsrail telin edildi.
Toplantıya Genel Sekreterimiz Genel Teşkilatlandırma
Sekreterimiz Mustafa Kızıklı ve Genel Toplu Görüşme ve
Mevzuat Sekreterimiz Musa Akkaş’ın yanı sıra Konya-1,
Konya-2, Konya-3, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir,
Kayseri-1, Kayseri-2, Kırşehir sendika yöneticilerimiz
ve Kadın Komisyonu üyelerimiz katıldı.
Konya Şube Başkanımız Tanfer Ata’nın açılış
konuşmasıyla başlayan toplantıda Genel Toplu Görüşme
ve Mevzuat Sekreterimiz Musa Akkaş konuşma yaptıktan
sonra, toplantının yönetimini Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Mustafa Kızıklı devam ettirdi.
İstatistiklerin değerlendirilmesi, eğitim faaliyeti, beyin fırtınası ve çeşitli sunumların izlenmesi şeklinde geçen toplantıda
bütün sendika yöneticilerimiz fikirlerini belirttiler, avantajlar ve dezavantajlar belirlendi, önümüzdeki süreçte yapılacak
çalışmalar ve stratejiler tespit edildi, kararlar alındı.
Tam gün süren toplantı sonunda, yapılacak çalışmalarla önümüzdeki süreçte bölgedeki üye sayımızın en az %25 oranında
artırılacağı konusunda görüş birliğine varıldı.
Toplantı günü öğle arasında Konya Şubelerimizin organize ettiği kitlesel basın açıklaması eylemi de gerçekleştirildi.
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ÜYEMİZ GALİP SEÇKİN’İN ULUSLAR ARASI BAŞARISI

Ç

ukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi ve sendikamız
üyesi Doç. Dr. Galip SEÇKİN, uluslar arası bilimsel
prestije sahip “Benjamin Baker” Mühendislik Bilim
Ödülü’nün 2008 yılındaki sahibi oldu. Nehir taşkınları ve
sel felaketlerinin önlenmesi için gerekli yöntemler üzerine
ABD başta olmak üzere bir çok ülkede yöntem geliştirme
çalışmaları yapılmaktadır. Ç.Ü. Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Galip Seçkin, Erciyes Üniversitesi’nden Prof.Dr. Tefaruk
Haktanır ve Birmingham Üniversitesi’nden Prof. Dr. Donald
W. Knight ile birlikte 1998 yılından beri Amerikalıların
yöntemlerine alternatif olacak bir yöntem geliştirmeye
çalışmışlar ve bunu da başarmışlardır. Geliştirilen bu
yöntem İngiltere’nni saygın bilimsel dergilerinden “Water
Management” ta makale olarak da yayınlanmıştır.
İşte bu bilimsel başarısından dolayı Galip Seçkin’e sendika
binasında düzenlenen bir törenle Genel Başkan İsmail Koncuk tarafında bir şilt takdim edilmiştir.
Sayın Seçkin’i tebrik ediyor, başarılı bilimsel çalışmalarının devamını temenni ediyoruz.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ’NE TEŞEKKÜR ZİYARETİ

T

ürk Eğitim-Sen Kütahya Şubesi Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Rafet KELEŞ ve Üniversite Temsilcisi Ahmet MANAV KPSS/2008
sınavında dereceye giren bölümlere tebrik ve teşekkür ziyaretlerinde bulundu.
KPSS/2008 sınavında Bölümler bazında açıklanan sonuçlarda Dumlupınar
Üniversitesi’nde dört bölüm üniversiteler arasında Türkiye birincisi, iki bölüm
Türkiye ikincisi oldu. Genelde 19 bölüm KPSS/2008 sınavında üniversiteler
arasında ilk 20 dereceye girdi. Türk Eğitim-Sen Kütahya Şubesi Eğitim ve
Sosyal İşler Sekreteri Rafet KELEŞ, Bölüm Başkanlarına yaptığı ziyarette
“bu dereceler Dumlupınar Üniversitesi adına gurur verici bir olaydır. Yüzün
üzerinde kamu ve özel üniversite arasında ilk yirminin içinde bulunmak ve
birinci gelmek şeref verici bir mutluluktur. Bizlere bunu sağlayan, bu gururu yaşatan tüm eğitim çalışanı arkadaşlarımıza
canı gönülden teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.

SENDİKAL EYLEMLERE KATILANLARA CEZA VERİLEMEZ

S

endikamız internet sitesinde 14.03.2008 tarihinde Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısının
geri çekilmesi amacıyla iş yavaşlatma eylemi yapılması
duyurusunda bulunmuştuk. Ülke genelinde üyelerimiz bu
duyuruya binaen iş yavaşlatma eylemi gerçekleştirmişlerdir.
Ancak, Anayasal hak olan “sendika kurma , sendikalara özgürce
üye olabilme, eylem ve etkinliklerine katılabilme” kavramları
bazı kurum yöneticilerince iyi algılanmadığı,demokrasi

kültürünün tam anlamıyla yerleşmediği yerlerde,eylemlere
katılan üyelerimiz hakkında idari soruşturmalar yapılarak
cezalar verilmiştir. Eyleme katılan üyemizden birine daha
“kınama” cezası verilmiştir. Neyse ki itirazlarımız sonuç vermiş
ve verilen ceza kaldırılmıştır. Daha demokratik bir toplum
olabilmek adına, bundan sonra sendikal eylemlere katılmanın
suç teşkil etmediğinin öğrenilmesi en büyük temennimizdir.
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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)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)

Adana-1 Nolu Şube üyelerinden Esin
NAZLICAN’ın çocuğu olmuştur.
Adana-1 Nolu Şube üyelerinden Selçuk
VAHAPOĞLU’nun çocuğu olmuştur.
Adana-2 Nolu Şube üyelerinden Osman
DEMİRKOL’un çocuğu olmuştur.
Adana-2 Nolu Şube üyelerinden D.Mehmet
DAL’ın çocuğu olmuştur.
Adana-2 Nolu Şube üyelerinden Mustafa
ALTINSOY’un çocuğu olmuştur.
Adana-2 Nolu Şube üyelerinden Necmettin
DEMİRHAN’ın çocuğu olmuştur.
Adana-2 Nolu Şube üyelerinden Ebubekir
GÜRLEKOĞLU’nun çocuğu olmuştur.
Afyon Şube üyelerinden Nezire Kaynak
PAKSOY’un çocuğu olmuştur.
Ankara-1 Nolu Şube üyelerinden Dursun
GÜVEN’in çocuğu olmuştur.
Ankara-1 Nolu Şube üyelerinden Mehmet
DUMAN’ın çocuğu olmuştur
Antalya-2 Nolu Şube üyelerinden Tülay
BADEM’in çocuğu olmuştur.
Antalya-2 Nolu Şube üyelerinden AtillaBelkıs ERGÜN’ün çocuğu olmuştur.
Antalay-2 Nolu Şube üyelerinden Sedat
ÖZDEMİR’in çocuğu olmuştur.
Amasya Şube üyelerinden Hasan-Cemile
ÇARPAR’ın çocuğu olmuştur.
Bursa-1 Nolu Şube üyelerinden Şeref
KORKMAN’ın çocuğu olmuştur.
Bursa-1 Nolu Şube üyelerinden Yücel
İÇÖZ’ün çocuğu olmuştur.
Bursa-2 Nolu Şube üyelerinden Deniz
Ertuğrul ÖZKAYA’nın çocuğu olmuştur.
Bursa-2 Nolu Şube üyelerinden Raci
MEYDAN’ın çocuğu olmuştur.
Bursa-2 Nolu Şube üyelerinden Hasan
TANRIVERDİ’nin çocuğu olmuştur.
Bursa-2 Nolu Şube üyelerinden Metin
DEMİRALAY’ın çocuğu olmuştur.
Çankırı Şube üyelerinden Özgür AKAR’ın
çocuğu olmuştur.
Çankırı Şube üyelerinden Halil SARI’nın
çocuğu olmuştur.
Çankırı
Şube
üyelerinden
Bekir
YAMANDAĞ’ın çocuğu olmuştur.
Düzce Şube üyelerinden Ahmet AYDIN’ın
çocuğu olmuştur.
Erzurum-1 Nolu Şube Pasinler İlçe
Temsilcisi Mustafa ÖZKAN’ın çocuğu
olmuştur.
Hatay-1 Nolu Şube üyelerinden Vecihe
TURAN’ın çocuğu olmuştur.
İzmir-1 Nolu Şube üyelerinden Nural
TIRAŞ’ın çocuğu olmuştur.
İzmir-1 Nolu Şube üyelerinden H.Güven
OTER’in çocuğu olmuştur.
Karabük
Şube
üyelerinden
fatih
ERDOĞAN’ın çocuğu olmuştur.
Karabük Şube üyelerinden Murat
UYSAL’ın çocuğu olmuştur.
Karabük Şube üyelerinden Haydar
KAYA’nın çocuğu olmuştur.

32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)

Karabük Şube üyelerinden Uğur ATAN’ın
çocuğu olmuştur.
Karabük Şube üyelerinden Hasan-Nalan
ATILKAN’ın çocuğu olmuştur.
Karabük Şube üyelerinden Ahmet
ÇETİNKAYA’nın çocuğu olmuştur.
Karaman Şube üyelerinden Hasan Ali
ÖRÜM’ün çocuğu olmuştur.
Karaman Şube üyelerinden Mehmet
PİŞKİN’in çocuğu olmuştur.
Karaman Şube üyelerinden Vedat-Yasemin
DOĞAN’ın çocuğu olmuştur.
Karaman Şube üyelerinden Veysel
POLAT’ın çocuğu olmuştur.
Karaman Şube üyelerinden Ali SAK’ın
çocuğu olmuştur.
Kastamonu Şube üyelerinden Ali İhsanAysel GÜVEN’in çocuğu olmuştur.
Kastamonu Şube üyelerinden NecmettinSeyhan ÖZTÜRK’ün çocuğu olmuştur.
Kastamonu Şube üyelerinden Türker
ASLAN’ın çocuğu olmuştur.
Kastamonu Şube üyelerinden MehmetMualla MADEN’in çocuğu olmuştur.
Kastamonu Şube üyelerinden Aygül
ÖZTÜRK’ün çocuğu olmuştur.
Kastamonu Şube üyelerinden Yaşar
SÖNMEZ’in çocuğu olmuştur.
Kastamonu Şube üyelerinden Cemil
Gökhan ÜNAL’ın çocuğu olmuştur.
Kastamonu Şube üyelerinden YaseminMehmet AKYER’in çocuğu olmuştur.
Kayseri-2 Nolu Şube üyelerinden Ünsal
BAYRAK’ın çocuğu olmuştur.
Konya-1 Nolu Şube üyelerinden Esin
YEKELER’in çocuğu olmuştur.
Konya-1 Nolu Şube üyelerinden Deniz
KOÇAK’ın çocuğu olmuştur.
Konya-1 Nolu Şube üyelerinden Nebi
BALKAN’ın çocuğu olmuştur.
Konya-1 Nolu Şube üyelerinden Mustafa
TUNÇ’un çocuğu olmuştur.
Konya-1 Nolu Şube üyelerinden Hanife
ÖZTAŞ’ın çocuğu olmuştur.
Konya-1 Nolu Şube üyelerinden Muzaffer
ÖZTAŞ’ın çocuğu olmuştur.
Konya-1 Nolu Şube üyelerinden Hüseyin
ÖZVERİ’nin çocuğu olmuştur.
Kütahya
Şube
üyelerinden Tülay
KARADENİZ’in çocuğu olmuştur.

57)

Kütahya Şube üyelerinden
VURAL’ın çocuğu olmuştur.

İbrahim

58)

Nevşehir Şube üyelerinden AyşeAbdülkadir ÖZKAN’ın çocuğu olmuştur.

59)

Ordu
Şube
üyelerinden
Hüseyin
KANBUR’un çocuğu olmuştur.

60)

Sinop
Şube
üyelerinden
BAĞÇECİ’nin çocuğu olmuştur.

61)

Sinop Şube üyelerinden Hasan ÇIRACI’nın
çocuğu olmuştur.

62)

Sinop Şube üyelerinden Hicran-Selçuk
SAKAOĞLU’nun çocuğu olmuştur.

Ayfer

63)

Sinop Şube üyelerinden İsa GÜL’ün
çocuğu olmuştur.

64)

Sinop Şube üyelerinden Serpil Hakan
ALTUNSOY’un çocuğu olmuştur.

65)

Trabzon Şube üyelerinden Fatma Gonca
BİŞKİN’in çocuğu olmuştur.

66)

Trabzon Şube üyelerinden Handanhamza Ümit ÇİLİNGİR’in çocuğu
olmuştur.

67)

Trabzon Şube üyelerinden
ŞAHİN’in çocuğu olmuştur.

Banu

68)

Yozgat Şube üyelerinden
DURNA’nın çocuğu olmuştur.

Murat

69)

Yozgat Şube üyelerinden Kürşat Kaan
YİĞİTBAŞ’ın çocuğu olmuştur.

70)

Kırıkkale Şubesi Üyelerinden Ercan
ERDOĞAN’ın bir oğlu olmuştur.

71)

Kırıkkale Şubesi Üyelerinden Murat
AKTEPE’nin bir kızı olmuştur.

72)

Kırıkkale Şubesi Üyelerinden Melike
ARSLAN’ın oğlu olmuştur.

73)

Kırıkkale Şubesi Üyelerinden Ahmet
ÖNAL’ın oğlu olmuştur.

74)

Tokat Şubesi üyelerinden Uğur VANLI
ve eşi Ümmühan VANLI’nın bir kız
çocukları dünyaya gelmiştir.

EVLENENLER
1) Antalya-2 Nolu Şube üyelerinden
Emine ÖZTÜRK evlenmiştir.
2) Bursa-1 Nolu Şube üyelerinden
Muazzez ALTIN evlenmiştir.
3) Karaman Şube üyelerinden
Muhsin YENEN evlenmiştir.
4) Kocaeli-1 Nolu Şube üyelerinden
Ali
Rıza
GÜNER-Şeyma
GÜNER evlenmiştir.
5) Kocaeli-1 Nolu Şube üyelerinden
İlhan AKSAKALLI’nın oğlu
evlenmiştir.

SÜNNET
1) Batman İl Temsilciliği üyelerinden
Mehmet KÖROĞLU’nun çocuğu
sünnet olmuştur.
2) Bursa-1 Nolu Şube üyelerinden
Birgül ÇELİK’in çocuğu sünnet
olmuştur.
3) İzmir-3 Nolu Şube üyelerinden
Levent ŞEN’in çocuğu sünnet
olmuştur.
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VEFATLAR

KARADUMAN’ın
etmiştir.

kayınpederi

vefat

KURTULMUŞ’un

kayınpederi

vefat

etmiştir.

1-

Adana-1 Nolu Şube üyelerinden Dede
AÇIKGÖZ’ün eniştesi vefat etmiştir.

29- Hatay-1 Nolu Şube üyelerinden Osman
BİLGİN’in annesi vefat etmiştir.

56- Konya-1 Nolu Şube üyelerinden Salih

2-

Adana-1
Ramazan
etmiştir.

30- Karaman Şube üyelerinden
AYDENK’in mcası vefat etmiştir.

57- Konya-1 Nolu Şube üyelerinden Muzaffer

3-

Adana-1 Nolu Şube üyelerinden Bekir
CİNKARA’nın annesi vefat etmiştir.

4-

Nolu Şube üyelerinden
ŞAVİN’in kardeşi vefat

Adana-1 Nolu Şube üyelerinden Murat
SOLMAZ’ın kayınbabası vefat etmiştir.

5-

Adana-1 Nolu Şube üyelerinden Nursen
DOLMUŞ’un abisi vefat etmiştir.

6-

Adana-2 Nolu Şube üyelerinden Ahmet
OĞULTEKİN’in babası vefat etmiştir.

7-

Adana-2 Nolu Şube üyelerinden Nurten
ELKIRAN’ın babası vefat etmiştir.

8-

Adana-2 Nolu Şube üyelerinden Mahmut
ÖĞ’ün dayısı vefat etmiştir.

9-

Afyon Şube üyelerinden Mehmet
İNKAYA’nın annesi vefat etmiştir.

10- Amasya Şube üyelerinden Osman
PEKGÖZ’ün annesi vefat etmiştir.

Hasan

31- Karaman Şube üyelerinden Sümeyye
YILMAZ’ın ablası vefat etmiştir.
32- Karaman Şube üyelerinden Hüseyin
YILMAZ’ın baldızı vefat etmiştir.
33- Karaman Şube üyelerinden Hakan
YÜKSEL’in kayınbabası vefat etmiştir.

ÇALIŞKAN’ın babası vefat etmiştir.
ÇALMAZ’ın kayınpederi vefat etmiştir.
58- Konya-1 Nolu Şube üyelerinden Rıfkı
EKENLER’in kayınbiraderi vefat etmiştir.
59- Kütahya Şube üyelerinden Temel-Sakibe
ÜSTÜNEL’in dedesi vefat etmiştir.

34- Karaman Şube üyelerinden Muhsin
YENEN’in kız kardeşi vefat etmiştir.

60- Kütahya

35- Karaman Şube üyelerinden Şaban
ULUSOY’un dedesi vefat etmiştir.

61- Kütahya

36- Kastamonu Şube üyelerinden Hüseyin
KAYKANACI vefat etmiştir.

62- Nevşehir

37- Kastamonu Şube üyelerinden
KELEŞ vefat etmiştir.

63- Ordu Şube üyelerinden Ender BAŞTÜRK

Vildan

38- İzmir-1 Nolu Şube üyelerinden Aynur
SARAÇ’ın babası vefat etmiştir.

Şube

üyelerinden

Ender

AYDOĞMUŞ’un babası vefat etmiştir.
Şube

üyelerinden

Seydi

ÇELİKTAŞ’ın annesi vefat etmiştir.
Şube

üyelerinden

Mustafa

EKİM’in annesi vefat etmiştir.
vefat etmiştir.
64- Sinop Şube üyelerinden Aydın EKİCİ’nin

11- Amasya Şube üyelerinden Cengiz
USLU’nun annesi vefat etmiştir.

39- İzmir-3
Nolu
Şube
üyelerinden
Melek ALTINIŞIK’ın babası, Bülent
ALTINIŞIK’ın kayınpederi vefat etmiştir.

12- Amasya Şube üyelerinden Mahmut
ÖNEL’in annesi vefat etmiştir.

40- İzmir-3 Nolu Şube üyelerinden Zafer
ARAZ’ın babası vefat etmiştir.

13- Amasya Şube üyelerinden Vahit BAŞ’ın
teyzesinin kızı vefat etmiştir.

41- İzmir-3 Nolu Şube üyelerinden Şehnaz
TERZİ’nin babası vefat etmiştir.

14- Ankara-1 Nolu Şube üyelerinden Ali
Fuat ERDEM’in babası vefat etmiştir.

42- İzmir-3 Nolu Şube üyelerinden Ömer
GÖLPINAR’ın babası vefat etmiştir.

67- Sinop

15- Ankara-1 Nolu Şube üyelerinden Remzi
ARACIGİL vefat etmiştir.

43- İzmir-3 Nolu Şube üyelerinden Osman
BÜLBÜL’ün babası vefat etmiştir.

68- Sinop Şube üyelerinden Metin ŞİMŞEK’in

16- Ankara-1 Nolu Şube üyelerinden Şakir
GÜRELİ’nin annesi vefat etmiştir.

44- Kayseri-2 Nolu Şube üyelerinden Bülent
ÇOPUROĞLU’nun babası vefat etmiştir.

69- Sinop Şube Yönetim Kurulu üyemiz

17- Ankara-2 Nolu Şube üyelerinden Ümit
DOĞAN’ın yeğeni vefat etmiştir.

45- Kayseri-2 Nolu Şube üyelerinden Mehmet
YİĞİT’in babası vefat etmiştir.

DEMİRCİ’nin dedeleri vefat etmiştir.

18- Ankara-2 Nolu Şube üyelerinden Mehmet
AKTAŞ’ın ocuğu vefat etmiştir.

46- Kayseri-2 Nolu Şube üyelerinden Mustafa
BAYRAKTAR’ın dayısının oğlu vefat
etmiştir.

19- Ankara-2 Nolu Şube üyelerinden Salih
ÖZDEMİR’in amcasının oğlu vefat
etmiştir.
20- Antalya-2 Nolu Şube üyelerinden Emin
TUNA’nın babası vefat etmiştir.
21- Bursa-1 Nolu Şube üyelerinden Nejdet
SEYMEN’in babası vefat etmiştir.
22- Bursa-1 Nolu Şube üyelerinden YamanSemra-Gürsel BUDAK’ın babası vefat
etmiştir.

47- Kocaeli 1 Nolu Şube Üst Kurul Delegesi
Bahtiyar YÜKSEL’in amcası vefat
etmiştir.
48- Kocaeli-1 Nolu Şube Teşkilatlandırma
Sekreteri Yaşar ŞANLI’nın babaannesi
vefat etmiştir.
49- Kocaeli-1 Nolu Şube üyelerinden Münir
KARAMAN’ın annesi vefat etmiştir.

yengesi vefat etmiştir.
65- Sinop Şube üyelerinden Aydın ÖZTÜRK’ün
çocuğu vefat etmiştir.
66- Sinop Şube üyelerinden Hamza YAŞAR’ın
amcası vefat etmiştir.
Şube

üyelerinden

Satılmış

KARAKUŞ’un babası vefat etmiştir.
babaannesi vefat etmiştir.
Coşkun DEMİRCİ ve ağabeyi Sezgin
70- Sinop Şube üyelerinden Yusuf Kenan
TUĞLU’nun annesi vefat etmiştir.
71- Sinop Şube üyelerinden Zafer ACAR’ın
babası vefat etmiştir.
72- Yozgat

Şube

üyelerinden

Ahmet

EĞİLMEZ’in babası vefat etmiştir.
73- Kırıkkale Şubesi Üyelerinden Cantürk
ATAY’ın kayınbiraderi vefat etmiştir.
74- Kırıkkale Şubesi Avukatı

Gökhan

COŞKUN’un kayınbiraderi vefat etmiştir.

23- Bursa-2 Nolu Şube üyelerinden Osman
YARAR’ın annesi vefat etmiştir.

50- Kocaeli-1 Nolu Şube üyelerinden KürşatÖgetay BAL’ın amcası,Nafiz BAL’ın
kardeşi vefat etmiştir.

75- Kırıkkale Şubesi Üyelerinden M.Kemal

24- Bursa-2 Nolu Şube üyelerinden Fatih
DEDE’nin babası vefat etmiştir.

51- Kocaeli-1 Nolu Şube üyelerinden Murat
TEKİNALP’in babaannesi vefat etmiştir.

76- Kırıkkale Şubesi emekli üyelerinden Şadi

25- Çankırı Şube üyelerinden
AKPINAR’ın
kayınvalidesi
etmiştir.

Şükrü
vefat

52- Kocaeli-1 Nolu Şube üyelerinden Ruşen
KURTULMUŞ’un
kayınpederi
vefat
etmiştir.

77- Kırıkkale

26- Çankırı Şube üyelerinden Selim OTAŞ’ın
babası vefat etmiştir.

53- Kocaeli-1 Nolu Şube üyelerinden Mustafa
YILDIRIM’ın annesi vefat etmiştir.

78- Kırıkkale

27- Çankırı Şube üyelerinden Erhan KOÇ’un
babası vefat etmiştir.

54- Kocaeli-1 Nolu Şube üyelerinden Tamer
BOZKIR’ın babası vefat etmiştir.

79- Kırıkkale

28- Çankırı

55- Kocaeli-1 Nolu Şube üyelerinden Ruşen

Şube

üyelerinden

Mehmet

ÜREN’in kayınvalidesi vefat etmiştir.
EROL’un babası vefat etmiştir.
Şubesi

Üyelerinden

Halis

SEVİNDİR vefat etmiştir.
Şubesi

Üyelerinden

Ersen

KURTULUŞ’un ağabeyi vefat etmiştir.
Şubesi

Üyelerinden

ÇAĞLAR’ın annesi vefat etmiştir.

Aziz

BİR OLALIM, İRİ OLALIM, DİRİ OLALIM.
Hacı Bektaş-ı Veli

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
MADDE 3. – Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez
bir bütündür. Dili Türkçe’dir.
Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al
bayraktır.
Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.
Başkenti Ankara’dır.

Türkiye’nin Sendikası

www.turkegitimsen.org.tr

