BAŞKANLAR
KURULU TOPLANTISI
TAMAMLANDI
Başkanlar Kurulu Toplantısı 25.06.2009 tarihinde
Ankara’da İçkale Otel’de gerçekleştirildi. Geçen bir yıldaki çalışmaların değerlendirildiği toplantıda 2009 Toplu
Görüşmelerinde izlenecek olan yöntemler de ele alındı.
İstiklal Marşı, Saygı Duruşu ve Genel Başkan İsmail Koncuk’un açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda,
şube başkanları da gündeme dair görüş ve önerilerini katılımcılara sundular.
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GENEL BAŞKAN İSMAİL KONCUK;

“ SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK AYIBINDAN
KURTULACAĞIZ ”

Genel Başkan İsmail KONCUK
ve Genel Merkez Yönetim Kurulu
Üyeleri, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’ya “hayırlı olsun”
ziyaretinde bulundu. Eğitimin ve
eğitim çalışanlarının sorunlarının
ele alındığı görüşmeye, sözleşmeli
öğretmenlere kadro müjdesi damgasını vurdu.

Görüşmede, kadrolu öğretmenlik dışındaki öğretmen istihdamının hukuka ve insan haklarını aykırı olduğunu belirten Genel Başkan KONCUK, sözkonusu uygulama hayata geçirildiğinden beri sendika olarak önemli bir mücadele yürütüldüğünü, bir çok kazanım elde edildiğini
belirterek; tüm sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi ve sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son verilmesi gerektiğini kaydetti. Bu konudaki talepleri makul karşıladığını ve endişeleri paylaştığını belirten Bakan Çubukcu, bundan sonra sözleşmeli öğretmen ataması yapılmayacağını ve mevcut sözleşmelilerin de kadroya geçirileceğini ifade etti.
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EĞİTİM ÇALIŞANLARINA TATİL HAYAL
yapan bir hizmetlinin 67 gün 7 saat; 5
yıldızlı bir otelde tatil yapması için en
düşük derecede göreve başlayan bir öğretmenin 76 gün 10 saat, bir memurun
88 gün 20 saat, bir araştırma görevlisiAncak eğitim çalışanları için tati- nin 65 gün 16 saat, en yüksek derecede
lin maliyeti bir hayli yüklü. Türkiye görev yapan bir profesörün de 31 gün 2
Kamu-Sen’e bağlı Türk Eğitim-Sen bir saat çalışması zorunludur.
haftalık tatilin maliyetini araştırdı ve
Bu aile yurtdışında tatil yapmak istatil masraflarının eğitim çalışanlarının
cebini nasıl yaktığını rakamlarla ortaya terse gözden çıkarması gereken miktar
çok daha fazladır. İtalya’da 7 gece takoydu.
til yapmak isteyen üç kişilik bir ailenin
Araştırmaya göre; üç kişilik bir ai- otel masrafı, gidiş dönüş bileti, vize,
lenin yol masrafı ile birlikte 3 yıl- havalimanı vergisi, yurtdışı çıkış vergidızlı bir otelde 7 gece tatil yapabil- si dahil tüm masrafları 2 bin 357 euro
mesi için ortalama bin 896 TL, 4 yıl- yani 5 bin 086 TL’dir. Aynı aile Mısırda
dızlı bir otelde tatil yapabilmesi için tatil yapmak isterse bin 052 euro yani 2
2 bin 610 TL, 5 yıldızlı bir otelde ta- bin 270 TL, İskandinav ülkelerine gittil yapabilmesi için ortalama 3 bin 534 mek isterse 5 bin 117 euro yani 11 bin
TL ödeme yapması gerekmektedir. 042 TL harcama yapacaktır.
Yaz geldi, tatil sezonu açıldı. Okulların kapanmasıyla birlikte eğitim çalışanları da tatil planları yapmaya başladı.

likte masrafı bin 163 euro olacaktır. Ülkemizde Türk aile İngiliz aileye göre
biraz daha ucuza tatil yapabilmektedir.
Ancak iki ailenin geliri arasında derin
bir uçurum bulunmaktadır.
Türkiye’de çalışan en düşük derecedeki bir öğretmenin maaşı yıllık 7 bin
712 euro, ilköğretimde görev yapan en
düşük derecedeki İngiliz öğretmenin
maaşı yıllık 20 bin 932 euro’dur. Yine
Türkiye’de görev yapan en yüksek derecedeki bir öğretmen yıllık 8 bin 941
euro maaş alırken, İngiliz öğretmen 30
bin 594 euro maaş almaktadır.

Bu durumda göreve yeni başlayan
bir Türk öğretmenin tatil masrafını karşılayabilmesi için bin 303 saat çalışması gerekirken, İngiliz öğretmenin 494
saat çalışması gerekmektedir. Yine en
Yurtdışı tatili için de bir öğretme- üst derecede görev yapan bir Türk öğnin 49 gün 2 saat ile 238 gün 19 saat retmenin 1.124 saat çalışması gerekirken, İngiliz öğretmenin 337 saat çalışması yeterli olacaktır. Buna göre 5 yılTürk öğretmenin
dızlı bir otelde bir hafta tatil yapabil5 yıldızlı otelde
mesi için göreve yeni başlayan bir Türk
öğretmenin İngiliz öğretmenden 809
7 gece tatil
saat, en üst derecede görev yapan Türk
yapabilmesi için
öğretmenin de İngiliz öğretmenden tam
bin 303 saat,
787 saat daha fazla çalışması gerekeİngiliz öğretmenin cektir.

494 saat
çalışması
gerekecek

çalışması gerekirken; bir
memurun 57 gün ile 277
Buna göre üç kişilik bir ailenin 3 yıl- gün 15 saat, bir profesörün de 19 gün
dızlı bir otelde tatil yapması için, en dü- 23 saat ile 97 gün 5 saat arasında çalışşük derecede çalışan bir öğretmenin 41 ması şarttır.
gün, 14/2 derecede görev yapan bir meİki kişilik bir İngiliz aile Antalya’da
murun 47 gün 16 saat; 13/3 derecede
görev yapan bir hizmetlinin 48 gün 21 5 yıldızlı bir otelde 7 gece her şey dahil
saat; 4 yıldızlı bir otelde tatil yapması konaklamalı tatil yapmak isterse otel ve
için ortalama en düşük derecede bir öğ- ulaşım ücreti (seyahat sigortası hariç)
retmenin 56 gün 10 saat, en yüksek de- bin 195 euro olacaktır. Türkiye’de yarecede görev yapan bir öğretmenin 48 şayan 2 kişilik bir Türk aile aynı otelgün 16 saat, en düşük derecede görev de her şey dahil konaklamalı tatil yapmak isterse ulaşım ücreti (uçak) ile bir-

Konuyla ilgili bir açıklama yapan
Genel Başkan İsmail KONCUK şunları söyledi: “Ekonomik krizin de etkisini
artırmasıyla eğitim çalışanları için tatil
lüks olmuştur. Çünkü bir memur ailesinin tatil yapabilmesi için ciddi bir bütçe
ayırması gerekmektedir. Memura yapılan zam oranlarıyla bırakın tatil yapmayı, tatilin hayalini bile kurmak neredeyse imkansızdır. Bu nedenle hükümetin
giderek yoksullaşan memurun, işçinin,
emeklinin derdine ortak olmasını ve
Temmuz ayında maaşlara hatırı sayılır
ilave bir zam yapmasını istiyoruz. Ayrıca hükümetin eğitim çalışanlarına tatil ödeneği adı altında bir ödenek ayırmasını talep ediyoruz.”
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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Genel Başkan İsmail KONCUK,
Türk Eğitim-Sen’in kuruluş yıldönümü münasebetiyle yayınladığı mesajda
şunları ifade etti:
“Ulaşmış olduğu konum itibariyle,
hepimizin övüncü olan sendikamız, eğitim çalışanlarının onurlu ve tek temsilcisidir. Türk Eğitim-Sen kurulduğu 18 Haziran 1992’den bu yana ortaya koyduğu
ilkeli, kararlı, tavizsiz ve mücadeleci sendikacılık anlayışı ile her zaman ilklere
imza atmıştır.
Sendikamız, eğitim çalışanlarından
aldığı gücü yine ve yalnız onların hakkı için kullanmış; hükümetlerin ve başka
maksatlı oluşumların taşeronluğunu yapmamıştır. İdeolojimiz memurun meselesidir düsturunu şiar edinmiş olan sendikamız, eğitim çalışanlarının haklarının

korunması ve geliştirilmesi anlamında
her düzlemde, hiçbir denge hesabı gütmeden, kararlı bir mücadele ortaya koymuş ve bu tavrıyla da çalışanların güvenine mazhar olmuştur. Nitekim üye sayısı ve sosyal etkinliği bakımından yakaladığı konum da Türk Eğitim-Sen’in bu gücünün somut göstergesidir. Aynı zamanda, toplumsal gelişmeler karşısında toplum adına taraf olan ve gerektiğinde söz
söyleyen sendikamız, Türk Milleti’nin
güven duyduğu ciddi ve milli bir sivil
toplum kuruluşudur.
Kuruluşundan bugüne kadar, sendikamıza emek veren bütün dava arkadaşlarımıza minnet ve şükranlarımı sunuyor;
üye olarak Türk Eğitim-Sen’e güç veren
eğitim çalışanlarına teşekkür ediyorum.”

76. MADDEYE GÖRE YAPILAN ATAMALARA
BİR İPTAL KARARI DAHA (5)
Kırıkkale ilinde bir üyemizin açmış olduğu davada Kırıkkale İdare Mahkemesi 76. madde uyarınca yapılan atamanın iptal edilmesine karar vermiştir. Yapılan atamanın hukuka aykırılığı alınmış
olan diğer olumlu kararlarda olduğu gibi tekrar belirtilmiştir. 76. maddenin arkasına sığınılarak yapılan atamaların hiçbir hukuk düzeni tarafından
korunmayacağını biliyorduk ve bu yönde çalışmalarımızda kararlılığımızı devam ettireceğiz.

32 İLDE ZORUNLU EĞİTİM 9 YIL OLDU
MEB 2009- 2010 eğitim döneminden itibaren 32 pilot ilde uygulanacak,
okul öncesi eğitim çağına gelen çocukların zorunlu eğitime alınması projesine hız verdi.
Türkiye genelinde okul öncesi eğitimi zorunlu hale getirmenin hedeflendiği projeye göre, zorunlu eğitim sisteminin işleyiş biçimi şöyle:
Zorunlu ana okulu projesi ile 8 derslikli okullarda ana sınıfı açılacak. Ana
okullarında ikili öğretime geçilecek ve

kapatılan köy okulları, ana okulu olarak değerlendirilmek üzere tekrar açılacak.
Zorunlu okul öncesi eğitimin uygulanacağı illerde, çocuklar toplam 60
ay eğitilecek ve 9 yıllık mecburi eğitime geçiş yapacak. Böylece çocukların okula başlama yaşı beşe çekilecek.
Proje belirlenen pilot illerde başarıyla
sonuçlandıktan sonra da Türkiye genelinde artık okul öncesi eğitim zorunlu
hale gelecek.

2009-2010 eğitim-öğretim yılından
itibaren 5 yaş grubunda okul öncesi
eğitimin zorunlu olmasının planlandığı 32 il şöyle:
Amasya, Nevşehir, Çanakkale, Bilecik, Edirne, Karabük, Ardahan, Gümüşhane, Trabzon, Yalova, Karaman,
Tunceli, Kilis, Bolu, Kırıkkale, Bayburt, Burdur, Kırklareli, Muğla, Düzce,
Bartın, Artvin, Çankırı, Kütahya, Rize,
Isparta, Kırşehir, Giresun, Uşak, Eskişehir, Sinop ve Samsun.
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SAYIN NİMET ÇUBUKÇU’YU
MAKAMINDA ZİYARET ETTİK
sı atamalar da eklendiğinde rakam daha
artmaktadır. Sendikamızın tespitlerine
göre 76. maddeye dayandırılarak 63 kişinin il/ilçe şube müdürü/müdür yardımcısı ve ilçe milli eğitim müdürü olarak ataması yapılmıştır. 20 kişi kurumlar arası
ve açıktan atama, 1 kişi de ilk atama ile
atanmıştır. Böylece usulsüz atananların
sayısı 1.082’ye çıkmaktadır. Durum böyle olunca Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK tarafından yapılan atamaların bir an önce iptal edilmesi gerekmektedir. Zaten şu anda konuyla ilgili hukuki
süreç devam etmektedir. Yargı 4 atamayı
iptal etmiştir.”

Genel Başkan İsmail KONCUK ve
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’ya “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu. Eğitimin ve eğitim çalışanlarının sorunlarının ele alındığı görüşmeye, sözleşmeli öğretmenlere kadro müjdesi damgasını vurdu.
Görüşmede, kadrolu öğretmenlik dışındaki öğretmen istihdamının hukuka ve
insan haklarını aykırı olduğunu belirten
Genel Başkan KONCUK, sözkonusu uygulama hayata geçirildiğinden beri sendika olarak önemli bir mücadele yürütüldüğünü, bir çok kazanım elde edildiğini
belirterek; tüm sözleşmeli öğretmenlerin
kadroya geçirilmesi ve sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son verilmesi gerektiğini kaydetti. Bu konudaki talepleri makul karşıladığını ve endişeleri paylaştığını belirten Bakan Çubukcu, bundan
sonra sözleşmeli öğretmen ataması yapılmayacağını ve mevcut sözleşmelilerin de
kadroya geçirileceğini ifade etti.
KONCUK görüşmede, il emri uygulamasının kaldırılması nedeniyle ailelerin parçalandığını, eş durumundan dolayı
birçok sıkıntı yaşandığını dile getirerek,
il emri uygulamasının tekrar getirilmesini talep etti. Bakan ÇUBUKÇU da, yaşanan sıkıntıların farkında olduğunu, konuyla ilgili düzenleme yapacaklarını ifade etti.

KONCUK, Bakan ÇUBUKÇU’dan
tüm eğitim çalışanlarını kucaklamasını
ve il, ilçe ve merkez teşkilatlarını sendikalar konusunda taraf olmaması için yazı
ile uyarmasını istedi. Bakan ÇUBUKÇU,
tüm eğitim çalışanlarını kucaklayacakları konusunda söz verebileceğini belirtti.
Genel Başkan KONCUK, liyakate
uygun bir yönetici atama yönetmeliğinin hazırlanması konusunda sendikamızın hassasiyetlerini de dile getirdi. Bakan
ÇUBUKÇU, yönetici atama yönetmeliğinin sendikaların görüşleri doğrultusunda hazırlanacağını söyledi. ÇUBUKÇU
ayrıca, tüm eğitim çalışanlarının sosyal
ve ekonomik problemlerinin düzeltilmesi için ciddi bir gayret sarf edeceklerini
de bildirdi.
Ziyarette 76. maddeye dayandırılarak
yapılan atamaların iptal edilmesini isteyen Genel Başkan İsmail KONCUK şunları söyledi: “Türk Eğitim-Sen olarak 76.
maddeye dayandırılarak yapılan atamalar konusundaki hassasiyetimiz herkesin
malumudur. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan
sendikamıza gelen dosyada 76. maddeye dayandırılarak okul müdürü/ /başmüdür yardımcısı/ müdür yardımcısı olarak 998 kişinin atamasının yapıldığı görülmektedir. Bunların 934’ü müdür, 13’ü
müdür başyardımcısı, 51’i de müdür yardımcısı atamasıdır. Bu rakamlara il/ilçe
şube müdürü/müdür yardımcısı, ilçe milli
eğitim müdürü, açıktan ve kurumlar ara-

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmenin ardından, Genel Başkan İsmail KONCUK, Milli Eğitim Bakanı Nimet
ÇUBUKÇU’ya sendikamızın taleplerini
içeren dosyayı sundu
Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’ya sunulan rapor:
EĞİTİM ÇALIŞANLARI VE
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNÜNDEN
TÜRK EĞİTİM SEN’İN TESPİT VE
ÖNERİLERİDİR
1- Bakanlık ve taşra teşkilatlarının
eğitim çalışanları hakkında uyguladığı;
atama, yer değiştirme, geçici görevlendirme vb. uygulamalarındaki yandaş kayırma, düşman kamplar yaratma anlayışı eğitim çalışanlarını rahatsız etmektedir. Kurucu müdürler, vekâleten görevlendirmeler ve Hüseyin ÇELİK’in Bakanlığının son zamanlarında hız kazandırdığı 76. Madde’ye dayandırılarak yapılan atamalar yakinen incelendiğinde siyasi kadrolaşmanın ne boyutlarda olduğu
görülecektir. Bugüne kadar, tüm eğitim
çalışanlarının gözleri önünde yaşanan
bu tablo, Milli Eğitim Bakanlığı Merkez
Teşkilatı’nda görevli bazı bürokratlar, il
milli eğitim müdürleri, ilçe milli eğitim
müdürleri, yardımcıları ve şube müdürleri tarafından yaratılan bir tablodur. Bazı
il ve ilçe milli eğitim müdürleri tarafından eğitim çalışanları üzerinde sendikal
tercihleri yönünde baskılar oluşturulmaktadır. Bundan dolayı eğitim çalışanlarının moral ve motivasyonları bozulmuş-
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de gönderilmiştir. Önerilerimizin dikkate alınarak bir an önce yeni yönetmeliğin
uygulamaya konulması gerekmektedir.
6- Ek ders ücretleri ve özellikle tedavi yollukları zamanında ödenmemektedir. Bunların zamanında ödenmesi için
gerekli tedbirler alınmalıdır. Tedavi yolluklarının zamanında ödenmemesi sebebiyle yüzlerce eğitim çalışanı mağdur durumdadır. Diğer bakanlıklarda tedavi yolluklarının ödenmesinde bir problem yaşanmazken Milli Eğitim Bakanlığı’nda
problemin bir türlü çözümlenmemesi, eğitim çalışanlarını “Biz sahipsiz miyiz?” düşüncesi içine sokmaktadır.

tur. Bu anlayış gelecekte eğitim çalışanları arasında büyük oranda kamplaşmalara ve bölünmelere yol açacaktır. 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. Bu sebeple, Milli Eğitim Bakanlığı sendikalar arasında taraf
olmamalıdır. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri bu konuda uyarılmalıdır. Milli eğitimde yaşanan bu tablo düzeltilmeden; sendikalar, eğitim çalışanları ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında istenilen diyalogun kurulamayacağı açıktır. Taraftar
oluşturmak olarak algılanan bu problemlerin bir an önce çözülmemesi ve yaşanan sürekli gerilim ortamı Milli Eğitim
Bakanlığı’nı da olumsuz etkilemektedir.
2- 2002 yılından bu tarafa Yönetici
Atama Yönetmeliği’nin yargı tarafından
iptal edilmesi sonucunda, okul ve kurumlarımız geçici olarak görevlendirilen binlerce yöneticiyle yürütülmektedir. Eğitimde kalite ve verimliliği sağlamak, çalışanların moral ve motivasyonlarını artırmak, huzurunu temin için, duyuru yapılmadan, DMK’nun 76.Maddesi gerekçe
gösterilerek yapılan, okul-kurum müdürü, müdür baş yardımcısı, müdür yardımcısı, şube müdürü atamaları DERHAL iptal edilmelidir. Bu konuda bağımsız yargı
kararlarına uygun yeni bir değerlendirme
yapılmalı ve yeni iptal kararları beklenmeksizin 76 ıncı Madde kapsamında yapılan tüm atamalar iptal edilmesi doğrultusunda bir karar verilmelidir.

Danıştay’ın Ek–2 değerlendirme formunun yürütmesini durdurma kararı doğrultusunda, gerekli düzenlemeler yapılarak, atama yapılmayan illerde asaleten
atamalar hemen yapılmalıdır. Eski yönetmelik doğrultusunda yapılan atamalar sonrasında, yönetici atama yönetmeliği taslağı konusunda Bakanlığa sunduğumuz tekliflerimiz değerlendirilerek Şubat
2010 tarihinde atamalar yapılacak şekilde yönetmelik çıkarılmalıdır.
3- Milli eğitim müdürlerinin ve şube
müdürlerinin atama ve yer değiştirmeleri ile ilgili bir mevzuatları olmadığı
için, bu kadrolara atamalar “MEB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliği”ne göre yapılmaktadır. Milli eğitim müdürlerinin ve şube müdürlerinin atamalarının ve yer değiştirmelerinin nasıl yapılacağına ilişkin kriterlerin
yer alacağı bir mevzuat düzenlemesi sendikaların da görüşü alınarak yapılmalıdır.
4- Atama ve yer değiştirmelerde, her
iki eşin branşında norm kadro açığı olma
şartı kaldırılmalı ve aile bütünlüğü göz
önüne alınarak sağlık, öğrenim durumları dikkate alınmalı, eskiden olduğu gibi
tüm atama ve yer değiştirme işlemlerinde
hizmet süresi hesaplamasında 30 Eylül
tarihi esas alınmalı ve il emrine atamalar
gerçekleştirilmelidir. Eş durumu tayinleri her hangi bir şarta bağlı olmaksızın yapılmalıdır.
5- Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
hakkında görüşlerimizi istemiştir. Sendikamızın görüşleri 26.01.2009 tarihin-

7- 16.12.2006 gün ve 26378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 2006/11350
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek
Ders Saatlerine İlişkin Esaslar’da bugüne
kadar yapılan uygulamalar ve 5473 sayılı kanunla getirilen yeni düzenlemeler sonucu ortaya çıkan yanlış ve eksik konuların dikkate alınacağı yeni bir düzenleme
yapılmalıdır.
8- Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve
Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar gereği,
eğitim çalışanlarının önceden bilinmeyen
ve istenmeyen sebeplerle; hasta olmaları, mazeret izni almaları, ÖSS ve SBS sınavlarına girecek öğrencilere sınav öncesi verilen idari izinlerde, mevsim şartları ve dini bayramlardan dolayı eğitime
ara verilmesi hallerinde küçümsenmeyecek oranlarda maddi kayıplar yaşanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve
Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin 10.05.2008 tarihinde yapılan
16 ncı madde değişikliği ile öğretmenler
mağdur edilmişlerdir. Bu karar yeniden
gözden geçirilmeli, 2006 yılından önceki uygulamada olduğu gibi öğretmenlerin mazeret izni olduğu günlerde maaş
karşılığı derse girme şartı aranmaksızın,
maaş ve ücret karşılığı şeklinde ikiye ayrılarak haftanın günlerine dağıtımı yapılmak suretiyle, izinli olduğu günde sadece ek ders ücretinin kesileceği şekilde düzenleme yapılmalıdır. Dolayısıyla, öğretmenlerin ek ders almamaları üzerine bina
edilmiş olan, ek derslerin bugünkü hesaplanma yöntemi hızla değiştirilmelidir.
9- 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 176.maddesindeki gösterge
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karılmalıdır. 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, izne
çevrilmek yerine, aylık 90 saat üzerinden
fazla çalışma ücreti ile değerlendirilmelidir.
18- Öğretmenlerde olduğu gibi, norm
kadro uygulaması memur ve yardımcı
hizmetliler içinde olmalı, norm kadro ihtiyacı kadar personel alımı yapılmalıdır.
19- Memur ve hizmetlilerle ilgili subjektif değerlendirmelere yol açan “İDARENİN vereceği diğer görevleri de yapar.” ibaresi ile Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği’nin 273 mad. son maddesinde yer alan okul müdürünün verdiği görevleri yapar ibaresi kaldırılmalıdır.
yükseltilerek ek ders ücretleri günün şartlarına uygun hale getirilmelidir.

duğu gibi müze ve diğer tarihi yerlere ücretsiz olarak girebilmeleri sağlanmalıdır.

10- Eğitim çalışanlarının maaşları
kimseye muhtaç olmadan yaşayabilecekleri seviyeye çıkarılmalıdır.

13- Hükümetin kamudaki maaş adaletsizliğini gidermek için çıkardığı ek
ödeme düzenlemesinden; şube müdürleri, uzmanlar, il milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri, ilköğretim müfettişleri ve şefler yararlanamamışlardır. Bu çalışanlar da ek ödemelerden yararlandırılmalıdır.

11- Kadrolu öğretmenlerle, sözleşmeli öğretmenler aynı haklara sahip olduğu söylense de bunlar arasında ciddi farklılıklar vardır. Öncelikli talebimiz;
tüm sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilmesidir. Bu hususta, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in, “Sözleşmeli öğretmenleri kadroya geçireceğim.”
sözü yerine getirilmelidir. Hüseyin ÇELİK bu sözünü atama kılavuzunda yayınlanan yazısında tekrar etmiş ve “Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilme çalışmalarının hızla devam ettiğini” belirtmiştir. Bu söz Hüseyin ÇELİK tarafından, Hükümetin Milli Eğitim Bakanı sıfatı ile verilmiştir.
Dolayısıyla bu söz Hükümetin
sözü olarak değerlendirilmelidir. Hüseyin ÇELİK’in Milli Eğitim Bakanlığı görevinin sona ermesi, bu sözü ortadan kaldırmayacaktır. Kendisinden önceki dönemde başlayan projelerin devam edeceği sözünü veren Sayın Nimet
ÇUBUKÇU’nun, bu konuda verilen sözleri tutacağına da inanıyoruz. Bu süreçte, sözleşmeli öğretmenlerin atama, yer
değiştirmeleri, görevde yükselmeleri ve
diğer özlük hakları kadrolu öğretmenler
gibi olmalıdır.
12- Eğitim çalışanlarının, eskiden ol-

14- Son yapılan ek ders düzenlemesinden Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve
taşra teşkilatında görev yapan şefler ve
uzmanları yararlanamamışlardır. Bunların da ek ders saatleri arttırılmalıdır.
15- Bakanlık Merkez ve Taşra
Teşkilatı’nda görev yapan, ek ders ücreti alamayan, hizmetli ve memur gibi çalışanlara da ücret yerine geçecek bir tazminat verilmesi için çalışma yapılmalıdır.
16- 657 Sayılı Kanun’un 4/C maddesi hükmüne göre istihdam edilen geçici
personel, kamuda süreklilik arz eden ve
memurlar eliyle yürütülmesi gereken görevleri icra etmektedirler. Bu çalışanların
kadroya geçirilerek, devlet memurlarıyla
aynı haklara sahip olması için 657 Sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesinde gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
17- Eğitim çalışanlarının bir bütün olduğundan hareketle, hizmetli, memur,
teknisyen vb. personelin görev tanımları bir an önce yapılmalı, atama ve yer değiştirmeleri konusunda bir yönetmelik çı-

20-Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlar bir defaya mahsus sınavsız olarak genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmelidir. VHKİ kadroları, Sağlık
Bakanlığı’nda olduğu üzere, belgesi olan
ve bu işi fiilen yapanlara sınavsız verilmelidir.
21- Giyim yardımları günün şartlarına göre yeniden belirlenerek, nakit olarak çalışanlara ödenmelidir.
22- Öğretim yılı başında öğretmenlere ödenen eğitim ödeneğinin diğer eğitim
çalışanlarına ödenmemesi, Anayasa’nın
eşitlik ilkesine uymamakta ve çalışma
barışını bozmaktadır. Anayasa’da yerini
bulan “eşitlik” ilkesine uyulması ve çalışma barışının sağlanması için, söz konusu ayrımcılığın kaldırılarak, Eğitim –Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği bütün eğitim çalışanlarına verilmelidir. Bu konuda
Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığımız
Kurum İdari Kurulu kararı da bulunmaktadır. Bakanlık bu kararı hayata geçirmek adına bugüne kadar bir çalışma ortaya koymamıştır. Bununla ilgili verilen
kanun teklifinin bir an önce yasalaşması
için gerekli çalışma yapılmalıdır.
23- Görev bekleyen 220 bin öğretmen
adayının umutları tükenmeden atanmaları sağlanmalıdır. Şu anda 150 bin öğretmen ihtiyacımız göz önüne alınarak yeni
bir öğretmen istihdam politikası belirlenmelidir. Sözleşmeli, ücretli ve vekil öğretmen görevlendirilmesi uygulamasına
son verilmelidir.
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24- Değişik bakanlıklardan Milli Eğitim Bakanlığı’na geçen Sağlık Meslek Lisesi, Turem ve Tarım Meslek Liseleri’nin
yönetici ve öğretmenleri her yönden hak
kaybına uğramıştır. Bu çalışanların özlük ve sosyal hakları iyileştirilmelidir. Bu
kurumlarda geçen yöneticilikler ve diğer
süreler Milli Eğitim Bakanlığı’nda geçmiş sayılmalıdır.
25- Temel eğitim içerisine orta öğretimin de dâhil edilerek, şu anda orta öğretimde yüzde 58.5 olan okullaşma oranı
yüzde 100’lere çıkarılmalıdır. Bunun için
öğretmen ve derslik ihtiyacı bugünden
tespit edilerek, okullarımızın fiziki yapısı
çağdaş standartlar ve öğrenci ihtiyacı göz
önüne alınarak dizayn edilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi artırılmalıdır.
26- Sendikal çalışmalarımızın sağlıklı yürütülmesi için üye bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Eğitim çalışanlarının
il içi ve il dışı atamalarının sendikamıza
bildirilmesi için İlsis’e erişim bilgilerinin
sendikalara açılması gerekmektedir.
27- Bilgi Edinme Kanunu’nun amacı,
“Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği
olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak, kişilerin bilgi edinme
hakkını kullanmasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemek” olarak belirtilmektedir.
Sendika şubelerimizin Bilgi Edinme Kanunu doğrultusunda her türlü bilgiye sahip olmaları için il ve ilçe milli eğitim
müdürlüklerince gerekli kolaylığın gösterilmesi doğrultusunda düzenleme yapılmalıdır.
28- Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte imzaladığımız Kurum İdari Kurulu kararları bir an önce hayata geçirilmelidir.
29- 4688 sayılı Kanun’un 19/B maddesi gereğince hizmet koluna giren kurum ve kuruluşlarda memuru ilgilendiren
bütün komisyonlarda sendika temsilcileri bulundurulacak şekilde düzenleme yapılmalıdır.
30- Öğretmenevi bandrol uygulaması kaldırılmalıdır. Öğretmenevlerine doğal üyelik statüsünün geri kazandırılarak, daha önceki yargı kararlarında olduğu gibi, aidat ödenmeden üye haklarından yararlandırılması sağlanmalıdır.
31- İzin Yönergesi taslağı hakkında
görüşümüz 09.02.2009 tarihinde bakanlı-

ğa gönderilmiştir. İzin Yönergesi, görüşlerimiz dikkate alınarak bir an önce uygulamaya konulmalıdır.
32- Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı öğretmen çocuklarına tanınan kontenjanın Bakanlıkta merkez ve taşra kuruluşlarında çalışan tüm eğitim çalışanları da dâhil edilmelidir.
33- Parasız Yatılılık ve Bursluluk
Sınavı’na başvurabilmek için belirlenen
miktar ailenin yıllık gelirinin fert başına düşen tutarı 2007 yıllında 5100 YTL,
2008 yılında 5400 YTL iken 2009 yılında
4353 TL olarak belirlenmiştir. Bu miktarın bu yıl düşürülmesinden dolayı kontenjan ayrılan öğretmen çocukları için bir
anlam ifade etmemiştir. Yani öğretmen
çocukları bu sınavlara başvuru yapamamıştır. Rakamların yükseltilerek mağduriyetin giderilmesi gerekir.
34- Milli Eğitim müfredat programları, öğretmenlerin ve sendikaların görüşleri alınarak milli ve manevi değerler ışığında yeniden düzenlenmelidir.
35- İlköğretim okullarında okul adına ödenek çıkarılmalı, liselere gönderilen ödenekler de ihtiyacı karşılayacak şekilde zamanında gönderilerek, okullarda
öğrencilerden istenen katkı payı adı altına alınan paralara son verilmelidir.
36- Okullarımızda şiddet ve kötü alışkanlıkların önüne geçilmesi için kültürel,
sportif etkinliklere ağırlık verilmeli, bununla ilgili her türlü tedbir alınmalıdır.
Bu anlamda okullarda yapılan egzersiz
çalışmalarının oranı artırılmalıdır.
37- Öğretmen verimliliği artırılmalıdır. Bu sebeple;
1- Derslik başına düşen öğrenci sayıları ideal ölçülerde olmalıdır.
2- Sınıf geçmede öğretmen etkinliği
artırılmalıdır.
3- Öğretmenin sosyal statü kaybı telafi edilmelidir.
4- Öğretmenlerin periyodik olarak
hizmet içi kursundan geçirilmeleri sağlanmalıdır.
5- Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, öğretmenin huzur ve
çalışma şevkini artıracak şekilde yeniden
düzenlenmelidir.

38- Önümüzdeki eğitim öğretim yılında ilköğretim okullarına yeni başlayacak
öğrencilerin hangi okullara kayıt olacağı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne
göre gerçekleştirilecektir. Bu kayıt sistemi ile öğrencinin adresinin kayıtlı olduğu
yerin en yakınında yer alan okula kaydının gerçekleştirileceği anlamına gelmektedir. Bu durum eğitim çalışanları açısından görev yaptıkları okullara çocuklarını
kaydettirememeleri halinde çalışanlar ve
çocukları mağduriyet yaşayacaktır. Eğitim çalışanlarının mağduriyet yaşamaması için çocuklarının da istemeleri halinde
görev yaptıkları okullara kayıtlarını yaptırabilmelerine imkân sağlanmalıdır.
39- Dönüştürülen okullara, öncelikle
bu okullarda görev yapmakta olan öğretmenlerin atamasının yapılması doğrultusunda düzenleme yapılmalıdır.
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 topyekûn bir kalkınma sağlayabilmek ve yarınlara daha umutlu bakabilmek için eğitim davasında başarılı olmaya mahkûmuz. 24.06.2009
		

İsmail KONCUK
Genel Başkan
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BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI TAMAMLANDI

Başkanlar Kurulu Toplantısı 25.06.2009 tarihinde
Ankara’da İçkale Otel’de gerçekleştirildi. Geçen bir yıldaki
çalışmaların değerlendirildiği toplantıda 2009 Toplu Görüşmelerinde izlenecek olan yöntemler de ele alındı.
İsitklal Marşı,Saygı Duruşu ve Genel Başkan İsmail
Koncuk’un açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, şube
başkanları da gündeme dair görüş ve önerilerini katılımcılara sundular.
Genel Başkan Koncuk 2008-2009 öğretim yılında yürütülen çalışmaları değerlendirdiği konuşmasında, Türk
Eğitim-Sen teşkilatının geçen bir yılda bütün kademeleriyle büyük bir gayret ortaya koyduğuna dikkat çekerek, “Siyasetin ve siyasetin taşeronluğunu yapan ve sözde çalışanları temsil ettiğini iddia edenlerin, ahlak dışı tüm baskılarına rağmen bir yıl içerisinde 24 bine yakın yeni üye kaydetmiş bulunuyoruz. Bu teşkilatlarımızın önemli bir başarısıdır.
Yine, mutabakat metinlerine göre son dört yılın en fazla üye
artışını bu yıl gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu da göstermektedir ki; ilkeli, kararlı, mücadeleci ve adam gibi sendi-

kacılığın adresi olan Türk Eğitim-Sen, eğitim çalışanlarını
gerçek temsilcisidir. Sendika olarak her durum ve şartta eğitim çalışanlarının haklarının savunulması anlamında mücadeleden geri durmadık. Çalışanların aleyhine olan her gelişmede en sert tepkileri ortaya koymadan çekinmedik. Eğitim
yöneticilerinin yanlış uygulamaları karşısında tüm imkanları kullanarak kamuoyu oluşturduk, bir çok konuda idarenin
geri adım atmasını sağladık. Şunu çok rahatlıkla iddia edebilirim ki, Hüseyin Çelik’in bakanlıktan azledilmesinin önemli sebeplerinden birisi de Türk Eğitim-Sen’in oluşturduğu etkin kamuoyu baskısıdır. Birilerinin sanal ve sahte büyümeleri kimsenin şevkini kırmamalıdır. Mevsimler geçicidir. Fakat artık tüm kamuoyu biliyor ki, Türk Eğitim-Sen mevsimlik sendikalardan değildir; bugüne kadar her koşulda varolan sendikamız bundan sonra da büyüyerek yoluna devam
edecektir. Türk Eğitim-Sen’in onurlu mücadelesinin sahipleri siz değerli şube başkanlarımız başta olmak üzere teşkilatımıza emek veren tüm dava arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.” Şeklinde konuştu. Genel Başkan Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ile yaptığı görüşme hususunda
da şube başkanlarını bilgilendirerek, önümüzdeki süreçte sayın Bakandan Hüseyin Çelik’in yaptığı tahribatı onarmasını
beklediklerini söyleyerek, “MEB’in yapacağı olumlu uygulamaların arkasında duracak ve destek vereceğiz. Maksadımız her zaman üzüm yemek olmuştur. Bundan sonrada önceliğimiz ülkemiz ve eğitim çalışanlarının hakkı olacaktır.
Fakat aynı zamanda eğitim çalışanlarını yararına olmayan
icraatların karşısında da her türlü demokratik ve hukuki vasıtaları kullanarak tepkimizi ortaya koyacağız” dedi.
Genel Başkanın konuşmasından sonra söz alan şube başkanlarının sırayla kürsüye gelerek görüş ve değerlendirmelerini sunmalarının ardından toplantı tamamlandı.
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ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NDE EYLEM
Ankara 3 Nolu Şube Başkanlığı,
09/06/2009 Salı günü İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde yaptığı kitlesel basın açıklamasıyla idareci atamaları hususunda uyarıda bulundu.
Şube Başkanı Ertekin ENGİN’in gerçekleştirdiği basın açıklamasında İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün idareci atamaları konusunda
yaptığı yanlış uygulamalara dikkat çekerek,
sendika olarak yapılanları yakından takip ettiklerini belirtti. Ayrıca basın açıklamasına
Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Yaşar YENİÇERİOĞLU, Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Ali YAZICI, Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Server BİLGE ile kalabalık bir üye topluluğu katıldı.

EĞİTİMCİLER
MALKARA PİKNİĞİNDE BULUŞTU
diğimiz pikniğimize katılımınızdan dolayı herkese ayrı ayrı
teşekkür ederim. Malkara’ nın en büyük sivil toplum kuruluşu olarak hak arama faaliyetlerinin yanında sanat, spor ve
piknik gibi etkinlikleri düzenlemeyi kendimize görev biliyoruz. Bu yıl pikniğimiz yine çok coşkulu geçiyor. Bu coşku
bizi gelecek yıl daha çok faaliyet yapma noktasında bir uyarı nitelliğindedir. Sizlerin bu desteği olduğu sürece faaliyetlerimiz her yıl artarak devam edecektir’’ dedi.
Sabahın erken saatlerinde kahvaltı ile başlayan piknik
akşamın geç saatlerine kadar sürdü. Katılımcılar büyük bir
neşe ile başladıkları pikniği memnuniyetle tamamladılar.

Türk Eğitim-Sen Malkara İlçe Temsilciliği’nce bu yıl
5.sini düzenlenen eğitim yılı sonu pikniği yapıldı. Büyük bir
katılımın gözlendiği pikniğe; Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Muzaffer DOĞAN, yönetim kurulu üyesi Kamuran VARMA, ilçe okul müdürleri ve üyeler aileleriyle birlikte katıldı.
Büyük bir coşku içinde geçen piknikte, büyükler voleybol ve çeşitli sportif faaliyetler yaparken, küçüklerde kendine özgü oyunlar oynadılar.
Konuyla ilgili olarak bir konuşma yapan Türk Eğitim-Sen
Malkara İlçe Temsilcisi Erdoğan ER; ‘’ bu yıl 5.sini düzenle-
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YALNIZLIĞIMIN COĞRAFİ
KAREKÖKÜ
“Yalnızım dostlarım; yalnızım,
yalnız.” Ben yalnızım, kalem yalnız;
kâğıtta beyazlık, sokakta saçmalık ve
karanlıkta ihanet, korkaklığımda esaret,
göğsümde cesaret ve bedenimde emanet yalnız. Sana dair ne varsa alnımın
yazısı, yaşandıkça yalnız. Çek git hayatımdan..
Baba ocağından koptuğundan beridir gözünün yaşı, damarının kanı
durmayan kaderi, bir paçavra halinde
ümmet-i Muhammed’in yüzüne fırlatılmış namusu ve unutulmuş yüzüyle ve feryadıyla ve bir tutam Osmanlı
yüreğiyle Irak yalnız. Özüme bir, sözüme bir ve kaderime, menzilime, sazıma ve şiirime bir; anayurdu, atasözü,
töresi ve Türkçesi bir; ama işgal edilen 13.210 km2 toprağı, işgal sırasında
şehit edilen 20.000 yiğidi ve Hocalı’da
katledilen 631 masumu ve 49.000 gazisi ayrı gayrı olan Azerbaycan yalnız. Nizam-ı Âlem deyi gurbet ele düştüğümden beri nükleer kobay Doğu
Türkistan ve toprağına bir fiyat biçtiğinden beri çakıl taşını savaşına katık eden Filistin yalnız. Ben yalnızım.
Çek git haritamdan..
Kırmızı Başlıklı Kız masalından
bu yana nükleer tesirli tamahkârlığını,
babaanne şefkati maskeleriyle tarihe zulalamış ve bunu Çanakkale’de,
Afganistan’da ve Irak’ta gelenekselleştirmiş Batı’nın yeni kostümü – çağdaş uygarlık ve insan hakları – siluetiyle büyülenmiş, gaflet girdabına düş-

Feyzullah DİVLİ
Kocaeli 1 No’lu Şube

“İnmemiştir hele Kur’an şunu hakkıyla bilin / Ne mezarlıkta okunmak
ne de fal bakmak için” şuuruyla(!) en
güzel kılıflar içinde en yüksek yerlere
asılan kitabım; her şeyhin, efendinin ve
ilahiyatçının ve cemaatin sosyal, siyasal ve ekonomik stratejileri noktasında
başkalaşmış, ritim değiştirmiş ve özel
enstitülerde psikolojik tedavi sürecinden geçirilmiş imanım yalnız. “Ne
mutlu o gariplere!” Hz. Peygamber’in
müjdesiyle coşup lüks ciplere binen, en
pahalı yalılarda otururken trilyonlara
varan dekorasyonları da ihmal etmeyen; Karunî doymazlıktan ve hırstan
yalnız Ramazan ayında verdiği yüzde
doksan dokuz reklam amaçlı bir günlük
Sultan II. Abdülhamit’in o en zor iftar çadırı jestiyle ayrılan ümmetin aç,
günlerde Yahudilere Filistin’i nasıl çıplak, dul, yetim ve işsiz komşusu yalsatmadığını dinleye dinleye büyüyüp nız. Çek git vicdanımdan..
de anlata anlata iktidara gelenlerin, bu“Yalnızım dostlarım; yalnızım,
gün “Paranın dini imanı olmaz” vizyalnız.”
Ben yalnızım, her şey yalyonu ışığında hümanistleşip yabancılara en çok arazi satarak ve arazi karşılı- nız. Sofrada lokmam, ocakta neşem ve
ğı mayın temizletme çılgınlığıyla dün- ocağın başındaki köşem ve ne olduğuya gayrimenkul anlayışına baş döndü- nu anlayamayan ninem; kaldı ki ne derücü bir ivme kazandırarak nasıl bi- sem yalnız. Düşlerinden kapı dışarı
rer emlak bürosuna dönüştüğünü kı- edilmiş bir suratsız gibi bilenerek ve
zara bozara yazacak tarih ve belki öl- yaşadığınız her hayat için bir tehdit
düğünde gömülecek bir vatan topra- oluşturarak ovuşturduğum sancım;
ğı dahi kendine bulamayacak olan be- tarih boyu akıtmaktan korkmadığım
den ve huzur-u mahşerde bunun hesa- ve utanmadığım kanım ve binlerce yıl
bını elbette Yaradan’a ve ecdadına ve- göğsümde taşıdığım şanım yalnız. Öyrecek olan insanoğlu yalnız. Çek git va- lesine yalnızım ben; Ölesiye yalnızım
tanımdan..
ben. Ben öldüresiye yalnızım dostlar.
Mehmet KARABEKİR
Giden gitsin ahımdan..

müş aydın(!) ve aydınların kafalarında
bilinçlenememiş, tarihi bir şuurla filizlenememiş fikir ve milli bir gövde
oluşturamamış ülkü yalnız. Stadyumlarda rakip takıma, siyasi arenada diğer partiye ve kahvede taş çalana dibine kadar sıkılan; gelgelelim Irak’ta eşi
görülmemiş katliam için Amerika’ya,
Karabağ’da Ermenistan’a, Doğu
Türkistan’da Çin’e, Keşmir’de Hindistan’a ve Filistin’de İsrail’e ve canımızdan, malımızdan aziz bildiğimiz Peygamberimize dil uzatılırken
Danimarka’ya suskun kalan, yüzü kızaran, demokratik teamüllerini kullanan ve medeni söz kılıfına bürünen
küfür yalnız. Çek git lügatimden..
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4-C’LİLER İÇİN MÜCADELEMİZ
KESİNTİSİZ SÜRÜYOR
Özelleştirmelerin mağduru ve
kamunun en dramatik çalışanları için yıllardır verdiğimiz mücadele kesintisiz sürmektedir. Zaman zaman elde edilen lokal kazanımlarla moral bularak ve artan bir inançla devam etmektedir.
Kocaeli 1.İdari Mahkemesi’nin
kararıyla
4-C’li
Personel’in bu yıl eğitim işkolunda hem sendika aidat kesintileri yapılmış hem de devletçe verilen 10 liralık Toplu Görüşme
Pirimi bordrolarına işlenmiştir. Memur
sendikalıklarına üyelikleri sendikaların koruyucu şemsiyesi içine girmeleri bakımından çok önemli. Ama daha
da önemlisi işçi mi – memur mu ikilemindeki statü belirsizliklerinin giderilmesi.
Bu yılki 15 Mayıs Mutabakatları
içerisinde ilimizdeki 4-C’li çalışanların
% 90’ı T.Kamu Sen’i ve ona bağlı işkollarında örgütlü sendikalarımızı tercih etmiştir. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yeni özelleştirmelerle 4-C kervanına katılanları ve henüz üye olmayanları da aramızda görmek istiyoruz.
Zira bizim mücadelemiz sizin mücadelenizdir.
Sorunlarınız çok olması bizi yıldırmaz, tam tersine kamçılar. Sizin de zorluklardan yılmadığınızı biliyoruz. Sizden bize aktarılan her noktada çalışmalarımız sürüyor. Çalışma sürenizin 10
aydan 12 aya çıkarılması için Genel

Merkez nezdinde taleplerimiz Bakanlıklara iletildi, Ağustos’ta Hükümet’e
de iletilecek.
Banka Promosyonlarından tıpkı
kadrolular gibi 4-C’lilerin de Başiskele
ve İzmit’ten başlayarak yararlanmalarını sağladık. Diğer ilçelerde ve kurumlarda yapılacak tüm yeni Banka anlaşmalarında da bu hususta müdahil olacağız.
Emekli olan bir arkadaşımızın üzerinden açtığımız dava reddedilmedi ve görülebilir kabul edildi. Sonuç itibariyle ya emeklilik ikramiyesi ya da kıdem tazminatı alma noktasında umutluyuz. Bilhassa Tarım işkolunda çalışanlar için açtığımız ‘Döner Sermaye’den yararlanmakla ilgili
4 dava da görülebilir kabul edilmiştir.
Onların da sonuçlarından umutluyuz.
Bir başka davamız olan ve işin özünü daha çok temsil eden ‘Eşit işe eşit
ücret’ davamız da yargı aşamasındadır.
Buna ek olarak, Mayıs mutabakatların-

Süleyman PEKİN
Kocaeli 1’Nlolu Şube Başkanı

da 4-C’lileri sendika üyesi olarak kabul
etmeyen Adliye, Valilik, Maliye, Tarım İl Müdürlüğü gibi kurumlar nezdinde de sendika üyelikleri için toptan dava süreci başlatacağız.
Sorumluluğumuz sadece Kocaeli’ye
özgü değil tüm Türkiye’ye mahsustur.
Zira Edirne ve Tekirdağ’dan başlayarak Yalova’dır, Amasya’dır, Tokat’tır,
Antalya’dır, Hatay’dır ta Trabzon’a,
Artvin’e kadar aranıyoruz. Mücadelemizin ana hatlarını ve dökümanlarını diğer illerle ve sendikalarımızın Genel Merkezleriyle de paylaşıyoruz. Elbette siz de kendi aranız da iller arası
iletişim içerisindesiniz. Nisan başında
4-C İl Genel Temsilcimiz Kazım Bozkurt başkanlığında Ankara’ya gönderdiğimiz heyet Türk Eğitim Sen Genel
Merkeziyle uyum içerisinde eylemden rapora kadar birçok konuda başarılı icraatlar gerçekleştirmişlerdir. Peşisıra 4-C’lilerle ilgili bir kitapçık çıkarılmıştır. Kendilerine buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Yine Kazım Bey başkanlığında her işkolu için ayrı ayrı
4-C Temsilcisi de belirlemek istiyoruz.
Böylece 4-C’lilerin kendi iç hiyerarşileri de sağlanmış olcaktır.
Katılımlarından ötürü T.Kamu
Sen Kocaeli İl Temsilciliği Başkanlar Kurulu’na ve verdiğiniz bu örnek,
bu onurlu mücadeleden dolayı da sizlere müteşekkiriz. Ne mutlu sizlere ki
çocuklarınız ilerde sizi ve mücadelenizi anlatacak.

ŞAMPİYON BELLİ OLDU
Türk Eğitim-Sen Kozan Temsilciliği’nin 2002 yılından bu yana her yıl
düzenlediği 8.Geleneksel Halı Saha
Futbol Turnuvası’nda A.Cevdet Çamurdan İ.Ö.O., İsmet İnönü İ.Ö.O.
ile yaptığı final maçında 4. defa şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı.

lerken de Milli Eğitim camiasından ve
halktan büyük bir destek gördüklerini
ifade ederek, ilgi duyan ve destek veren taraflara teşekkür edip, sendikacılıkta verdiğimiz mücadelenin paralelinde 9. Turnuva’nın hazırlıklarının
başladığını ilan etti.

Türk Eğitim-Sen Kozan Temsilcisi Yaşar ŞENÖZ yaptığı teşekkür konuşmasında, 8. şampiyonumuzu belir-

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Kamil KÖSE de yaptığı konuşmada; Türkiye’de eğitim işkolunda her

şeye rağmen Kozan’da, Adana’da ve
Türkiye’de bir defa daha yetki alan
Türk Eğitim-Sen’in sendikacılığın her
alanında verdiği mücadelelerde örnek
teşkil ettiğini belirterek, bu güzel faaliyeti Türkiye’de ilk defa başlatan Türk
Eğitim-Sen Kozan Temsilciliği yöneticilerine ve üyelerine teşekkür ederek
başarılar diledikten sonra Şampiyonluk Kupası’nı şampiyon takıma verdi.
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TÜRK EĞİTİM-SEN’LİLER BU YIL DA
ŞÖLENLERİNİ COŞKUYLA YAPTILAR
Kütahya Şubesi’nin düzenlediği Geleneksel Anasultan
Yetki Şöleni 21.06.2009 tarihinde Anasultan Piknik alanında gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte Kütahya Milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, Türk Eğitim-Sen
Eskişehir Şube Başkanı ve yönetimi, Türk Eğitim –Sen Bilecik Şube Başkanı, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Kütahya
Şube başkan ve Yönetimleri, Türk Eğitim-Sen İlçe temsilci ve yönetimleri katıldı. Aileleriyle birlikte de gelen üyelerimiz gönüllerince eğlendiler, birbirleriyle tanıştılar, birbirini bu vesileyle tekrar görenler de hasretle kucaklaştılar.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Şube Başkanı Mehmet
KARABEKİR; “Türk Eğitim-Sen’in tüm baskı, tehdit, rüşvet ve şantajlara rağmen büyümeye devam ettiğini bu yılda 155.000’den fazla üye ile kendisine en yakın sendikaya
11.000 üye fark atarak YETKİLİ SENDİKA oldu. Bu yılda
tüm eğitim çalışanlarının hak arama mücadelesindeki savunucusu Türk Eğitim-Sen olacaktır. Ben böylesine güzel bir
günde bizleri yalnız bırakmayan Şube başkanlarıma, milletvekillerime, siyasi parti başkanları ve yönetim kurullarına
hepiniz adına teşekkür ederim.” dedi.
Başkanın konuşmasından sonra okunan bir şiir ise gönüllerde milli bir şuurun esintisini yaşattı. Okul Temsilci-

lerinden Kütahya’da görev yapıp başka illere tayin olunan
temsilci arkadaşlarımıza tayini çıkan tüm üyelerimiz adına ve Türk Eğitim-Sen camiasına yaptıkları hizmetler sebebiyle birer teşekkür belgesi ve Türk Eğitim-Sen Kütahya
Şubesi’nin anısı olarak birer çini tabak hediye edildi. Ayrıca Eskişehir ve Bilecik Şube başkanlarına da katılımlarından
dolayı Kütahya Şubesi’nin birer hatırası takdim edildi. Belge ve hediyelerin takdiminden sonra yemek ikramı yapıldı.
Neşe içinde yenilip içilmesinden sonra, üyelerimize yönelik
neşeli yarışmalar yapıldı.

SEBEN’DE BAŞARILI ÖĞRENCİLER
ÖDÜLLENDİRİLDİ
tenin artması, öğrenciler arasında rekabetin olması, motivasyonun çoğalması, İlimizin her köşesinde yeşeren çiçeklerin hayat vermesi amacıyla Seben İlçesinde böyle bir projeyi devreye koymuş bulunuyoruz. Bu projede bize destek veren kıymetli hayırsever dostlarımızı huzurlarınızda saygı ile
selamlıyorum.’ Dedi.
Kaymakam Fehmi Sinan Niyazi de eğitimin ve başarılı öğrencilerin teşvik edilmesinin önemine değinerek bu çalışmayı Seben’de yapan sendika temsilcilerine teşekkür etti.

Türk Eğitim-Sen Bolu Şubesi’ne bağlı Seben İlçe Temsilciliğince Seben’de bulunan İlköğretim okullarında başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi. Belediye Spor Salonunda
yapılan ödül törenine Seben Kaymakamı Fehmi Sinan NİYAZİ, Belediye Başkanı Süleyman ÖZBAĞ, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Senai HANCI,
Bolu Şube Başkanı Fikret BAŞAR, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necip EVREN, eğitime katkıda bulunanlar, öğretmenler,
öğrenciler ve veliler katıldılar.
Törende konuşan Türk Eğitim-Sen Bolu Şube Başkanı
Fikret BAŞAR, ‘Eğitimli insanın çoğalması, eğitimde kali-

Konuşmalardan sonra Seben İlçemizdeki İlköğretim
okullarında 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ilk üçe giren öğrencilere
ödülleri dağıtıldı. Ardından bu organizasyonda eğitime katkıda bulunan kişi ve müesseselere plaket takdim edildi.
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KAYSERİ 2 NO’LU ŞUBE YÖNETİM KURULU
BAŞKAN ÖZHASEKİ’yi ZİYARET ETTİ
Ziyarette şube başkanı Ali İhsan ÖZTÜRK ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ Azerbaycan
Türkleri Soykırım Anıtının çevre düzenlemesinin yapılması ve ileri de belirlenecek zamanda Kayseri’de Türk Dünyası
günleri programı düzenlenmesi konularında mutabık kaldılar. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki görüşme esnasında eğitim çalışanlarının Çanakkale gezisine davet etti.

Kayseri şube yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları başkanı Mukaddes Yılmaz ve Melikgazi İlçe temsilcisi Osman
MEDET Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ’ YE hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ayrıca şube başkanı Ali İhsan ÖZTÜRK Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ’ YE düzenlemiş oldukları tiyatro festivali ve okullara yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.
Samimi bir ortamda geçen ziyaret karşılıklı iyi niyet temennilerle sona erdi.

KOCAELİ 2 NO’LU ŞUBE’DEN VOLEYBOL TURNUVASI
Gebze,Darıca,Çayırova ve Dilovası ilçelerinden toplam
32 okul takımının katıldığı turnuvada 268 oyuncu maçlarda
oynadılar.63 maç ve yaklaşık bir ay boyunca süren turnuvayı
Gebze Ülkem İÖO öğretmenleri Demirsaç İÖO öğretmenlerini 3-1 yenerek kazandılar.Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları ,katılan takımlara da başarı ve teşekkür belgeleri verildi.

Kocaeli 2 Nolu Şube sosyal ve eğitici faaliyetlerinin yanında sportif olarak da bölgesinde adından söz ettiriyor. Geçen yıl birincisini düzenledikleri voleybol turnuvasının ikincisini de bu yıl tamamladılar.

Şube Başkanı Mustafa KILIÇ kupa töreninde kalabalık
seyirci ve oyuncu kitlesine katılımları için teşekkür ederek
‘’Türk Eğitim Sen olarak Kocaeli 2 Bölgemizde gerek sendikal faaliyetler olarak gerekse hem üyelerimize hem de eğitim camiasına eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda
bir çok etkinlikler düzenleyerek öncü ve lokomotif sendika
olma gururunu taşıyoruz.’’ dedi.

ŞANLIURFA ŞUBEMİZDEN ŞİİR DİNLETİSİ
Türk Eğitim sendikası Şanlıurfa Şubesinin 29-062009 cuma günü Akçakale ilçemizde 500 üyemizin
katıldığı şiir dinletisinde İl Şube Başkanımız Hikmet
Karakuş Gece ile ilgili bir konuşma yaparak şiir gecesinde emeği geçen Başöğretmen Dr Mahmut Öztürk, Mahmut Kaban, Özgür Karslı, Mustafa Kavuşak, Mustafa Gümüş üyelerimize birer Teşekkür Belgesi vererek tüm katılımcılara teşekkür etti...
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FATSA TEMSİLCİLİĞİ’NDEN TÜRKÜ ŞÖLENİ
Türk Eğitim-Sen Fatsa Temsilciliği 10 Haziran Çarşamba akşamı Fatsa düğün salonunda öğretmenlerden kurulu saz ve ses sanatçılarıyla türkü şöleni gerçekleştirdi.
Türküler eşliğinde salonda bulunan davetliler çok güzel
bir gece yaşadı. Salonda bulunan davetlilerin de parçalara eşlik etmesiyle coşku doruğa ulaştı. Türk halk müziğinin bu güzel örnekleri vasıtasıyla unutulmaya yüz tutan
değerlerimize sahip çıkılması, kültürümüzün yozlaştırılmasının önüne geçilmesi noktasında başarılı bir adımdır.

KONYA 3 NO’LU ŞUBE YENİ BİNASINDA
Selçuk Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Konya
3 No’lu Şube Başkanlığı yeni hizmet binasına taşındı. Yeni
hizmet binasının açılışı 30.05.2009 tarihinde Genel Başkan
İsmail KONCUK tarafından gerçekleştirildi. Açılış törenine

Genel Mali Sekreter Seyit Ali KAPLAN ile Genel Mevzuat
ve Toplu Görüşme Sekreteri Musa AKKAŞ da iştirak ettiler.
Konya 3 No’lu Şube Yönetim Kurulu’na yeni hizmet binasında başarışı çalışmalar diliyoruz.

KARAPINAR TEMSİLCİLİĞİ PİKNİK DÜZENLEDİ
Karapınar İlçe Temsilciliği’nin düzenlemiş olduğu geleneksel Piknik Şenliğinin 7.si Karapınar 100. Yıl Atatürk
Parkı’nda 30.05.2009 tarihinde düzenlendi. Etkinliğe, Ge-

nel Başkan İsmail Koncuk, Genel Mali Sekreter Seyit Ali
Kaplan, Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Musa
Akkaş, Konya 1 Nolu Şube Başkanı Tanfer Ata ve yönetim
kurulu, Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri,
Ereğli ve Halkapınar temsilcileri Yılmaz Yıldırım ve sıdık
Dikmener ile sendika üyeleri aileleriyle birlikte katıldılar.
Etkinlikte yaptığı konuşmada, Karapınar’da Türk Eğitim sen’in 119 üyesi olduğunu belirten İlçe Temsilcisi Ahmet Kahriman, bu yıl 7.si düzenlenen Pikniğe katılımın çok
güzel olduğunu ve yaklaşık 400 kadar kişinin etkinliğe katıldığını söyleyerek, etkinliğe katılanlara teşekkür etti. Program boyunca katılımcıları tek tek ziyaret eden Genel Başkan
Koncuk, çalışanların taleplerini dinleyerek, sendikal gelişmeler konusunda bilgiler verdi.
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ŞAVŞAT TEMSİLCİLİĞİ’NDEN
3. GELENEKSEL SAHARA ŞENLİĞİ
20 Haziran Cumartesi günü Şavşat ilçemizdeki Sahara Milli
Parkı’nda gerçekleştirilen organizasyon oldukça neşeli, samimi
ve doğal bir ortamda gerçekleştirildi.
Şenliğe Şube Başkanı Sayın Nizamettin TORUN, yönetim kurulu üyeleri, Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Yusufeli, Şavşat ilçe
temsilcilerinin yanı sıra Kars Şube Başkanı ve yönetim kurulu
üyeleri, Artvin Şubesi üyelerimiz ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Şenlikte Artvin Şube Başkanı Nizamettin TORUN ve Kars
Şube Başkanı Fahrettin ŞİMŞEK birer konuşma yapmışlardır.
Konuşmaların ardından şenliğe katılanlara Şavşat
Temsilciliği’nin hazırladığı Cağ Kebabı, döner ve Akçaabat
Köfte’den ikram edildi.
Program çeşitli etkinlik ve doğa yürüyüşüyle devam etti.

ERMENEK’TE PİKNİK PROGRAMI
21.06.2009 Pazar günü Ermenek İlçe temsilciliği’nin düzenlediği piknik ve kır gezisi yoğun bir katılımla gerçekleşti. Tekeçatı
mevkiinde düzenlenen pikniğe Ermenek’te görev yapan üyelerimizin tamamına yakını aileleri ile birlikte pikniğe katılarak samimi ve sıcak bir ortamda hem eğlendiler hem de sorunlarını il yönetimi ile paylaşma fırsatı buldular.
İlçe yönetiminde görev yapan Soydan EVCİ, Orhan BARDAKÇI, Harun TUNA katılımdan dolayı gelen üyelere teşekkür ederek bu tür etkinliklerin sendikamızı daha da güçlendirece-

ği üyelerimiz arasında birlik ve beraberliği arttıracağını belirterek, bu faaliyetlere destek veren şube yönetim kuruluna teşekkür ettiler. Şube Başkanı Akif KOCATEPE yaptığı konuşmada Ermenek ilçe teşkilatının düzenlemiş olduğu bu etkinlikte üyelerimizle olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Ermenek ilçemizde eğitim çalışanlarının sorunlarını yakından takip ettiklerini üyelerimizin mağdur olmaması için Karaman Türk Eğitim Sen Şubesi olarak her zaman üzerimize düşen görevi yapmaya hazır olduklarını” dedi.
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KARAMAN ŞUBE YÖNETİMİ SARIVELİLER VE
BAŞYAYLA İLÇELERİNDE ÜYELERLE BİR ARAYA GELDİ

30.05.2009 tarihinde Türk Eğitim Sen Karaman Şubesi
Sarıveliler ve Başyayla ilçe temsilcilerimizin organize ettiği üyelerimizin geniş katılımları ile piknik yapılmıştır. Samimi, neşeli ve sıcak bir ortamda düzenlenen programa

İlçe Kaymakamı , İlçe Milli Eğitim Müdürü ve İlçe Emniyet
Amiri de katılmışlardır.
İlçe Temsilcilerimiz Emin UĞUZ ve Ali TEFEK yaptıkları konuşmada ;
Programa katılan tüm arkadaşlara teşekkür ederek bu tür
organizasyonların birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyleyerek bu tür etkinliklerin geleneksel hale getirilmesinin
faydalı olacağını belirtti.
Şube Başkanı Akif KOCATEPE;
Organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlara ve katılan
tüm üyelere teşekkür ederek ;
2009 yılında yine TÜRK EĞİTİM-SEN ‘in yetkili sendika olduğunu ve gücünü üyelerimizden alarak her türlü yolsuzluk ve usulsüzlüğün üzerine tüm gücüyle gitmeye devam
edeceğini belirtti.

BARTIN ŞUBESİNDEN 4. BİRLİK, BERABERLİK
VE KAYNAŞMA PİKNİĞİ
getirdiğimiz pikniğimize hoş geldiniz. Kurucaşile’den, İlyas Geçidi’nden, Sarı Deresi’nden, Ulus’tan, Kumluca’dan,
Ağaköy’den, Güney’den, Zafer’den, Amasra’dan, Çanakçılar’dan, Kazpınar’dan, Arıt’tan, Aydınlar’dan, Hasankadı’dan, Kozcağız’dan ve şu anda ismini sayamadığım diğer yerlerden gelen üyelerimiz ve üye yakınlarımız pikniğimize hoş geldiniz” dedi. Ayrıca Hangişi, geçen yıla göre üye
sayılarını artırarak 840 üyeye ulaştıklarını önümüzdeki yıl
hedeflerinin 1001 olduğunu söyledi.

Türk Eğitim-Sen Bartın Şubesi tarafından 4. birlik, beraberlik ve kaynaşma pikniği düzenlendi.
Balamba Piknik Alanında gerçekleştirilen pikniğe Bartın eski Şube Başkanı Genel Merkez Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz Kocakaplan, Belediye Başkanı Cemal
Akın, AKP İl Başkanı Yakup Ulupınar, Sendikanın İlçe temsilcileri, kadın komisyonu üyeleri, Kamu-Sen’e bağlı diğer
sendikaların il temsilcileri ile bin kişinin üzerinde üye ve aileleri katıldı. Mehter takımının üyeleri çoşturduğu piknikte;
döner, pilav ve ayran ikram edildi. Açıklamada bulunan Türk
Eğitim-Sen Bartın Şube Başkanı Sezai Hangişi, “Bartın’ın
dört bir tarafından gelen değerli üyelerimiz, geleneksel hale

Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz Kocakaplan da yaptığı konuşmada; bu sene de Türkiye genelinde
24.000 yeni üye yaparak yetkili ve etkili sendika olduklarını
ve bu sayıya ulaşmada emeği geçen herkese teşekkür ettiğini
söyledi. Ayrıca Kocakaplan; Genel merkez olarak iyi günde
kötü günde üyelerinin yanında olduklarını üyelerinin sorunlarıyla kendi sorunları gibi ilgilendiklerini ve Türk EğitimSen’in çalışan, üreten, yol gösteren ve hak ettiğini mutlaka
alan bir sendikal anlayışla meselelere yaklaştığını söyledi.
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DİYARBAKIR TEMSİLCİLİĞİ
ANITKABİR-ÇANAKKALE GEZİSİ

Türk Eğitim-Sen Diyarbakır Temsilciliği tarafından
Anıtkabir-Çanakkale gezisi düzenlendi. Orta Öğretim Öğrencilerine yönelik düzenlenen gezi kapsamında 40 lise öğrencisi ülkemizin farklı illerine götürülerek gezdirildi.
Gezi programı ile ilgili bilgi veren İl Temsilcisi Ahmet
BÜRHAN, özellikle derslerinde başarılı olan öğrencileri seçerek ödüllendirmek ve millet olarak şanlı tarihimizde büyük yeri olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi

istirahatgahı olan Anıtkabir ve ulusumuzun yeniden dirilişinin başlangıcı olan Çanakkale’yi tercih ettiklerini ve öğrencilerimizin buraları gezerek o manevi havayı teneffüs etmelerini istediklerini söyledi. Gezi boyunca il temsilcisi Ahmet BÜRHAN,yönetim kurulu üyesi Fevzi SARAÇ, Çüngüş ilçe temsilcisi Remziye TOPKAYA,Çınar ilçe temsilcisi
Muhammet PÜSELİ ve sendika üyesi Sultan TEKİN’in öğrencilere rehberlik ettiği belirtildi.

KERKÜK’TEKİ PATLAMADA HAYATINI KAYBEDENLER
İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI
Irak’ın Kerkük kentinin güneyinde, Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Tazehurmatu kasabasında 20 Haziran Cumartesi günü bomba yüklü
kamyonla düzenlenen saldırıda ölenler için Kocatepe Camisi’nde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Bomba yüklü kamyonun patlatılması sonucu
80’in üzerinde Türkmen hayatını kaybederken
200’den fazla kişi de yaralanmıştı.
Cuma namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına çok sayıda vatandaş ile birlikte
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız ile Konfedereasyonumuza bağlı Sendikalarımızın Genel Başkanları ve Sendika Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.
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DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ
Sendikamızın İlköğretim, Ortaöğretim ve Yüksek öğretim öğrencilerine yönelik düzenlediği RESİM, ŞİİR,
MAKALE yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri
düzenlenen bir törenle verildi.
Merkez Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, 9 Şubat 2009 tarihinde duyurusu yapılarak başlatılan yarışmaların neticeleri, Seçici Kurul tarafından 2 Haziran 2009 tarihinde belirlenmişti. Yarışmalarda dereceye girenlerin ödülleri 25.06.2009 tarihinde Ankara-içkale otel’de
düzenlenen törenle kendilerine takdim edildi.
Ödül törenine şube başkanlarının yanı sıra öğrencilerin
aileleri de katıldı. Törene ayrıca siyasi parti temsilcilerinden; MHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Işıklar, DSP Genel
Başkan Yardımcısı Hasan Macit, Saadet Partisi Genel Baş-

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı
Bircan AKYILDIZ

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
İsmail KONCUK

MHP Genel Başkan Yardımcısı
Ali IŞIKLAR

DSP Genel Başkan Yardımcısı
Hasan MACİT

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Şeref MALKOÇ

BBP Genel Başkanı
Yalçın TOPÇU

kan Yardımcısı Şeref Malkoç, BBP Genel Başkanı Yalçın
Topçu iştirak ettiler. Ayrıca İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı H.Zeki Sergi, Türk HaberSen Genel Başkanı İsmail Karadavut ve Türk Emekli-Sen
Genel Başkanı Osman Özdemir de törende hazır bulundular.
Törende yarışmalarda seçici kurulda görev alan; Yrd.
Doç. Dr. Asiye DUMAN, Firdes IŞIK, Pehlivan UZUN,
Yahya AKENGİN, Yrd. Doç. Dr. Birsen ÇEKEN, Yrd. Doç.
Dr. Gültekin AKENGİN ve Mustafa KINIK’a da teşekkür
plaketleri takdim edildi.
YARIŞMALARDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER:
Yrd. Doç. Dr. Asiye DUMAN, Firdes IŞIK, Pehlivan
UZUN ve Yahya AKENGİN’den oluşan komisyon İlköğretim öğrencileri arasında düzenlenen Şiir Yazma yarışmasına katılan eserleri değerlendirerek ilk üç sıralamayı aşağıdaki şekilde belirledi:
1.Eser
Rumuz: Lale51
Adı: Lale Demirbaş
Katıldığı Şehir: Niğde
Okulu: Şeyhler Şehit Hamza Baykan İ.Ö.O.
2.Eser
Rumuz: Yaren20
Adı: Kemal Üstün
Katıldığı Şehir: Amasya
Okulu: Özbaraklı İ.Ö.O.
3.Eser
Rumuz: Eren18
Adı: Selin Ekim
Katıldığı Şehir: Trabzon
Okulu: Bener Cordan İ.Ö.O.
*Yrd. Doç. Dr. Asiye DUMAN, Firdes IŞIK, Pehlivan
UZUN ve Yahya AKENGİN’den oluşan komisyon Ortaöğretim öğrencileri arasında düzenlenen Şiir Yazma yarışmasına katılan eserleri değerlendirerek ilk üç sıralamayı
aşağıdaki şekilde belirledi:
1.Eser
Rumuz: Özgür51
Adı: Ahmet Çağlar
Katıldığı Şehir: Aksaray
Okulu: Hazım Kulak Anadolu Lisesi
2.Eser
Rumuz: Yusuf 02
Adı: Yusuf Ağır
Katıldığı Şehir: Adıyaman
Okulu: Kahta Lisesi
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3.Eser
Rumuz: Diş Hekimi 05
Adı: Tubanur Pirdal
Katıldığı Şehir: Amasya
Okulu: Anadolu Öğretmen Lisesi
*Yrd. Doç. Dr. Birsen ÇEKEN, Yrd. Doç. Dr. Gültekin
AKENGİN, Mustafa KINIK’dan oluşan komisyon İlköğretim öğrencileri arasında düzenlenen Resim yarışmasına
katılan eserleri değerlendirerek ilk üç sıralamayı aşağıdaki
şekilde belirledi:
1.Eser
Rumuz: Ülkem23
Adı: Göksu Yılmaz
Katıldığı Şehir: Samsun
Okulu: Alparslan İ.Ö.O.
2.Eser
Rumuz: 250509
Adı: Gamze Uçar
Katıldığı Şehir: Sakarya
Okulu: Zübeyde Hanım İ.Ö.O.
3.Eser
Rumuz: YO96
Adı: Yiğit Oyal
Katıldığı Şehir: İzmir
Okulu: Konak Şerif Remzi İ.Ö.O.
*Yrd. Doç. Dr. Birsen ÇEKEN, Yrd. Doç. Dr. Gültekin
AKENGİN, Mustafa KINIK’dan oluşan komisyon Ortaöğretim öğrencileri arasında düzenlenen Resim yarışmasına katılan eserleri değerlendirerek ilk üç sıralamayı aşağıdaki şekilde belirledi:
1.Eser
Rumuz: V8ATA1N
Adı: İsmail Yakıcı
Katıldığı Şehir: Trabzon
Okulu: Özel Eğitim Meslek Lisesi

2.Eser
Rumuz: ELİF60
Adı: Elif Arslan
Katıldığı Şehir: Tokat
Okulu: Niksar Danişment Gazi Lisesi
3.Eser
Rumuz: KÜÇÜK75
Adı: Mehmet Tekeli
Katıldığı Şehir: Gaziantep
Okulu: Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi
*Yrd. Doç. Dr. Asiye DUMAN, Firdes IŞIK, Pehlivan
UZUN ve Yahya AKENGİN’den oluşan komisyon Yükseköğretim öğrencileri arasında düzenlenen Makale yarışmasına katılan eserleri değerlendirerek ilk üç sıralamayı
aşağıdaki şekilde belirledi:
1.Eser
Rumuz: UFUK81
Adı: Ömer Faruk Terzioğlu
Katıldığı Şehir: Mersin
Okulu: Çağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Uluslar arası İlişkiler Bölümü
2.Eser
Rumuz: ENİS46
Adı: Ecmel Şan
Katıldığı Şehir: Kahramanmaraş
Okulu: Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği
3.Eser
Rumuz: KATRE52
Adı: Çiğdem Demir
Katıldığı Şehir: Ankara
Okulu: Gazi Üniversitesi
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TÜRKİYE KAMU-SEN: “ BİZ ÇALIŞANLARIMIZA
SAHİP ÇIKIYORUZ SIRA HÜKÜMETTE ! ”

Türkiye Kamu-Sen, tertiplediği bir eylem ile çalışanlarına 100 TL değerinde ‘’harcama çeki’’ dağıttı. Genel Başkan Bircan AKYILDIZ sendika personeline çeklerini verirken yaptığı açıklamada, Hükümetin artık gerekeni yapmasını ve ekonomik kriz tedbirleri içerisine kamu çalışanlarının desteklenmesini de almasını istedi. 05.06.2009 tarihinde Ankara’da bir markette gerçekleştirilen eyleme Genel Başkan İsmail KONCUK, Genel Mali Sekreter S. Ali KAPLAN, Genel Dış İlişkiler ve
Basın Sekreteri Talip GEYLAN ve Ankara 1 Nolu Şube
Başkanı Ali YAZICI da katıldılar.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, harcama çekleriyle alışveriş yapılması konusunda anlaşmaya
varılan bir süpermarket zincirinin Balgat şubesinde yaptığı
konuşmada, ‘’harcama çeki’’ projesinin, yaşanan ekonomik
krize ve işsizliğe çözüm olması, adaletin sağlanması amacıyla yetkililere sunulan bir öneri olduğunu dile getirdi.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, projenin özünde, dar ve sabit gelirli vatandaşların alım güçlerinin ve harcama yapma kapasitelerinin artırılması yoluyla iç
talebin canlandırılması, piyasa çarklarının harekete geçmesi
ve işsizlik sorununun çözülmesinin yattığını söyledi.
‘’Harcama çeki’’ uygulamasıyla üretim ve istihdamın da
destekleneceğini ifade eden Akyıldız, şunları kaydetti:
Yaşamakta olduğumuz ekonomik kriz, istisnasız herkesi
etkilemiştir. Bütün dünya bu krizden çıkılması için yeni fikirler aramaktadır.Bu kriz, sınırsız ve ilkesiz küreselleşmenin getirdiği adaletsizliklerin bir sonucudur.Küresel kuruluşlar dahi geride bırakılan dönemde adaletsiz bir sistem oluşturulduğunu itiraf etmektedir. Yaşadığımız krizin temelinde işte bu adaletsizlik yatmaktadır. OECD, Dünya Bankası
gibi tüm uluslar arası kuruluşlar, bundan sonra daha adil bir
ekonomik sistem oluşturulması için derhal çalışma yapılması gerektiğini belirtmektedir.Ülkemizde de adaletsiz sistem
yıllarca memur, işçi, emekli, dul ve yetimlerle milyonlarca işsizimizin üzerine karabasan gibi çökmüştür.
Düşük ücretler, emeklilik şartlarının zorlaşması, sağlık
hizmetlerinin paralı hale getirilmesi, özelleştirmeler, işten

çıkarmalar adeta kriz öncesi ortamda vatandaşlarımıza zorla
içirilen zehir olmuştur. Üretenler de tüketenler de; küreselleşenler de küreselleştirenler de aynı vücudun farklı organlarıdır.Dolayısı ile vücudun herhangi bir yerindeki aksaklık tüm
vücudu etkiler. Ama acı zehiri bizlere dayatanlar kendilerinin de zehirleneceğini fark edememiştir. Şimdi bu zehir, alt
gelir grubunda bulunanlarla birlikte, zehiri bizlere içirenleri
de etkilemektedir. Bu nedenle artık refahın paylaşıldığı, sosyal adaletin sağlandığı, yaraların sarıldığı yeni ve bütüncül
bir tedaviye ihtiyaç vardır. Ülkemizde ekonomik krize karşı
alınan tedbirler, krizden etkilenen kesimlerin bütününe yönelik olmaktan uzaktır. Alınan tedbirlerin büyük çoğunluğu
üretici kesime yöneliktir. Dolayısı ile eksiktir.
Defalarca dile getirdik, yine söylüyoruz: ne kadar kaynak
aktarılırsa aktarılsın, yalnızca bir kesimi desteklemek; sistemde asalakların, rantiyecilerin ve sahtekarların türemesine neden olacak, çarpık bir anlayıştır. Tüketicileri desteklemeden, alım gücünü artırmadan ancak yangına elekle su taşımış olursunuz. Yangını söndürmek istiyorsanız, önce tüketicilerin cebindeki yangını söndürmekten işe başlamalısınız. Çünkü yangının kaynağı orasıdır. Ancak sayın başbakan, geçtiğimiz gün ekonomik krize karşı alınan önlemleri açıklarken, yalnızca üretim kesimini desteklemek yerine,
kriz varsa çare de var kampanyasına destek olarak, tüketicilerin desteklenmesi konusunda görüşlerinin sorulması üzerine, “tüketici kesimde para var” demiştir.
Para var diyenlere bizler de buradan soruyoruz:
Para kimde var?
5 milyon işsizde mi para var?
Aylık 527 TL maaşla geçinmek zorunda olan 10 milyon
asgari ücretlide mi para var?
Ortalama 750 TL maaş alan 8 milyon emeklide mi para
var?
10 milyon yeşil kartlıda mı para var?
Sosyal yardımlarla ayakta duran 4 milyon ailede mi para
var?
Açlık ile yoksulluk sınırı arasında gidip gelen 2,5 milyon
kamu görevlisinde mi para var?
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Yoksa ihale dağıtılan, desteklenen, kayırılan yandaşlarda,
vergi kaçıran, kayıt dışı iş yapan sahtekarlarda mı para var?
Bu nedenle parası olmayan tüketici kesime mutlak surette destek verilmesi gerekmektedir. Krize çare elbette vardır.
Bu krizden ülkemiz öyle ya da böyle çıkacaktır.Ama kriz
sonrası dönemde nasıl bir ekonomik yapının kurulacağı, en
az ekonomik krizden çıkmak kadar önemlidir.Harcama Çeki
Projesi, Türkiye Kamu-Sen’in ülkemizde yaşanan ekonomik
krize, durgunluğa ve işsizliğe çözüm olması, sosyal adaletin
sağlanması amacıyla yetkililere sunduğu bir öneridir. Önerimizin özünde dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın alım güçlerinin ve harcama yapma kapasitelerinin artırılması yoluyla
iç talebin canlandırılması, piyasa çarklarının harekete geçmesi ve işsizlik sorununun çözülmesi yatmaktadır. Harcama
çeki aracılığıyla işsiz, emekli, işçi, memur, dul ve yetimlerin
yaşanan ekonomik krizden olumsuz etkilenmelerinin önüne
geçilecek, aynı zamanda üretim ve istihdam da desteklenecektir. Türkiye Kamu-Sen’in önerisi özgün, radikal ve uygulanabilir niteliktedir.
Bütün dünya ülkeleri, yaşanmakta olan krizden kurtulabilmek için denenmemiş, yenilikçi öneriler beklemektedir. Türkiye Kamu-Sen, Türkiye’nin en etkili ve üretken sivil toplum örgütü olarak üzerine düşen sorumluluğu yerine
getirmiş, yeni bir öneri ile ekonomik krize çare arayışlarına
fikri destek vermiştir. Bu proje yalnızca fikir olarak kalma-
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mıştır. Projenin uygulanabilir ve etkili olduğunu göstermek
amacıyla Türkiye Kamu-Sen harcama çeki projesini hayata geçirmiştir. Bizler tüm Türkiye’ye, özellikle hükümete
örnek olması açısından çalışanlarımıza harcama çeki vererek tulumbaya su döküyoruz.
Sıra hükümettedir.
Bizler kendi çalışanlarımıza harcama çeki verdik, hükümet de işsize, memura, işçiye, emekliye, dul ve yetimlere
harcama çeki vermelidir. Çağrımız, ilgilileredir: Dünya yeni
bir sürece girmiştir.Küresel politikaların yıllardır tahrip ettiği dar ve sabit gelirliler iflas etmiştir.Ülkemizdeki krizin nedeni de budur.Krizden çıkılması, bu tahribatın onarılmasına;
yeni, adil ve eşitlikçi bir yapının oluşturulmasına bağlıdır.
Sosyal adaleti sağlayacak yapısal ekonomik programlar
hayata geçirilinceye kadar, dar ve sabit gelirlilere verilecek harcama çeki, kanayan yaraya merhem olacaktır.
Türkiye Kamu-Sen, fikri ile uygulaması ile bu projeyi
hayata geçirmektedir. Herkesi taşın altına elini koymaya ve
krizin odağına inmeye davet ediyoruz.
Kriz varsa çare de vardır.
Çare harcama çekidir.”
Konuşmanın ardından Bircan Akyıldız’dan ‘’harcama
çeklerini’’ alan konfederasyon çalışanları, süper marketten
alışverişlerini yaptılar.
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4. UAESEB TOPLANTISI KAZAKİSTAN’DA YAPILDI

Türk Eğitim Sen, Kazakistan, Azerbaycan ve Kırgızistan
tarafından oluşturulan Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UAESEB)’nin dördüncü toplantısı Kazakistan’ın
Başkenti Astana’da yapıldı.
Toplantıya Türk Eğitim Sen’i temsilen Genel Başkan ismail KONCUK, Genel Mali Sekreter Seyit Ali KAPLAN,
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Mustafa KIZIKLI, Genel
Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN,
Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Musa AKKAŞ;
Kazakistan adına Eğitim Çalışanları Sendika Genel Başkanı
Mayra AMENTİYAVA, Kazak Şube Başkanları; Azerbaycan adına Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Şaik ASKEROV ile Mirza Bey, Kırgızistan adına Eğitim Çalışanları Sendika Genel Başkanı Asilbek TOKTOKULOV, Genel Başkan Yardımcıları Çolpan BAY ile Oş
Sadir katıldılar.

nin öneminden bahsetti. Eğitim-öğretimin, milletlerin gelişmesinde en önemli yol olduğunu belirten KONCUK, eğitim
çalışanlarının ekonomik ve sosyal problemlerinin çözülmesinin, bu yolda başarılı olmanın en büyük tedbiri olduğunu
ifade etti. Kazakistan’ın Başkenti Astana’da bulunmaktan
büyük memnuniyet duyduğunu belirten KONCUK, “Böylesine modern bir kentin inşası Kazakistan’ın geleceği açısından önemli bir işarettir.” diyerek konuşmasını tamamladı.
Kazakistan, Azerbaycan ve Kırgısiztan sendika yetkililerinin konuşması sonrasında hazırlanan sonuç bildirgesi
okundu. Son derece yararlı geçen toplantıda alınan kararların ciddiyetle takip edilmesi ve 2010 yılında yapılacak beşinci toplantının Türkiye’de yapılması kararlaştırıldı.

ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM SENDİKALARI BİRLİĞİ 4.
TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRİSİ
Uluslararas Avrasya Eğitim Sendikalar Birliği’nin 4. Toplants, 17-18
Mays 2009 Tarihinde Kazakistan’n başkenti Astana’da yapld.
Türk Eğitim Sen’in öncülük ettiği UAESEB toplantsna Türkiye,
Azerbaycan, Krgzistan ve Kazakistan’ temsilen sendika başkan ve yönetim
kurulu üyeleri katld.
Toplantda, tüm dünyay etkileyen, yaşam standartlarn düşüren küresel
ekonomik kriz şartlarnda eğitim çalşanlarnn ekonomik ve sosyal problemleri
görüşüldü. Karşlkl bilgi ve tecrübe alşverişi yapld. Kazakistan’n, eğitim
çalşanlarn korumak amacyla hukuk, ekonomik ve sosyal alanda büyük tecrübe
birikimine sahip olduklar görüldü.
Katlmclar, Avrasya bölgesinde yaşayan Türk dilli devletlerin eğitim
sendikalarnn, ülkelerinde huzurun ve barşn sağlanmas adna ciddi çalşmalar
yaptğn belirttiler.
Ayn zamanda Uluslararas Avrasya Eğitim Sendikalar Birliğinin daha
verimli çalşabilmesi için bir takm arzular dile getirildi.
Sonuç olarak; toplant başarl bir şekilde sürdürülmüş, üye ülkelerin dostluk
ve kardeşliğinin sağlamlaşmasna yol açmştr.
ALINAN KARARLAR

Toplantıda konuşan Türk Eğitim Sen ve UAESEB Genel
Başkanı ismail KONCUK, “Türk Dilli Devletlerin eğitim öğretim alanında birbirlerinin bilgi birikimlerinden faydalanmalarının öneminden bahsederek, oluşturulan Uluslar Arası
Eğitim Sendikaları Birliği’nin bu diyalogu sağlamada büyük
önemi olduğunu belirtti. 350 milyonluk bir güç olan Türk
Cumhuriyetleri’nin dünyada yalnız olmadığını ve büyük bir
güç olduklarını hatırlamaları bakımından da UAESEB’e büyük görevler düştüğünü belirten KONCUK, bütün dünyayı
etkileyen küresel ekonomik krize dikkat çekerek, hükümetlerin yaşanan ekonomik krizden, eğitim çalışanlarının en az
etkilenmesi için ciddi tedbirler alması gerektiğini belirterek,
daha sosyal ve tabana yansıyan tedbirler alınması gerektiği-

1.
Küresel ekonomik krizin eğitim çalşanlarn en az etkilemesi için her
türlü tedbirin hükümetler tarafndan alnmas,
2.
Uluslararas standartlara uygun ve katlmc ülkelerin sendikal çalşma
biçimi ile hak ve hukukunu geliştirmesi,
3.
Sendikalarn pozitif çalşmalarn anlatmak ve yaymak; tecrübe
alşverişi yapmak ve sendikalarn gençlere yönelik çalşmalar da dahil olmak üzere
tüm konularda uzun vadeli işbirliği ve beraberliklerin derinleşmesinin sağlanmas,
4.
Yabanc ülkelerde sendikalarn iş tecrübelerini öğrenmek amacyla
birbirlerine ziyaretçiler gönderilmesi; ulusal bakş açs çerçevesi içinde sosyal,
kültürel, eğitim ve başka alanlarda projeler uygulamak için uluslararas ilişkilerin
geliştirilmesi,
5.
Uluslararas Avrasya Eğitim Sendikalar Birliği’nin kanuni statü ve
resmi çalşmalarn yürütmek amacyla; ortak antetli belge(kağt), mühür, merkez
ofisin belirlenmesi (adres, telefon, banka hesab, kayt v.s), koordinatörü belirlemek
(maaş dahil), yatrm pay, geleceğe yönelik plan ve hesap cetveli geliştirmek,
UAESEB Tüzüğü’nde değişiklikleri kaydetmek amacyla Türk Eğitim Sen Genel
Başkan ve UAESEB Başkan İsmail KONCUK’un yetkilendirilmesine,
6.
2010 ylnda 5’incisi yaplacak olan Uluslararas Avrasya Eğitim
Sendikalar Birliği toplantsnn Türkiye’de yaplmas kararlaştrlmştr.
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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.
İlgili Dava Dilekçesini www.turkegitimsen.org.tr adresinden temin edebilirsiniz.

YETER ARTIK! TEDAVİ YOLLUKLARI ÖDENSİN
Görev yaptıkları yer dışında tedavi amacıyla gönderildikleri yerlerde 2008 yılından bu tarafa tedavi gideri, geçici görev yollukları birçok yerde hala ödenmemiştir. Bugüne kadar konuyla ilgili basın açıklamaları, bakanlık yetkilileri ile
görüşmeler yapıldı. İlgili makamlara konular
yazılı olarak bildirildi.
Türk Eğitim Sen Genel Başkanı
24/03/2009 tarihinde, “Tedavi giderleri 17
aydır ödenmiyor” açıklamasına karşılık eski
Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK “Biz
öğretmenlerimizin maaşını da ücretini de
yolluğunu da ödüyoruz” diyen açıklaması
gelmişti. Bunun üzerine “Bakan Çelik Tartışma Değil İşini Yapmalıdır” şeklinde basın
açıklaması ile cevap vermiştik.

Artık yeter diyoruz! Tedavi giderleri sorun olmaktan çıkarılmalıdır. Devletin bu parayı ödeyecek gücü vardır. Dileriz, Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU olaya
el koyarak eğitim çalışanlarının tedavi yollukları ödenmeye
başlanır ve gerekli tedbirler önceden alınarak bundan sonra bu türde sorunlar yaşanmaz.
Türk Eğitim Sen olarak, tedavi yolluklarının ödenmesi konusunda Başbakanlığa, Milli Eğitim ve Maliye Bakanlığı’na
yazı yazdık.

Sendikamız gönderdiği yazıda, İl Valiliklerinden ve şubelerimizden gelen bilgiler doğrultusunda 2008 ve 2009 yıllarınSayın ÇUBUKÇU’dan bu konuda
da tedavi yolluklarını alamayan eğitim çaadım atasını bekliyoruz.
lışanlarının sayısını ve alacakları toplam
Tedavi giderleri ile ilgili sorunlar devam
ediyor. Bir duyuyoruz ki, tedavi giderleri ödeniyor. Bir du- miktarı da bildirerek, ödemelerin en kısa zamanda yapılmasını tekrar talep ettik.
yuyoruz bazı yerlerde sorun devam ediyor.
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MEB’DE YAPILAN TOPLANTIYA KATILDIK.
(ŞEFLER, EŞ DURUMU ATAMALARI...)
Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 7/c-3 maddesinde yer
alan şef kadrosuna atanabilmek için “Bulunduğu görevde en az iki yıl görev yapmış
olmak” ibaresi ile bu yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan Milli Eğitim Bakanlığı’nın
Merkez ve Taşra Teşkilatı Görevde Yükselme Duyurusu konulu 16.12.2008 günlü,
111957 sayılı genel yazısının “ Şef kadrosuna atanacaklarda aranacak özel şartlar”
başlığı altında yer alan “c)Bulunduğu görevde en az iki yıl görev yapmış olmak”
ibaresinin ve 2008 Yılı Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Şef kadroları için Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Kılavuzu’nun “Şef kadrosuna atanacaklarda aranacak özel şartlar” başlığı altında yer alan “c) Bulunduğu görevde en
az iki yıl görev yapmış olmak” ibaresinin
2577 sayılı kanunun 4001 sayılı kanunla değişik 27/2 maddesinde sayılan şartların gerçekleşmiş olması sebebiyle Danıştay İkinci Dairesince 2009/13 esas no
ile 3.4.2009 tarihinde bir sendikanın açtığı
dava ile yürütmesinin durdurulmasına karar verilmişti.
Bu kararın ardından, Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili görüşlerini almak
üzere, sendikaları Bakanlığa davet etti.
Toplantıya; Personel Genel Müdür Yardımcısı Hikmet ORMAN, Kadro ve Bilişim Hizmetleri Daire Başkanı Hacer ÖZDOĞAN, Türk Eğitim Sen’i temsilen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreterimiz Musa AKKAŞ ile sendikamız Avukatı
Hatice AKALAN katıldı.
Toplantıya katılan Musa AKKAŞ ve
Hatice AKALAN konu hakkında görüşlerini bildirdi. Musa AKKAŞ şöyle konuştu: “Konuyla ilgili olarak sendikaların görüşüne başvurulması bir gelişmedir. Türk
Eğitim Sen olarak eğitimde başarının artırılması, çalışanların huzurlu bir ortamda
görev yapması için bakanlık yetkililerine
her zaman uzlaşma ve diyalog çağrısı yaptık. Eğitim çalışanlarını ilgilendiren yönetmeliklerin yayınlanmadan önce tarafların
görüşlerinin alınmasının herkesin faydasına olacağına bakanlık yetkililerine ilettik.
Tarafların görüşlerinin alınmaması, “ben
yaptım oldu” anlayışı maalesef kimsenin
hayrına olmamıştır. Çıkarılan her yönetmelik yargıdan geri dönmüştür. Süreç uzamış, çalışanlar huzursuz olmuştur. Bakanlık tartışılır hale gelmiştir. Bakanlığa karşı

MEB’deki toplantıya Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Musa AKKAŞ ile
Sendika Avukatlarımızdan Hatice AKALAN katıldılar

güvensizlik oluşmuştur. Dilerim, bundan
sonra tarafların görüşü doğrultusunda yönetmelikler çıkarılır. Çünkü bizler eğitimde başarının zirve yapmasını, eğitim çalışanlarının huzur bulduğu bir ortamda görev yapmasını istiyoruz.”
Yürütmeyi durdurma kararının hukuksal açıdan değerlendirildiği toplantıda AKKAŞ, 17.12.2008 tarihinde sendikamızın Milli Eğitim Bakanlığı’na yazı göndererek, uyarıda bulunduğunu hatırlattı ve
şunları söyledi: “Şef kadrolarına atanabilmek için bekleyen onlarca kişi yeni yönetmelikten önce, yönetmelik değişikliğini düşünemediklerinden dolayı başka görevlere atanmışlardır. Yapılan yönetmelik
değişikliğiyle, “bulundukları görevde iki
yıldan az çalıştıkları” gerekçesiyle şefliğe
başvuru hakları ellerinden alınmış olacaktır. Bundan dolayı çok sayıda çalışan mağdur olacaktır. Sendika olarak “bulunduğu
görevde en az iki yıl görev yapmış olmak”
şartının kaldırılmasını istemiştik. Ancak
teklifimiz dikkate alınmamıştı. Sonra da
olanlar oldu. Görüşümüz dikkate alınmış
olsaydı bu sorunların hiç birisi yaşanmayacaktı.”
Toplantıda Türk Eğitim-Sen’in; sınav
kazanıp, ataması yapılan şeflerin mağdur
olmasını istemediği belirtilerek, şu görüşler dile getirildi: “Bulundukları görevde
iki yıldan az çalışması dolayısıyla başvuruda bulunamayanlar için, boş şeflik kadrolarına bir düzenleme yapılmalı ve başvurularının alınması konusunda çalışmalar başlatılmalı, sınav sonrasında da istedikleri yerlere atanmalarına imkân tanınmalıdır.”
Toplantıda sendikaların görüşleri alındıktan sonra diğer konularla ilgili bakanlık yetkililerinden görüşler istendi. Toplu Görüşme ve Mevzuat Sekterimiz Musa
AKKAŞ, eş durumu atamalarında sorunlar
yaşandığını ifade ederek, şunları söyledi:
“Bu atama döneminde tayin talebinde bu-

lunmayan eşin bir yıl boyunca eş durumu
özrü dolayısı ile yer değiştirme isteğinin
dikkate alınmayacağı şeklinde bakanlık
yazısı bulunmaktadır. Bir yıl yer değiştirme talebinde bulunmama konusu da yargı
tarafından iptal edilmiş durumdadır. Konuyla ilgili nasıl bir uygulama yapacaksınız? Ayrıca alan değişikliği il dışına da yapılabilmelidir. Bu yapılmaz ise görev yaptığı illerde atanmak, istedikleri branşlarda
az sayıda branş açığı olması veya olmaması başvuru alanını daraltmaktadır. Branş
değişikliği bu anlamda il dışına açılmalıdır. Buna şayet ‘hayır’ derseniz, bu durum hukuka aykırı bir davranış olacaktır.
Mezuniyet alanı ile atandığı branşlar farklı olanların öğretmen atamalarının yapıldığı bilgilerini alıyoruz. Elimizde bunlara ait
belgeler bulunmaktadır. Yapılan bu atamalar usulsüzdür. Dolayısıyla atamayı yapanlar hakkında mutlaka yasal işlem başlatılmalıdır. Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanlar için de görevde yükselme sınavları ve atamaları için yönetmelik hazırlığınız var mıdır?”
Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ise
şöyle dedi: “Eşlerden her ikisinin atanması için ilde norm kadrolarının olup olmadığına bakılacak, norm açığının olması halinde Ağustos ayında özür grubundan diğer eş atama talebinde bulunabilecektir.
Ataması yapılmayan eş’e norm kadronun
atanmak istediği ilde açık olmaması halinde ise ataması yapılan öğretmenin isteği doğrultusunda hareket edilecektir. Alan
değişikliğini il dışına açmayacağız. Mezuniyet alanı ile atandığı alanlar farklı olmasına rağmen atama yapılmış ise, bunların
belgeleri de varsa, bildirin. Gereken yapılacaktır. Yardımcı Hizmetler sınıfında bulunan çalışanlarla ilgili görevde yükselme sınavı yapılmasını düşünüyoruz. Memur, Yardımcı Hizmetler sınıfında görev
yapanlarla ilgili yer değiştirme konusunda
yönetmelik çalışmalarımızı başlatıyoruz.”
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KÜTAHYA GEDİZ İLÇEMİZDE AHDE VEFA
Gediz Temsilciliğimiz bu sene de ahde vefasını gösterdi.Hersene
düzenlediği; emekliye ayrılanlar ve başka illere tayin olan üyelerini bir
yemekte buluşturdu.
Nezih bir ortamda yapılan etkinlikte Kütahya Şube Yönetimi de hazır bulundu.Yemek ikramından sonra İlçe Temsilcisi Necati AKGÜN
konuşma yaptı.
Emekliye ayrılan ve başka illere tayin olanlara hediyyelerinin ve teşekkür belgelerinin verilmesinden sonra ; bire bir helalleşildi. Duygulu
anların yaşandığı bu bölümle etkinlik sona erdi.

AĞUSTOS AYINDA 50 BİN KADROLU ÖĞRETMEN
ATAMASI YAPILMALIDIR
Kamu Personeli Seçme Sınavı ( A
Grubu ve Öğretmenlik için) 27-28 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır.
Ancak bu yıl da umutlar birçok aday
için başka bahara kalacaktır. Çünkü sınava giren adayların yalnızca çok küçük bir kısmı memur olma şansına sahip olabilecektir.
Bugün Türkiye genelinde ortalama
500 bin civarında üniversite mezunu
işsiz bulunmaktadır. Her geçen yıl işsiz mezunlara yenileri eklenmektedir.
Ne yazık ki üniversiteye büyük hayallerle giren gençler, üniversite hayatının
sona ermesinin ardından işsizliğin kucağına itilmektedir.
TÜRKİYE’DE BUGÜN 150 BİN
ÖĞRETMEN İHTİYACI VARDIR.
BU NEDENLE AĞUSTOS AYINDA
50 BİN KADROLU ÖĞRETMEN
ATAMASI YAPILMALIDIR
Öğretmen adayları da eğitim fakültelerinde ciddi bir eğitim almasına karşın, bilgileri KPSS ile test edilmekte, birbiriyle yarıştırılmaktadır. Üstelik KPSS’ye giren öğretmen adaylarının sadece yüzde 10’u hayallerini
gerçekleştirebilmektedir. Bugün atama bekleyen öğretmen sayısı tam 220
bin’dir. Buna karşılık her yıl alınan öğretmen sayısı 20 bin, 30 bin civarındadır. Türkiye’nin 150 bin öğretmen ihtiyacı bulunduğu göz önüne alındığında 2009 yılının Ağustos ayında en az
50 bin kadrolu öğretmen istihdam edilmesi gerekmektedir. Öğretmen açığının büyük bir sorun olarak kalmasını

ve her yıl eğitim fakültelerinden mezun olan ve işsizliğe yenik düşen öğretmen adaylarının sayısının artmasını istemiyorsak, öğretmen alımı politikasının ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlenmesi zorunludur.

KPSS’Yİ KALDIRMADAN RANT
SONA ERMEZ
Kamu Personeli Seçme Sınavı bugün devletin en büyük rant kapısı haline gelmiştir. Haftasonu yapılacak sınavda 4 oturuma da girmek isteyen bir
aday tam 65 TL’yi gözden çıkaracaktır. Öğretmen adayları da hem 1. hem
de 2. oturuma girmek zorundadır. Bu
durumda bir öğretmen adayının KPSS
için ödediği meblağ 45 TL’dir. Durum
böyle olunca KPSS ile devletin kasına
milyonlarca TL girmektedir.
Üstelik KPSS dershaneler için de
kazanç kapısıdır. KPPS’yi kazanmak
umuduyla gençler tıpkı ÖSS gibi dershanelere akın etmektedir. KPSS’yi kaldırmadan bu rantın sona ereceğini kimse düşünmemelidir. Ayrıca işe alımlarda uygulanan bu sistemle önümüzdeki
yıllarda dershanelere gidecek ve bin-

lerce TL’yi gözden çıkaracak aday sayısında ciddi bir artış olacağı aşikârdır.
KPSS’DEKİ TABAN PUANLAR
DÜŞÜRÜLMELİ, KONTENJANLAR
ARTIRILMALIDIR
Üniversite mezunu işsizlerin sayısı
her geçen yıl artmasına karşın, memur
adayları için ayrılan kontenjanlar çok
sınırlı düzeyde kalmaktadır. KPSS’yi
kazanan ve memur olabilen adayların sayısının çok az olduğu düşünüldüğünde, memur alımının ihtiyacı karşılamadığı görülecektir. Bu noktada hükümetin yapması gereken öncelikle
KPSS’deki taban puanlarını düşürmek
ve kontenjanları artırmaktır. Kontenjanlar artmadığı müddetçe ne işsizliğe
çözüm bulunacak, ne de ihtiyaç karşılanacaktır.
Gelişmiş ülkelerle ülkemizdeki memur istihdamı karşılaştırıldığında, Türkiye’nin çok gerilerde kaldığı görülecektir. İşsiz, umutsuz bıraktığımız gözbebeği gençlerimizle birlikte kaybedilen ülke geleceğidir. Devleti küçültmek sloganıyla yıllardır “sosyal devleti” unutanlar, devleti küçültmek adına “milleti yok ettiklerini” hala
görmemektedir. Yaşanan küresel ekonomik krizin etkileri de göz önüne alınarak, başta öğretmen istihdamı olmak
üzere memur alımı sil baştan düzenlenmelidir. Artık gençlerimizin geleceğine sahip çıkmak bir keyfiyet değil,
mecburiyet haline gelmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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HİZMETLİ KADROSUNDA ÇALIŞANLARIN
SORUNLARI DAĞ GİBİ!
Okullarımızda ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı diğer kurumlarda, Hizmetli kadrosunda görev yapan eğitim çalışanlarının,
yıllardır göz ardı edilen bir çok problemi sözkonusudur. Kamuoyu çok iyi bilmektedir ki,
Türk Eğitim-Sen, her fırsatta bu konuları ilgililerin gündemine getirmekte ve çözümü
için gayret göstermektedir. Nitekim son yapılan Kurum İdari Kurulu (Nisan 2009 KİK)
Toplantısı’nda da Hizmetli kadrosunda çalışan arkadaşlarımızın durumları detaylı bir şekilde ele alınmıştır.
Eğitim çalışanlarının bir bütün olduğunu
ve eğitimi idare edenlerin bu gerçekten hareketle politikalarını uygulamaları gerektiğini savunan sendikamız; her Toplu Görüşme
ve KİK toplantılarında bu hususa dikkat çekmektedir. Teşkilatlarımız vasıtasıyla, eğitim
çalışanlarından elde ettiğimiz görüşler doğrultusunda hazırlamış olduğumuz, KİK raporumuzda yer verdiğimiz taleplerin, bir an
önce karşılanmasını bekliyoruz. Yılların biriktirdiği problemlerin bir çırpıda halledilmesi tabii ki, mümkün değildir. Fakat en azından, sorunların ciddiyetle ele alındığı ve çözüm sürecinin başlatıldığını görmek iyi niyetin bariz işareti olacaktır. Sayın Bakan Nimet Çubukçu’nun bu anlamda olumlu adımlar atacağını umut ediyoruz.
İşte Nisan 2009 KİK raporunda Hizmetli
kadrosunda çalışan arkadaşlarımız için dile
getirdiğimiz başlıca talepler:
- 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde her
türlü ödemeler dikkate alınarak bütün eğitim
çalışanlarına bir maaş tutarında ikramiye verilmelidir.
- Her yıl eğitim-öğretim yılı başında ödenen “Eğitim-Öğretime Hazırlık Ödeneği”;
brüt bir maaş tutarında ve hizmet sınıfı ayrımı yapılmadan, Yardımcı hizmetli ve Tüm
Genel İdare Hizmetleri personelinin tamamına ödenmelidir. Bununla ilgili verilen kanun
teklifinin bir an önce yasalaşması için gerekli
çalışma yapılmalıdır.
- Mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında yapılan seminer, hizmet içi eğitim kursları ve toplantıları isteğe bağlı olmalı, zorunluluk halinde katılan öğretmen, idareci ve diğer
personele ek ders ücreti ödenmeli ve mücavir
alan dışından gelenlere harcırah ödenmelidir.
- Veli toplantılarında görevli olan öğretmen ve yöneticilere günlük 6 saat ek ders ücreti verilmeli, diğer personele fazla çalışma
ücreti ödenmelidir.
- Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra
teşkilatlarında çalışan tüm memur ve hizmetlilere, Bağ-Kur’da olduğu gibi yılda en az iki
ikramiye, Bağ-Kur ve Maliye Bakanlığı’nda
olduğu gibi fazla çalışma ücreti verilmelidir.
- Hizmetlerin yapılmasında, artırılan performansın her aşamasında çalışanların katkısı inkâr edilemez bir gerçek olup, performans

ödeneğinden bütün çalışan personelin yararlandırılması (ilgili fakülte veya yüksekokul
vb.) sağlanmalıdır.
- Hafta sonu ve mesai saatleri dışında sınav hazırlığı, kitap dağıtımı ve benzeri nedenlerle görev yapan personele ücret ödenmelidir.
- Tercih dönemlerinde ya da merkezi sınav haftalarında, okulları açık tutulan yönetici, öğretmen ve diğer personele ücret ödenmelidir.
- Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınavlarda görevlendirilen hizmetlilere her oturum için ücret verilmelidir.
- Nöbet tuttuğu halde ücret alamayan personele de nöbet ücreti verilmelidir. Gece nöbeti tutanlara izin verme yerine diğer kurumlarda olduğu gibi fazla mesai ücreti ödenmelidir.
- Tatil günlerinde ve bayram günlerinde
yaptırılan zorunlu çalışma karşılığında fazla
mesai ücreti bir kat fazla ödenmelidir.
- Hizmetli kadrosunda olup da, valilik
onayı ile memur veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görevlendirilen hizmetliler, bu kadroların yararlandıkları yan ödeme
ve göstergelerinden yararlandırılmalıdır.
- Yatılı ve pansiyonlu okullar ile özel eğitim okullarında görev yapan hizmetlilere ek
ücret ödenmelidir.
- Döner sermayeli kurumlarda çalışan
hizmetli ve memurların da döner sermayeden
adil biçimde pay almaları sağlanmalıdır.
- Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüklerinde gece geç saatlere kadar ve hafta sonlarında görev yaptırılan memur ve hizmetlilere ek ücret ödenmelidir.
- Tüm eğitim çalışanlarının otobüs, tren,
metro ve benzeri hizmetlerden indirimli olarak yararlanması sağlanmalıdır.
- Çocuğu yüksek öğrenim gören eğitim
çalışanlarına “Eğitim Yardımı” yapılmalıdır.
- Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerindeki uygulama otellerinin tüm imkânlarından
eğitim çalışanları indirimli faydalanmalıdır.
- Dinlenme kampları ve diğer sosyal tesislerden bütün eğitim çalışanları eşit şekilde
yararlanmalıdır.
- İnsan sağlığını tehdit eden atölye, kalorifer daireleri gibi bölümlerde çalışan personele, zehirlenmelere karşı ayran, yoğurt vb.
gıda yardımı yapılmalıdır.
- Hizmetlilere oda tahsisi yapılmalıdır
- Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı öğretmen çocuklarına tanınan kontenjanın Bakanlıkta merkez ve taşra kuruluşlarında çalışan tüm eğitim çalışanları da dâhil edilmelidir.
- Kamu görevlilerinin, kadroları dışında
çalıştırılmasının önüne geçilmelidir.
- Görevde yükselme sınavları boş kadro
olması halinde düzenli olarak yapılmalı, ay-

rıca kurumun ihtiyaç duyduğu ve sınıf değişikliği gerektiren eğitim sonucu elde edilen
meslekler sınavsız olarak atamaları gerçekleştirilmelidir.
- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik
Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personelin tayinleri sisteme bağlanmalı ve tayinler açık kurumlar duyurulduktan sonra puan esasına göre yapılmalıdır.
- Norm kadro uygulaması memur ve hizmetli için de olmalı, norm kadro ihtiyacı kadar personel görevlendirilmelidir.
- Eğitim kurumlarında gece bekçisi bulunmadığından, yaşanan hırsızlık olaylarında
idarecilerin suçlanmasını önlemek için, eğitim kurumları deprem, yangın, hırsızlık ve
benzeri olaylara karşı sigorta yaptırılmalıdır.
- Hizmetli ve memurların tahsile devam
etmek istemeleri durumunda gerekli kolaylıklar sağlanmalıdır.
- Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlar
bir defaya mahsus sınavsız olarak genel idare
hizmetleri sınıfına geçirilmelidir.
- Hizmetli ve diğer personelin, sosyal ve
kültürel faaliyetlerin içinde yer alabilmeleri
için, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliğine gidilerek, bu kuruma bağlı tiyatro, müze
ve benzeri yerlerden indirimli yararlanmaları sağlanmalıdır.
- Bilgisayar eğitim kurslarına hizmetlilerin katılmaları sağlanmalıdır.
- Okullarda hizmetli kadrosunda çalıştırılan personel yeterli eğitimi almadığı, hatta
görevi olmadığı halde kaloriferci gibi çalıştırılmaktadır. Bu konu çalışanları mağdur ettiği gibi güvenlik açısından da son derece tehlikelidir. Hizmetlilerin kaloriferci olarak çalıştırılması önlenmeli, eleman yokluğundan
çalıştırılmak zorunda kalınıyorsa mutlaka bu
konuda gereken eğitimi almaları sağlanmalı ve kendilerine bu görevleri ile ilgili ayrıca
ücret ya da tazminat ödenmelidir.
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
tabi ön lisans ve lisans mezunu hizmetliler
için görevde yükselme sınavı yapılmalıdır.
- Memur ve hizmetli personele yurt dışı
ataşelikler de görev yapma hakkı verilmelidir.
- Memur ve hizmetlilerle ilgili subjektif değerlendirmelere yol açan “İDARENİN
vereceği diğer görevleri de yapar.”ibaresi ile
Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin
273 mad. son maddesinde yer alan okul müdürünün verdiği görevleri yapar ibaresi kaldırılmalıdır.
- Hizmetlilere gece nöbeti tutturulmamalı, gece bekçiliği kadroya tabi olmalı ve gece
bekçilerinin güvenliğinin sağlanması için gerekli donanım sağlanmalıdır.
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ŞUBELERİMİZDEN TOPLU GÖRÜŞME
TEKLİFLERİNİ İSTEDİK
4688 Sayılı Kamu Görevlilileri Sendikaları Kanunu’nun 29. Maddesi
“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.
b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca kurumlardan ve sendikalar-

dan 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 itibarıyla 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.” denilmektedir. Üye sayılarının tespiti ile mutabakatlar tamamlanmıştır. Buna göre “eğitim iş kolunda” 155.430 üye sayısıyla

2009 yılında sendikamız Türk Eğitim
Sen yine yetkili sendikadır. Türk Eğitim Sen’in üye sayısı ikinci sırada olan
sendikaya göre 13.218, üçüncü olan
sendikaya göre 44.346 fazladır.
Şubelerimiz toplu görüşme tekliflerini belirlediğimiz takvim doğrultusunda çalışma yaparak, toplu görüşme tekliflerini rapor halinde genel merkezimize gönderecekler. Ayrıca üyelerimizin
de toplu görüşme teklifleri varsa gmt@
turkegitimsen.org.tr adresine yazmalarını istiyoruz.
Şimdiden 2009 toplu görüşmelerinin eğitim çalışanlarına ve tüm kamu
çalışanlarına hayırlı olmasını diliyoruz.

FERDİ KAZA SİGORTASI
HİZMETİ DEVAM
EDİYOR
Sendikamızın 2003 yılından beridir yürüttüğü Ferdi Kaza Sigortası hizmeti kapsamında, 2009 yılının
ilk beş ayı itibariyle vefat eden on üyemizin yasal varislerine tazminatları ödenmiştir.
Bu yıl içerisinde yakınlarına 10.000 TL sigorta tazminatı ödenen üyelerimiz şunlardır: Mehmet Keskin,
Murat Şahin, Mustafa Aybek, Gülnur Türkoğlu, Şaban Çınar, Celal Bayar Türkoğlu, Ender Baştürk, Halil İbrahim Zarif (Kaza daha önceki dönemde olduğu
için teminatı 5.000 TL olarak ödenmiştir), Çetin Çağlar Binici ve Hacı Kiraz.
Ebediyete uğurladığımız üyelerimize yüce
Allah’tan rahmet, sevenlerine sabır ve başsağlığı niyaz ediyoruz.
Bütün üyelerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz.
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AİLEYİ PARÇALAMAYIN
Milli Eğitim Bakanlığının son olarak gerçekleştirdiği öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemlerinde sorunlar maalesef devam ediyor.
Kılavuzda karı-koca öğretmenlerin atamalarına ilişkin herhangi bir olumsuz düzenleme mevcut
değilken Bakanlığın 29.05.2009 tarihinde tüm valiliklere göndererek duyurduğu yazısında bu atama döneminde tayin talebinde bulunmayan eşin
bir yıl boyunca eş durumu özrü dolayısı ile yer değiştirme isteğinin dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.
Bu ifadelerin öğretmenlerimizin aile birliğinin
korunması adına ne denli önem arz ettiği Bakanlık
tarafından maalesef öngörülememiştir. İşin başında iken, yaşanacak olumsuzlukların önüne geçmek
için Bakanlık derhal olumlu bir adım atarak yaptığı yanlıştan dönmeli ve öğretmenlerimizin daha
fazla mağdur olmasını engellemelidir. Bu manada
da Ağustos ayında yapılacak olan özür grubu atamalarında eşinin yanına gitmek isteyen öğretmenlerimizin atanma talepleri kabul edilmelidir.
Bunun için Bakanlığa resmi bir yazı ile başvurumuzu gerçekleştirmiş bulunmaktayız, yazımızın
dikkate alınmaması ve herhangi bir düzeltme yapılmaması halinde konuyu yargıya taşıyacağımız
ihtimal dâhilindedir.

PARASIZ YATILILIK BURSLULUK SINAV
ÜCRETİNDE NİHAİ KARAR
Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına
giren öğrencilerden sınav başvurusu için alının
başvuru parasının iptali için açmış olduğumuz davamızda yürütmeyi durdurma kararı alarak bu yıl
düzenlenen sınava giren adaylardan başvuru parası alınmamasını sağlamıştık.
Açmış olduğumuz bahsi geçen konuya ilişkin
Danıştay 8. Dairesinde görülen davada, nihai karar da lehimize çıkmıştır.
Bu manada öğrencilerimiz ve ailelerinin zaten
son derece cüzi miktarlarda ödenen burs için bir de
sınav ücreti ödemesinin hakkaniyete aykırılığı Danıştay tarafından teyit edilmiştir.
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ÖĞRETMENLİKTE
GEÇEN TÜM
SÜRELER
HİZMET PUANINA
SAYILMALIDIR
Kadrolu öğretmenlikten önce 657 sayılı Yasanın 4/C maddesi uyarınca görev yapan bazı öğretmenlerimizin hizmet puanlarına
bu çalışmalarının yansıtılmamasından dolayı
mağduriyetler olduğu yönünde üyelerimizden
gelen şikayetler üzerine Milli Eğitim Bakanlığına konuyu ileterek yaşanan sorunların giderilmesini talep ettik.
KPSS puanı esas alınarak kısmı zamanlı öğretici olarak görevlendirilen öğretmenlerimizin hizmet puanlarına geçmişteki bu hizmetlerinin yansıtılması hususunda Bakanlığın
gerekeni yapmasını umut ediyoruz.

TOPLU GÖRÜŞME PRİMİNE DAİR AÇIKLAMALAR
Ana Muhalefet Partisi CHP ; 5473 sayılı Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Memurlara ve Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılması ile Bazı
Kanun Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1. maddesi ile; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek madde 4. maddesinin 1. fıkrasında
yer alan; “25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı
Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikasına üye olup, kendisinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine, anılan kesintinin yapıldığı her ay için 5 YTL tutarında
sendika ödeneği verilir” Hükmünün yürürlüğünün durdurulması ve iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuş, Anayasa Mahkemesi ilgili hükmün iptaline karar vermiştir.
Anayasa Mahkemesinin iptal hüküm değişik çevrelerce farklı şekillerde yorumlanmıştır.
1-Anayasa Mahkemesi 375 sayılı
KHK’ye eklenen ek fıkrayı iptal etmiştir.
Bu fıkrada tanımlanan “sendika ödeneğidir.”
2008 yılı toplu görüşmelerinin bir sonucu olarak; “31.12.2008 gün ve 27097 (Mü-

kerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
27.12.2008 gün ve 5828 sayılı 2009 Yılı
Merkezi Bütçe Yasasının 29. maddesi ile;
“2009 yılı için 15.1.2009 tarihinden geçerli olmak üzere “her ay için 10 TL tutarında
toplu görüşme primi verilir.” Hükmü bütçe
kanununda yer almıştır.
Kısaca Bütçe Kanununda yer alan hükme dair bir iptal kararı bulunmamaktadır.
Bu nedenle Bütçe Kanunu ile getirilen hüküm hukuk aleminde geçerliliğini devam
ettirecektir.
2-Anayasanın Anayasa Mahkemesi Kararları Başlıklı 153. maddesinde; “Anayasa
Mahkemesinin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.”
“İptal kararları geriye yürümez.” Hükmüne amirdir . Bu hüküm gereğince; söz
konusu iptal kararının geçmişe yürümesi
yürürlükte olduğu zamanlara ilişkin geçmişe yönelik bir istemde bulunulması mümkün değildir.
3- İptale ilişkin Anayasa mahkemesi kararının gerekçesi Resmi Gazetede henüz yayımlanmamıştır. İptal hükmünün hangi hukuki gerekçeye dayandığı, Anayasa Mahkemesinin bu konuda yapacağı yorum kamu
sendikacılığı yönünden önemlidir 4688 sa-

yılı yasa hükümleri gereğince; 2005 ve
2008 yıllarında mutabakat sağlanmıştır ve
mutabakat metinleri yasal geçerliliğini korumaktadır.
4- Toplu pazarlıklar sonucunda elde edilen sendika ödeneği, bir sendika aidatı değildir. Bu; sendikalara doğrudan yapılan bir
yardım ya da destek olmayıp, sendika ayrımı yapılmaksızın sendika üyesi olan çalışanların kendilerine yapılan bir ödemedir.
Sendikaların üyeler için kazanımlar elde etmesi sendikacılığın bir gereğidir. Bu günlerde, konuyu çarpıtarak devlet sendika aidatlarını ödüyor diyen bir Konfederasyonun üyeleri de bu imkandan yararlanmış,
söz konusu sendika kamuoyuna çarpık
açıklamalarda bulunurken; “üyelerine bu
imkandan yararlanmayın” diyememiştir.Bu
nedenle sendika aidatlarının devlet tarafından karşılanması şeklinde kamuoyuna lanse
edilmesi gerçeklerin çarpıtılmasıdır.
Türkiye Kamu-Sen Toplu Sözleşmeli ve
Grevli sendikal hakların kamu görevlilerine sağlanmasını kuruluşundan beri kendine ilke edinmiştir. Bu hakların sağlanması, sendikalılığın yaygınlaştırılması için gereken tüm çabayı göstermektedir, gösterecektir.
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DOĞUMLAR
1- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden HacerSerkan KÜRÇÜ’nün çocuğu olmuştur.
2- Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Mehmet VELİPAŞAOĞLU’nun kızı olmuştur.
3- Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Mustafa KARABACAK’ın torunu olmuştur.
4- Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Metin
ALPARSLAN’ın kızı olmuştur.
5- Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Sevim POLAT’ın oğlu olmuştur.
6- Bartın Şube üyelerinden Şengül-Fatih
YELMEZ’in çocuğu olmuştur.
7- Diyarbakır Şube üyelerinden Felek
ÖZEL’in çocuğu olmuştur.
8- Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden
Mehmet-Ümit KILBOZ’un çocuğu olmuştur.
9- Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden HakanNeslihan Şimşek TAPAN’ın çocuğu olmuştur.
10-İzmir 1 Nolu Şube üyelerinden Kadir
ERGEN’in çocuğu olmuştur.
11- İzmir 2 Nolu Şube üyelerinden Fatih
SUNAL’ın çocuğu olmuştur.
12-Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden Kazım BOZKURT’un çocuğu olmuştur.
13-Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden Gürkan KARAÇAM’ın çocuğu olmuştur.
14-Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden CanNeslihan GÜNEŞ’in çocuğu olmuştur.
15-Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden Fatma
Aysun AKÇAY’ın çocuğu olmuştur.
16-Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden Ali
KOLAYEL’in çocuğu olmuştur.
17-Kocaeli 1 Nolu Şube üyelerinden Tuğrul EFİL’in çocuğu olmuştur.
18-Konya 1 Nolu Şube üyelerinden
Abdullah-Derya SAÇLI’nın çocuğu olmuştur.
19-Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Derviş
CERAN’ın çocuğu olmuştur.
20-Konya 1 Nolu Şube üyelerinden FarukBirgül ÖZ’ün çocuğu olmuştur.
21-Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Emin
ÖZTÜRK’ün çocuğu olmuştur.
22-Kütahya Şube üyelerinden Nuray KARABUCAK’ın çocuğu olmuştur.
23-Kütahya Şube üyelerinden Fatma
ENER’in çocuğu olmuştur.
24-Kütahya Şube üyelerinden Adnan KAYNAK’ın çocuğu olmuştur.
25-Kütahya Şube üyelerinden Engin YILDIRIM’ın çocuğu olmuştur.
26-Manisa Şube üyelerinden Kıyas-Yeliz
DADAŞ’ın çocuğu olmuştur.
27-Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden Kemal-Havize KOÇAK’ın çocuğu olmuştur.
28-Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden Muhammet Nuri-Kadriye AKÇAY’ın çocuğu olmuştur.
29-Nevşehir Şube üyelerinden Cem ÜNLÜSOY’un çocuğu olmuştur.
30-Nevşehir Şube üyelerinden Barış ŞİLEN’in çocuğu olmuştur.
31-Nevşehir Şube üyelerinden Harun ER
’in çocuğu olmuştur.

32-Nevşehir Şube üyelerinden Serap-Deniz
YILDIZ’ın çocuğu olmuştur.
33-Nevşehir Şube üyelerinden Aynur-Nail
DEMİRTAŞ’ın çocuğu olmuştur.
34-Ordu Şube üyelerinden Oktay ŞAHİN’in çocuğu olmuştur.
35-Yalova Şube üyelerinden Murat KURU’nun çocuğu olmuştur.
36-Yalova Şube üyelerinden Serdar KOCABAŞ’ın çocuğu olmuştur.
37-Yalova Şube üyelerinden Yüksel- Çimen Naman’ın çocuğu olmuştur.

SÜNNET OLANLAR
1- Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri
Talip GEYLAN ile Havva GEYLAN’ın oğlu
Göktürk sünnet olmuştur.
2- Aydın Şube üyelerinden Turgay
GÜLER’in çocuğu sünnet olmuştur.
3- Aydın Şube üyelerinden Mustafa
UYSAL’ın çocuğu sünnet olmuştur.
4- Aydın Şube üyelerinden Mehmet
KÖYLÜ’nün çocuğu sünnet olmuştur.
5- Bartın Şube üyelerinden Mehmet
GÜNER’in çocuğu sünnet olmuştur.
6- İstanbul 6 Nolu Şube üyelerinden Elif
BAYDAR’ın çocuğu sünnet olmuştur.
7- İzmir 1 Nolu Şube üyelerinden FulyaLevent DEMİRKOL’un çocuğu sünnet olmuştur.
8- İzmir 2 Nolu Şube üyelerinden Talat
POYRAZ’ın çocuğu sünnet olmuştur.
9- İzmir 2 Nolu Şube üyelerinden Gökhan KAYA’nın çocuğu sünnet olmuştur.
10- İzmir 3 Nolu Şube üyelerinden Filiz
TÜRKŞEN’in çocuğu sünnet olmuştur.
11- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden
Ömer ASLANBOĞA’nın çocuğu sünnet olmuştur.
12- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden Ahmet GÜLCÜ’nün çocuğu sünnet olmuştur.
13- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden Mustafa CEYLAN’ın çocuğu sünnet olmuştur.
14- Kırşehir Şube üyelerinden Haticeİbrahim AYDIN’ın çocuğu sünnet olmuştur.
15- Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Süleyman PEKİN’in çocuğu sünnet olmuştur.
16- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden İbrahim ÖZ’ün çocuğu sünnet olmuştur.
17- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Ali
YAVUZ’un çocuğu sünnet olmuştur.
18- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Rüveyde SAYAR’ın çocuğu sünnet olmuştur.
19- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Mehmet MUMCU’nun çocuğu sünnet olmuştur.
20- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Tufan
CAN’ın çocuğu sünnet olmuştur.
21- Kütahya Şube üyelerinden Yaşar
GÜNAY’ın çocuğu sünnet olmuştur.
22- Kütahya Şube üyelerinden Mehmet
KAYMAK’ın çocuğu sünnet olmuştur.
23- Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden Ahmet DÖNMEZ’in çocuğu sünnet olmuştur.
24- Ordu Şube üyelerinden Hasan
KURU’nun çocuğu sünnet olmuştur.

EVLENENLER
1- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden İkbal
Burcu ERKAMOĞLU evlenmiştir.
2- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Feyyaz
AKYÜZLÜ evlenmiştir.
3- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Mehmet
Akif EREN evlenmiştir.
4- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Kayhan
SOY’un oğlu evlenmiştir.
5- Adana 1 Nolu Şube İlçe Temsilcisi Abdullah ERCİYES’in oğlu evlenmiştir.
6- Adana 1 Nolu Şube Erol SARI evlenmiştir.
7- Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Vedat
HİÇYILMAZ’ın kızı evlenmiştir.
8- Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Yakup
IRMAK’ın kızı evlenmiştir.
9- Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Fatih
KÜÇÜK’ün oğlu evlenmiştir.
10- Bartın Şube üyelerinden Yurdanur-Yalçın
ÇETİN evlenmiştir.
11- Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden Mehmet
KESKİN evlenmiştir.
12- Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden Ahmet
Serhat BEYDİLLİ’nin kardeşi evlenmiştir.
13- Hatay 2 Nolu Şube Teşkilatlandırma Sekreteri Yavuz Selim YANIK’ın kardeşi Mine YANIK evlenmiştir.
14- İstanbul 2 Nolu Şube üyelerinden Alpay
YILMAZTÜRK evlenmiştir.
15- İstanbul 2 Nolu Şube üyelerinden Yavuz
UZUNOĞLU evlenmiştir.
16- İstanbul 2 Nolu Şube üyelerinden Ahmet
NAMLI evlenmiştir.
17- İzmir 1 Nolu Şube üyelerinden Hüsniye Füzun ÇETİN ve rahmetli eşi Hüseyin
ÇETİN’in kızı evlenmiştir.
18- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden Bekir
ALP’in oğlu evlenmiştir.
19- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden Celal
ÜZÜM’ün kızı evlenmiştir.
20- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden Enver
MEŞECİ’nin oğlu kızı evlenmiştir.
21- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden Mustafa
KOCATÜRK’ün oğlu evlenmiştir.
22- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden Feridun
BAŞ’ın kızı evlenmiştir.
23- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden Hüseyin
ve Necla ÇARKIT’ın kızı evlenmiştir.
24- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden Mehmet
KAYNAK evlenmiştir.
25- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden Osman
Nuri GÖKGÖZ’ün oğlu evlenmiştir.
26- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden Fazilet
DÜLGER evlenmiştir.
27- Kütahya Şube üyelerinden Hakkı
YÜKSEL’in kızı evlenmiştir.
28- Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden Nurcihan DENİZ evlenmiştir.
29- Ordu Şube üyelerinden Hacı Hüseyin
SANA’nın oğlu evlenmiştir.
30- Trabzon 1 Nolu Şube üyelerinden Taner
BAYIR evlenmiştir.
31- Yalova Şube üyelerinden Cem BAŞKANMeliha KAYA evlenmiştir.
32- Yalova Şube üyelerinden İlcan TARİŞ evlenmiştir.
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VEFATLER

17- Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden
33- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerin1- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden Asiye KARATAŞ’ın annesi vefat et- den Mahmut ÇANKAYA’nın amcası
miştir.
vefat etmiştir.
Nursay KONUR’un babası vefat et18- Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden
miştir.
34- Kırşehir Şube üyelerinden KeNaşat YILDIRIM’ın annesi vefat et- ramet SEÇER’in annesi vefat etmiş2- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden
miştir.
tir.
Mustafa KOCAİSPİR’in ablası vefat

19- Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden
35- Kırşehir Şube üyelerinden Haİsmail TEMEL’in babası vefat etmiş3- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden
yati AKTÜRK’ün kardeşi vefat ettir.
Mehmet EREN’in annesi vefat etmişmiştir.
20- Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden
tir.
36- Kırşehir Şube üyelerinden
Mustafa ELMAS’ın abisi vefat etmiş4- Adana 1 Nolu Şube üyelerinden
İsmail-Havva ANASIZ BOZDAtir.
Duran BOZKURT’un annesi vefat etYI’nın annesi vefat etmiştir.
21- Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden
miştir.
37- Kocaeli 1 Şube üyelerinden EkAhmet DEMİRKIRAN’ın annesi ve5- Adana 1 Nolu Şube üyelerinrem MEMİŞ’in babası vefat etmiştir.
fat etmiştir.
den Sami ERTEKİN’in babası vefat
38- Kocaeli 1 Şube üyelerinden
22- Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden
etmiştir.
Aslıhan AHRAZOĞLU’nun annesi Asım YILDIZ’ın babası vefat etmiş6- Adana 2 Nolu Şube üyelerinden vefat etmiştir.
tir.
Şerife ARTIRAN’ın babası vefat et39- Konya 1 Nolu Şube üyelerin23- Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden
miştir.
den
Emrecan ÖZER’in annesi vefat
Yılser KOZKURUDAN’ın babası ve7- Adana 2 Nolu Şube üyelerinden fat etmiştir.
etmiştir.
Yaşar BOZ’un ablası vefat etmiştir.
40- Konya 1 Nolu Şube üyelerin24- İzmir 2 Nolu Şube üyelerinden
8- Ankara 2 Nolu Şube Yönetim Murat YAVUZ’un babası vefat etmiş- den Ahmet GÜVEN’in babası vefat
Kurulu üyelerinden Emin BARAN’ın tir.
etmiştir.
anne ve babası vefat etmiştir.
25- İzmir 2 Nolu Şube üyelerinden
41- Kütahya Şube üyelerinden Se9Ankara 2 No’lu Şube Mali Sek- Nuri ÇİFTÇİ’nin annesi vefat etmiş- dat ŞEKER’in dayısı vefat etmiştir.
reteri Mevlüt KALELİ’nin ablası ve- tir.
42- Kütahya Şube üyelerinden İbrafat etmiştir.
26- İzmir 2 Nolu Şube üyelerinden him GÜRER’in annesi vefat etmiştir.
10- Ankara 2 No’lu Şube üyelerin- Fatma AKYÜZ’ün eşi vefat etmiştir.
43- Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden Sebahattin POLAT’ın babası ve27İzmir
2
Nolu
Şube
üyelerinden
den Necmettin ELLİBİN’in kardeşi
fat etmiştir.
Mustafa YAMAN’ın babası vefat et- vefat etmiştir.
11- Ankara 2 No’lu Şube üyelerin- miştir.
44- Mersin 2 Nolu Şube Mali Sekden Sait Fatih ÖZEL’in babası vefat
28- İzmir 3 Nolu Şube üyelerinden reteri Osman SERİN’in babası vefat
etmiştir.
Savaş DEDE’nin babası vefat etmiş- etmiştir.
12- Antalya 2 Nolu Şube üyelerin- tir.
45- Mersin 2 Nolu Şube üyelerinden Kenan TASLAK vefat etmiştir.
29- İzmir 3 Nolu Şube üyelerinden den Merzuk KÖRÜKLÜ’nün annesi
13- Hatay 1 Nolu Şube üyelerinden Lütfiye SELÇUK’un ablası vefat etvefat etmiştir.
Selim KAHRAMAN’ın kayınbabası miştir.
46- Nevşehir Şube üyelerinden
vefat etmiştir.
30- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerin- Bahtiyar GEZEN’in kayınpederi ve14- Hatay 1 Nolu Şube üyelerinden den Onur KOYUNCU’nun babası vefat etmiştir.
Mustafa ELMAS’ın abisi vefat etmiş- fat etmiştir.
47- Nevşehir Şube üyelerinden sertir.
31- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerindar ŞİMŞEK’in dedesi vefat etmiştir.
15- Hatay 1 Nolu Şube üyelerinden den Saffet ASLAN’ın dayısının oğlu
48- Nevşehir Şube Başkanı Mustafa
Memet KIVRAK’ın annesi vefat et- vefat etmiştir.
UĞUR’un babası vefat etmiştir.
miştir.
32- Kayseri 2 Nolu Şube Dış İliş49- Samsun 1 Nolu Şube Başkanı
16- Hatay 2 Nolu Şube üyelerinden kiler ve Basın Sekreteri Ömür
Mustafa SÖNMEZ’in annesi vefat et- KUZGUN’un eşinin amcası vefat et- Levent KURUOĞLU’nun amcası vefat etmiştir.
miştir.
miştir.
etmiştir.
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