Ahlaksız baskılara, yıldırma ve sindirme girişimlerine;
yalan, iftira ve dedikodulara rağmen;
EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMETLERİ KOLU’NDA BU SENE DE

YETKİ TÜRK EĞİTİM-SEN’DE
TÜRK EĞİTİM-SEN:155.430

EĞİTİM-SEN:111.084

EĞİTİM BİR-SEN:142.212

Yalakalık yapmadık, güce tapmadık,
Siyasi erke taşeronluk yapmadık,
Hükümetin gücünü, çalışanlara karşı tehdit ve şantaj silahı olarak kullanmadık,
Sarı sendikacılığa hiçbir zaman geçit vermedik,
Eğitim çalışanlarının gücünü iktidara payanda kılmadık,
Keyfi, hukuksuz ve yandaş kayırmacı uygulamaları asla
görmezden gelmedik,
Eğitim çalışanlarının hakları doğrultusunda; her zeminde
demokratik tepkimizi ortaya koymaktan çekinmedik,
Menfaatimizin değil ilkelerimizin doğrultusunda duruş
sergiledik; güzel ülkemizin istisnasız her köşesinde aynı
duruşu mertçe ortaya koyduk,
Türk Eğitim-Sen mensubu olduğumuzu göğsümüzü gere
gere her zaman gururla haykırdık,
Ve bu onurlu duruşumuzla bu sene de hizmet kolumuzda
yetkili sendika olduk.
Üye olarak bize güç veren eğitim çalışanlarına; sendikamızın başarısı için emek sarfeden teşkilatımızın
her kademesindeki yöneticilerine teşekkür ediyoruz.

EĞİTİM ÇALIŞANLARI;
Yandaş kayırmacılığa,
keyfi uygulamalara, sarı sendikacılığa,
iş barışının ve huzurun bozulmasına,
bölücü ve ayrıştırıcı anlayışların
zemin bulmasına
YİNE DUR DEDİ !
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YETKİ YİNE SAHİBİNİN

İsmail KONCUK
Genel Başkan

Yetkili sendika yeniden belirlendi.
Adres, yine Türk Eğitim Sen. Tüm kurumlarda 155 bin üye yapan Türk Eğitim
Sen her şeye rağmen, bütün kirli oyunları bertaraf ederek yine yetkili sendika. Bu sonucu daha önceki yazılarımda
da dile getirmiştim. Bu sonucu bilmek
bir kehanet değil, elbette, sadece Türk
Eğitim Sen’in sağlam teşkilat yapısını
bilmek ve güvenmekten ibaret. “Türkiyenin sendikası “ parolası ile yola çıkan
bir sendikanın bu ülkede takdir edilmesi, desteklenmesinden daha tabii bir durum olamaz.
Türk Eğitim Sen ülkemizin ve eğitim çalışanlarının ihtiyacı olan anlayışı
ve stratejiyi oluşturabilen tek sendika.
Haksızlık karşısında susmayan, doğruları söyleyen, ülkemizin ihtiyacı olan
milli birlik ve bütünlüğümüzü, vatanın
bölünmezliğini her fırsatta dile getiren
ve önemseyen tek eğitim sendikası.
Üye yapmak için, Diyarbakır’da başka,
Yozgat’ta başka bir dil kullanmayan,
andımız değiştirilsin diyecek kadar aymazlaşarak üye yapmayı, Türk Milletine ihanete tercih etmeyen bir sendikal
anlayışın en büyük temsilcisi.
Türk Eğitim Sen’in küçülmeden
büyümeye talip olduğunu her fırsatta
söyledik. Bize inanan bize güvenen kitleleri satmayacağımıza, önemseyeceğimize söz verdik. Bu sözümüzü yerine
getirmek için, hiç kimseden korkmadan, makam ve mevki kaygısı gütmeden mücadele ettik.
Önümüzdeki süreçte daha da büyüyeceğiz. Bu büyümenin önüne geçebilecek tek bir güç yoktur. Bizim asla
kimseyi kandırmak, yalan söylemek
gibi bir anlayışımız olmadı. Kimseye

makam vaad etmedik. Kimseye yetkiyi
aldık diye yalan söylemedik. Yetkiliyiz
dedik ve yetkiyi aldık. Peki, aylardır,
yetkiyi aldık diye tüm eğitim çalışanları ile beraber, kendi teşkilat yöneticilerini kandıranlar hangi yüzle insanların
karşısına çıkacaklar? Eğitim çalışanları
üzerinde uyguladıkları baskı, sindirme
politikası ile üye yapmaya çalışanlar,
onlara verdikleri sözleri tutmayanlar,
her türlü gayri ahlaki metodu ortaya koyanlar şimdi, ne diye insanların karşısına çıkacaklar, kendi yöneticilerine bu
başarısızlığın hesabını nasıl verecekler?
Başarısızlıklarına hangi mazereti üretecekler?
Değerli eğitim çalışanları, bir sendikanın yetkili olup olmadığı o kadar
önemli değildir. Yetkiniz olmaz, ama,
çıkar, adam gibi mücadele edersiniz.
Üyelerinizin taleplerini yetkiniz olmasa da, dile getirmeye çalışır, yetkili olmak için bir sendikaya düşen her türlü
gayreti ortaya koyarsınız. Bunlar normaldir, ama, normal olmayan, yetkiyi
almak için takip ettiğiniz yolun gayri
ahlaki olmasıdır. Yetkiyi almak için ahlaksızlığı meşru görmenizdir. Böylesine bir yol ve üslupla yetkili olmanın da
bir anlamı yoktur.
Hamd olsun, ahlak içerisinde kalarak, kimseyi aldatmadan, yalan söylemeden, iktidarlara yağdanlık yapmadan yetkili olduk. Kimseye mahçup
olmadık, üyelerimizi utandırmadık ve
bu şekilde, olumsuzluğu, olumluya
çevirerek, zorlukları bir bir altederek
yetkili olmayı başardık. Farkındayız,
çok kişiyi üzdük. Bir takım insanları
üzdüğümüz için özür dileyecek değiliz,
ama onlar için iyi bir örnek olduğumuzu düşünüyorum. En yakın sendikaya
toplamda 10 binden fazla fark atmamız,
bu teşkilatın ne derece güçlü olduğunu
bir kez daha göstermiştir. Bu anlamda,
Türk Eğitim Sen teşkilat yöneticileri
ve üyeleri her türlü takdiri ve övgüyü
hak etmektedir. Türk Eğitim Sen’in bu
kadar yanlış içerisinde, doğruyu sırtlayarak nasıl başarılı olduğu bir tez konusudur ve sendikacılık tarihi bakımından
incelenmeye değerdir.
Yetkili kalabilmemizi hazmedemeyenler, çıldıranlar olacaktır. Bu başarıyı
eyip bükmeye çalışanlar olacaktır. O

kadar olur. “Bir yiğidin ardından kırk it
ürümezse o yiğide yiğit denmez.” demiş
atalar. Türk Eğitim Sen gibi yiğit sendikanın da dostu olduğu kadar, düşmanı
da olacaktır. Türk Eğitim Sen’in yetkiyi kaybetmesi üzerine hesap yapanlar
yine yanılmış ve yine ters köşeye yatmıştır. 2008 yılına göre, il başkanlarının, milletvekillerinin, bürokratların ve
bilimum odakların bütün gayretlerine
rağmen 146 bin olan üye sayımızı ortalama 10 bin artırmak, ancak Türk Eğitim Sen gibi yürekli yapıların işidir.
Biz kimlere karşı mücadele ettiğimizi biliyoruz, bizim rakiplerimizin perde
önündeki piyonlar olmadığını, onların
ağababaları olduğunu biliyoruz. Türk
Eğitim Sen teşkilatları aldığı yetkiyi,
hangi güçlere, hangi güç odaklarına
karşı aldığının farkındadır. Türk Eğitim
Sen, her zaman, saygı duyulan sendika
olma özelliğini koruyacaktır. 2010 yılında hedefimiz 200 bin üye ile yetkili
sendika olmaktır.
Bu zor yolda her zaman yanımızda,
bizimle omuz omuza yürüyen üyelerimize, şube başkanımızdan, ilçe temsilcilerimize ve en ücra kurumlardaki
işyeri temsilcilerimize kadar bütün
gönüldaşlarıımıza yürekten teşekkür
ediyoruz. Bu başarı, şahsiyetli, yürekli
insanların başarısıdır. Kutluyoruz.
Önemli Not: Bazı cahiller, art niyetliler ve Türk Eğitim Sen düşmanları için yetkili sendikanın ne olduğunu,
4688 sayılı Kanuna göre açıklama gereği bulunmaktadır.(Konuyu bilmeyenleri tenzih ederiz.)
Madde 29 – Toplu görüşmenin tarafları, kamu işverenleri adına Kamu
İşveren Kurulu, kamu görevlileri adına
her hizmet kolunda kurulu yetkili kamu
görevlileri sendikaları ile bunların bağlı
bulundukları konfederasyonlardır.
Yetki
Madde 30- (Değişik: 24/6/20045198/5 md.)
Her hizmet kolunda en çok üyeye
sahip sendika ile bunların bağlı oldukları konfederasyonlar toplu görüşme
yapmaya yetkilidir. En çok üyeye sahip
konfederasyon temsilcisi toplu görüşme heyetinin başkanıdır.
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Yetkili sendika ve konfederasyonların belirlenmesinde aşağıdaki esaslar
uygulanır:
a) Kurumlarca yapılacak tespit;
Tespite ilişkin toplantıya kurumun
işveren vekili ile tahakkuk memuru
veya mali hizmetler birimi yetkilisi ve
kurumun hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalardan birer temsilci katılır. Toplantı her yıl 15 mayıs tarihinden
sonra beş iş günü içerisinde kurumca
belirlenerek sendikalara bildirilen yer
ve günde yapılır.
Bu Kanuna tâbi olarak kurumda
çalışan kamu görevlilerinin, 15 mayıs
tarihi itibarıyla listesi ile üyelerinden
aidat kesintisi yapılan sendikaların üyelerini gösterir liste, toplantıya katılanlarca değerlendirilir. Bu değerlendirmeden sonra, toplam kamu görevlisi sayısı
ile sendika üyesi kamu görevlilerinin
sendikalara göre toplam sayılarını belirten tutanak toplantıya katılan taraf-

larca imzalanır. İmzalı tutanak, kamu
işvereni ve sendikalarca mayıs ayının
son iş gününe kadar Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığına gönderilir.
Kurumların taşra teşkilatları, yukarıdaki esaslara göre tarafların katılımı
ile yapılacak toplantı neticesinde düzenlenecek tutanakları kurum merkezinde yapılacak tespitte değerlendirilmek üzere 15 mayıs tarihini takip eden
iki iş günü içerisinde kurum merkezine
gönderirler. Bu tutanaklar kurum merkezinde tarafların katılımı ile tek tutanak haline getirilir.
b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca kurumlardan ve sendikalardan gelen müşterek imzalı listeler üzerinden yapılacak tespit;
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kurumlarda çalışan toplam kamu
görevlisi sayısı ile sendikalar itibarıyla
üyelik kesintisi yapılan üye sayılarını
dikkate alarak her yıl 15 mayıs tarihi iti-

barıyla hizmet kollarındaki bütün kamu
görevlileri sayısı ile hizmet kolundaki
sendikaların üye sayılarını tespit eder.
Buna göre her hizmet kolundaki yetkili
kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların toplam üye sayısını belirler ve sonuçları her yıl temmuz ayının
ilk haftasında Resmî Gazetede yayımlar.
Bütün bu açıklamalardan anlaşılması gereken, her hizmet kolunda
bir tek “yetkili sendika” olduğudur.
Eğitim öğretim bir bütün olarak, tek
bir hizmet koludur ve Milli Eğitim
Bakanlığı, Üniversiteler ile YurtKur’dan oluşmaktadır. Yetkili sendika demek “Toplu Görüşmelere”
katılma hakkını elde eden sendika
demektir. Eğitim öğretim hizmet kolunda Toplu Görüşmelere katılma
hakkı 2009 yılında da sadece Türk
Eğitim Sen’e aittir.

EĞİTİM BİR SEN KAMUOYUNU ALDATIYOR MU?
“Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.” demiş atalar. O halde kim doğru
söylüyor Eğitim Bir Sen mi, Türk Eğitim Sen mi?
Kurumlarda üye tespit formları imzalandı. Türk Eğitim Sen gelen bu bilgiler ışığında MEB, Üniversiteler ve
Yurt Kur’da hangi sendikanın kaç üyesi
olduğunu tespit ederek 28.05.2009 tarihinde yayınladı. Bilindiği üzere yetkili
sendika eğitim öğretim hizmet kolunda
toplam üye sayısına göre tespit ediliyor
ve Temmuz ayının ilk haftasında Resmi
Gazete’de ilan ediliyor.
Toplam sonuçlar Türk Eğitim
Sen’in tespitlerine göre şu şekilde
gerçekleşti:
MEB’de TES 137.146, Üniversitelerde TES 17.121, Yurt Kur’da TES
1163 Toplam:155.430
MEB’de EBS 137.464, Üniversitelerde EBS 4.155, YurtKur’da EBS
593 Toplam:142.212
Türk Eğitim Sen kendi resmi sitesinde sonuçları bu şekilde ilan etti. Dolayısıyla eğitim öğretim hizmet kolunda
yetkili sendika Türk Eğitim Sen’dir.
Türk Eğitim Sen kendisine en yakın
sendika olan EBS’ye 13.218 fark atmış
görünmektedir.

TES, Eğitim Bir Sen’in üye sayısını 142.212 olarak ilan ederken, Eğitim
Bir Sen de, kendi resmi internet sitesinde 151.612 olarak ilan etmiştir. Bu
durumda Türk Eğitim Sen’in ilan ettiği
EBS üye sayısı ile, EBS’nin ilan ettiği
sayı arasında 9.400 fark bulunmaktadır. Üniversite sayıları net olmamakla
birlikte, bir kaç üniversite dışında bellidir.TES’in ilan ettiği sayılar üç aşağı
beş yukarı doğru çıkacaktır. EBS bu
151.612 rakamının kurumlara göre dağılımını da yapmalı, MEB’de sayı belli,
Yurt Kur’da belli, Üniversitelerde kaç
üyeleri olduğunu da açıklasınlar da
tevkifat listelerini yüzlerine çarpalım.
Bu 151 bin rakamının doğru olması
için EBS’nin üniversitelerde 13 binden
fazla üyesi olması lazım, ama EBS’nin
üniversitelerde üye sayısı 4 bin civarındadır.
Ciddi bir sendikanın üye sayısını
9.400 artırarak ilan etmesi ahlaki midir?
EBS’nin yaptığı bu açıklama bir yanlışlık sonucu mudur, yoksa bilerek mi
yapılmıştır? Bir sendikanın kendi üye
sayısını bu kadar açık farkla bilememesi mümkün müdür? Yoksa Eğitim Bir
Sen aylardır, yetkiyi aldık, deyip, yetki
13.218 fark ile Türk Eğitim Sen’de ka-

lınca böyle yanlış haberlerle kendi tabanını motive mi etmek istemektedir?
Türk Eğitim Sen olarak, Eğitim Bir
Sen yöneticilerine soruyoruz. Bu rakamlar Temmuz ayının ilk haftası Resmi Gazete’de yayınlanacak? Bütün sendikaların üye sayıları ortaya çıkacak.
Bu ilan yapıldıktan sonra arada oluşan
9.400 üye kaybını kendi tabanınıza,
şube başkan ve yönetim kurulu üyelerine nasıl izah edeceksiniz? Genel Başkan ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin yaptığı bu hata sebebiyle EBS
üyeleri, şube başkan ve yönetim kurulu
üyelerinin duyacağı mahcubiyeti hiç mi
hesap etmiyorsunuz?
Türk Eğitim Sen kimseyi aldatmaktan, kandırmaktan yana değildir.Bu ister bizim üyemiz ister başka sendikaların üyeleri olsun. Eğitim Bir Sen Genel
Merkezini çok geç olmadan doğru sayıları ilan etmeye davet ediyoruz. Yalana, kandırmaya yönelik sendikacılığın
ülkemizde son bulmasını diliyor, eğitim öğretim hizmet kolunun tek Yetkili
Sendikası olarak Eğitim Bir Sen’i ahlaki ölçüler içerisinde kalmaya, kamu
oyunu aldatma huyundan vazgeçmeye
çağırıyoruz.
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ZAFER, YİNE ADAM GİBİ ADAMLARIN
4688 Sayılı
Kamu Görevlileri Sendikaları
Kanunu’na gereğince, her yıl 15
Mayıs itibariyle
Seyit Ali KAPLAN üye aidat kesinGenel Mali Sekreter
tilerine göre bir
yıl sonraki ücretleri belirlemek üzere
kamu çalışanlarını temsilen Hükümetle pazarlığa oturacak yetkili sendika
belirlenerek Temmuz ayının ilk haftasında resmi gazetede ilan edilmektedir.
2009 yılında da eğitim çalışanları kendileri adına hükümetle pazarlık
etme yetkisini Türk Eğitim-Sen’e vermiştir.
Çünkü, eğitim çalışanları bilmektedir ki; Türk Eğitim-Sen hiçbir iktidarın
payandası olmamış, eğitim çalışanlarının haklarını savunurken “ilkem, önce
ülkem” anlayışı doğrultusunda, milli
konularda hassasiyetini göstererek her
türlü bölücü faaliyetin karşısında olmuş, ilkeleri doğrultusunda gözünü budaktan sakınmayan sendika yöneticileri
ve temsilcileri tarafından yönetilmektedir.
Eğitim çalışanları; sendikacılığı
kendi menfaatleri için, kendilerini bir
yerlere idareci atatabilmek için sendikacılık yapanların, makam vaat ederek
eğitim çalışanlarının gururuyla oynayanların, eğitim çalışanına, ülke geleceğine hiçbir katkılarının olmayacağını
çok iyi bilmektedir.
Ve yine eğitim çalışanı ülkenin bölünmez bütünlüğünün, Milli Eğitimin,

milli kimliğinin, geleceğimiz olan
gençliğimizin, sırf üye kaydetmek için,
iktidara yalakalık yapan, andımızdan
ve İstiklal Marşımızdan rahatsız olan
sendikalardan bir fayda görmeyeceğini
çok iyi bilmektedir.
Eğitim çalışanı, geçici idarecilikler
için sendika değiştiren, hak etmediği
halde idareci olanların kul hakkı yediğini, kul hakkı yiyenlerin dünyada da
ahirette de yerinin olmadığını bilmekte
‘az bir fiyata’ dünyalarını ve ahiretlerini
değişenlere ve bunlara vesile olan idareci ve sendikacılara hesap soracakları
günü iple çekmektedirler.
Eğitim çalışanı, İslam’ın ilk devirlerinde, dini insanlara anlatırken müşriklerin yüce Resül e “istersen sana
Mekke’nin en güzel kadınlarını verelim, istersen istediğin parayı verelim
ama bu davadan, İslam’ı yaymaktan
vazgeç” demeleri karşısında “Bir elime
güneşi, bir elime ayı verseniz bu davadan vazgeçmem” diyen o büyük insanın
yolundan gittiğini söyleyenlerin hak etmediği halde bir vekil müdürlük için
nasıl dünya ve ahiretlerini sattıklarını
anlamakta zorluk çekmektedirler.
Kul hakkı yiyerek makam ve mevkiye gelenler ve buna vesile olanlar “sendika değiştirmek, nasıl dünya ve ahiretini satmak olur” diyebilirler. Sendikalara üye olmak Allah’ın emri olmadığı
gibi sendika değiştirmek de Allah’ın
yasağı değildir. Ama yalan söylemek,
kul hakkı yemek Allah’ın yasakları arasındadır.
Hak etmediği halde bir yerlere gelen-

lerin, başkalarının hakkı olduğu halde
sadece sendika değiştirdiği için idareci
olanların aldıkları paranın helal olduğunu, kul hakkı yemediklerini İslam’ı
birazcık bilen kimse söyleyemez. Bu
kul hakkıdır ve haramdır. Harama vesile olmak da haramdır.
Zaferlerin büyüklüğü çetinliği ile ölçülür. Türk Eğitim Sen’in zaferi büyüktür. Çünkü Türk Eğitim-Sen, ilkeleri
hedefe varmak için her yolu mubah gören, makyavelist felsefeyi benimsemiş,
kalleşçe tutum sergileyen, iktidarların
gelip geçici olduğunu bilemeyecek kadar bilgisiz, yaptıklarının dünyada da
ahrette de hesabını vereceklerini unutacak kadar gözlerini makam hırsı bürümüş, hakkı hukuku ve ahlakı hiçe sayacak kadar gözleri dönmüş, kendilerini
dev aynasında gören, ölçülerini hakka
hukuka İslam’a uygunluğa göre değil
kendi menfaatlerine göre ayarlayan bir
güruhla mücadele etmiş ve zaferini yinelemiştir.
Eğitim çalışanı her yıl olduğu gibi
bu yılda haksızlığa, hukuksuzluğa,
yandaşlığa, kul hakkı yiyenlere pirim
vermemiş ve Türk Eğitim-Sen’i yetkili
yapmıştır.
Bu güruh şunu unutmuştur veya bilmemektedir: Eğitimli insanları ve eğitim çalışanını idare etmek kolaydır ama
köleleştirmek imkansızdır.
Her zaman olduğu gibi zafer; geçmişleri ve geleceklerini az bir fiyata
satanların değil, sendikasını ve ülkesini
karşılıksız sevenlerin olmuştur.

EK DERS ÜCRETLERİ TBMM GÜNDEMİNDE
Ek ders ücretleri ile ilgili yaşanan sıkıntılar Türkiye

16’ncı madde değişikliğinin yeniden gözden geçirilerek,

Büyük Millet Meclisi’nin gündeminde. Hatay Milletve-

2006 yılından önceki uygulamaya dönülmesi düşünül-

kili Süleyman Turan ÇİRKİN, Milli Eğitim Bakanı Ni-

mekte midir?” ve “Seçim, sınav, hava koşulları gibi ne-

met ÇUBUKÇU’nun cevaplaması istemiyle soru önergesi
verdi.
Önergede; “Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek
Ders Saatlerine ilişkin 10.05.2008 tarihinde yapılan

denlerle okulların idari tatile girmesi durumunda, oluşan
hak mahrumiyetini gidermek üzere öğretmenlere ek ders
ücreti ödemesi yapılması düşünülmekte midir?” soruları
yöneltildi.
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ÖĞRENCİ ANDI KALDIRILAMAZ
belirterek, öğrenci andından bölücü çevrelerin rahatsızlık duyduğunu belirtti. KONCUK; “Andımızı tartışmaya
açıyorsak, Türkiye’nin adını da tartışmaya açmak lazım”
dedi.
Eğitim-Bir-Sen’in Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki şubelerinin Şanlıurfa’da yaptıkları toplantıdan sonra yayınladıkları sonuç bildirgesinde okullardaki
“Öğrenci Andı”nın okutulmasının eleştirildiği ve öğrenci
andının yeniden gözden geçirilmesi talebinde bulunulduğunu da hatırlatan KONCUK; Eğitim-Bir-Sen Genel
Başkanı Ahmet GÜNDOĞDU’ya bu düşünceye katılıp,
katılmadığını, Türküm doğruyum demekten rahatsız olup
olmadığını sordu. GÜNDOĞDU ise “öğrenci andının kaldırılmasına karşıyız” diyemedi, konuyu farklı mecralara
çekti.
Konuyla ilgili görüntülü haberleri izlemek için:
http://www.turkegitimsen.org.tr/modules.php?name=
News&file=article&sid=1646
http://www.turkegitimsen.org.tr/modules.php?name=
News&file=article&sid=1645

Genel Başkan Koncuk, Skyturk’de katıldığı canlı yayında
öğrenci andı ile ilgili görüşlerini dile getirdi.

Son zamanlarda belli kesimlerden öğrenci andının
kaldırılmasıyla ilgili sesler yükselmektedir. Bu aymazlar,
bölücü örgütün talebini dillendirmektedir. Etnik farklılıkları gerekçe göstererek, bulunulan bu talebe masumane
bakmak mümkün değildir.
Öğrenci andı, İstiklal Marşı gibi değerlerimiz olmazsa
olmazlarımızdır. Öğrenci andının kaldırılmasının tartışılması Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden, Türkiye’nin
üniter yapısından rahatsız olunduğu anlamına gelmektedir.
Ayrıca öğrenci andının okutulmasına karşı çıkılması,
“Ne Mutlu Türküm Diyene” sözünün altında farklı anlamlar aranması anlaşılabilir bir durum değildir. Bu noktada Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun kamuoyuna yansıtılan sözlerini bir kez daha gözden geçirmesi
ve bir an önce resmi açıklama yapması gerektiğini düşünüyoruz.
Öğrenci andı tartışması Sky Türk’te yayınlanan Söz
hakkı programında da mercek altına alındı. Konuyla ilgili
açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
KONCUK, öğrenci andının tartışmaya açılamayacağını
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GELEN BAKAN, GİDEN BAKAN,
YOK MU GÖREN?
Bilindiği
üzere Milli
Eğitim eski
Bakanı Hüseyin Çelik,
Mustafa Kızıklı
Genel Teşkilatlandırma
giderayak, hak
Sekreteri
hukuk dinlemeden, DMK’nın 76. maddesiyle Türkiye genelinde birçok müdür ataması
yaptı.
Üstelik Bakanlıktan ayrılırken “Milli Eğitim Bakanlığını otomatik pilota” aldığını iddia ederek, yeni Bakan
Nimet Çubukçu’yu küçümseyen, hiçbir
şey yapamaz pozisyonuna sokan, Bakanlıkta “konu mankeni” olarak oturacak kişi durumuna düşüren laflar etti.
Görevde olduğu 6 yılı aşkın süredir çeşitli hukuksuzluklara imza atan,
eğitimcilere hakarete varan laflar eden,
mağdur eden Hüseyin Çelik’in giderayak yaptığı 76. madde icraatının siyasi
sebepleri ve psikolojik alt yapısı hakkında soru işaretleri bazı ipuçları veriyor.
Burada irdelenmesi gereken sorular
şunlardır;
1- Hüseyin Çelik, bakanlıktan alınacağını öğrendiğinde kamuoyunda tepkiyle karşılanan bu icraatı bilinçli şekilde yaparak AKP üst yönetimine prestij
kaybettirmeyi hedeflemiş olabilir mi?
(“Bana yok, içine b..k” mantığı.)
2- Milli Eğitim Bakanlığının otomatik pilotta olduğunu söyleyerek, yeni
Bakan Nimet Çubukçu’yu beceriksiz,
bir işe yaramayacak birisi pozisyonuna düşürüp, “Ben Bakanlıktan ayrıldım
ama ipler yine benim elimde, bu kadın
biblo gibi orda durur ancak” şeklinde bir mesaj vermeye mi çalışmıştır?
(“Ben vazgeçilmezim, keramet bende” mantığı.)

karışıklık. Bu durum yeni Bakan Nimet
Çubukçu’yu, sendikaların ve eğitim
çalışanlarının hedefine koyan, yıpratmayı amaçlayan, zor duruma düşürmek
için tezgâhlanmış bir oyun olabilir mi?
(“Ben size Hüseyin Çelik’in kim olduğunu gösteririm” mantığı.)

linde yetersiz, çapsız, dar kafalı, üretmek yerine bütün meziyeti yalakalık
olan, hemşerilik ilişkisi, partili olma ve
etnik köken kriterleriyle; birçok bürokrat, danışman ve idarecinin görevlere
getirilip getirilmediği konusunda Sayın
nimet Çubukçu’nun bilgisi var mıdır?
Getirildiyse; Hüseyin Çelik’i de yanlış
yönlendirip, yanlış bilgilendiren, Milli
Eğitimi sorunlar yumağı haline getiren,
tahrip eden bu şahısları değiştirecek
midir, yoksa “Emret bakanım” tv dizisindeki Bakan durumuna razı mıdır?

4- Bu atamalarda ağırlıklı olarak
kendinse yağdanlık olan bir sendikanın yöneticilerini, bahane olsun diye
de araya az sayıda diğer sendikalardan
adam serpiştirerek atayan Hüseyin Çelik 6 yıldır diş geçiremediği, yaptığı her
yanlışta karşısına dikilen, hep yetkili
4- Hüseyin Çelik ve durumdan vaolan Türk Eğitim-Sen’den intikam almayı amaçlamış olabilir mi? (“Ben sizi zife çıkaran bazı yalaka bürokratların,
bitiremedim ama bu da size ders ol- idarecilerin hormonladığı, çapsız ve
sun” mantığı.)
beceriksiz bir gurup makyavelist men5- Hüseyin Çelik gibi birinin Türk faatperestin yönetimindeki malum bir
Milli Eğitimi konusunda en ufak bir sendikayla ilişkileri hangi boyutta olakaygısı, katkısı olmuş mudur, yoksa caktır? Bu sendikacı geçinenleri adam
geride tahrip ettiği bir eğitim sistemi ve sanıp, güvenip, Hüseyin Çelik gibi balmağdur ettiği binlerce eğitimci mi bı- tayı dizine vuracak mıdır? Türkiye’nin
rakmıştır? (Bunun mantığını ve açıkla- en büyük ve yetkili sendikası olan, yalmasını kamuoyuna bırakıyorum.)
nız hak mücadelesi yapan Türk EğitimBu sorulara verilecek cevapların, Sen’le ilişkileri nasıl olacaktır, demokhukukçu olduğu için yorumlama, mu- ratik davranacak mıdır?
hakeme kabiliyetine ve donanıma sahip
5- Hüseyin Çelik döneminde, Milli
olduğunu düşündüğüm yeni Bakan SaEğitim Bakanlığında çeşitli projelere
yın Nimet Çubukçu’ya ışık tutacağını
aktarılan kaynakların, yapılan anlaşumuyorum.
maların ve bölüşümlerin kimlerle, nasıl
Bu arada Sayın Nimet Çubukçu’ya yapıldığı konusunda ciddi bir inceleme
sorulması gereken sorular da var.
başlatıp, varsa iç edilen milyon dolarlaMesela;
rın hesabını soracak mıdır?
1- Sayın Nimet Çubukçu, Hüseyin
6- Personel Genel Müdürlüğünde,
Çelik’in kendisine gösterdiği bu küçük özellikle Bilgi İşlemle ilgilenen kısdüşürücü tavra kayıtsız kalacak mıdır? mından sorumlu olan bürokrat ve bazı
2- Sayın Nimet Çubukçu, Hüseyin çalışanların el altından veya menfaat
Çelik’in, kucağına bıraktığı 76. madde karşılığı yaptığı atamaların, yer değişatamaları garabetine bir önlem alacak tirmelerin, bilgi sızdırma ve satmaların
mıdır? Tümünün iptal edilmesi mutla- olup olmadığı konusunda samimi ve
ka gerekli olan bu atamaları yargı iptal ciddi bir inceleme başlatacak mıdır?
etmeden kendi iptal edecek midir? EtBu soruları çoğaltmak mümkündür.
meyecekse; bu atamalar yargıda iptal
edildiğinde, karizması çizilmiş bir Ba- Türk’ün ataları; “Ârif olan anlar” dekanlık ve o Bakanlığın yetersiz Bakanı mişler. Ârif değilse muhatabımız, zaten
sözün hükmü yoktur.
rolünü oynamaya razı mıdır?

3- Hüseyin Çelik’in, giderayak 76.
maddeyle yaptığı bu atamaların yargıdan döneceğini çok iyi bilecek kadar
kurnaz olduğu hepimizce malumdur.
Bu atamaların iptalinin Milli Eğitimde
yeni bir keşmekeş yaratacağı da ortaÇok geçmeden hep beraber görece3- Hüseyin Çelik döneminde, Milli
dadır ki iptal edilmeden zaten başladı Eğitim Bakanlığında ve Türkiye gene- ğiz kim bakan, kim gören…
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76. MADDE İLE İLGİLİ BİR İPTAL KARARI DAHA!
Türk Eğitim Sen olarak, üyemiz Ali Girgin adına Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin 2008/1701 E. Sayılı dosyası
ile açtığımız davada, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosuna atama istemiyle yapılan başvurunun zımnen
reddine dair işlem ile bu kadroya yapılan usulsüz atama
işleminin iptali talebinde bulunmuştuk.
Mahkemece verilen 2009/358 K. Sayılı ve 29.04.2009
tarihli kararda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereği, devlet memurlarının sınıflar içinde yükselmelerinin, sınıflandırma, kariyer ve liyakat ilkeleri gözetilerek, objektif kurallar çerçevesinde yapılması gerektiği; 657 Sayılı
Yasa’nın 76. maddesi ile idareye tanınan takdir yetkisinin
ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri dikkate alınarak
kullanılabileceği, aksi takdirde, sebep ve amaç yönünden
hukuka aykırılık taşıdığı için iptalinin gerekeceği; dava
konusu atama işleminin, Milli Eğitim Bakanlığı Personeli
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin

görevler arası geçiş esaslarını düzenleyen ilgili maddelerinde yer alan şartlar dikkate alınmaksızın gerçekleştirildiği; sözkonusu kadro için duyuru yapılarak, başvuru süresi
içinde müracaatta bulunanlar arasından kariyer ve liyakat
şartlarını taşıyanların, objektif kriterler gözetilerek seçilmesi gerekmekte iken, idareye tanınan takdir yetkisinin
arkasına sığınılarak hukuka aykırı işlem tesis edildiği gerekçeleriyle, dava konusu ettiğimiz işlemlerin İPTALİNE
karar vermiştir. Bu kararın, açtığımız benzer nitelikteki diğer davalar yönünden de emsal teşkil etmesini diliyoruz.
Not:Daha önce kazanılmış olan dava da aynı kişiye ait
olmakla birlikte farklı ilçelerde açılmış davalardır.Önceki
Mersin Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bu karar
ise Mersin Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir.
http://turkegitimsen.org.tr/1mevzuatpdf/mersin_2_
idare_karar_2009_358.pdf

İŞTE DATLI SENDİKACILIK!
Eğitim Bir Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Sayın
Hacı DATLI Bey, giderayak Milli Eğitim Eski Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK’in imzasıyla Kahramanmaraş Öğretmen Evi Müdürlüğü’ne atanmış…
Bir Sendikacı olarak sevinmek mi gerekir, yoksa üzülmek mi bir türlü karar veremedim.
Bir sendikacı olarak bir sendika başkanının atanmasından dolayı sevinmeliyim; çünkü hükümetlerin sendikalara artık önem verdiğini göstermektedir bu atama(!).
Kutluyoruz sayın DATLI Bey’i ve Kahramanmaraş Türk
Eğitim-Sen olarak sayın DATLI’ya yeni görevinde başarılar diliyoruz.
Bir sendikacı olarak üzülmeliyim; çünkü:
a) Sendikalar hak arama yeridir; haksızlık yapma yeri
değildir. Bu atama usulsüzdür. Kahramanmaraş Valiliği,
17.12.2008 tarihinde bu kurumu duyuruya çıkarttı ve anılan kuruma müracaatlar yapıldı. Puanlamanın neticesinde
puanı en yüksek olan aday atanmaya hak kazanacak ve
Kahramanmaraş Öğretmen Evi Müdürlüğü’ne atanacak
idi. Sayın DATLI’nın 76. maddeye dayanılarak atanmasıyla, anılan kuruma müracaat eden adaylar hak gaspına uğratılmışlardır. Bu hakkı gasp eden de maalesef bir
sendika başkanıdır. Dahası, kendi üyeleri içinde oraya
müracaat ederek atanmayı düşünenler dururken, sendi-

Mustafa GÖKHAN
Kahramanmaraş 1’Nlolu Şube Başkanı

ka başkanlığını bir basamak olarak kullanmayı da Sayın
DATLI’ya yakıştıramadığımızı belirtmek isteriz.
b) Yıllardır Eğitim Bir Sen şube başkanlığı yapan sayın DATLI, eğitim çalışanlarına; “sendikaların haksızlığa karşı mücadele etme yeri” olduğunu belirtmekteydi.
Haksız bir atama sonucu olarak geldiği görev yapacağı
kurumda vicdanı rahat edecek midir?
c) Eğitim Bir Sen bu hak gaspından sonra da çalışanlara sendikaların hak arama yeri olduğunu söyleyebilecek
midir, söyleyebilse bile kimi inandıracaktır?
ç) Adalet bir gün, adaletsizce atamasını yaptırmak
maksadıyla koşuşturanlara da lazım olacak.
d) Sayın Datlı’nın bildiğini düşündüğümüz bir hikayenin özet cümlesini kendisine hatırlatalım. “Siyasetle gelen, siyasetle gider.”
e) Şehrimizin değerli vekillerine de bir hatırlatmada
bulunalım. Siyasi tarih yakın zamanda DYP ve ANAP’ı
gördü. İcraatlarınız onların son dönemlerine çok benziyor.
Bizden hatırlatması.
Bu aşamada yapılması gereken nedir?
Bize göre cevabı belli. Yorumu eğitim çalışanlarınındır…
					

Saygılarımla…
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BAZI KİK KARARLARI GERÇEKLEŞİYOR
Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlık’a gönderdiği Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği’ndeki yeni düzenlemeler içerisinde
sendikamız tarafından Kurum İdari Kurulu’nda önerilen
bazı değişiklikler de yer aldı. Sendikamızca 2008 yılı KİK
tekliflerimiz içerisinde bulunan sınıf mevcutlarının azaltılması önerimiz yeni düzenlemede genel liselerin sınıf
mevcudunun 36’yı geçemeyeceği şeklinde belirlenmiştir.
NİSAN 2008 Kurum İdari Kurulu Taleplerimiz
- 30 öğrenciyi aşan sınıfların öğretmenlerine ek ders
ücreti arttırılarak ödenmelidir.
Yine 2008 yılı Kurum İdari Kurulu (KİK) mutabakat

metnine aldırdığımız hamile olan bayan çalışanların nöbetleriyle ilgili önerimiz de sözkonusu düzenlemede, “hamile öğretmenlere doğuma üç ay kala ve doğumdan sonra
bir yıl nöbet görevi verilemeyeceği” şeklinde belirlenmiş
bulunmaktadır. Antalya 2’nolu Şube Başkanı
Nisan 2008 Kurum İdari Kurulu Toplantı Tutanağı
İçin:
http://www.turkegitimsen.org.tr/modules.php?name=
News&file=article&sid=1611
Düzenlemeler için emeği geçenlere teşekkür ediyor;
diğer KİK konuları hususunda takibimizin ve çalışmalarımızın devam edeceğini belirtiyoruz.

PANSİYONLU OKULLARDA
ÇALIŞANLAR
Selam ve sevgilerimi ileterek
eğitim-öğretim camiasının nerdeyse
kangren olmuş olan pansiyonlar ile
ilgili görüşlerimi ve önerilerimi belirtmek istiyorum. Lise öğrenimi sırasında pansiyonda kalmış biri olarak
ve üç yıldır da nöbet tuttuğum için bu
konuyla ilgili yaşantılarım var.
İlgili yönetmeliğe bakınca pansiyonu olan okulda idareci ve öğretmen
personele ek personel olarak; sayman
mutemedi, ambar memuru, aşçı, doktor, hemşire, hasta bakıcı, yardımcı
elemanlar olmalıdır.

Bahsedilen bu öğretmenden tüm
görevlerini eksiksiz yapması istenirken, bu öğretmenin bir insan olarak
evi, eşi, çocuklarının da olduğu ve onlara karşı da sorumluluklar taşıdığını
hatırlatmam gerekiyor.

Antalya 2’Nlolu Şube

İşte durum bu arkadaşlar! Pan- olan bu pansiyonun personeli de ayrı
siyonlu okulların çoğunda yaşanan olmalıdır. Hiçbir öğretmen pansiyon
manzara yukarıda bahsettiğim gibi- nöbetine zorlanmamalı, isteğe göre ve
belli nitelikleri taşıyan tüm memurlardir.
Biz geleceğin doktorlarını, mühen- dan görevlendirme yapılarak nöbetler
dislerini, teknisyenlerini böyle bir yü- tutulmalıdır. Öğretmen, asıl görevi
kün altında iken nasıl yetiştireceğiz? olan öğretme işini yapmalıdır.
‘’Olur mu hoca hanım yıllardır olmuş
şimdi niye olmayacak.’’ Diyenleri duyar gibi oluyorum. Evet şimdiye kadar
böyle devam etmiş ama söyleyin bana
ne kadar sağlıklı, ne kadar kaliteli?

Burada kalan öğrencilerin birçok
ihtiyacı tam karşılanamıyor. YatıFakat birçok okulda ilgili perso- yorlar, yiyorlar… Peki ya duyguları,
nelin çoğunun olmadığını görüyoruz. kişilikleri, onları insan yapan psikoOlmayan personelin işini ise okul ida- sosyal ihtiyaçları!
resi yüklenmektedir, bu işlerin birçoGençliğin verdiği enerjileri sağlıkğu da öğretmenlere kalıyor tabi ki.
lı bir ortamda harcamaları için uygun

Bir öğretmen, hele branş öğretmeni
ise 35 saat derse girip sınıf öğretmenliği ve kol çalışmalarını da yürütmekle görevli ve okul nöbetini de tutmak
zorunda iken bir de zorunlu olarak 24
saat nöbet tutmakla görevlendiriliyor.

Nuran YALIM

Bu ayrı pansiyon müdürlüğü, idareci arkadaşların da yükünü hafifletecektir. Ayrı pansiyon müdürlüğü, pansiyonda kalan tüm öğrencilerin daha
iyi hizmet almalarını sağlayacaktır.
Onların sadece bedensel değil duygusal, sosyal ihtiyaçlarını da karşılayabilecek düzenlemeler yapabileceklerdir. Bu sayede; geleceğin doktorları,
mühendisleri, teknisyenleri vs. daha
sağlıklı olacaklar ve bizlere daha iyi
hizmet vereceklerdir.

Pansiyonlar ayrı bir müdürlük olortamlardan yoksun zararlı alışkanmalıdır ve yönetmelik gözden geçirilıkları edinmeye açık durumdalar.
lerek, geçerliliğini kaybetmiş maddeKısacası bu konu kanayan bir ya- ler iptal edilip, yeni ve daha modern
radır. İdarecilerin ve öğretmenlerin daha sosyal içeriklerle düzenlenerek
yükü zaten fazladır ve bu insanlar uygulamaya konulmalıdır.
kendi işlerini yapmalıdır. Pansiyon
yükü öğretmen ve idarecileri asıl göPANSİYONDA KALAN
revlerini ihmale zorlamaktadır.
ÖGRENCİLER YARIN
Önerim şudur ki; pansiyonlar ayrı
BİZİM ÇOCUKLARIMIZIN
bir müdürlük olarak yine okullara
ÖĞRETMENLERİ OLACAKLAR
bağlı fakat ayrı bir müdürlük olarak
VE YARIN HİÇ UZAK DEĞİL.
düzenlenmelidir. Ayrı bir müdürlük
24 SAAT SONRA!
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BU VAHŞETİ AÇIKLAYACAK
SÖZ YOK

Mardin Bilge köyünde yaşanan
vahşet insanlığın kanını dondurdu.
Bu güne kadar böylesi ne görüldü
nede işitildi.
Burada insanlık duygularının paydos edilmiş olduğunu gördük.
Vicdanlar stop etmiş, insanlık değerleri tedavülden kaldırılmış.
Merhametin yerini vahşet, sevginin yerini nefret, hoşgörünün yerini
öfke almış.
Adeta yüreklerin içi boşaltılmış ve
içine nefret, öfke, düşmanlık, cehalet,
vahşet vb. doldurulmuş.
Aynı aileden gelen insanların bir
yarısının diğerlerine yaptığına bakın.
Mantık, kökünü kazımak üzerine
kurulmuş.
Ana karnındakiler dâhil.
Hem de toplu(cemaatle) namaz kılınırken.
Bu yapılanları açıklamaya ya da
tanımlamaya sözcükler kâfi gelmez.
Çünkü bu vahşeti açıklayacak sözcükler yok.
Anadolu’da şöyle bir söz vardır
(Artık vardı dememiz lazım!).
Su içene ve namaz kılana zehirli
yılan bile dokunmaz.
Peki, bu yaşananlara ne demeli?
Bu durumu hangi sosyolog, psikolog ya da bilim dalı açıklayabilir?
Bütün bilimler ve çözümleri burada çaresiz kalıyor.

Görünürde bahane töre meselesi,
kız meselesi, namus meselesi, rant
meselesi.
Acaba bu olayları bu bahaneler
açıklayabiliyor mu?
Sebep cehalettir demek kâfi geliyor mu?
Sadece bu olaylar da değil.
Yaşadığımız süreci geriye doğru
biraz saralım.
Sevgilisini kör testere ile parça
parça bölenleri göreceksiniz.
Anasını, babasını kesenleri ibretle
izleyeceksiniz.
Karısını, çocuklarını kurşuna dizenler gözünüzün önünden geçecek.
Küçük bir miras yüzünden, kardeşlerin birbirini yok ettiğine şahit
olacaksınız.
Otobüste horluyor diye yanında
oturanları bıçakla boğazlayanları hatırlayacaksınız.
Peki, tüm bunlar neden oluyor?
Aslında olan bellidir.
Değerler erozyonu.
Çeşitli çalışma ve uygulamalarla
toplumumuzun değerler sistemi devre dışına itildi.
Horlanan, aşağılanan değerlerimizin yerini dolduracak değerlerde bulunamadı.
Tabiat boşluk kabul etmez.
O boşluk bir şekilde işte böyle
dolduruluyor.

İsmail SARIÇAY

O güzel hasletlerimizin yerini son
yıllarda yaşadığımız ve şaşkına döndüğümüz bu vahşi değerler dolduruyor.
Günümüzde geçerli değerler neler
mi olmuş?
Para için her yol mubahtır anlayışı
geçer akçe olmuş.
Gönülden dostlukların yerini menfaatler almış.
Yardımlaşmanın yerini haset ve
kıskançlıklar işgal etmiş.
Bir insanı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmaktır anlayışı yerine, çıkarına engel gördüklerini yok et anlayışı hâkim olmuş.
Hepimizin olsun yerine hepsi benim olsun aç gözlülüğü kaplamış beyinleri.
Yapılan tüm bu vahşetler cahillikle açıklanmaya çalışılıyor.
Hayır, yapılanları sadece cahillikle açıklayarak işin içinden çıkılamaz.
Çünkü devleti, bankaları, halkı
soyanlara bir bakın bakalım bunların
kaçta kaçı cahillikle açıklanabilir?
Ülkemizde yaşanan terör, suikast,
sabotaj, katliam ve benzerlerinin arkasındakilere dikkat kesilin kimleri
göreceksiniz.
Cahilliği mi yoksa başka şeyleri
mi?
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NİMET ÇUBUKÇU’DAN ÇÖZÜM BEKLEYEN
BAZI PROBLEMLER
6,5 yıldır problemlerle boğuşan Milli Eğitim Bakanlığı’nda
yeni bir dönem başlıyor. Tabii ki, 6,5 yıldır yaşanan problemlerin ana sebebi, Hüseyin ÇELİK’in ortaya koyduğu anlayış, daha doğrusu anlayışsızlıktır.
Yeni atanan Sayın Nimet ÇUBUKÇU’yu büyük problemler beklemektedir. Sayın Çubukçu’nun Milli Eğitim Bakanı
olması hem eğitim çalışanlarını hem kamuoyunu olumlu bir
beklenti içine sokmuştur. Sayın Nimet ÇUBUKÇU’nun çözmesini beklediğimiz problemlerden bazıları şunlardır.
1- Bırakınız Bakanlık Merkez Teşkilatı’nı, ilçe milli
eğitim müdürlüğüne kadar inen yandaş kayırma, düşman
kamplar yaratma anlayışı eğitim çalışanlarını rahatsız
etmektedir. Kurucu müdürler, vekaleten görevlendirmeler ve Hüseyin ÇELİK’in son zamanlarda
hız kazandırdığı 76. Madde’ye dayandırılarak
yapılan atamalar yakınen incelendiğinde siyasi kadrolaşmanın ne boyutlarda olduğu
görülecektir. Bugüne kadar, tüm eğitim
çalışanlarının gözleri önünde yaşanan
bu tablo, başta Hüseyin ÇELİK olmak
üzere, Milli Eğitim Bakanlığı Merkez
Teşilatı’nda görevli bazı bürokratlar, il
milli eğitim müdürleri, ilçe milli eğitim
müdürleri, yardımcıları ve şube müdürleri
tarafından yaratılan bir tablodur. Bu tablo
asla Milli Eğitim Bakanlığı’na yakışan bir
tablo değildir ve eğitim çalışanlarının yüzde
90’ı, bu yaşananlardan duydukları rahatsızlığı sendikamız üzerinden sık sık dile getirmişlerdir.
2-Yönetici atamada vekaleten görevlendirme dönemi sona erdirilmeli, her şeyden önce asaleten atamalar
yapılmalıdır. Bunun için hak edenin korunduğu bir sistem
ortaya konulmalı, eğitim çalışanları bir takım merkezlerden
icazet almak zorunda bırakılmamalıdır.
3-Öğretmenlerin yer değiştirme yönetmeliği acilen değiştirilmeli, bölünen, parçalanan aileler birleştirilmelidir.
4-Ek ders esasları, sendikaların talepleri doğrultusunda
yeniden belirlenmelidir. Bu konuda, yaşanan hak kayıpları,
kazanılmış haklar gözetilerek sil baştan bir düzenleme yapılmalıdır. EK DERSLERİN HESAPLANMA YÖNTEMİ
ÖNCELİKLE DEĞİŞTİRİLMELİDİR.
5- 657 Sayılı DMK’nın 4/B maddesi gereği yapılan sözleşmeli öğretmen atamaları sona erdirilmeli, şu anda sözleşmeli olarak istihdam edilen 50 bin öğretmen kadrolu hale
getirilmelidir. Sözleşmeli öğretmenlerin, sözleşmeli olarak
geçirdiği süreler dikkate alınarak stajyerlikleri kaldırılmalı,
bir yıl daha bekleme gereği olmamalıdır.
6- Görev bekleyen 220 bin öğretmen adayının umutları
tükenmeden atanmaları sağlanmalıdır. Şu anda 150 bin öğ-

retmen ihtiyacımız göz önüne alınarak yeni bir öğretmen istihdam politikası belirlenmelidir. Sözleşmeli, ücretli ve vekil
öğretmen görevlendirilmesi uygulamasına son verilmelidir.
7-Eğitim çalışanlarının bir bütün olduğundan hareketle,
hizmetli, memur, teknisyen vb. personelin görev tanımları
bir an önce yapılmalı, atama ve yer değiştirmeleri konusunda bir yönetmelik çıkarılmalıdır. Bu personelin özlük hakları yeniden değerlendirilerek emsali olan diğer bakanlıklarda
çalışan personelin faydalandığı ekonomik ve sosyal haklardan yararlanmaları sağlanmalıdır. Söz konusu personelin
fazla çalışma süreleri ücretle değerlendirilmelidir.
8-Temel eğitim içerisine orta öğretimin de dahil edilerek, şu anda orta öğretimde yüzde 58.5
olan okullaşma oranı yüzde 100’lere çıkarılmalıdır. Bunun için öğretmen ve derslik
ihtiyacı bugünden tespit edilerek, Milli
Eğitim Bakanlığı bütçesi artırılmalıdır.
9-Öğretmen başına düşen öğrenci
sayısı AB standartlarına çıkarılmalı ve
bu şekilde bir öğretmenin her bir öğrenciye bir ders saatinde ayırabileceği
süre artırılmalıdır.
10-Okullarımızın fiziki yapısı çağdaş standartlar ve öğrenci ihtiyacı göz
önüne alınarak dizayn edilmelidir.
Yukarda saydığımız problemler Türk
milli eğitiminin bugün yaşadığı ana problemlerdir. Bu problemleri çoğaltmak mümkündür. Bunlardan bazıları hemen çözülebilecek, bazıları ise uzun yıllar ortaya konulacak
çalışmalarla sonuç alınabilecek
problemlerdir.
Önemli olan problemlerin varlığını kabul ederek eğitimin
tüm unsurlarıyla (sendikalar ve sivil toplum örgütleri) beraberce çözüm arzusunu ortaya koyabilmektir.
Türk Eğitim Sen olarak, yukarıda saydığımız problemlerin çözümü konusunda, yetkili ve sorumlu sendikacılık
anlayışı gereği her türlü desteği vermeye hazırız. Burada
tek beklentimiz, eğitim çalışanlarının huzuru, mutluluğu ve
Türk milli eğitiminin içinde yaşadığı sıkıntılardan kurtarılması isteğidir.
İnanıyoruz ki, eğitim çalışanları huzurlu ve mutlu kılınmadan, eğitim öğretimde bir başarı mümkün değildir. Eğitim
öğretimde başarıyı yakalayamayan bir ülkenin gelişebilmesi
ve huzur bulabilmesi de mümkün değildir. Huzurlu ve topyekun bir kalkınma sağlayabilmek ve yarınlara daha umutlu
bakabilmek için eğitim davasında başarılı olmaya mahkumuz.
TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ
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MEB; KİK ÇALIŞMA RAPORU İLE İLGİLİ OLARAK
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİ UYARDI
Bakanlık; Kurum İdarî Kurulu Çalışma Raporu’nda
karar altına alınan fakat illerde yerine getirilmeyen konu-

lar bakımından il milli eğitim müdürlüklerini uyardı.
İşte ilgili Bakanlık yazısı:

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü
Sayı:B.08.0.PGM.0.23.01.05.94/39708/1113
23/04/2009
Konu:Kurum İdarî Kurulu Çalışma Raporu

							

…………… VALİLİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: a) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu.
b) Kurum İdari Kurulları, Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurulu ve Uzlaştırma Kurulu’nun Teşkili
ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik.
Bilindiği üzere, ilgi (a) Kanun ve ilgi (b) Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Bakanlığımızda oluşturulan
Kurum İdari Kurulu her yıl Nisan ve Ekim aylarında toplanarak, yetkili sendikanın Önerilerini değerlendirdikten sonra “Çalışma Raporu” hazırlanmaktadır
Bu bağlamda, Kurum İdari Kurulunca hazırlanan “Ekim 2008 Çalışma Raporu” ilişikte gönderilmiştir.
Söz konusu Çalışma Raporunda yer alan konulardan;
a)Yeni düzenleme gerektiren konular bakımından, merkez teşkilatı birimlerince görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında ve imkânlar çerçevesinde gerekli çalışmalar başlatılacak ve başlatılan çalışmaların sonuçları
ile çalışma başlatılamamış ise nedenleri 29/5/2009 tarihine kadar Kurum İdari Kurulunun sekretarya görevini
yürüten Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.
b)Uygulamaya yönelik konuların ise, merkez ve taşra teşkilatı tarafından görev, yetki ve sorumlulukları ile
İmkânlar çerçevesinde Çalışma Rapor’unda ifade edileli şekilde yerine getirilmeye çalışılacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Muammer Yaşar ÖZGÜL
Bakan a. Müsteşar

EK: Kurum İdarî Kurulu Çalışma Raporu (2 sayfa)
DAĞITIM:
—Merkez teşkilatı birimlerine
—81 İl Valiliğine
—Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk EğitimSen)’e
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MEB’DE, YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ
TOPLANTISINA KATILDIK
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün
21.05.2009 Tarihli yazılı daveti üzerine “Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği” hakkında yapılan değerlendirme toplantısına sendikanın teklifleri
doğrultusunda görüşlerini beldirmek üzere Türk Eğitim Sen
Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Musa AKKAŞ
katıldı. Toplantıya Personel Genel Müdürü Necmettin Yalçın,
Mevzuat Dairesi Başkanı Tahir KILIÇARSLAN ve Yönetici
atamalarından sorumlu Şube Müdürü Kutlay Şimşek katıldı.
Görüşmeler 27/05/2009 Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığı toplantı salonunda saat 14.30 da başlandı. Genel Müdür Necmettin YALÇIN açılış konuşması yaparak toplantının usulüyle ilgili bilgiler verdi. Sendikaların görüşlerinin de
dikkate alındığı taslak bir yönetmelik hazırladıklarını, bunun
üzerinde görüşmeler yapılacağı açıklaması yapıldı. Taslak
yönetmelik madde, madde görüşüldü. Görüşmeler esnasında
Musa AKKAŞ; “Acaba eski bakan Hüseyin ÇELİK’ten sonra
yeni bir dönem mi başlıyor? Doğrusu merak ediyorum.

MEB’deki Toplantıya Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme
Sekreteri Musa AKKAŞ katıldı.

Bunlara karşı büyük haksızlık yapılmıştır. Lütfen bir kez daha
düşünelim.Bunun dışında geçmiş yıllarda düzey belirleme ve
müdür yardımcılığı sınavına girip başarılı olanlar var. Bunların bazıları bir defa bazıları hiç başvuru hakkını kullanamadılar. Yine o dönemlerde sınava başvurmak isteyen Müdür Yetkililere “siz zaten yöneticisiniz” denilerek sınava alınmayarak
Milli Eğitim Bakanlığı Hüseyin ÇELİK döneminde mağduriyet yaşadılar. Bunlara ek geçici madde ile bir defaya
keyfiyetin adının 76.madde olarak adlandırıldığı binlerce mahsus olmak üzere bakanlığa yaptığımız teklifimizin dikusulsüz atamalar yapıldı. Diyebilirim ki bu dönem; insan kate alınmasını istiyorum. Bakanlık yetkilileri “ bunlar için
haklarının,hak, hukuk, adalet kavramlarının göz ardı edildiği sınav süresi dolmuştur, bir hak vermek mümkün değildir”
bir dönem olarak tarihe geçecektir. Tarih ve Toplum bu ya- cevabı verilmiştir.
pılanları affetmeyecektir. Milli Eğitim Bakanlığı bu anlamda
Bu toplantıda yeni bir yönetici atama yönetmeliğinin görütartışılır olmuştur. Eğitim çalışanlarının bakanlığa güveni kal- şüldüğü 24 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik
mamıştır.
yürürlükten kalkacak mı? Biz Türk Eğitim Sen olarak bu yöYeni bakanımız hukukçu Nimet ÇUBUKÇU döneminde netmeliğin yöneticilik duyurusu yapmayan illerde ve duyu76.maddeye göre yapılan atamaların hukuka uygun yapıldığı ru yapıp başvuruların alındığı illerde yönetici atamalarının,
açıklaması da daha işin başında doğru olmamıştır. 76.Maddeye Danıştay’ın yürütmeyi durduğu konularda Ek-2’nin ilgili
göre duyuru yapılmadan, liyakat, kariyer gözetilmeksizin ya- yerlerinin düzeltilerek uygulanmasından yanayız.
pılan okul-kurum müdürü, müdür yardımcısı atamaları iptal
edilmediği müddetçe, milli eğitimde huzur sağlanmayacaktır.
MEB bir an önce hukuk kararlarının dikkate alındığı, insan
haklarının gözetildiği, liyakat, kariyerin öne çıkarıldığı, çoğunluğun evet diyebileceği bir yönetmeliğin altına imza atmalıdır. Bu eğitimin kalitesi,toplumun ve çalışanların huzuru
için önemlidir.

Zira bu yönetmelik, yönetmelik maddeleri yönünden yargıdan dönmemiş bir yönetmeliktir. Daha sonra yeni bir yönetmelik çıkarılsın. Yeni yönetmelik için sınav puanının % 60’ı,
yeni puanlama yaptığımız Ek-2 değerlendirme formunun %
40’nın değerlendirmeye alınacağı şeklinde bir yönetmeliğe
de evet diyoruz.Bu soruya cevaben “24 Nisan 2008 Tarihli
yönetmeliğin, yönetici atamalarını yapmayan iller için uyguToplantıda Türk Eğitim Sen’in 04.05.2009 tarihinde ba- lanması alternatiflerini Sayın bakanımıza sunacağız, buradan
kanlığa yaptığı teklifler doğrultusunda görüşler yenilendi. çıkacak uygulamanın nasıl olacağını daha sonra açıklarız”
Görüşmeler esnasında Musa AKKAŞ tarafından,devredilen denildi.
Ayrıca yeni yönetmelikle yöneticilere il dışı atama hakokullarda (Sağlık Meslek Liseleri, Türem ve Tarım Meslek Liselerinde ) devredilmeden önce yönetici olarak görev kının verilmesi teklifi yenilendi. Bakanlık yetkililerince koyapanların, yöneticiliklerinin devamı etmesini sağlayacak nuyla ilgili zorluklar izah edildi. Buna karşılık il içi yönetici
düzenlemeler yapılması teklifi yapıldı. Bakanlık yetkilileri atamaları yapıldıktan sonra en azından iki yılda bir il dışı atakanun gereği bunun mümkün olamayacağı açıklamasını yap- maları, ülke genelinde eş zamanlı yapılmadır” denildi. “Bunu
tılar. 15-20 yıl yöneticilik yapan arkadaşların yöneticilikle- düşünelim”” şeklinde cevap verildi.
Toplantı Taslak yönetmelik ve eki ek-2’nin görüşmeleriyle
rinin yok sayılmasının büyük bir haksızlık olduğu söylendi.
Bu arkadaşların lehine olacak bir şeyler mutlaka yapılmalıdır. devam etti.
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (EKİM 2008)
KURUM İDARİ KURULU ÇALIŞMA RAPORU
Milli Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu EKİM 2008
toplantısını 17/11/2008 tarihinde Kurul Başkan Yardımcısı İsmail KONCUK başkanlığında yapmış, yetkili sendika
Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu
Çalışanları sendikası (TÜRK EĞİTİM-SEN) Genel Başkanlığı tarafından Bakanlığa sunulan teklifler, konusuna
göre Merkez Teşkilatı ilgili birimlerinin görüşleri de alınarak oluşturulan alt komisyonca değerlendirilmiştir. Kurul
8.04.2009 tarihinde Kurul Başkanı ve Müsteşar Yardımcısı
Salih ÇELİK başkanlığında toplanmış ve EKİM 2008 Kurum İdari Kurulu Çalışma Raporu aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır.

4” Okul spor kulübü gelirlerinin yeniden düzenlenmesine
ilişkin Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığınca başlatılmış bulunan Okul Spor Kulüpleri Yönetmelik değişiklik çalışmalarının bir an önce sonuçlandırılmasının sağlanması,

1-Sendikanın “Protokol Yönetmeliği’nin değiştirilerek,
yetkili sendikanın protokollerde yer alması sağlanmalıdır.”
önerisi, EKİM 2006 ve NİSAN 2007 Çalışma Raporu’nda,

1–657 Sayılı Kanunun 135’inci maddesinin değiştirilerek, itirazların disiplin kurullarına yapılması sağlanmalıdır.

2-Sendikanın “Milli Eğitim Bakanlığı, İl ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüklerinde, yetkili sendikaya işyeri sendika
temsilcilik odası tahsis edilmelidir.”
önerisi, EKİM 2006 Çalışma Raporu’nda, yer verilmesi
nedeniyle, gündeme alınmamıştır.
1- Bakanlığımız, Yükseköğretim Kurulu İle İş birliği yaparak; Sağlık meslek liselerinde görev yapan sağlık eğitim
enstitüsü mezunu öğretmenler için lisans tamamlama programı düzenlenmesi için Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca başlatılmış olan çalışmalarının bir an Önce sonuçlandırılması,
2- Ek ders ücretlerinin zamanında ödenmesi İçin gerekli
tedbirlerin alınmasının sağlanması,
3- Sağlık giderlerinin zamanında ödenmesi için gerekli
tedbirlerinin alınmasının sağlanması,

5- Aday öğretmenlerin “Hazırlayıcı Eğitim ve Temel Eğitim Kurslarına katılmaları nedeniyle 6245 sayılı Harcırah
Kanunu’na göre hak ettikleri yolluk ve yevmiyelerin ödenmesinin sağlanması,
önerileri üzerinde görüş birliğine varılmıştır.
Ayrıca,

2-Parasız yatılılık ve Burs’luluk haklarından yararlanan
öğrencilerin, Devlet memuru olan velilerinin çocuk için aile
yardım ödeneği alabilmesi İçin, 657 sayılı Devlet Memurları
kanunun 206’ncı maddesinde yer alan “Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar” ifadesi çıkarılmalıdır.
Hizmetli, teknisyen ve memurlara verilen giyecek yardımının, günün şartlarına göre artırılması ve nakit olarak
Ödenmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması.
Önerilerinin İse Yüksek İdari Kurulunda görüşülecek konular arasına alınması için Makama arz edilmesi konusunda
görüş birliğine varılmıştır.
Bu Çalışma Raporu Bakanlık Makamına sunulmak ve
yetkili sendika Türkiye Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri
Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (TÜRK EĞİTİM-SEN) ‘e
gönderilmek üzere iki örnek halinde düzenlenmiş ve Kurum
İdari Kurulu Üyelerince İmza altına alınmıştır.

MEB VE SENDİKAMIZ ARASINDA
KİK TOPLANTISI YAPILDI
Eğitim hizmet kolunda en fazla üyeye sahip olan yetkili
sendika Türk Eğitim Sen olarak, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri
Kanunu’nun 22 inci Maddesi gereği yılda iki kez bir araya gelen KİK toplantısının 2009 Yılının ilk toplantısını 06.05.2009
tarihinde gerçekleştirdik.
Sendikamız tarafından, eğitim çalışanlarının talepleri Milli
Eğitim Bakanlığı KİK üyelerine verildi. Müsteşar Yardımcısı,
Genel Müdürler ve Türk Eğitim Sen temsilcilerinden oluşan
Kurum İdari Kurulu üyeleri gündemde bulunan konuları değerlendirdi. Anlaşma noktaları belirlendikten sonra önümüzdeki
günlerde yeniden bir araya gelinecek.
Kurum İdari Kurullarında MEB bünyesinde bulunan tüm
çalışanların, çalışma hayatından doğan sıkıntıları dile getirilmekte, çözüm yolları teklif edilmektedir. Bu taleplerimiz MEB

tarafından da kabul edilirse KİK kararı olarak yayınlanmaktadır.
Türk Eğitim Sen yetkili ve sorumlu sendikacılık anlayışı gereği, tüm eğitim çalışanlarının çalışma hayatından kaynaklanan
sorunlarını çözmek için var gücüyle mücadelesini sürdürmektedir. Tüm eğitim çalışanlarımızın ekonomik ve sosyal sıkıntılarını biliyoruz. Tüm şubelerimizden konuyla ilgili gelen raporlar dikkate alınarak, KİK toplantısına taşınmıştır. Önceden
yapılan KİK toplantılarında kabul edilmeyen maddeleri tekrar
bu toplantımızda da gündeme taşıyarak, her konunun önemli
olduğunu ortaya koyduk. Bundan sonra da kararlı mücadelemiz devam edecektir.
İlgili Tekliflerimiz İçin:
http://www.turkegitimsen.org.tr/modules.php?name=News&file
=article&sid=1618
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YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ
TALEPLERİMİZİ MEB’E İLETTİK
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Müdürlüğü 17/04/2009
Tarih ve 1080/38228 Sayılı yazılarıyla “Eğitim Kurumları Yöneticileri” konusunda Sendikamızdan görüş, öneri ve
yönetmelikte yer alması düşünülen “temel yaklaşımların”
bakanlığa gönderilmesini istemiştir. Buna gerekçe olarak,
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği eki EK–2 Yönetici Değerlendirme Formunun bazı
bölümlerinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması talebiyle açılan bir idari davada Danıştay İkinci Dairesince verilen
28/01/2009 tarihli ve E.No: 2008/7402 sayılı karar ile sadece “Yöneticilik Hizmetleri” bölümünün birinci satırında yer
alan “Müdür Yardımcılığı Görevinde Görevlendirme Olarak
veya Vekaleten Yürütülen Her Yıl İçin” karşılığına gelen
“0,84”, üçüncü satırında yer alan “Müdür Başyardımcılığı
Görevinde Görevlendirme Olarak veya Vekaleten Geçen
Her Yıl İçin” karşılığına gelen “0,96” ve beşinci satırında
yer alan “Müdürlük Görevinde Görevlendirme Olarak veya
Vekaleten Geçen Her Yıl İçin” karşılığına gelen “1,08” ibarelerinin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermesi gösterilmiştir.
Bakanlık, eğitim- öğretimin aksatılmaması ve eğitim kurumlarının yönetim sürecinde yargı kararlarına bağlı yaşanan bazı olumsuzlukların giderilmesi amacıyla sendikaların
da görüş ve önerileri alınarak yeni bir çalışma yapacaklarını
açıklamıştır.
Bu çerçevede, bakanlığın çalışmalarına esas olmak üzere
sendikamızın görüş, öneri ve yönetmelikte yer alması düşünülen konularıyla ilgili olarak şube ve temsilciliklerimizden
görüş istedik. Gelen görüşler ve yönetici atama yönetmelikleri ile ilgili bugüne kadar yargı tarafından verilen hukuk
kararlarını da dikkate alarak taleplerimizi Milli Eğitim Bakanlığına ilettik.
Türk Eğitim Sen olarak yönetici atamalarını çok önemsiyoruz. Yöneticilik görevi, Türk Milli Eğitim Sisteminin en
önemli yapı taşını oluşturmaktadır. Bu anlayış çağdaş okul-

kurum yönetiminin gereğidir. Kariyer, liyakat dikkate alınarak yapılacak atamaların eğitimde huzuru ve başarıyı sağlayacağı kuşkusuzdur. Aksi uygulamalar ülkenin var olan.
Genç nüfus potansiyelinin harcanmasına, eğitim çalışanlarının huzursuzluğuna, kamplara bölünmesine yol açacaktır.
Eğitim kalitesinin sorunları, aslında eğitim yönetimi sorunlarına bağlı olduğu söylenebilir. Milli Eğitim Bakanlığı
iyi yönetiliyorsa, eğitimin kalitesi kendiliğinden istenen seviyeye doğru yükselecektir. Milli Eğitim Bakanlığının iyi
yönetilmesi demek, okulların iyi yönetilmesi sonuçta eğitim
çalışanlarının huzur bulduğu, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi demek olacaktır.
Okul ve kurumlarda başarının, toplumda huzurun sağlanması için, Milli Eğitim Bakanlığının, Milli ve bir Devlet
politikası anlayışıyla yönetilmesi ile gerçekleşecektir. Bakanlık, okul ve kurum yöneticilerini hükümetlerin memuru
anlayışıyla değil, Devletin memuru olarak görmelidir. Bu
çalışanlar hükümetlerin emir erleri değildir. Hükümetler,
Eğitim yöneticilerini değişen teknolojileri takip eden, bilimsel tutum ve davranış, toplam kalite yönetimi karşısında
yeni roller üstlenilmesi gerektiğinin bilincinde olan, insan
ve vatan sevgisiyle dolu, şeffaf, tarafsız bir yönetim anlayışını gerçekleştiren birisi olarak görmeli, yönetici yetiştirmeyi bu anlamda görmeli ve atama yönetmelikleri buna göre
düzenlemelidir.
Türk Eğitim Sen bugüne kadar vekâleten, geçici görevlendirme yerine asaleten atama yapılmasını savunmuştur.
Yönetici atamalarında; Hukukun üstünlüğü, insan hakları temelinde objektif verileri esas alan ve yönetici adaylarını bir
takım mahfillere eğilmek zorunda bırakmayacak bir atama
yönetmeliğinden yana tavrını her zaman ortaya koymuştur.
MEB’e Yazdığımız Yazı İçin:
http://www.turkegitimsen.org.tr/modules.php?name=Ne
ws&file=article&sid=1615

DÖRTYOL TEMSİLCİLİĞİ
Türk Eğitim Sen Dörtyol Temsilciliği
Anneler Günü vesilesiyle 9 Mayıs Cumartesi Günü Hatay Gezisi düzenledi.

Temsilcilik başkanı Yaşar Gürakan Gezi
ile olarak yaptığı açıklamada; “Sendikamız sosyal faaliyetleri kapsamında An-

neler Günü sebebiyle Hatay gezisi düzenledik. Sabah saat 07.00 de Dörtyol’dan
hareket edildi. Osmanlı Otel açık büfe
kahvaltı yapılarak Otelin bölümleri gezildi. Daha sonra Antakya içinde, Sen Pier
Kilisesi, Habibin- Neccar ve Ulu Camai,
Mozaik Müzesi ve Antakya Parkı gezildi.
Öğle yemeği Büyük Antakya Otelde yendi. Öğleden sonra Harbiye gezilerek çay
molası verildi. Şehir içi alışveriş gezisi
sonrası Dörtyol’a dönüldü.” dedi.
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USULSÜZ ATAMALAR İPTAL EDİLMEDEN
MİLLİ EĞİTİMDE HUZUR SAĞLANAMAZ

Türk Eğitim-Sen üyeleri eğitimde ´´usulsüz atamalar´´ yapıldığı iddiasıyla protestoda bulundu. Türk
Eğitim-Sen bölge başkanı Hanefi Bostan, usulsüz atamaların sayısının 700´ü geçtiğini söyledi ve Milli Eğitim
Müdürü´nün görevden alınması gerektiğini belirtti.
Eğitimde usulsüz atama sürüyor
Türk Eğitim-Sen, eğitimde ´´usulsüz atamalar´´ yapıldığı iddiasıyla İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü önünde protestoda bulundu. Eylemde bir konuşma yapan 1 No’lu Şube
Başkanı Hanefi Bostan, usulsüz atamaların sayısının 700´ü

geçtiğini söyledi ve Milli Eğitim Müdürü´nün görevden
alınması gerektiğini belirtti.
Bostan, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ile il
Milli Eğitim Müdürü Ata Özer´in, ´´İstanbul´da eğitimi
bitirmeyi ve öğretmenler arasına nifak sokmayı başardıklarını´´ belirtti.
Özer´in aynı zamanda müdürlük çalışanlarını da hedef aldığını kaydeden Bostan, ´´Hiçbir suçu ve günahı olmayan
17 memurun yeri değiştirilmiştir. Hakkını aramaya çalışanlar ise ilçelere sürülmüştür. Özer, bir an önce istifa
etmeli veya acilen görevden alınmalıdır´´ dedi.
Türkiye genelinde de birçok usulsüz atama tespit ettiklerini belirten Bostan, şunları söyledi:
´´İstanbul´da 200´ü okul müdürü, halk eğitim merkezi ve öğretmenevi müdürü, 35´i ilçe Milli Eğitim Müdürü
ve şube müdürü, 2´si okul müdür yardımcısı ve 7 kişi de
öğretmen olarak usulsüz atanmıştır. Türkiye genelinde
yapılan usulsüz atamaların sayısı 700´ü aşmıştır. Yapılan
usulsüz atamaların yaklaşık yüzde 35´i İstanbul´a yöneliktir.´´
Bostan, ´´bütün usulsüz ve haksız atamaların iptal
edilmesini istediklerini´´ söyledi. Türk Eğitim-Sen üyeleri
daha sonra, atama kararnamelerinin fotokopisini yaktı.

DOĞAYA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ

Türk Eğitim-Sen İzmir 3’Nolu Şube Başkanlığı “Doğaya Saygı Yürüyüşü” düzenledi. İzmir İli Seferihisar İlçesi
Gödence mevkiinde 25 Nisan 2009 günü gerçekleştirilen doğa yürüyüşünde hem doğa ile baş başa harika bir
gün geçiren Türk Eğitim Sen’liler hem de doğaya karşı

insanların acımasız tavrını duyurmaya çalıştılar. Doğal
güzelliklerin bol olduğu Gödence ’de çam ormanlarının
nefis kokuları içerisinde spor yapmanın keyfini yaşadılar.
Yürüyüşün ardından piknik yapılarak, günün yorgunluğu
giderildi.
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Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU
İZMİR’DE TARİHİ BİR DAHA AYDINLATTI

Ayrıca İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet RAGIP
30-04-2009 Çarşamba günü sendikamızı ziyaret ettiler.

Türk Eğitim Sen İzmir 3 Nolu Şube Başkanlığı’nın düzenlediği ve konuşmacı olarak
Türk Tarih Kurumu eski Başkanı Prof. Dr.
Yusuf HALAÇOĞLU ’nun katıldığı “Ermeni
Soykırımı Yalanı ve Tarihi Gerçekler” konulu
konferans 27 Nisan 2009 günü İzmir’de gerçekleşti. Çok önemli bilgiler veren ve Ermeni
iddialarını belgelerle çürüten Halaçoğlu, asıl
olarak Türklerin bilinçli ve planlı bir şekilde soykırıma uğradığını anlattı. Halaçoğlu
konuşmasında, rakamlar ve elinde bulunan
sadece Osmanlı arşivlerine dayanmayan
ABD, Rus ve Fransız kaynaklı belgelerle,
tarihi gerçekleri kimsenin karartamayacağını
cümle aleme gösterdi. Aklı başında bir insan
onca belge karşısında hala Ermeni soykırımı vardır diyebiliyorsa, bunun altında başka
amaçlar aramak gerekir diyen Şube Başkanı
Adnan SARISAYIN, Sayın Halaçoğlu gibi
yiğit ve hizmet aşkıyla yanan, milli değerlerimize sahip çıkan bilim adamlarının varlığı
bizlere güç vermekte, çalışma azmimizi arttırmaktadır, dedi.

TÜRK EĞİTİM-SEN ANTALYA 2 NO’LU ŞUBE
ANNELERİ UNUTMADI
Türk Eğitim- Sen Antalya 2 No’lu Şube Başkanlığı

rı altındadır.” diyen yüce peygamberimizin(s.a.v.) sözleri

bayan eğitim çalışanlarının Anneler Gününü unutmadı.

biz Türk Eğitim-Sen’liler için bir düsturdur. Çocuğuna

Şube merkezi Manavgat’ta görev yapan 800 bayan eğitim

bir haram lokma yedirmeyen,abdestsiz çocuğunu emzir-

çalışanına birer karanfil verildi.İşyeri temsilcileri vasıta-

meyen, namusunu her şeyin üstünde tutan, kanından bir

sıyla karanfil dağıtımı gerçekleştirildi.İlçe Milli Eğitim

parça olan çok sevdiği çocuğunu askere gönderirken “

Müdürlüğü ve ilçe merkezindeki birkaç okul Şube Başkanı Fethi Kurt ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından ziyaret edilerek bayan eğitim çalışanlarının Anneler Günü
kutlandı.Bu önemli günde Şube Başkanı Fethi Kurt bir
basın açıklaması yaparak şunları söyledi:

Ya şehit ol, ya gazi!” diyebilen bir kadın, ancak mübarek
Türk kadını olabilir.Yüce dinimiz İslam’la birlikte diri diri
kuma gömülmekten kurtulan,1934’te Atatürk’ümüz sayesinde seçme ve seçilme hakkı verilen olmazsa olmazlarımız kadınlarımızın,ölümsüzlük şerbetini içerek bizler için

“Dünyada hiçbir kadın Türk kadınından daha fedakar

kendilerini feda eden şehitlerimizi Allah’ın izniyle cep-

değildir.” diyen büyük devlet adamı, Cumhuriyetimizin

helere gönderen analarımızın ellerinden öpüyor,günlerini

kurucusu M.Kemal Atatürk ve “Cennet anaların ayakla-

kutluyoruz.
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ÇORLU İLÇE TEMSİLCİLİĞİ PİKNİK DÜZENLEDİ
Çorlu İlçe Temsilciliği’nce Velimeşe’ de piknik düzenlendi. Pikniğe Çorlu İlçe Temsilciliği’nin yanı sıra
Çerkezköy İlçe Temsilciliği ve Tekirdağ Şube Başkanı
Muzaffer DOĞAN, Yönetim Kurulu Üyeleri Kamuran
VARMA ve İsmail TURA’ nın yanı sıra Türk Büro-sen
Tekirdağ Şube Başkanı Adnan GÜREL ve yönetim kurulu üyeleri ile Türk Haber-Sen Tekirdağ İl Temsilcisi
Fuat TUNA ve arkadaşları katıldı. Hayli eğlenceli geçen
piknikte bağlama çalınırak türküler söylendi, oyunlar oynandı. Böylece bir yılın stresi ve yorgunluğu atılmaya çalışıldı. Büyük bir katılımın gözlendiği piknikte konuşma
yapan İlçe Temsilcisi Kemal AKTAŞ ‘’Memuriyet zor
zahmetli bir iş, bir yıl boyunca yaptığımız işin gereği yoğun bir biçimde stres altında kaldık, yorulduk, yıprandık.
Bu nedenle yorgunluğumuzu ve stresimizi atmak, kendimizi yenilemek ve sendikalar arası dayanışmayı arttırmak
için bu pikniği düzenledik. Bu ilk pikniğimize büyük bir
katılımın olduğunu gözlüyorum. Katılımcılara ayrı ayrı
teşekkür ederim. Sendika olarak hak mücadelesi ve üye
çalışmasının yanında hayatın diğer alanları ile ilgili çalışmaları yapmayı da bir görev sayıyoruz. Bugün gördüğüm
manzaradan sonra diyorum ki; gelecek yıl yapacağımız
piknik daha büyük katılımlı ve daha coşkulu geçeceğine
şimdiden inanıyorum’’dedi.

HARCAMA ÇEKİ PİYASAYI CANLANDIRACAKTIR
Dünyayı kasıp kavuran ekonomik krizin etkileri, Türkiye’de işsizlik rakamlarının açıklanmasıyla ortaya çıkıyor.
Aylardır Türkiye Kamu -Sen olarak piyasanın canlandırılması, iç talebin arttırılması için önlem paketinin açıklanması gerektiğini söylüyoruz. Aksi takdirde işsizlik ordusu
gün geçtikçe artmaya devam edecektir. Bizi felaket telalığı
yapmakla suçlayanlar, açıklanan işsizlik rakamlarını dikkatle
incelemelidir.
Son açıklanan işsizlik rakamları, ekonomik krizin dipsiz
bir kuyu olduğunu ve özellikle çalışanlarımızı yuttuğunu
göstermiştir. Resmi işsiz sayısının 3 milyon 800 bin olarak
tarihi bir seviyeye çıkması dar ve sabit gelirlilerimizin içinde
bulunduğu durumu ortaya koymaktadır. Yaklaşık bir yıldır
krizin etkisi ile satışları düşen bir çok işletme işçi çıkartmakta, bazıları yaşanan ekonomik durumu bahane ederek maaşları düşürmekte; diğer çalışanlar ise her an işini kaybetme
korkusuyla yaşamaktadır.Vatandaşlarımız ekonomik kriz,
maaşların azalması ve işten çıkarmalar nedeniyle büyük bir
umutsuzluk içindedir.
Hal böyle iken yeterli satış yapamayan işletmeler de bir
taraftan üretimi kısmakta diğer taraftan fiyatları düşürmektedir. Dolayısı ile aylık enflasyon rakamları düşük çıksa da bu
durum yaşanan güvensizlik nedeni ile piyasaların canlanma-

sı için yeterli olmamaktadır.
Korkumuz; yaşanan piyasa daralması, üretim düşüşü, işten çıkarma ve düşük enflasyonun kronik bir hal alarak ülkemizi “deflasyon” ortamına sürüklemesidir. Görülmektedir ki;
alındığı iddia edilen tedbirler, yaşanan krizin ateşi ile buhar
olup uçmuştur. Bu ortamda satış yapamayan, üretemeyen,
sürekli işçi çıkarmak zorunda kalan işletme sahiplerine kredi
vermek hiçbir anlam taşımamaktadır.
Piyasaların ateşini söndürmek, tüketiciyi desteklemekle
mümkündür. Sokağa çıktığımızda yalnız dar ve sabit gelirlilerin değil esnafın da aynı şeyi söylediğini duymaktayız; onlar, ‘’bize borç vermeyin. Satışlarımızı artırmayı sağlayacak
önlemler alın. Tüketiciyi destekleyin.’’ diyorlar.
Biz de Türkiye Kamu-Sen olarak bir kez daha tekrar ediyoruz ki; yalnızca sanayiciye, üreticiye borç vererek bu krizi
aşamaz, işsizliğe çare bulamazsınız. Piyasalara güven vermek ve tüketimi canlandırmak zorundasınız.
Dar ve sabit gelirlilere verilecek ‘’Harcama çeki’’ bu krizin ilacıdır.
Her ay işsizler ordusuna katılan yüz binlerce vatandaşımızın ahını almak istemiyorsanız bu çığlığı duyun ve “harcama
çeki” ile piyasaları canlandırın.
			
Kaynak:Türkiye Kamu Sen
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DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN
TÜRK MALI KULLANALIM
Tekirdağ’da bir dizi etkinlik düzenlediler. ‘’Daha Güçlü Bir
Türkiye İçin Türk Malı Tüketelim’’ isimli kampanya hakkında Tekirdağ kamuoyunu bilgilendirmek ve desteklerini
alabilmek amacıyla şehir genelinde afişler dağıtan sendika
yöneticileri yapılan bir basın açıklamasıyla da halkı bilgilendirdiler.

Tekirdağ Şube Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Muzaffer Doğan ve Yönetim Kurulu üyeleri konfederasyonumuzun başlatmış olduğu kampanya çerçevesinde

Kampanyaya halkın desteğini beklediklerini ifade eden
Şube Başkanı Muzaffer Doğan “Üreterek değil de tüketerek
itibar sağlanacağını sanan zihniyet anlayışı terk edilmelidir.
Yabancı mal hayranlığının altında bir aşağılık kompleksi
ve kör alıcılık alışkanlığı yatmaktadır. Halkımız, bilhassa
Kamu kurum ve kuruluşlarımız bu yanlıştan vazgeçmelidir.
Yerli malı tercih ve talebi üretim ve istihdamı artırmakla kalmaz, milli geliri ve ihracatı da arttırıp işsizliğin azalmasına
yardımcı olur. Çok iyi bilmeliyiz ki, yabancı mala kaptırılan
her 6 bin dolar bir vatandaşımızın işsiz kalmasına sebep olmaktadır. Bizler Kamu Sen olarak karanlığa bir kibrit çakıyor ve diyoruz ki; yeli malı üretip, yerli malı tüketelim,
ürettiklerimize de Türkçe isimler verelim; hem dilimiz, hem
de malımız yaşasın, insanımız iş ve aş bulsun. Daha Güçlü
Bir Türkiye İçin Türk Malı Tüketelim”

İNEGÖL’DE ANNELER GÜNÜ KUTLAMASI
anlatmaya kelimeler yetmez. 5 bin yıllık geleneklerimize
ve dinimize uygun olarak annelerimizi her zaman seviyor,
saygı duyuyor, bugünün ve yarının anneleri olarak sizleri ve
düşüncelerinizi önemsediğimizi bilmenizi istiyoruz.” Dedi.

İnegöl İlçe Temsilciliği’nce, 11.05.2009 Pazartesi günü
akşam saat 19.30’da Menekşe düğün salonunda, Anneler
Günü münasebetiyle sendika üyesi bayan öğretmenlere özel
Anneler Günü programı düzenlendi. Türk Eğitim-Sen İnegöl İlçe yönetim kurulu üyelerinden Önder Oruç, İmze Gül,
Hüseyin Kablan, Halit Tuğrul ve Mustafa Alyeşil ile sendika
üyesi bayan öğretmenlerin katıldığı Anneler Günü programının açış konuşmasını yapan Temsilcilik Başkanı Başkanı
Hasan Hüseyin Yılmaz, İnegöl’de en çok bayan üyeye sahip
sendika olduklarını ileri sürdü. Dünyadaki en yüce duygunun annelik olduğunu vurgulayan Hasan Hüseyin Yılmaz,
“Bunun içindir ki Peygamberimiz, ‘cennet anaların ayaklarının altındadır’ buyurmuştur. En yüce varlık annedir, en
yüce sevgi anne sevgisidir. Anneliğin önemini, yüceliğini

Aynı zamanda bir anne olarak böyle bir görevi almaktan
dolayı gurur duyduğunu belirten Kadın Komisyonu yetkilisi
Sultan Oker ise, “Yönetim işlerini erkekler kadar kadınlarda
yapabilir. Bu sendikada biz de varız. Tüm kadın üyelerimizin
desteğini bekliyoruz” dedi. Konuşmaların ardından yönetim
kurulu üyeleri bayanlara gül dağıttı. Yemeğin ardından ise,
bayan öğretmenler müzik eşliğinde halaylar çekip, çeşitli
oyunlar oynayarak stres attılar.
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BOLU ŞUBESİ BELGE TÖRENİ
Türk Eğitim Sen Bolu Şubesi AB projeleri kapsamında ‘SOSYAL KAPİTALİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ’ adlı
projenin dahilinde üyelerine yönelik 05-06 Mayıs 2009 tarihlerinde BİLGİVİZYON Eğitim, Danışmanlık Ve İnsan
Kaynakları Ltd.Şti’den Melihat KARARSLAN’nın vermiş
olduğu Pozitif Yaşam ve Stres Yönetimi konulu seminerin
belgeleri dağıtıldı.
Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Sayın Cengiz
KOCAKAPLAN’da belge törenine katıldı. Törende bir
konuşma yapan Cengiz KOCAKAPLAN şunları söyledi;
“Bolu Şubemizi böyle güzel ve anlamlı bir proje kapsamında üyelerine vermiş olduğu eğitimden dolayı tebrik ederim.
Dünyada tek değişmeyen şeyin ‘DEĞİŞİM’ olduğudur.
Günümüzde iletişimin ve ulaşımın hızla gelişip yayılması
sonucu insanların kendilerini yenilemeye, geliştirmeye, yetiştirmeye daha çok önem arz etmektedir. Bunu fark eden
Bolu Şubemiz amaca uygun seminerler düzenleyerek üyelerini yetiştirmektedir. Aynı zamanda Milli Eğitim personelini
de yetiştirmiş olmaktadır. Bunun sonucu her eğitim çalışanı
mesleğinde daha verimli olacaktır. Öğrencilerine düne göre
daha faydalı olacaktır.” Şube Başkanı Fikret Başar ise konuşmasında kişisel gelişime yönelik seminer ve kursların
devam edeceğini ifade etti.

KAYSERİ’DE VOLEYBOL TURNUVASI
Türk Eğitim-Sen Kayseri 1
No’lu Şube Başkanlığı tarafından
23 Mart-5Mayıs 2009 tarihleri arasında bu yıl 2. si düzenlenen Voleybol Turnuvası’na 16 takım iştirak etti. Fevzi Çakmak Lisesi Spor
Salonu’nda yapılan turnuvada dört
grup halinde ve lig usulü oynanan
maçlar sonunda gruplarında ilk
iki sırayı alan takımlar bir üst tura
çıktılar. Çeyrek final maçlarından
sonra Atatürk Ticaret ve Anadolu
T.M.L., Feridun Cıngıllı İ.Ö.O.
Sancaktepe ve Fevzi Çakmak Lisesi yarı finale çıktılar. Yarı final
ve final maçları sonunda Atatürk
Tic. Ve Anadolu T.M.L. şampiyon
oldu. Şampiyonluk kupasını Türkiye Kamu-Sen Kayseri İl Temsilcisi Muammer ÖNER, ikinci
olan Feridun Cıngıllı İ.Ö.O.’na Meteoroloji Bölge Müdürü
Ziya ÇOLAK, 3. olan Fevzi Çakmak Lisesine Gençlik ve
Spor İl Müdürü Yahya ŞAHAN verdiler. Turnuvaya katılan

diğer takımlara da şiltleri şubesi yöneticileri ve Şube Müdürleri ve bazı okul müdürleri tarafından takdim edildi. Turnuva
Finalinde gösteri yapan Atatürk Tic. ve Anadolu T.M.L. Kol
Bastı ekibi izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.
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TÜRK EĞİTİM-SEN KADIN KOMİSYONLARI
ANNELER GÜNÜ PROGRAMI DÜZENLEDİ
Türk Eğitim-Sen Ankara Şubeleri Kadın Komisyonları Anneler Günü
dolayısıyla İçkale Otel’de
kutlama programı düzenledi.
Türk Eğitim-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı programın sunumunu
Ankara 2 No’lu Şube Kadın Komisyonu Başkanı
Şengül ÖZCAN yaptı.
Programda bir konuşma
yapan Türk Eğitim-Sen
Genel Sekreteri Yaşar
YENİÇERİOĞLU, tüm
annelerin Anneler Gününü kutlayarak, sendikalarda kadının yerine vurgu
yaptı. Kadınlarda sendikalaşma oranının % 40 iken, bu
oranın erkeklerde % 65 olduğunu belirten YENİÇERİOĞLU şunları söyledi: “Buradan şu sonuca varabiliriz.
Gerek Ülke nüfusu ve gerekse MEB çalışanları açısından
erkek-kadın oranı hemen hemen eşitken, sendikalaşma
oranında ise kadınlar çok geridedir. Bayanları Sendikal
çalışmaların içine çekmek için, şubeler bünyesinde kadın komisyonları oluşturulmakta ve bayanlara yönelik
ayrı etkinlikler yapılmaktadır. Ama buna rağmen, kadın
çalışanları –özellikle bizim kesimde- sendikal çalışmala-

ra katmakta yetersiz kalmaktayız. Bu konuda bayan arkadaşlarımızın sebepleri çok, bunu biliyoruz. Hem çalış,
hem evin işlerini yap, hem çocuklarla ilgilen, zaman arta
kalırsa sendikacılık yap, bunların hepsi doğru. Bazı bayan
arkadaşlardan da; erkeklerin kendilerine fırsat vermedikleri, şubelerin bayanlara göre düzenlenmediği, yeterince
etkinlikler yapılmadığı şeklinde de şikayetler alıyoruz.
Bunların da hepsi doğru. O halde bir orta yol bulmalıyız
ve geleceğimiz açısından bayan arkadaşların sendikal çalışmalara katılmalarını sağlamalıyız. Bu bir zorunluluk
olmuştur. Ancak, burada büyük görev yine bayan arkadaşlara düşüyor. Sendikalarda veya diğer STK’larda görev
almak için kendileri zorlamalıdırlar.”
Ankara 5 No’lu Şube Başkanı Sevgi YALAV da konuşmasında annelerin hayatımızda yeri ve önemine değinerek,
şunları ifade etti: “Özellikle bazı bölgelerimizde kadınlarımızın büyük çoğunluğu okuma-yazma bilmemekte, kız
çocukları okula gönderilmemektedir. Tüm bunların üstüne şiddetin ibresi de kadınları gösterince, toplumda en çok
ezilen, sesi kısılmaya çalışılan kesim kadınlar olmaktadır.
Tüm bu gerçekler ışığında, annelerimizin, kadınlarımızın
zincirlerini kırarak, toplumsal, siyasal hayatta katılması,
her türlü istismardan uzak tutulabilmesi iyi eğitilmiş ve
tam donanımlı bireyler yetiştirilmesine bağlıdır.” YALAV
ayrıca, programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese
teşekkür etti.
Katılımın yoğun olduğu programda konuklar, Mahmut
TÜLEK’in şarkıları eşliğinde eğlendi. İsmail KANDEMİR de “Annem” adlı şiiri okuyarak, herkesi duygulandırdı.
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN
USULSÜZ ATAMALARI MECLİS GÜNDEMİNDE
76. maddeye göre yapılan usulsüz yönetici atamaları
MHP Adana Milletvekili Yılmaz TANKUT tarafından; Milli
				

06/05/2009

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın
Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.
				
				

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili		

Basında çıkan haberlerde; önceki Milli Eğitim Bakanının görevden alınmasından birkaç gün önce “Bakan
Onaylı” 76. Maddeye dayandırarak yaptığı çok sayıda
usulsüz atamalar eğitim çalışanları tarafından bir hakaret
olarak algılanmıştır.
Türkiye genelinde son günlerde yapılan usulsüz atamaların sayısı yaklaşık 350 kişiye ulaşmıştır. Yapılan
usulsüz atamaların yaklaşık % 45’i İstanbul’a yöneliktir.
Ayrıca Ankara, Adana, Osmaniye ve Mersin başta olmak
üzere Afyonkarahisar, Nevşehir, Kayseri, Kırıkkale, Sinop, Trabzon, Aksaray, Bitlis, Antalya, Elazığ, Erzurum,
Muğla, Van, Uşak, Manisa, Eskişehir, Bartın, Ağrı, Ordu,
Aksaray, Kahraman Maraş, Karaman, Kırşehir, Kırşehir,
Konya, Çanakkale, İzmir, Malatya, Hatay, Erzincan, Tokat, Yozgat illerinde bu atamalar yapılmıştır.

Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’ya yazılı soru önergesi ile
soruldu.
Yedi yıldan beri okul yönetici kadrolarının açık ilan
edilmesini bekleyen on binlerce öğretmen hayal kırıklığına uğramıştır. Liyakatın, sınav kazanmanın hiçbir anlamının olmadığı bir dönem başladığı ve yandaşlıkta yeni bir
çığırın açıldığı iddia ve ifadeleri ayyuka çıkmıştır.
Bu bilgiler çerçevesinde;
1- Basında çıkan bu atamalar ile ilgili haberler doğru
mudur?
2- Bu atamalar bakanlık yönetmelikleri ve usulune uygun olarak yapılmış mıdır?
3- Hiçbir idarecilik deneyimi olmayan sıradan insanların okul müdürü olarak atandığı iddiaları doğru mudur?
Eğer usulsüz atamalar yapılmış ise bu atamaların iptal
edilmesi için bir çalışma yapılacak mıdır?
4- Şayet bu atamalar hatalı ise niçin ve neden kaynaklanmıştır? Bu atamaları yapanlar veya yapılmasına neden
olanlar hakkında bir soruşturma açılmış mıdır? Açılmış
ise bu konudan veya daha önceki benzer olaylardan ceza
almış personeliniz var mıdır?
5- Bu hatalı atamaların, bundan sonra yapılacak tüm
atamaları şaibeli hale getireceği endişeleri nasıl giderilecektir?
6- Gerek Bakanlık Onaylı ve gerekse diğer yöntemlerle 2009 yılı içinde kaç atama yapılmıştır. Bu atamalar
nerelere yapılmıştır?
7- Milli Eğitim Bakanlığının “bu kadar siyasallaştığı,
hukuksuzluğa bu kadar bulaştığı bir dönem yaşanmamıştır” şeklindeki endişeler nasıl giderilecektir?

ŞEF ATAMALARINA
YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI
Bir sendika ve şahıslar adına açılan davalar sonucunda
şeflikle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verildi. Mahkeme
kararında şunlar ifade edildi:
4.3.2006 günlü, 26098 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve
Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12.12.2008 günlü, 27078
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilen 7/c-3. maddesinde yer alan Şef kadrosuna atanabilmek
için “Bulunduğu görevde en az iki yıl görev yapmış olmak”
ibaresinin, Dairemizin 3.4.2009 günlü, E 2009/13 sayılı kararıyla yürütmesinin durdurulmasına karar verildiğinden,
aynı düzenlemeye yönelik yürütmenin durdurulması istemi

hakkında ayrıca karar verilmesine yer olmadığına, 3.4.2009
gününde oy birliği ile karar verildi.
Bu durumda MEB’in ne yapacağı sendikamız tarafından
yakından takip edilmektedir. Sendikamız başvuru aşamasında MEB’i uyarmış, yargı kararları ile çalışanların mağdur
edilmemesi için, mahkemenin iptal ettiği “Bulunduğu görevde en az iki yıl görev yapmış olmak” şartının kaldırılmasını talep etmişti. Maalesef MEB bütün uyarılara kulak
tıkayarak çalışanları mağdur etmeye devam etmektedir.
Bilindiği gibi MEB daha önce de, yargı kararları sonrasında bir çok yönetici ve şefin atamalarını iptal etmek zorunda kalmıştı.
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EŞ DURUMU MAĞDURUNDAN
ÇUBUKÇU’YA MEKTUP
2009 Şubat dönemi özür grubu atamalarında, “İl emri”
ibaresi kaldırıldığı için bir çok çalışan mağdur oldu. Eş
durumu gerekçesiyle tayin isteyen çalışanların nakil talepleri gerçekleşmedi. Bu konuda sendika olarak defalarca girişimde bulunduk. İlgililerin ve kamuoyunun gündeminde, eş durumu mağduriyetini sürekli sıcak tutmaya
gayret ettik.
Bu konudan dolayı mağdur edilmiş bir çalışanın, Milli
Eğitim Bakanı sayın Nimet Çubukçu’ya gönderdiği mektubu yayınlıyoruz. Diliyoruz ki, sayın Çubukçu, Hüseyin
Çelik gibi çalışanların feryadına sessiz kalmayacak ve bu
önemli problemi ortadan kaldıracaktır.
Sayın Milli Eğitim Bakanımız;
Öncelikle yeni göreviniz hayırlı olsun. Türk eğitimi için çok faydalı icraatlar gerçekleştirecek olmanızı
öğretmen arkadaşlar ve eğitim camiasına hizmet verenler adına temenni ederim..
Sayın Bakanımız, bu mektubu size mağdur olduğumuz bir konu ile ilgili yazıyorum. 2009 yılı şubat ayı
eş durumu özür grubu atamalarında “İL EMRİ” ibaresi kaldırıldığı için sadece puanımız yetmiyor diye
eşlerimizin yanına gidemedik, eşlerimiz yanımıza gelemedi. Sayın Bakanım siz de takdir edersiniz ki, bu
psikolojik durum bizi çok fazlasıyla olumsuz etkiledi
ve aile huzurumuzu kaçıracak boyuta vardı.
Sizin eski bakanlığınız döneminde aileye, sosyal
aile yapısına ve mutlu bireylere ne kadar çok önem
verdiğinizi ve bu konularda da önemli çalışmalar yaptığınızı hepimiz çok iyi biliyoruz.
Bakanım sizin de “Görevinize Başlama Mesajı”
konulu genelgenizde dile getirdiğiniz üzere, aile yapısına çok fazla önem vermeniz bizim sıkıntılarımızın
kat kat artmaması için umut ışığı oldu.
Sevgili Bakanım; sizden arzumuz Ağustos özür
grubu atamalarında “İL EMRİ” ibaresinin tekrar geri
getirilerek eşlerimizden ve çocuklarımızdan ayrı tutulmamamız… Sizin bu konuya gereken hassasiyeti
göstererek gerekli düzenlemeleri ve bizler için anayasal düzende en doğru kararı vereceğinizden şüphemiz
yok.
Size çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

			

Osman AKSU
(EŞ DURUMU MAĞDURU)

BİR ÇAY HARMANI
Ayır ayırabilirsen bu demin lezzetinin
kimden geldiğini
Türk Milleti
Bu millet ki, harmanı belli demi belli
Bir çay harmanı gibi
Öyle yoğrulmuş öyle sarılmış ki her tanesi
Verdiği demin tadından belli
Ayıramaz bu harmandan kimse kimseyi
Koyamaz kimse adını ben sen o bu
Birdir hepsi
Ayrılan tek bir yaprak bu harmandan
Vermez artık o demden o tattan
Bu dünyada yitip gitmeden
Kal bütünde ayrılma yerinden
Birlikte bir bayrağın altında
Bu topraklarda ülkemin her bir yanında
Ortak buluşma yerimiz dilimiz Türkiye’miz
Türkçemiz
Biz böyle biriz birliğiz
Hepimiz aynı kefenle sarılıp girmeden toprağa
Örtülür ay yıldızlı al bayrak tabutumuzun
her bir yanına
“Hakkınızı helal ediyor musunuz?” diye
sorar imamımız
Verilir tek bir dille cevabımız
“Helal olsun” denir üç defa hep bir ağızdan
Gel göçüp gitmeden bu dünyadan
Bir çay demle yurdumun güzel yaylalarından
Her biri ayrı bir filizden alınmış harmanlanmış
Her biri kendi özünden bir parça katmış
Mis kokulu çay yapraklarından
Biz fakımızla fark kattık bu vatana
Farklarımızla kaynaştık yurdumun her bir yanında
Bulduk ortak bir yol çıktık meydanlara
Seslendik kendi öz dilimizle
Türkçemizle tüm dünyaya
“Ne mutlu Türküm diyene” bu topraklarda
Yrd. Doç. Dr. Zühal Kavurmacı
Bingöl Üniversitesi
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TÜRK EĞİTİM-SEN’İN TÜRKİYE GENELİNDE
YAPTIĞI ARAŞTIRMAYA GÖRE, 41 İLDE TEDAVİ
YOLLUKLARI ÖDENMEDİ
Türk Eğitim-Sen, tedavi yolluklarının eğitim çalışanlarımıza ödenmediği konusunda almış olduğu şikâyetler üzerine harekete geçerek konu ile ilgili ülke çapında bütün İl Valiliklerine
ve Sendika şubelerine tedavi yolluklarını alamayanların listeleri ve ödenmeyen miktarların ne kadar olduğunun bildirilmesini
talep etti.
2008 VE 2009 YILINDA ÖDENMEYEN TEDAVİ YOLLUĞU TAM 3.669.931,96 TL
Araştırmada 81 ilden bilgi istenilmiş ancak 46 ilden cevap
gelmiştir. Buna göre 46 ilden 41’inde tedavi yolluklarının ödenmediği tespit edilmiştir. Yaptığımız araştırmaya göre Türkiye
genelinde 2008 ve 2009 yıllarında eğitim çalışanlarının toplam
3.669.931,96 TL tedavi yolluğu alacağı bulunmaktadır. Ayrıca
bazı valilikler tedavi yolluğu konusunda rakam belirtmemiştir.
Bu nedenle eğitim çalışanlarının tedavi yolluğu alacağı bu rakamdan çok daha fazladır.
TEDAVİ YOLLUĞU ALACAĞINDA ADIYAMAN İLK
SIRADA
Hatırlanacağı üzere Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail
KONCUK, tedavi yolluklarının 17 aydır ödenmediğini söylemiş, bunun üzerine eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK,
yollukların ödendiğini iddia etmişti. Ancak ortaya çıkan tablo
ÇELİK’in iddiasını çürütmüştür. Öyle ki tedavi yolluğu alacağında ilk sırada Adıyaman bulunmaktadır. Adıyaman’da eğitim çalışanlarının 2008 ve 2009 yıllarında toplam 550.838,67
TL yolluk alacağı vardır. Adıyaman’ı Konya takip etmektedir.
Konya’daki yolluk alacağı 2008 yılında 373.331,19 2009 yılında 54.050,90 TL’dir. Yolluk alacağında üçüncülük Tokat’tadır.
Tokat’ta eğitim çalışanlarının 2008 yılı için 365.851,32 TL,
2009 yılı için ise 41.641,54 TL olmak üzere toplam 407.492,86
TL alacağı bulunmaktadır. Yolluk alacağında Tokat’ı Kütahya
izlemektedir. Kütahya’da eğitim çalışanlarının 2008 ve 2009

yılları için toplam alacağı 273.231,33 TL’dir. Artvin’de de
eğitim çalışanlarının 266. 175,20 TL alacağı vardır. Artvin’i
221.360,59 TL ile Kırıkkale takip etmektedir.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK şunları söyledi: “Sendikamızın yaptığı
araştırmaya göre tedavi yollukları birçok yerde ödenmemiştir
ve eğitim çalışanlarının 3.669.931,96 TL alacağı bulunmaktadır. Bu nedenle Türk Eğitim-Sen, tedavi yolluklarının ödenmediğini belgeleyen Valiliklerden gelen listeleri Milli Eğitim ve
Maliye Bakanlıklarına 24.04.2009 tarihinde ileterek, ödemelerin tamamlanmasını, mağduriyetlerin ortadan kaldırılmasını
talep etmiştir. Bu araştırma eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin
ÇELİK’in tedavi yolluklarının ödendiği yönündeki iddiasını
da çürütmüştür. Tedavi yolluklarının ödenmemesi eğitim çalışanları arasında büyük rahatsızlık yaratmaktadır. Zira eğitim
çalışanları konaklama ve yol masrafını cebinden karşılamaktadır. Ekonomik krizin de etkileri göz önünde bulundurulduğunda eğitim çalışanlarının yaptığı bu masraf, ciddi bir yüktür.
Bu nedenle Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU bu konuda
gerekli hassasiyeti en kısa sürede göstermelidir.”

ORDU YAHYA KEMAL BEYATLI KONFERANSI VE
TÜRK SANAT MÜZİĞİ KONSERİ DÜZENLEDİ
Yahya Kemal Beyatlı Konferansı ve Sanat Müziği
Konseri 25 Mayıs 2009 Pazartesi Saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi (Akm)’nde yapıldı. Müziğimizin
dünü ve bugünün işlendiği konferansta Türk Müziği
ile Türk dilinin bağlantısı Ramazan BAKKAL tarafından misafirlere aktarıldı. Türk Sanat Müziğinin
birçok güzel eseri TRT sanatçısı Kamil AKSU tarafından icra edildi. Programın sonunda konferansçı
Ramazan Bakkal ve TRT sanatçısı Kamil AKSU’YA
çiçek takdim edildi.
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HÜKÜMETİN ÖZEL İSTİHDAM PAKETİ KAPSAMINDA
ALACAĞI 500 BİN PERSONELİN YÜZDE 10’U OKULLARDA
HİZMETLİ VE MEMUR OLARAK ÇALIŞTIRILMALIDIR

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Valiliklere “Okullardaki Temizlik Hizmetleri” konulu bir genelge göndererek; ‘’derslik ve bina sayısı fazla olan okullardaki temizlik
hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde hizmet satın alma yoluna gidilmesine ihtiyaç duyulduğunu’’ belirtti. Ancak okullardaki temizlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde hizmet
satın alarak ihtiyacın giderilmesi mümkün değildir. Çünkü
bu uygulamanın mali boyutu okulların gelirini fazlasıyla aşmaktadır.
Ülkemizde ne yazık ki eğitimin en büyük sorunlarından
birisi okullarda personel yetersizliği dolayısıyla hijyenik yapının tam anlamıyla sağlanamamasıdır. Milli Eğitim Bakanı
Nimet ÇUBUKÇU da söz konusu genelgede, il ve ilçe merkezlerindeki okulların temizlik hizmetini yürüten yardımcı
hizmetler personel sayısının yeterli düzeyde bulunmadığını
belirtmiştir. Bu, Milli Eğitim Bakanı’nın yaptığı acı bir itiraftır.
Personel yetersizliği dolayısıyla öğretmenler, okul idarecileri hatta öğrenciler bile okul temizlemek zorunda kalmaktadır. Okulun tuvaletini temizleyen, boya/badanasını yapan,
dersliklerini düzenleyen öğretmen, idareci ve öğrenci tablosuna rastlamak mümkündür. Durum böyleyken, okullarda
temizliği, hijyeni sağladığımızı söylemek imkansızdır. Bu
nedenle Türkiye’de eğitim-öğretim sağlıklı koşullarda yapılamamaktadır. Bu da hastalıklara davetiye çıkarmakta, okullarda salgın tehlikesine yol açmaktadır.
Okullarda hijyenik yapının sağlanamadığı rakamlarla da
tespit edilmiştir. Hatırlanacağı üzere; Türk Eğitim-Sen’in

2008 yılında 24 ilde (Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa,
Kocaeli, Eskişehir, Konya, Afyon, Kayseri, Kütahya, Antalya, Mersin, Hatay, Samsun, Zonguldak, Ordu, Malatya, Erzurum, Gaziantep, Adıyaman, Mardin, Şanlıurfa, Batman)
3 bin 540 öğretmen ve idareci ile yaptığı “Okulların Mevcut Durumu” anket çalışmasında ilköğretim ve ortaöğretim
kurumlarının ihtiyaçlara cevap veremediği sonucu ortaya
çıkmıştı. Ankete katılanların yüzde 43.8’i okulların hijyenik
ortama sahip olmadığını düşünürken, yüzde 38.7’si okulların kısmen hijyenik ortama sahip olduğunu, yüzde 17.3’ü ise
okulların hijyenik olduğunu ifade etmişti.
Bilindiği gibi, hükümet, en az 500 bin kişinin kamuya
yararlı işlerde çalıştırılması için özel istihdam paketi hazırlamıştır. Bu noktada alınacak 500 bin personelin yüzde 10’una
okullarda hizmetli ve memur olarak çalıştırılmak üzere kadro tahsis edilmelidir. Çünkü okullarda hizmetli personel yetersizliğinden kaynaklanın eksikliklerin yanı sıra, memurluk
hizmetlerinde de personel yetersizliği dolayısıyla aksamalar
yaşanmaktadır.
Artan okul, derslik, öğrenci sayısı dikkate alındığında bu
rakam abartılı değildir. 50 bin hizmetli ve memur, okullardaki yükü büyük oranda alacak, okullar daha hijyenik bir
yapıya sahip olacaktır.
Bu noktada başta hükümet yetkileri olmak üzere Milli
Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun bu konuda gerekli
girişimlerde bulunmasını umuyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bu Benim Eserim Proje
Yarışmasında Kayseri’den
Pınarbaşı YİBO Final Sergisinde

Pınarbaşı YİBO “Bu benim eserim”
adı altında 12- 14 Mayıs 2009 tarihleri
arasında Ankara’da düzenlenen “4. İlk
Öğretim Öğrencilerine yönelik matematik ve fen bilimleri proje çalışması”
final sergisine katılma başarısı gösterdi
Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Türkiye
Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
(Tübitak) ile birlikte düzenlediği “Bu
Benim Eserim” Proje Yarışmasında
Fen Bilimleri dalında Kayseri’nin Pı-

narbaşı ilçesinden
Yatılı İlköğretim
Bölge Okulu’nun
Danışman öğretmen
Hasan ERDAŞ rehberliğinde öğrenciler
H.Furkan KILIÇ ve
Ali KARAKAYA’nın hazırladığı “Pedallı Akıllı Fıskiyem” adlı proje ile
31866 Proje arasından Türkiye Birinciliği kazandı. Projede Pedallı Fıskiye
ile duş esnasında boşa giden suyun
tasarrufu sağlanıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye Birincisi seçilen proje sahibi öğretmen ve
öğrencileri dizüstü bilgisayar ve başarı
belgesiyle ödüllendirdi. Projeyi hazır-

layan rehber öğretmen ve öğrencilere
ödüllerini İlköğretim Genel Müdürü
İbrahim ER verdi. Ayrıca İbrahim ER
Okul Müdürü Ziya KILIÇ’ a Fen ve
Teknoloji öğretmeni Hasan ERDAŞ’ a
katkılarından dolayı teşekkür etti.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Nüket YETİŞ ödül töreninde yaptığı
konuşmada Yatılı İlköğretim Bölge
okullarının da final sergisinde projelerinin yer almasından dolayı çok mutlu
olduklarını ve gurur duyduklarını
söyledi. Türkiye genelinde 593 Yatılı
İlköğretim Bölge Okulu’na, TÜBİTAK
Popüler Bilim Yayınları’ndan oluşan
birer kütüphane kurulması hedeflendiğini de söyledi.
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“BİR DAHA GEL SAMSUN’DAN”
19 Mayıs 1919’un Türkiye’si en çok 19 Mayıs 2009’un
Irak’ına benzer. Emperyalizmin dişleri arasında Müslümanların kanlı cesetleri.. Ve onun kürdanlığını yapan yerli işbirlikçiler..
15 Mayıs’ta İzmir’e Yunan palikaryası girdi diye başladı
Milli Mücadelemiz. İlk kurşun ilk kıvılcımdı. Şimdi Ege ve Akdeniz sahilleri gayrimenkul sahibi ecnebilerle dolu. Son toprak
satışları Rus ruleti.
Maraş’ta örtüye uzanan elin kırılma belgeselidir ‘Kahraman’lığa giden yol. Antep Kalesi’nde gâvur bayrağı asılı dururken geçici olarak durduruldu Cuma namazları. Urfa’nın
‘Şan’ıdır vatan ve namus mücadelesi. Urfa’dan 4-5 saat mesafede kavim–kardaş kırılıp dökülüyor. Halkımız ise kaplumbağa
gibi kabuğuna çekiliyor.
Doğu Anadolu’da Ermeni, Karadeniz’de Rum çeteleri komşuluk hakkını ve bir arada yaşam hukukunu sokak ortasında kurşuna dizmişti; şimdi Ermenistan’a sınırın kapısı, Yunanistan’a
Kıbrıs’ın tapusunu vermenin yollarında geziniyoruz.
Telgrafhanelerine, tersanelerine, kalelerine girilen; bağrı
yanık Anadolu insanının ürünü daha tarlasındayken Duyûn-u
Umûmiye’ye verilen kumpası bozmanın adıdır Kurtuluş Savaşı. Ya şimdi özelleştirmelerle kendi kurumlarınıza yine sizin davetinizle giriyorlarsa? Ya şimdi İMF’ye ekonominin dümenini
yin e sizinkiler veriyorlarsa?

Kocaeli 1’Nlolu Şube Başkanı

Biz düşmanı denize niçin dökmüştük? Milli, dini ve iktisadi
tam bağımsızlık değil miydi bizi hareket geçiren? Zulme karşı
farz-ı ayın değil miydi sorumluluğumuz? Madem bu kadar gelin - güvey olacaktık o kadar şehit ve gaziyi niye verdik?
Kabil’in torunları Habil’in torunlarını son 3 asırda mat etti.
Şeytan bile küresel zulüm imparatorluklarının şerrinden tekaüde ayrıldı. 20.yy’ın tek sürprizi Mustafa Kemal ve “Türk’ün
Ateşle İmtihanı”dır. İmanı avuçta kor gibi taşıyanların bayrağı
yere düşürmeme savaşıdır İstiklal Harbimiz.
Ahlaksız kapitalizm ahlakımızı ifsad edemesin ve dev köpek
balıkları insanımızın kanına etini katık etmesinler diye savaştık
yürekler boyu. Din-i mübin-i İslam muharref Hıristiyanlık ve
İsrailiyyat arasında boğulmasın diye tüfek çattık kaşlarımızın
yerine. Attığımız her mermi dünya milletlerinin topyekün kurtuluş şansıydı.
Şimdilerde magazin–maç trafiğinde başı dönen, televizyon
kanalları ve internet siteleriyle hipnotize edilen ve cellâdına
âşık mahkûm tipine indirgenen Türk Milleti, 90 yıl öncenin o
muhteşem, o mübarek, o mütevazı, o mukavim milletidir. O
günden beri ne, nasıl değişti?
19 Mayıs 1919 Türkiye’si en çok 2009 Irak’ına benziyor
dedik ama sormadan edemeyeceğiz: Irak ne kadar Türkiye’dir,
Türkiye ne kadar Irak’tır?
“Geçmişini bilmeyenler onu tekrar yaşamaya mahkûmdurlar.”

GİDİŞİN OLSUN DÖNÜŞÜN OLMASIN
Muhterem tam tamına 6 yıl 45 gün görev yaptı. Neler yaptı?
Hangi açılımları, reformları gerçekleştirdi?
Sayesinde idari mahkemeler tarihlerinin en yoğun dönemlerini yaşadılar. Maliye, mahkeme harçlarını ödeme, avukat ücreti tahakkuk ettirme rekorları kırdı.
Ne öğrencisi, ne velisi, ne de eğitim çalışanları memnun
kaldı. Hatta hemşerisi Vanlılar bile tahammül edemediler ve
ipini çektiler.
Bedava kitap dedi; eyvallah, ama içini boşalttı. Çocuklarımız içi boşaltılan kitaplarla çaresizlikle cahilliğe ve cehalete
teslim oldular ister istemez. Reform diyerek öğrencilerimizi
çaresizliğe itti. Sekizinci sınıfta sınava giren çocuklarımıza en
büyük kıyağı(!) sınavları 6-7-8 sınıflara yayarak yaptı muhterem. Bu durum gençlerimizin sınav stresine küçük yaşta başlamalarını sağladı.
4-B, 4-C, 4-D… Ne ise kimsenin ve kendisinin bile akıl
erdiremediği icraatların altına imza attı.
İki yüz bin atama bekleyen gencecik öğretmenimizi perişan
etti. Onlar şimdi yok ekmeğe muhtaçlar veya bir dershanede
karın tokluğuna çalışıyorlar.
Öğretmenlerimiz kendi girecekleri sınavlara hazırlanmaktan öğrencilerine ders anlatmaya vakit bulamadılar. Uzman
öğretmen, başöğretmen, Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal
bilimler liseleri, yurt dışı sınavlar, idarecilik sınavları, müfettişlik sınavları… Hepsini sınav sersemi haline getirdi. Okulda ve
evde huzur kalmadı.

Süleyman PEKİN

Ali İhsan ÖZTÜRK
Kayseri 2’Nlolu Şube Başkanı

İnsan hakları evrensel bildirgesinde, anayasada ve bütün
din, mezhep ve felsefi inançların tamamının değer verdiği, kutsal saydığı ve korumaya çalıştığı aileleri parçaladınız. Aile fertlerini perişan ettiniz.
Öğrenciyi de öğretmeni de huzursuz et deseler böyle
dâhiyane kimse senin gibi icatlar bulamazdı.
Sayın görevden alınmış eskimiş bakan, sen ve senin yandaşların birer koltuk için eğitimi mahvettiniz. Ülkenin geleceğini karattınız. Hanelerin ve partinizin ampulünü patlattınız.
Ülkenin geleceğini kararttınız.
Makam ve mansıp birçok öğretmeni yardan attı. Kadrolaşma hususunda Cumhuriyet tarihinde kırılmadık rekor kalmadı.
Eğitimi ne Kırat ne de Sosyal demokratlar ne de diğerleri senin
kadar siyasallaştıramamışlardı.
Gidişin olsun dönüşün olmasın!
Yeni bakanımız inşallah bu yapılanlardan ders alır da aynı
hataları yapmaz. İlk kez birinin bir enkaz devraldığına yürekten kaniiyiz. Bunu temizlemek ancak ve ancak bir hanım eliyle
olabilirdi. Başbakan da zaten bunu bildiğinden eğitimi ve okullarımızı bir bayana teslim etti.
Yeni Bakanımızdan tek şey istiyoruz: Bir iş yapacağı zaman, bu işin içinde olan bizlere sorsun. Başka bir şey istemiyoruz.
Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz.
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YENİ MODA SENDİKACILIK
Herşeyin bir modası var. Herhalde sendikaların da modası var. Artık prim yapan sendikacılık sarı sendikacılık!
Moda, artık doğruları söylemek değil yanlışları savunmak.
Moda, artık mücadele etmek değil, teslim olmak. Moda,
artık inanmış, şahsiyetli, hak ve hukukunu bilen ve arayan
bireyleri artırmaya çalışmak değil, herkesi pazarlamak.
Bu modaya uyarsınız veya uymazsınız, sizin zevkinize
ve anlayışınıza kalmış. Ama modanın gelip geçici olduğunu da biliyoruz. Bir zamanlar zevkle dinlediğimiz bazı hafif
müzik parçalarının ömrünün kısalığı gibi. Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği öyle mi? Kökü yüzyıllara dayalı şarkılarımızı, türkülerimizi aynı tazelikte bugün de dinliyoruz,
yarın da dinleyeceğiz.

Yalan üzerine yapılan propagandalar sadece sahibine değil,
sendikacılığa da zarar vermektedir

Bir çok insan gibi, “Dünya değişiyor, acaba biz mi ayak
uyduramıyoruz?” diye düşündüğümüz zamanlar oluyor,
sizlerin de düşündüğü gibi. Ancak, derinlemesine düşündüğünüzde “Ben haklıyım.” diyorsunuz. Demokratikleşmenin
bölücülerin ağzında sakız olduğunu görüyorsunuz. Ahlaksızlığın, hırsızlığın muteber olduğunu görüyorsunuz, insanları aldatmanın prim yaptığını görüyorsunuz. Bunun bir
gelişme olmadığını, tam tersine bir yokoluşa gidiş olduğu
kanaatiniz daha da güçleniyor ve daha bir inançla sarılıyorsunuz, daha bir inançla koşturuyorsunuz. Savunduğunuz
değerlerin sadece düne ve bugüne ait olmadığını, yarının da
ışıklı hakikatleri olması gerektiğine bir kere daha inanıyorsunuz.
Bu anlattıklarımızdan “sendikalar bir ahlak kulübü müdür” diye sonuç çıkaranlar olabilir. Evet, tüm yapıların olması gerektiği gibi, sendikaların da temel doğruları olmalı-

dır. “Her şey meşrudur.” anlayışı ile yapılan tüm faaliyetlere
destek vermeniz, karmaşaya, kargaşaya, huzursuzluğa ve
aldatılmaya razı olduğunuz anlamına gelmektedir. Bu anlayışla, uzun mesafeli koşular sizin işiniz olamaz. En sonunda, kaybeden mutlaka siz olursunuz.
Gelelim asıl konumuza, “Sendikaların da modası var mı?”
diye söze başlamıştık. Günümüzde yaşadıklarımız böyle bir
modanın hızla yayıldığını çok net gösteriyor. Önemli olan
ne kadar süreceğidir. Ne kadar yaşayacağıdır. İnsanlar, günümüzde kolay yolu seçmektedir. Şöyle bir tahlil yapalım
ve bu yeni moda sendikacılığın farklı anlayış sahipleri tarafından neden desteklendiğini anlamaya çalışalım.
Bu yeni moda sendikacılığın bir ahlakı var mıdır? Elcevap; asla! Bırakın bunlara karşı olanları, bunlarla beraber
olanlar, şöyle bir düşünsünler, ”Ben niye buradayım?” diye.
Bunların yöneticileri, “Ben ne dedim, ne söz verdim de bu
kişiler benim üyem oldu.” diye bir düşünsünler. Cevap kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Üye sayısını bile, kamuoyuna
10 bin fazla ilan eden bir yapının ahlakı ne olabilir? Soranlara, 10 bin fazla ama askere gidenler, aylıksız izinli olanları
da saydık diyenlerin ne ahlakı olabilir? Sanki, diğer sendikaların aylıksız izinli, askere giden üyesi hiç yok.
Bugünlerde, adı PKK ile beraber anılan bir sendikanın
bazı yöneticileri göz altına alındı. Bu sendikanın yıllardır
PKK taşeronluğu yaptığını kamuoyu ve bilhassa eğitim çalışanları çok iyi biliyor. Buraya üye olan da neye hizmet
ettiğinin farkında ama üye kalmaya devam ediyor. Hepsi
PKK yanlısı değil ama arkadaşlık ilişkilerim bozulmasın
diye üye kalmaya devam edenler de var. O halde bu sendikanın PKK yanlısı olduğu artık açığa çıkmış demektir. Bu
netlik, bölücü zihniyetli bir çok kişinin kamufle olma isteğini de beraberinde getirmektedir. İşte tam burada, yeni moda
sendikalar akla gelmektedir. İslamcı ile İslamcı olan, milliyetçi ile milliyetçi olan bu yeni moda sendika, bölücü ile
de ortak payda bulmakta ve üye olmasını istemektedir. Bu
durum, bölücü fikirlerden asla vazgeçmeyen ama kamufle
olma ihtiyacı da duyan bir çok kişinin sadece belli bölgelerde değil, hemen hemen her yerde iştahını kabartmaktadır. Andımızın değiştirilmesi, Türk kelimesinden rahatsızlık
duyulması, İstiklal Marşı törenlerinin çocuklara rahatsızlık
verdiği iddiası, etnik dillerin desteklenmesi, Kürtçe TV’nin
geç kalmış bir uygulama olduğunun söylenmesi, PKK teröristlerine gerilla diye hitap edilmesi bu yeni moda sendikanın vatansever üyelerinin isteği değildir, herhalde.
Bu yeni moda sendika, büyümek için her yolu denemekte, her boyaya boyanmaktadır.
Bir zamanlar bize yanlışlıkla üye olmuş bir eğitimciye,
neden bizden istifa etmek istediğini sormuştum. “Başkanım
ben anadilde eğitimden yanayım, size bir yanlışlık sonucu
üye olmuştum” demiş ve bu yeni moda sendikanın kendi
fikirlerini temsil ettiğini, Allah inancı sebebiyle PKK yanlı-
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sı diğer sendikaya üye olmayacağını ifade etmişti. Ben de,
“Bu kadar açık beyana saygı duyuyorum, senin gibi kişilerin
bizimle beraber olması zaten mümkün değil.” demiştim.
Şu anda belli bazı illerde, bu yeni moda sendikanın binlerce üye yaptığını görüyoruz. Ancak, bu sendikaya şu veya
bu şekilde destek veren binlerce eğitim çalışanı henüz bu
durumun farkında değil. Basit bazı kazanımlar ve menfaatler sebebiyle, bu gerçeğe göz yumanlar da bulunmaktadır.
“Bölücülerle neden kol kola giriyorsunuz?” eleştirisine “Biz
yaradılanı yaradan dan ötürü seviyor ve insanları ayırmıyoruz.” diye cevaplar veriyorlar. Yaradan’dan ötürü şehitlerimize bu kadar değer vermemeleri, her şehit verdiğimizde
göbek atanlarla kol kola girdiklerini görmezden gelmeleri
ayrı bir değerlendirmedir.
Darbe savarlık yaptıkları iddiaları da, komik olduğu kadar düşündürücüdür. Daha düne kadar, gölgesinden korkan
bu adamların darbe savmak gibi bir misyonu hangi yürekle
üstlendiklerini anlamak mümkün değildir. Bir ahlaki ölçüsü
olmayanların darbe savmak gibi çok iddialı söylem geliştirmeleri, olsa olsa ağababalarının emir ve talimatı ile oluşur.
Kimlerin finanse ettiği bizce malum olan “Artık” akıl mitingleriyle, darbe savdıklarını zanneden bu yeni moda sendika, bu iddiası ile, Hazreti Mevlana’nın “Bevl üzerindeki
çöpün üzerine konan sinek kendisini Kaptan-ı Derya zanneder.” meselini (örnek alınacak söz) hatırlatmaktadır. Kendi
dışında olanları darbecilikle suçlayan bu yeni modacılar,
daha demokratlığın ne olduğunu bilmemekte, bilgi kirliliği
oluşturarak bulanık suda balık avlamaya çalışmaktadırlar.
Türk Eğitim Sen’in moda akımlarla ilgisi yoktur ve ol-

Kukla oynatanlar, her zaman yeni kuklalar bulacaklardır.

mayacaktır. Türk Eğitim Sen’in kırmızı çizgileri geleceğin
de ışıklı ve değişmez hakikatleridir. Türk Eğitim Sen, adamına göre sendikacılık modasını bugün de reddetmektedir,
yarın da reddedecektir. Böyle yetkili sendika olduk, böyle
etkili olduk.
Bu özelliklerimizin asla değişmeyeceğinin bilinmesi dileğiyle.

2009 YILI ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI
ATAMA KILAVUZUNA DAVA AÇTIK

2009 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme
Kılavuzu’nun 4.1.4.maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtık.
2009 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme

Kılavuzu’nun “İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Başvurusunda
Bulunacaklar” başlıklı 4.1.4.maddesinde yer alan “Hâlen
zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen il ve ilçelerde
görevli zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenler, bulundukları hizmet bölgelerinde Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin
24’üncü maddesinde belirtilen süreler kadar görev yapmaları gerektiğinden, bu öğretmenler zorunlu çalışma yükümlülüklerinin tamamlanmasına 6 aydan az süre kaldığı
gerekçesiyle yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.” hükmünün; Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin
Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 24. maddesinin 3. fıkrasında yer alan “Zorunlu çalışma yükümlülüğü
altı aydan az olan öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış sayılır.” hükmüne aykırı olduğu gerekçesiyle, Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine Danıştay’da
açtığımız davada, dava konusu Kılavuz hükmünün yürütmesinin durdurulması ve iptalini talep ettik.
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YOKSULLUK SINIRI NİSAN AYINDA 1.402 TL
Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu 2009 Nisan ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları
açıklanmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan NİSAN 2009 fiyatlarına göre yapılan araştırmada çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 1.402,77 TL olarak hesaplanmıştır. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 2.892,58 Lira olarak belirlenmiştir.
TÜRKİYE KAMU-SEN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ TARAFINDAN HAZIRLANAN ASGARİ GEÇİM
ENDEKSİ
(Nisan 2009)
Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu 2009 Nisan ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları

Gider Kalemleri

Çalışan Tek Kişi Çalışmayan Eş

Gıda

5,233

Isınma
Aydınlanma
Barınma

5,233

0-6 Yaş
Çocuk

6-15 Yaş
4 Kişilik Aile
Çocuk
Toplam
(Okula Giden)

4,485

20,184

21,68

7,690

7,690

8,26

1,600

1,600

1,72

15,412

15,412

16,56

0,858

3,432

3,69

Sağlık

0,858

0,858

Ulaşım

6,150

6,150

4,305

16,605

17,84

Haberleşme

0,977

0,977

0,977

2,931

3,15

Giyim

1,140

1,140

1,140

1,140

4,560

4,90

Temizlik

3,282

3,282

3,282

3,282

13,128

14,10

Eğitim Kültür

0,757

3,127

3,884

4,17

Spor

0,976

0,976

1,05

Tatil

0

0

0

Çevre ve su

1,041

1,041

1,12

Ev eşyası

1,643

1,643

1,76

1 Günlük toplam
1 Aylık toplam

0,858

5,233

Pay
%

46,759

17,640

9,765

18,922

93,086

100

1.402,77

529,20

292,95

567,66

2.792,58

100

4 KİŞİLİK BİR AİLENİN ASGARİ GEÇİM HADDİ (YOKSULLUK SINIRI)
(Nisan 2009)
Mart 2009 (TL)
Tek kişi (çalışan)

Nisan 2009 (TL)

Fark (TL)

Değişim %

1399,41

1402,77

3,36

0,24

Çalışmayan eş

529,65

529,20

-0,45

-0,08

Çocuk (okula gitmeyen)
Çocuk
(ilköğretime giden)
Asgari geçim haddi

292,41

292,95

0,54

0,18

568,02

567,66

-0,36

-0,06

2.789,49

2.792,58

3,09

0,11

Haziran 2009

TÜRKİYE KAMU-SEN

29

TÜRK EĞİTİM-SEN
ÇALIŞAN TEK KİŞİNİN AÇLIK SINIRI
(Nisan 2009)
Tek kişi (çalışan)

Giderler

Mart 2009
günlük/tl

Gıda harcaması
(1800 kalori)
Isınma
Aydınlanma
Barınma ½
Sağlık (sağlık giderleri
kamu tarafından
sağlandığından dahil
edilmedi)

1 Günlük harcama
1 Aylık harcama

Ulaşım
Haberleşme
Giyim ½
Temizlik
Eğitim-kültür
Spor
Tatil
Çevre ve su
Ev eşyası ½
Toplam
Toplam

açıklanmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan NİSAN
2009 fiyatlarına göre yapılan araştırmada çalışan tek kişinin
yoksulluk sınırı 1.402,77 TL olarak hesaplanmıştır. Dört kişilik
bir ailenin asgari geçim haddi ise 2.892,58 Lira olarak belirlenmiştir. Sonuçlar dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin
bir önceki aya göre % 0,11 oranında arttığını göstermektedir.
Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya göre % 0,26
oranında artarak, 1.073 Lira 79 Kuruş olmuştur. Türkiye’de 4
kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı
2009 yılı Nisan ayında 1.067,88 Lira olarak tahmin edilmiştir.
Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Nisan 2009 verilerine göre günlük 20,18 TL
olduğu belirlenmiştir. Toplam tüketim harcamaları içinde gıda
harcamalarının payı % 21,68 ve ailenin aylık gıda harcaması
toplamı ise 605,52 TL olmuştur. Nisan 2009 itibarı ile ortalama 1.252,3 TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda

Nisan 2009
günlük/tl

Fark (tl)

Değişim %

3,467

3,364

-0,103

-2,97

7,746
1,600
7,685

7,690
1,600
7,706

0,056
0
0,021

0,72
0
0,27

0,822

0,858

0,036

4,38

6,160
0,977
0,515
3,273
0,667
0,925
0
1,041
0,822
35,700
1.071,00

6,150
0,977
0,570
3,282
0,757
0,976
0
1,041
0,822
35,793
1.073,79

-0,010
0
0,055
0,009
0,090
0,051
0
0
0
0,093
2,79

-0,16
0
10,68
0,27
13,49
5,51
0
0
0
0,26
0,26

harcaması, maaşının % 48,35’ini oluşturmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde bulunan konut gideri ise Nisan 2009
ortalama maaşının %36,92’sine denk gelmiştir. Buna göre bir
memur, ortalama maaşının % 85,27’sini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kalmıştır. Diğer ihtiyaçları
için ise maaşının % 14,73’ü ile yetinmiştir. Ortalama ücretle
geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme,
giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Nisan
2009 maaşından geriye yalnızca 184 TL kalmıştır.
Kasım 2002=100 olarak kabul edildiğinde Türkiye KamuSen ARGE Merkezi tarafından hazırlanan açlık sınırı endeksi 225,94 olurken; yine Kasım 2002=100 olarak hesaplanan
TÜFE endeksi 187,25 olarak hesaplanmıştır. Buna göre anılan
dönemde açlık sınırındaki artış TÜFE’den % 38,69 daha fazla
olmuştur.
KAYNAK: Kamu-Sen AR-GE
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DOĞUMLAR

1- Afyon Şube üyelerinden Ümit ELBİR’in
çocuğu olmuştur.
2- Amasya Şube üyelerinden
ÖZÜN’ün çocuğu olmuştur.

Leyla

3- Amasya Şube üyelerinden Feridun
AYHAN’ın torunu olmuştur.
4- Ankara 2 Nolu Şube üyelerinden Mustafa
KARABACAK’ın torunu olmuştur.
5- Ankara 2 Nolu Şube üyelerinden Metin
ALPARSLAN’ın çocuğu olmuştur.
6- Antalya 2 Nolu Şube üyelerinden
Mehmet ŞİMŞEK’in çocuğu olmuştur.
7- Antalya 2 Nolu Şube üyelerinden Filiz
ALKAN’ın çocuğu olmuştur.
8- Antalya 2 Nolu Şube üyelerinden Şadiye
KURT’un çocuğu olmuştur.
9- Antalya 2 Nolu Şube üyelerinden Songül
USTA’nın çocuğu olmuştur.

27- Karaman Şube üyelerinden Yılmaz
TOK’un çocuğu olmuştur.

53- Ordu Şube üyelerinden Hakan-Elif
UZUNÇAKMAK’ın çocuğu olmuştur.

28- Karaman Şube üyelerinden Yunus
TOPUZ’un çocuğu olmuştur.

54- Ordu Şube üyelerinden
BULUT’un çocuğu olmuştur.

Özdal

55- Sinop Şube üyelerinden
YILMAZ’ın çocuğu olmuştur.

Ömer

29- Karaman Şube üyelerinden Ahmet
TAŞ’ın çocuğu olmuştur.
30- Karaman Şube üyelerinden GökhanAytekin
ALBAYRAK’ın
çocuğu
olmuştur.
31- Karaman Şube üyelerinden Mesut
KESEK’in çocuğu olmuştur.
32- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden Sibel
YILDIRIM’ın çocuğu olmuştur.
33- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden
Zeynep ÖZTÜRK’ün çocuğu olmuştur.
34- Kırıkkale Şube üyelerinden Ayşe-Ömer
BAY’ın çocuğu olmuştur.

56- Sinop Şube üyelerinden Hakan
SÜZGÜN’ün çocuğu olmuştur.
57- Sinop Şube üyelerinden Ayşegül-Savaş
TATLI’nın çocuğu olmuştur.
58- Tekirdağ Şube üyelerinden Saadet
DEMİRCAN’ın çocuğu olmuştur.
59- Tekirdağ Şube Yönetim Kurulu Üyemiz
Hakan ERAVCI’nın çocuğu olmuştur.

35- Kırıkkale Şube üyelerinden YalçınLeyla KEÇİCİ’nin çocuğu olmuştur.

60- Tekirdağ Şube Hayrabolu İlçe
Temsilcisi Cem MERDİN’in çocuğu
olmuştur.
61- Tekirdağ Şube üyelerinden Şükriyeİlker DOĞANAY’ın çocuğu olmuştur.

10- Aydın Şube üyelerinden
SARI’nın çocuğu olmuştur.

İsmail

36- Kırıkkale Şube üyelerinden İrfanAyşegül UMAY’ın çocuğu olmuştur.

11- Aydın Şube üyelerinden
AKGÜL’ün çocuğu olmuştur.

Fatma

37- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden SertaçAliye ERTANIK’ın çocuğu olmuştur.

12- Burdur Şube üyelerinden
OĞUZ’un çocuğu olmuştur.

Salim

38- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Recep
ATMAZ’ın çocuğu olmuştur.

13- Burdur Şube üyelerinden Mehmet
HOYRAZ’ın çocuğu olmuştur.

39- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden İbrahim
GÜNGÖR’ün çocuğu olmuştur.

1- Antalya 2 Nolu Şube üyelerinden FilizCoşkun SÖKMEN’in çocuğu sünnet
olmuştur.

40- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Ebru
ÇELMELİ’nin çocuğu olmuştur.

2- Antalya 2 Nolu Şube üyelerinden Orhan
GÜNDÜZ’ün çocuğu sünnet olmuştur.

Halil

41- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Halis
ÜNLÜ’nün çocuğu olmuştur.

3- Antalya 2 Nolu Şube üyelerinden Fazilet
YAKUT’un çocuğu sünnet olmuştur.

16- Çankırı Şube üyelerinden Sevgi
POTUKOĞLU’nun çocuğu olmuştur.

42- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden
Çiğdem ALPAY’ın çocuğu olmuştur.

4- İzmir 3 Nolu Şube üyelerinden Türkşen
GÜVEN’in çocuğu sünnet olmuştur.

Serkan

43- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Nesibe
Nur ALANYA’nın çocuğu olmuştur.

EVLENENLER

18- Eskişehir Şube üyelerinden Timuçin
DOĞAN’ın çocuğu olmuştur.

44- Kütahya Şube üyelerinden Mustafa
Kemal PİŞKİNER’in çocuğu olmuştur.

14- Burdur Şube üyelerinden İbrahim
ÖZEN’in çocuğu olmuştur.
15- Burdur Şube üyelerinden
BURAN’ın çocuğu olmuştur.

17- Çankırı Şube üyelerinden
KÜÇÜK’ün çocuğu olmuştur.

19- Hatay Samandağı İlçe Temsilcisi
Mevlüt GÖZDE’nin çocuğu olmuştur.
20- Hatay 1 Nolu Şube üyelerinden
Feleknaz
DEMİRKOL’un
çocuğu
olmuştur.
21- Isparta Şube üyelerinden Sıdıka
DEMİRALAY’ın çocuğu olmuştur.
22- İstanbul 2 Nolu Şube üyelerinden Veli
ARIK’ın çocuğu olmuştur.
23- İstanbul 2 Nolu Şube üyelerinden
Mustafa FİLİK’in çocuğu olmuştur.
24- İzmir 3 Nolu Şube üyelerinden İsmail
YAĞMAHAN’ın çocuğu olmuştur.
25- Karabük Şube üyelerinden Nurcan
SARITAŞ’ın çocuğu olmuştur.
26- Karaman Şube üyelerinden Fehmi
A.DEMİR’in çocuğu olmuştur.

45- Kütahya Şube üyelerinden
BİBER’in çocuğu olmuştur.

Eyüp

46- Nevşehir Şube üyelerinden Alpaslan
YÜKSEK’in çocuğu olmuştur.
47- Nevşehir Şube üyelerinden Yılmaz
SERTTAŞ’ın çocuğu olmuştur.
48- Nevşehir Şube üyelerinden MahmureMuharrem
EKİNCİ’nin
çocuğu
olmuştur.
49- Nevşehir Şube üyelerinden NihanMetin ALAK’ın çocuğu olmuştur.
50- Nevşehir Şube üyelerinden M.Akif
UÇAR’ın çocuğu olmuştur.

SÜNNET OLANLAR

1- Antalya 2 Nolu Şube üyelerinden Ahmet
DALABASMAZ’ın kızı evlenmiştir.
2- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden Demet
GÜNDOĞAN evlenmiştir.
3- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden Sadık
PINAR’ın oğlu evlenmiştir.
4- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Hanifa
ARABACI evlenmiştir.
5- Sinop Şube üyelerinden Ayşegül AKKUŞ
evlenmiştir.
6- Sinop Şube üyelerinden
DEMİRPENÇE evlenmiştir.

Ramazan

51- Ordu Şube üyelerinden
KOKOÇ’un çocuğu olmuştur.

Erkan

7- Tekirdağ Şube üyelerinden Fatih ÖZERAylin ÖZGÜR evlenmiştir.

52- Ordu Şube üyelerinden
KIRAN’ın çocuğu olmuştur.

Buğra

8- Tekirdağ Şube üyelerinden
GÜVEN evlenmiştir.

Tuhfe
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VEFATLER
1- Ankara 2 Nolu Şube üyelerinden Mevlüt KALELİ’nin ablası vefat etmiştir.
2- Aydın Şube üyelerinden Yalçın
ERBAŞ’ın annesi vefat etmiştir.
3- Aydın Şube üyelerinden Türkan
YÜCE’nin babası vefat etmiştir.
4- Aydın Şube üyelerinden Sabahattin YEGÜL vefat etmiştir.
5- Aydın Şube üyelerinden Mehmet Bahattin AVCI’nın babası vefat etmiştir.
6- Aydın Şube üyelerinden BerinAbdülkadir ÖZDEMİR’in babası vefat
etmiştir.
7- Amasya Şube üyelerinden Mahmut
YILDIRIM’ın babası vefat etmiştir.
8- Amasya Şube üyelerinden Ahmet
BÜLBÜL’ün teyzesi vefat etmiştir.
9- Burdur Şube üyelerinden Faruk
URHAN’ın babası vefat etmiştir.
10-Çankırı Şube üyelerinden Veysel
AKÇA’nın babası vefat etmiştir.
11- Çankırı
Şube
üyelerinden
Sait
KARAMAN’ın annesi vefat etmiştir.
12-Çankırı Şube üyelerinden İsmail
UYURCA’nın annesi vefat etmiştir.
13-Çankırı Şube üyelerinden Özdemir
ŞENTÜRK’ün babası vefat etmiştir.
14-Diyarbakır Şube üyelerinden Zülfü
CEYLAN’ın babası vefat etmiştir.
15-Erzincan Şube Sekreteri Kemal
KÜTÜK’ün babası vefat etmiştir.
16-Erzincan Şube üyelerinden Murat
YILDIRIM’ın abisi vefat etmiştir.
17-Erzincan Şube üyelerinden Zihni
ODUN’un babası vefat etmiştir.
18-Hatay 1 Nolu Şube üyelerinden İsa
ÇİFTÇİ’nin amcası vefat etmiştir.
19-Hatay 1 Nolu Şube üyelerinden Ahmet
SÖNMEZ’in ablası vefat etmiştir.
20-Hatay 1 Nolu Şube üyelerinden İbrahim
BARUTÇU’nun kayınbabası vefat etmiştir.
21-Hatay 1 Nolu Şube üyelerinden Osman
ABACI’nın annesi vefat etmiştir.
22-Hatay 1 Nolu Şube üyelerinden Sibel
OLGAÇ’ın ablası vefat etmiştir.
23- Hatay 1 Nolu Şube üyelerinden Ahmet
ÇİYCE’nin babası vefat etmiştir.
24- Hatay 1 Nolu Şube üyelerinden Mustafa
NİŞLİ’nin kayınbabası vefat etmiştir.
25- Hatay 1 Nolu Şube üyelerinden Süleyman SÜRMELİ vefat etmiştir.
26-Isparta Şube üyelerinden Tahir SARAÇ
ve Osman DAL’ın babası vefat etmiştir.
27-Isparta Şube üyelerinden Rıdvan
KORAMAZ’ın babası vefat etmiştir.

28-İstanbul 2 Nolu Şube üyelerinden Kamuran TURGUT’un dedesi vefat etmiştir.
29-İstanbul 2 Nolu Şube üyelerinden Gülhan DEMİR’in anneannesi vefat etmiştir.
30-İstanbul 2 Nolu Şube üyelerinden Sevgi GÜNEY’in kocası vefat etmiştir.
31-İstanbul 2 Nolu Şube üyelerinden Veysel KOÇ’un babası vefat etmiştir.
32-İzmir 3 Nolu şube üyelerinden Dilek
AÇAN vefat etmiştir.
33-İzmir 3 Nolu şube üyelerinden Murat
YILMAZ vefat etmiştir.
34-Karaman Şube Yönetim Kurulu Üyelerinden Mehmet SERİN’in babaannesi
vefat etmiştir.
35-Karaman Şube üyelerinden Abbas
YILMAZ’ın anneannesi vefat etmiştir.
36-Karaman Şube üyelerinden Fatih
TUNCER’in amcası vefat etmiştir.
37-Karaman Şube üyelerinden Celalettin
KÖROĞLU’nun anneannesi vefat etmiştir.
38-Karaman Şube üyelerinden Davut
KÖŞGER’in yiğeni vefat etmiştir.
39-Karaman Şube üyelerinden Semra
EKŞİ’nin kayınbabası vefat etmiştir.
40-Karaman Şube üyelerinden Mehmet
PİRGON’un anneannesi vefat etmiştir.
41-Karaman Şube üyelerinden Ayhan
SERİN’in annesi, Abdurrahman SERİN,
Malik SERİN, Lütfullah SERİN’İN anneannesi vefat etmiştir.
42-Kayseri 2 Nolu şube üyelerinden Duran
METİN’in amcasının oğlu vefat etmiştir.
43-Kayseri 2 Nolu şube üyelerinden Saniye
ÖZKAN’ın babası vefat etmiştir.
44-Kayseri 2 Nolu şube üyelerinden Hanifi
KARATAŞ’ın vefat etmiştir.
45-Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden Saffet
AVANOĞLU’nun amcası vefat etmiştir.
46-Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden Alpaslan GENÇ’in babası vefat etmiştir.
47-Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden Şehadet ÖZDİN’in amcasının oğlu vefat
etmiştir.
48-Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden Yasemin ADIYAMAN’ın babaannesi ve dedesi vefat etmiştir.
49-Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden Mustafa BULGURCU’nun abisi vefat etmiştir.

51-Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden Ahmet GÜN’ün babası vefat etmiştir.

50-Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden Emine ÖZTÜRK’ün amcası vefat etmiştir.

74-Zonguldak Şube Alaplı Temsilciliği eski
başkanı İlhan AKTÜRK vefat etmiştir.

52-Kırıkkale Şube üyelerinden Ayşe
ERSOY’un amcası ve yengesi vefat etmiştir.
53-Kırıkkale Şube üyelerinden Galip
KÖYSÜREN’in annesi vefat etmiştir.
54-Kırıkkale Şube üyelerinden Selahattin
CEYLAN’ın eşi vefat etmiştir.
55-Kırıkkale Şube üyelerinden Zühtü
KAYALAK’ın kardeşi vefat etmiştir.
56-Kırıkkale Şube üyelerinden Mehmet
TURGUT’un babası vefat etmiştir.
57-Kütahya Şube Yönetim Kurulu Üyelerinden Veli DOĞAN’ın kayınbabası vefat etmiştir.
58-Kütahya Şube Hisarcık Temsilcisi Halil
ÖZCAN’ın eniştesi vefat etmiştir.
59-Mersin 2 Nolu Şube Başkanı Necmettin
ELLİBİN’in kardeşi vefat etmiştir.
60-Nevşehir Şube üyelerinden Burhan
GÖNENBABA’nın dayısı vefat etmiştir.
61-Nevşehir Şube üyelerinden Kuttusi
KOÇAK’ın kayınpederi vefat etmiştir.
62-Nevşehir Şube Başkanı Mustafa
UĞUR’un babası vefat etmiştir.
63-Nevşehir Şube Başkanı Salim SAL’ın
annesi vefat etmiştir.
64-Kırıkkale Şube üyelerinden Ayşe
ERSOY’un amcası ve yengesi vefat etmiştir.
65-Konya 1 Şube üyelerinden Mustafa
GÜL’ün çocuğu vefat etmiştir.
66-Konya 1 Şube üyelerinden Abdülkadir
ÖZTÜRK’ün kayınvalidesi vefat etmiştir.
67-Ordu
Şube
üyelerinden
Yahya
BAYRAK’ın babası vefat etmiştir.
68-Sinop Şube üyelerinden Selma
GÜNDOĞDU’nun dedesi vefat etmiştir.
69-Sinop Şube üyelerinden Murat
BAŞAK’ın babası vefat etmiştir.
70-Sinop Şube üyelerinden Ayhan SOY’un
anneannesi vefat etmiştir.
71-Tekirdağ Şube üyelerinden Saadet
ÖZDEMİR’in annesi vefat etmiştir.
72-Tekirdağ Şube üyelerinden Mine
DİKMEN’in kayınvalidesi vefat etmiştir.
73-Tekirdağ Şube üyelerinden Ali İhsan
GÜNEY’in kayın validesi vefat etmiştir.

