
TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Türkiye Kamu-Sen öncülüğünde 25 Kasım tarihinde Türkiye genelinde ger-
çekleştirilen bir günlük iş bırakma eylemine kamu çalışanları büyük destek ver-
di.

Eğitim çalışanlarının da önemli oranda katılım sağladığı grev büyük ses ge-
tirdi. Genel Başkan İsmail KONCUK, desteklerinden dolayı eğitim çalışanları-
na teşekkür ederek; “kamu sendikacılığının öncüsü Türkiye Kamu-Sen ve eği-
tim çalışanlarının gerçek temsilcisi Türk Eğitim-Sen mücadelesine kararlılıkla 
devam edecektir. 25 Kasım  eylemi göstermiştir ki, hem çalışanlar hem de toplu-
mumuz sendikal faaliyetlere sahip çıkmakta ve güvenmektedir. Çalışanların bize 
olan güvenine teşekkür ediyoruz.” dedi.
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25 KASIM’DA İŞ BIRAKMA EYLEMİNE DESTEK VEREN BÜTÜN EĞİTİM ÇALIŞANLARINA 
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ÖĞRETMENLERE SAHİP ÇIKIN!
Sendikamızın 
Öğretmenler Günü 
münasebeti ile 
yapmış olduğu 
anket çalışmasının 
sonuçları Genel 
Başkan İsmail 
KONCUK 
tarafından 
22 Kasım 2009 
tarihinde bir 
basın toplantısı 
ile kamuoyuna 
açıklandı.

Türk Eğitim-Sen, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Tür-
kiye genelinde 3 bin 65 öğretmen üzerinde bir anket çalışması ger-
çekleştirdi. Öğretmenlerin sosyo-ekonomik durumlarını, mesleki 
sorunlarını tespit edebilmek amacıyla yapılan anket, Türkiye’de 
öğretmenlerin hangi koşullarda çalıştığını ortaya koymaktadır. 

 Ankete katılanların yüzde 65.3’ü ilköğretimde, yüzde 33’ü or-
taöğretimde,  1.6’sı okul öncesinde görev yapmaktadır. Ankete ka-
tılanların yüzde 88.4’ü kadrolu, yüzde 8.6’sı sözleşmeli, yüzde 
2.5’i de ücretli öğretmendir. Ankete katılanların yüzde 87.6’sı er-
kek, yüzde 12.3’ü kadındır. Ankete katılanların yüzde 86.1’i evli, 
yüzde 13.9’u bekârdır. Ankete katılanların yüzde 73.5’inin çocu-
ğu var iken, yüzde 26.4’ü çocuğu olmadığını belirtmiştir. Çocuğu 
olan öğretmenlerin yüzde 35.2’sinin 1, yüzde 46.3’ünün 2, yüzde 
14.8’inin 3, yüzde 3.6’sının da 4 ve üzerinde çocuğu bulunmakta-
dır.

ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN 
YÜZDE 60.4’Ü KİRADA OTURUYOR 

Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 60.4’ü kirada oturduğu-
nu, yüzde 39.5’i kirada oturmadığını belirtmektedir. 

ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN 
YÜZDE 70.5’İNİN KREDİ KARTI BORCU VAR 

Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 70.5’inin kredi kartı bor-

cu varken, yüzde 29.4’ünün kredi kartı borcu yoktur. 
Öğretmenlere kredi kartına ya da bankaya ne kadar borcu bu-

lunduğu sorusunu yönelttik. Buna göre ankete katılanların yüz-
de 43.9’unun 1001-5000 TL, yüzde 18.6’sının 5001-10.000 TL, 
yüzde 16.4’ünün 10.001-20.000 TL, yüzde 7.1’inin 20.001-
30.000 TL, yüzde 3.7’sinin 30.001-40.000 TL, yüzde 2.4’ünün 
40.001-50.000 TL, yüzde 1.5’inin 50.001-60.000 TL, yüzde 
1.7’sinin 60.001-70.000 TL, yüzde 4.4’ünün de 70.001 TL ve 
üzerinde borcu bulunmaktadır. 

ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 21.6’SI 
MADDİ SORUNLAR NEDENİYLE EŞİYLE AYRILMA 

NOKTASINA GELDİĞİ ZAMANLAR OLDUĞUNU 
SÖYLÜYOR 

Maddi sorunlar öğretmenlerin aile hayatını da olumsuz yönde 
etkilemektedir. Ankete katılanların yüzde 33.3’ü ailesiyle yeteri 
kadar ilgilenemediğini, yüzde 18.7’si ailesine yönelik saldırgan 
tutum ve davranışlar sergilediğini, yüzde 14.7’si de eşiyle ve 
çocukları ile iyi bir diyalog kuramadığını söylemektedir. Mad-
di sorunların aile hayatını olumsuz etkilemediğini söyleyenle-
rin oranı yüzde 33.2’dir.

 Öğretmenlerin yüzde 78.3’ü ekonomik nedenlerden dola-
yı eşiyle ayrılma noktasına geldiği zamanlar olmadığını, yüzde 
21.6’sı maddi konular nedeniyle eşiyle ayrılma noktasına gel-
diği zamanlar olduğunu söylemiştir. 

EKONOMİK SORUNLAR ÖĞRETMENLERİN 
PSİKOLOJİSİNİ DE BOZDU 

Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 34.1’i ekonomik so-
runlar nedeniyle sinir, kaygı, endişe gibi duygularında artış ol-
duğunu, yüzde 17.5’i uyku bozukluğu olduğunu, yüzde 11.2’si 
dikkat dağınıklığı bulunduğunu, yüzde 7.5’i depresyonda ol-
duğunu, yüzde 1.5’i de panik atak olduğunu belirtmektedir. 
Ekonomik sorunlar nedeniyle herhangi bir psikolojik sorun yaşa-
madığını belirtenlerin oranı ise yüzde 27’dir.

ÖĞRETMENLER MESLEKTAŞLARININ 
SAMİMİYETSİZLİĞİNDEN ŞİKAYETÇİ 

Öğretmenler meslektaşları ile olan ilişkilerinde ne tür sorun-
lar yaşıyor? Buna göre; ankete katılanların yüzde 61.4’ü ilişki-
lerde samimiyetsizlik, yüzde 19.9’u düşünce farklılıkları, yüz-
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de 11.3’ü konuşma ve hitap şekillerindeki farklılıklar, yüzde 
6,2’si uyum sorunu, yüzde 1’i de cinsiyet ayrımcılığı cevabı-
nı vermiştir. 

ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 42.5’İ 
İDARECİLERİN ADAM KAYIRMA VE AYRIMCILIK 

YAPTIĞINA İNANIYOR 
Öğretmenlere idarecilerle olan ilişkilerinde ne tür sorunlar-

la karşılaştıklarını da sorduk. Öğretmenlerin yüzde 42.5’i adam 
kayırma ve ayrımcılık, yüzde 29.4’ü okulda yaşanan sorunla-
ra duyarsızlık, yüzde 14.1’i baskıcı ve dayatmacı tutum, yüzde 
13.9’u da sendikal farklılıklara göre davranma cevabını ver-
miştir. 

ÖĞRETMENLER ÖĞRENCİLERİN DERSE 
İLGİSİZLİĞİNDEN YAKINIYOR 

Öğretmenler öğrencilerle olan ilişkilerinde ne tür sorunlarla 
karşılaşıyor? Ankete katılanların yüzde 34.6’sı öğrencilerin der-
se ilgisizliğinden, yüzde 24.6’sı öğrencilerin saygısız davranış-
larından, yüzde 17.5’i öğrencilerin kendilerini ifade edememe-
lerinden, yüzde 16.4’ü sınıfların kalabalıklığı nedeniyle yaşa-
nan iletişim sorunundan, yüzde 6.7’si ise velilerin baskı ve teh-
ditlerinden şikayetçi olduğunu belirtmektedir.

 ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN 
YÜZDE 62.7’Sİ MESLEĞİNİ SEVEREK YAPIYOR 

Öğretmenlere mesleğini severek yapıp, yapmadıklarını da sor-
duk. Buna göre ankete katılanların yüzde 62.7’si mesleğini se-
verek yaptığını söylerken, yüzde 37.2’si mesleğini severek yap-
madığını belirtmektedir. 

Mesleğini severek yapmadığını belirtenlere bunun nedenleri-
ni sorduk. Ankete katılanların yüzde 41.3’ü mesleğini MEB’in öğ-
retmenlere yanlış tutumu dolayısıyla severek yapmadığını söyler-
ken; yüzde 28.4’ü öğretmenlik mesleğinin ücret ve özlük hakları 
açısından yetersiz olduğunu, yüzde 22.9’u kadrolaşma faaliyetleri-
nin hevesini kırdığını, yüzde 7.2’si de öğretmenlik mesleğinin ide-
ali olmadığını ifade etmektedir.

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 24.1’İ KİŞİSEL/MESLEKİ 
GELİŞİMİ İÇİN BÜTÇE AYIRAMIYOR 

Öğretmenlere kişisel/mesleki gelişimi için aylık ne kadar büt-
çe ayırıyor? Ankete katılanların yüzde 34.1’i herhangi bir büt-
çe ayıramıyorum derken; yüzde 26.6’sı 25 TL’den az, yüzde 
19.1’i 25-50 TL, yüzde 7’si 51-75 TL, yüzde 6.2’si 76-100 TL, 
yüzde 3.8’i 101-125 TL, yüzde 3’ü de 126 TL ve üzerinde bütçe 
ayırdığını ifade etmektedir. 

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 69.6’SI 
ÖĞRETMENEVLERİNE HİÇ GİTMİYOR 

Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 69.6’sı öğretmenevlerine 
hiç gitmediğini belirtirken; yüzde 26.4’ü ara sıra, yüzde 3.9’u 
da sık sık gittiğini söylemektedir.

Öğretmenevlerine hiç gitmeyenlere bunun nedenlerini sorduk. 
Ankete katılanların yüzde 45’i öğretmenevlerinin işlevini yitir-
diğini, yüzde 27.7’si öğretmenevlerinin fiyatını yüksek buldu-
ğunu, yüzde 13.9’u öğretmenevlerinden beklediği ilgi ve ala-
kayı göremediğini, yüzde 13.2’si de öğretmenevlerinde verilen 
hizmeti yeterli bulmadığını ifade etti.

ÖĞRETMENLER EĞİTİME-ÖĞRETİME HAZIRLIK 
ÖDENEĞİNİN BİR MAAŞ TUTARINDA 

VERİLMESİNİ İSTİYOR 
Ankete katılan öğretmenlere eğitime-öğretime hazırlık ödene-

ği ile ilgili düşünceleri de soruldu. Buna göre, öğretmenlerin yüz-

de 45.4’ü eğitime-öğretime hazırlık ödeneğinin bir maaş tutarında 
verilmesini isterken, yüzde 28.4’ü eğitime-öğretime hazırlık öde-
neğinin yetersiz olduğunu, yüzde 26.1’i de bu ödeneğin tüm eği-
tim çalışanlarını kapması gerektiğini belirtmiştir.

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 96.7’Sİ MEB’İN 
ÖĞRETMENLERE YETERLİ DESTEĞİ 

VERMEDİĞİNİ BELİRTİYOR 
Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 96.7’si MEB’in öğret-

menlere maddi, sosyal ve psikolojik olarak yeterli desteği ver-
mediğini düşünmektedir. 

ÖĞRETMENLER MİLLİ EĞİTİM BAKANI OLSA İLK 
OLARAK ÖĞRETMENLERİN ÜCRETLERİ VE ÖZLÜK 

HAKLARINDA DÜZENLEME YAPACAĞINI SÖYLÜYOR 
Öğretmenler Milli Eğitim Bakanı olsaydı acaba hangi soru-

nu öncelikli olarak çözerdi? Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 
37.6’sı “öğretmenlerin ücretleri ve özlük haklarında düzenle-
me yapardım” derken, yüzde 19.1’i “kadrolaşma ve yandaş 
kayırmaya son verirdim”, yüzde 17.8’i “eğitime yeterli kay-
nak ayrılmasını sağlardım”, yüzde 12.5’i “öğretmenlikte fark-
lı istihdam türlerine son verirdim”, yüzde 6.7’si “250 bin öğ-
retmen adayının atamasını yapardım”, yüzde 6.1’i “derslik ve 
öğretmen açığı sorununu çözerdim” demektedir.

ÖĞRETMENLERE GÖRE TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 
SORUNU İŞSİZLİK VE EKONOMİK SIKINTILAR 

Öğretmenlere göre Türkiye’de yaşanan en büyük sorun işsiz-
lik ve ekonomik sorunlardır. Öğretmenlerin yüzde 51’i işsizlik 
ve ekonomik sıkıntıların Türkiye’nin en büyük sorunu oldu-
ğunu düşünürken; yüzde 16.6’sı dışa bağımlılık, yüzde 15.6’sı 
terör, yüzde 9’u demokrasi sorunu, yüzde 6.8’i siyasi çekişme-
ler cevabını vermiştir. 

ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN SADECE YÜZ-
DE 1.2’Sİ SİYASİLERİ DÜRÜST BULUYOR 

Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 73.4’ü Türkiye’deki 
siyasetçileri dürüst bulmadığını, yüzde 25.2’si kısmen dürüst 
bulduğunu, yüzde 1.2’si de dürüst bulduğunu söylemektedir. 

Ülkemizde ne yazık ki bu yıl da öğretmenler günü buruk kut-
lanmaktadır. Çünkü öğretmenlerimiz gerek maddi ve özlük, ge-
rekse sosyal açısından hak ettikleri konumda değildir. Öğretmen 
atamaları, öğretmen açığını kapatmaktan uzaktır, atama bekle-
yen öğretmen adayları isyandadır, öğretmenlik kadrolu, sözleş-
meli, ücretli, vekil olarak farklı türlere ayrılmıştır. Tüm bunla-
rın yanı sıra anketten de görüleceği üzere öğretmenler, Milli Eği-
tim Bakanlığı’ndan tam anlamıyla destek aldığını düşünmemekte, 
ekonomik sıkıntılar ve işsizliği en büyük sorun olarak görmekte, 
siyasileri dürüst bulmamaktadır. 

Türk Eğitim-Sen’in yaptığı bu anketin, Milli Eğitim Ba-
kanlığı tarafından dikkate alınmasını, öğretmenlerin beklen-
tilerine cevap verilmesini, sorunların en kısa zamanda çözül-
mesini istiyoruz. Aksi takdirde mutsuz, umutsuz öğretmenler-
le eğitimi yarınlara taşımak, kaliteli, kalifiye öğrenci yetiştir-
mek mümkün olmayacaktır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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25 KASIM’DA HÜKÜMETİ UYARDIK
Türkiye Kamu-Sen, 25 Kasım tarihinde Türkiye genelinde 

KESK’in de desteğiyle bir günlük iş bırakma eylemi gerçek-
leştirdi.

2.5 milyon kamu çalışanı toplu sözleşmeli grev hakkı, eko-
nomik ve sosyal haklar için alanlardaydı. Eyleme Birleşik 
Kamu-İş, Bask ve Hak-Sen, Türk-İş, Hak-İş ve Disk, Türk Ta-
bipler Birliği ve Türk Eczacılar Birliği destek verdi.

Uyarı grevi kapsamında öğretmenler, akademisyenler ders-
lere girmedi, eğitim çalışanları iş bıraktı, trenler durdu, hastane-
lerin acil servisleri dışındaki hiçbir birimi hizmet vermedi, ver-
gi daireleri, köprü ve otoyol gişelerinde hayat durdu. Son yılla-
rın en büyük eylemine vatandaştan da destek geldi.

Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikalar, sabah saatlerinden 
itibaren bağlı bulunduğu Bakanlıklar önünde biraraya geldi. Bu 
kapsamda Türk Eğitim-Sen üyeleri de MEB önünde sabah saat 
10:00’da toplanarak protesto eylemini başlattılar. Merkez Yö-
netim Kurulu üyeleri, Ankara Şubeleri ve kalabalık bir üye top-
luluğu Milli Eğitim Bakanlığı önüne gelerek, “PKK’ya değil, 
memura açılım”, “ Bakan istifa”, “Gün gelecek devran döne-
cek, hükümet memura hesap verecek”, “hükümet zammını al 
başına çal” şeklinde sloganlar atarak Hükümeti protesto ettiler.

Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapan Ge-
nel Başkan İsmail Koncuk; en son iş bırakma eylemini 1 Aralık 
2000 tarihinde yaptıklarını hatırlatarak, Başbakan Erdoğan’ın 
dokuz yıldır iş bırakma eylemi yapmayan memurlar için “al-
dığımız tedbirler memurları memnun etmiyor mu acaba? Me-
murları üzdük mü?” diye düşünmediğini, bunun yerine memu-
ru “tehdit ettiğini” söyledi.

Başbakan Erdoğan’ın 2004 yılında memurlara grev ve toplu 
sözleşme hakkı vereceğine dair söz verdiğini ifade eden Kon-
cuk, Başbakandan bu sözlerini yerine getirmesini bekledikleri-
ni kaydetti. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın iş bırakma eylemiyle 
ilgili memurlara yönelik tehditlerine ise “bedeli neyse öderiz” 
diyerek cevap verdi.

Kamu çalışanlarının talepleri yerine getirilene kadar, grev-
li ve toplu sözleşmeli sendika hakkı elde edilene kadar eylem-
lerine devam edeceklerini ifade eden Koncuk, “310 bin öğret-
men adayı atama beklemektedir. 510 bin üniversite mezunu iş-
sizdir. Türkiye’de toplam işsiz sayısı 8 milyona ulaşmıştır. Ke-
penk kapatan esnaf sayısı gün geçtikçe artmaktadır. İşsizliğe, 
açlığa, yoksulluğa daha ne kadar dayanacağız? Bunun hesabını 
sormayacak mıyız?” dedi.

Hükümetin bir avuç yandaşa kucak açtığını, memuru gör-
mezden geldiğini ifade eden Genel Başkan, “kamu çalışanlarını 
hesaba katmayanları sandıkta boğacağız” dedi.

Koncuk, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’yu da eleş-
tirerek, “verdiğiniz sözleri yerine getirmediniz. Bu sözleri yeri-
ne getirmeden hala nasıl Milli Eğitim Bakanı olarak o koltukta 
oturuyorsunuz?” diye sordu.

Türk Eğitim-Sen üyeleri daha sonra Milli Eğitim Bakanlı-
ğı önünden Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı’na kadar yürüdü. Abdi 
İpekçi Parkı’nda Türkiye Kamu-Sen’e bağlı tüm sendikalar bi-
raraya gelerek, hükümeti alkışlar, ıslıklarla ve sloganlarla pro-
testo etti. Türkiye Kamu-Sen’e MHP Milletvekilleri Akif Ak-



Aralık 2009

5TÜRK EĞİTİM-SEN
TÜRKİYE KAMU-SEN

kuş, Ahmet Duran Bulut, Kadir Ural, CHP Milletvekilleri Mus-
tafa Özyürek,  Ali Rıza Öztürk, Bayram Meral, DSP Millet-
vekilleri Hasan Macit, Hasan Erçelebi, Türk-İş Genel Başka-
nı Mustafa Kumlu ve Türk-İş Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye 
Kamu Çalışanları Vakfı Başkanı Şemsettin Yelmen, Ülküm İş-
çiler Derneği genel Başkanı Refik Üstün ile Türkiye İşçi Emek-
lileri Derneği, TESK, Birleşik Emeklileri Derneği ve Bağ-Kur 
Emekliler Derneği yöneticileri destek verdi.

Burada bir konuşma yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Baş-
kanı Bircan AKYILDIZ, Türk memurunun toplu sözleşme ve 
grev hakkına giden yolda en büyük adımı attığını, sendikacılığa 
bir mihenk taşı daha eklediğini söyledi.

Memurların üzerlerine atılan her türlü yaftayı parçaladığını 
ifade eden Akyıldız, ‘’(Memur ne iş yapıyor ki! Yan gelip yatı-
yor) diyenler, memurların ne iş yaptığını görecektir’’ dedi. Hü-
kümetin diyalog mekanizmalarını tahrip ettiğini savunan Ak-
yıldız, şöyle konuştu:  ‘’Müzakereden anlamayan, hoş görüyü 
acziyet sayanlara karşı eylem zorunlu haline gelmiştir. Bugün 
verdiğimiz mücadelede gücümüzü haklılığımızdan almaktayız. 
Şimdi artık haklı davamız için yola çıktık, bizler de demokra-
tik, ekonomik, sosyal ve siyasal haklarımızı istiyoruz. Yıllardır 
memursuz bir ülke özlemiyle yanıp tutuşanlar, şimdi memursuz 
Türkiye’yi görsünler’’ diye konuştu.
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KATSAYI UYGULAMASI HAKKINDA 
DANIŞTAY’DAN TARTIŞMALI KARAR!

DANIŞTAY KARARI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM 
ÖĞRENCİLERİNİ MAĞDUR EDECEK

Danıştay 8. Dairesi YÖK‘ün Üniversiteye giriş sisteminde 
eşitliği sağlayan katsayı farkını kaldıran uygulamasının yürüt-
mesinin durdurulmasına karar verdi. 

Danıştay ilgili dairesinin tartışmalı kararı ile eğitim siste-
mi felç olacaktır. Yüz binlerce gencin Üniversite okuma hakkı-
nı gasp edilmiştir. Danıştay’ın bu menfi kararı Anayasa`nın te-
mel hak ve özgürlüklerini düzenleyen maddelerine aykırı oldu-
ğu gibi önceden aynı daire tarafından verilmiş kararlara dahi 
aykırıdır. Hukuk gereği ve mahkeme kararlarındaki bağlayıcı-
lık Danıştay’ın bu kararı ile çiğnenmiştir.

Danıştay’ın Meslek Liseleri için farklı katsayı uygulaması-
nı ortadan kaldıran diğer liselerle eşitleyen girişimine hayır oyu 
veren üyeleri hukuk adamlığıyla bağdaştırmak imkânsız gibi 
gözükmektedir. Katsayıyı İmam Hatip Liselerine getirip daya-
mak yanlıştır. Meslek Lisesi mezunlarının mağduriyeti unutul-

maktadır. Meslek Lisesinin Elektrik Bölümünden mezun olmuş 
bir öğrenci Elektrik Mühendisliğine giremiyor ise eğitimde bü-
yük bir eşitsizlik söz konusudur. Danıştay’ın bu hususu atlama-
sı adalete ve hukuka vurulmuş bir darbedir.

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu`nun 31. maddesi ge-
reği Yüksek Öğretim Kurumlarına Ortaöğretim Kurumlarını bi-
tirenlerin nasıl gireceğinin Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği 
yapılarak Yüksek Öğretim Kurulu tarafından saptanacağı yine 
Yüksek Öğretim Yasası`nın 45. maddesi bu konuda karar mer-
ciğinin sadece YÖK olduğunu açıkça belirtilmektedir.

Bu yasa hükümleri dahi gözetilmeden YÖK’ün uzun aradan 
sonra yerinde bir uygulamasının Danıştay tarafından kabul edil-
memesi birçok öğrenciyi mağdur edecektir gelecek kurmaları-
na engel olacaktır.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK’un, 
Danıştay kararı ile ilgili yaptığı basın açıklamasıdır.

Danıştay 8. Dairesi, YÖK’ün üniversiteye girişte katsayı 
farkını kaldıran kararının yürütmesini oy birliği ile durdurdu.

Türk Eğitim-Sen olarak bu kararı yanlış buluyoruz. Bi-
lindiği üzere tüm dünyada mesleki ve teknik eğitim oldukça re-
vaçtadır. Ancak ülkemizde katsayı uygulaması nedeniyle mes-
leki ve teknik eğitime büyük bir darbe vurulmuştur. Öğrencile-
rimizin mesleki ve teknik eğitime ilgisi azalmış, eğitim kalitesi 
düşmüş, vasıflı iş gücü bulmak imkânsız hale gelmiştir.

YÖK’ün üniversiteye girişte katsayı farkını kaldırması mes-
leki ve teknik eğitimi canlandırmıştır. Mesleki ve teknik eğitim 
öğrencilerine üniversite umudu doğmuş, öğrenciler bu yarışta 
şansını denemek için oldukça heveslenmiştir.

Üniversite sınavına aylar kala, Danıştay’ın böyle bir ka-
rar alması, tüm mesleki ve teknik eğitim öğrencilerini mağ-
dur edecek ve eğitim sistemi felç olacaktır. Üniversite sına-
vı için çalışan, özel ders alan, dershanelere giden mesleki ve 
teknik eğitim öğrencileri bulunmaktadır. Tüm bu öğrenci-

lerin maddi ve manevi zararını kim telafi edecektir? Üstelik 
bu karar, Türkiye’yi teknoloji yarışında dünyadan uzaklaş-
tıracak, mesleki ve teknik eğitimin istenilen düzeye ulaşma-
sına engel olacaktır.

Meslek ve teknik eğitim öğrencileri şu anda ne yapacakları-
nı bilemez durumdadır. Yüz binlerce öğrencinin üniversite oku-
ma hakkının gasp edilmesi ve eğitimde fırsat eşitsizliğine yol 
açılması hak ve hukukla bağdaşmamaktadır.

Ayrıca Danıştay’ın bu kararı Anayasa’nın temel hak ve öz-
gürlüklerini düzenleyen maddelerine aykırı olduğu gibi, önce-
den aynı daire tarafından verilmiş kararlara da aykırıdır. Hukuk 
gereği ve mahkeme kararlarındaki bağlayıcılık Danıştay’ın bu 
kararı ile çiğnenmiştir.

Meslek lisesi öğrencilerine yıllardır ciddi bir haksızlık 
yapılmaktadır. Bu haksızlıktan ne yazık ki siyasi partiler 
nemalanmaktadır. Bu noktada mesleki ve teknik lise öğren-
cilerinin üniversite okumasının önüne engeller konulması 
din istismarı yapan siyasi partilere tepsi içinde yağlı börek 
sunmak anlamına gelecektir. Katsayı sorununun devam et-
mesi bundan nemalanan siyasi partilerin iştahını kabarta-
caktır.

Tüm bunlar göz önüne alındığında katsayı konusu pedago-
ji ilmi çerçevesinde ele alınmalı, siyasi tartışmalar bu konuya 
malzeme yapılmamalıdır. Aksi takdirde bundan bizim çocukla-
rımız zarar görecektir.

Bu bağlamda konu, YÖK’ün itirazı üzerine esastan görüşül-
meye devam edecektir. Türk Eğitim-Sen olarak, katsayı ile 
ilgili esas karar verilirken, yukarıda anlattığımız gerekçe-
lerin göz önüne alınacağına inanıyoruz. Ülkemizde eğitim-
öğretimi kaosa sürükleyecek kararlar alınmamalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Sami ÖZDEMİR
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri

  1915’te çizgisi değişmeye başladı bu toprakların.”Yedi ci-
hana hükmeden devlet” diye anılan Osmanlı ;artık ayakta du-
ramaz hale gelmişti.Ancak bu topraklarda her ne zaman bir yı-
kılış başlamış ise işte o zaman bir diriliş destanı yazılmıştır.
Sonraki süreçte 1922 ile sona eren bir destan daha yazmıştır 
bu ülkenin yürekli insanları.Bu süreç iyi okunduğunda görü-
lecektir ki sürecin her anında bu süreci gelecek nesillere akta-
racak bir yazar vardır.O zor zamanlarda.o zor zamanların her 
anı nakış nakış işlenmiştir gergefe.Ve 29 Ekim 1923’te o ger-
geften alınan işlemeler bugün süslemektedir gönderlerimizi.
İşte o zor zamanların her noktasında var olmuştur bu toprak-
ların en fedakar insanları.En zor görevleri üstlenmişlerdir.On-
lardır ki bu topluma yön verecek,bu toplumu geleceğe hazır-
layacak ve bulunduğu zor şartlarda ki bu toprakları geleceğe 
taşıyacak.”Muallimler;yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.” O za-
manın şartlarındaki derinliğini bugün çok daha anlam kazana-
rak koruyan bu sözü o zamanlardaki anlamı ile bugünkü hedefi 
arasında aslında hiçbir fark yoktur.

Eğitim alanında en büyük değişim yaşanmıştır.Hilafetin kal-
dırılması  1915’te hedeflenmiştir.Çağın gerisinde kalmışlık bir 
toplumun yok olması anlamını taşır.Öyle ise “Muasır Medeni-
yetler Seviyesine Ulaşmak” demek hedefi için gerekli olan şey 
eğitimdir.Eğitimin temel noktası ise öğretmenlerdir.Acıya sür-
gün öğretmenim o zor zamanlarda elinde bir tahta bavul ile yol-
larla düşmüştür.Bu vatan topraklarındaki bakir tarlalara belki 
de meyvesini göremeyeceği bir fidanın tohumu olmak için.Kut-
sallığı boşa değildir.Her ne kadar anlaşılamasa da bugün bile 
kıymeti.Kulu kölesi olunası bir yoldur O’nun yolu. O yol ki taş-
lı topraklı,çalı dikenli.

Günümüzde en uzun süre eğitim bakanlığı yapmakla övü-
nen bir bakanın otomatik pilota bağladığı uçağı okyanusun en 
derin yerindedir şimdi.Bu uçağın yolcuları uçakla birlikte kay-
bolmuşlardır. Ancak; o uçağı bulunduğu yerden çıkaracak kad-

rolar sadece ve sadece Türk 
Eğitim Sen bünyesinde var-
dır.Görülen odur ki okyanu-
sun derinliklerinde teslim al-
dığı uçağı yeni bakanımızın 
oradan çekip çıkarmaya taka-
ti yoktur. Hatta kaldı ki çaba-
sı uçağın bulunduğu yerdeki 
yumuşak zemine biraz daha 
batmasını sağlamaktadır.% 
2.5 zam verilmiş öğretme-
nim geçim dünyasında olmazsa olmaz temel ihtiyaçlarına ge-
len ortalama % 35 zamlarla boğuşmaktadır. Dağ köylerinde ek-
meksiz, susuz, elektriksiz yaşam mücadelesi veren öğretmenim 
tüm bu olumsuz şartlara rağmen nesilleri geleceğe taşıma so-
rumluluğundan ödün vermeden yoluna devam etmektedir.

Bu topraklarda insanlar bir atanın bir de öğretmeninin elini 
öperler.Eli öpülesi öğretmenim :

GÜNÜN KUTLU OLSUN!

Hürriyet Gazetesi yazarı Sedat ERGİN, 
sendikamızın yaptığı Öğretmenler Günü an-
ketini köşe yazısında değerlendirdi. İşte Se-
dat ERGİN’in köşe yazısı.

SEDAT ERGİN ANKETİMİZİ 
DEĞERLENDİRDİ
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KAMUDANHABER SİTESİ GENEL BAŞKAN
İSMAİL KONCUK’TAN ÖZÜR DİLEDİ

http://www.kamudanhaber.com/haber-Turkegitimsen-ve-
Ismail-KONCUKtan--ozur-diliyoruz-10106/ 
Bugüne kadar kamudanhaber adlı sitede Genel Başkanımız İs-
mail KONCUK ve sendikamızla ilgili doğru olmayan bir çok 
haber yayınlanmıştı. Bir takım insanların yanlış bilgi ve ifti-
ralarına dayanan bu haberlerle ilgili olarak kamudanhaber si-
tesi aşağıdaki haberi yaparak Türk Eğitim Sen ve Genel Baş-
kanımız İsmail KONCUK’tan özür dilediklerini beyan etmiş-
tir. Yanlıştan dönmek ve özür dilemek bir erdemdir. Kamudan 
haber sitesinin aşağıdaki haberinde, gönderilen haberlerin asıl-
sız olduğu ve araştırma yapmadan yayınlandığı itiraf edilmiştir.
Bu haberi, bir hakkın teslimi ve yapılan haksızlığın düzeltilme-
si olarak kabul ediyor ve benzeri hataların bir daha tekerrür et-
memesini diliyoruz.

Türkeğitimsen ve İsmail KONCUK’tan özür diliyoruz
17 Kasım 2009 23:03 
Türkeğitimsen Genel Başkanı İsmail KONCUK nezdinde Tüm 
Türk Eğitim Sen camiasından kamudanhaber sitesi olarak özür 
diliyoruz.
Kamudanhaber sitemize Türkeğitimsen ve Genel Başkanı hak-
kındaki gönderilen haber mailleri üzerine herhangi bir araştır-
ma yapmadan yapılan haberler bulunmaktaydı. Bu gönderilen 
haberlerin asılsız olduğu bizzat Sendikanın en yetkili organları 
tarafından belgeleriyle sitemize yollandı.
Bu belgeler üzerine yapılmış bu haberler ve haberlere yazılan 
yorumlar sitemizden kaldırılmıştır. 
Kamudanhaber sitesi olarak Türkeğitimsen Genel Başkanı İs-
mail KONCUK ve nezdinde 155 bin kişilik Türkeğitimsen ca-
miasından özür diliyoruz. / kamudanhaber.com

Türkiye Kamu-Sen üyeleri, yaptıkları eylemde, bugüne ka-
dar seslerini duyuramadıkları Başbakan Erdoğan’a ‘’duman, 
posta güvercini ve mektupla’’ haber gönderdi.Eyleme Türk 
Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK ve Merkez Yöne-
tim Kurulu üyeleri de destek verdi. Mektup eylemi tüm illerde 
şube başkanlarımızın katılımı ile yapıldı.

Kızılay Postanesi önünde toplanan sendika üyeleri ‘’Baş-
bakan Erdoğan’a taleplerini dumanla ileteceklerini’’ belirterek 
mangal yaktı. Sendika üyeleri daha sonra ayaklarına Erdoğan’a 
hitaben yazılmış mektubun bağlandığı iki güvercini uçurdu.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, daha 
sonra yaptığı açıklamada gönderdikleri mektubu okudu. Hükü-
metin ‘’tek taraflı ve yanlış politikalar uyguladığını’’ bu neden-
le başta memurlar olmak üzere bütün toplum kesimlerinin zor 
durumda bulunduğunu ve hayatını idame ettiremez halde oldu-
ğu görüşüne yer verilen mektupta, ‘’toplu görüşmelerde alınan 
kararların uygulanması, kamu hizmetlerinin kalitesinin artırıl-

ması ve memurların talepleri dikkate alınmadan alınan kararla-
rın bir an önce son bulması’’ istendi.

Mektupta, dört kişilik bir ailenin bir aylık gıda giderinin 608 
TL olduğu ifade edilerek, çalışanların ve emeklilerin maaşları-
nın belirlenmesinde sendikaların tespit ettiği rakamların dikka-
te alınması talebine yer verildi. 

Sendika üyeleri daha sonra imzaladıkları mektupları, Başba-
kan Erdoğan’a göndermek üzere postaya verdi.

TÜRKİYE KAMU-SEN’DEN ERDOĞAN’A MEKTUP
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Birlik: Dini, dili, inancı, vatanı aynı olan insanların tasada, 
kaygıda, sevinçte, üzüntüde vatanın bölünmez bütünlüğünde, 
bayrağın inmezliğinde ve ezanın susmazlığı konusunda aynı 
düşünen insanların birlikte hareket etmeleridir.

Birlik, bütünlük, ortak ideal ve hedefler birleşince insan top-
lulukları millet haline gelir. Kitle kalabalık olmaktan çıkar. Ne-
siller mensup olduğu bir millete ve üzerinde yaşamakla iftihar 
ettiği bir vatana sahip olur.

Kader birliği, tarih birliği ve şuuru böylece doğar. Artık böy-
le bir milletin mensupları, kaderde, tasada ve kıvançta bir olur-
lar; birbirlerini seven, sayan, kolayca anlaşabilen, birlikte hare-
ket edip başarabilen insanlar haline gelirler.

Bilindiği gibi dil, din, tarih, kültür ve ülkü birliği, ahlakta, 
terbiyede, örf ve adetlerde ortak duygu ve hedefler, ortak dav-
ranışlar milleti oluşturur. 

Devlet, milletin siyasi teşkilatlanmış şeklidir.  Yani devleti 
idare edenler milletin düşündüğü gibi düşünmeli, milletin has-
sas olduğu dil, din, tarih, kültür gibi özelliklerini dikkate alarak 
ülkeyi yönetmelidir.

Devlet, milletin bütün fertlerine adaletle, eşit olarak muame-
le etmeli, eğitim, sağlık gibi konularda vatandaşına eşit davran-
malı, ırk, renk, inanç ayrılığına bakmadan bütün milletin bir-
lik beraberlikle içerisinde huzurlu ve mutlu yaşamasını sağla-
malıdır. Millet de devlete karşı olan görevlerini yerine getirerek 
milli birlik ve beraberlik içinde, huzurlu bir şekilde yaşanması-
na katkı sağlamalıdır.

Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda Türk insanını milli bir-
lik ve beraberliğe iten güç, Atatürk’ün liderliği ve bağımsızlık 
aşkı olduğu kadar, milletimizin ortak değerleri olan vatan sev-
gisi, dini duyguları, millet olma özellikleri önemli rol oynamış-
tır. Bu gün de millet olarak ortak çıkarlarımızın ne olduğu tes-
pit edilmeli, dün bizi Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda omuz 
omuza savaşmamıza sebep olan duygu ve düşünceler öne çıka-
rılmalıdır.

Atatürk’ün de dediği gibi “Türk Milleti, milli birlik ve be-
raberlikle güçlükleri yenmiştir.” Günümüzde de ortak çıkarları-
mız bağımsızlığımızdır, vatanımızın bölünmezliğidir.

Atatürk; “Bir toplumun varlığı ve saadeti, ancak emelde ve 
isteklerini elde etmede, tam birlik halinde bulunmasına bağlı-
dır.” “Gerektiğinde vatan için tek bir fert gibi yekpare azim ve 

karar ile çalışmasını bilen 
bir millet, elbet büyük bir 
geleceğe layık ve aday olan 
bir millettir.” demektedir.

Atatürk “Türk Milleti 
kendinin ve memleketinin 
yüksek menfaatlerinin aley-
hine çalışmak isteyen boz-
guncu, vatansız ve milliyetsiz beyinsizlerin saçmalamalarında-
ki gizli ve kirli emelleri anlayamayacak bir topluluk değildir.” 
diyerek milli birlik ve beraberliğimize zarar verecek olanları 
uyarmıştır. Birlik ve beraberlik önce birbirimizi sevmekten ge-
çer.

Bir Hadis-i Şerifte yüce Resul; “İman etmedikçe cennete gi-
remezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız.” 
buyurmaktadır.

Yine Peygamberimiz “ Kim ayrılık çıkarırsa bizden değil-
dir.” buyurmuştur.

Kuran-ı Kerim’de yüce yaratan “ Toplumda fitne çıkar-
mak, adam öldürmekten daha büyük günahtır.” Buyurur. Yine 
Kuran-ı Kerim’de “Birbirinizle didişmeyin, yoksa gevşersiniz, 
gücünüz azalır, kuvvetiniz sarsılıp gider” buyruluyor.

  Milli Şairimiz Mehmet Akif ERSOY birlik ve beraberliği-
mizin önemini;

“Girmeden tefrika, bir millete düşman giremez;

Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez” dizeleri ile 
ifade etmektedir. 

Bu gün de Türk Milleti, ülkenin bu karmaşadan kurtulma-
sı için kendi şahsi çıkarlarını bir tarafa bırakarak, küçük men-
faatlerinin peşinden gitmeyerek, ortak paydalarda birleşmeli; 
dil birliği, din birliği, vatan birliği, ülkenin bölünmez bütünlü-
ğü konusunda ortak düşündüğüne inandığı insanlarla aynı kul-
varda aynı sendikada aynı idealler peşinde birlik ve beraberlik 
içinde yeniden bir kurtuluş mücadelesi vererek gelecekte ço-
cuklarımıza vatanı bölünmemiş, bayrağı inmemiş, ezanı sus-
mamış bir ülke teslim etmek için tüm gücüyle mücadele etme-
lidir.

Çünkü yüce Resul’ün dediği gibi; “Birlikte rahmet, ayrılık-
ta azap vardır.”

BİRLİKTE RAHMET AYRILIKTA 
AZAP VARDIR

Seyit Ali KAPLAN 
Genel Mali Sekreter
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2010 YILINDA EĞİTİME AYRILAN PAY GEÇEN 
YILA GÖRE DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK’un, 
2010 yılı eğitim bütçesiyle ilgili yaptığı basın açıklamasıdır. 

2010 YILINDA EĞİ-
TİME AYRILAN PAY 
GEÇEN YILA GÖRE 
DÜŞÜŞ GÖSTERDİ 

TBMM Plan ve Büt-
çe Komisyonu’nda görü-
şülen 2010 mali yılı büt-
çesi 286 milyar 928 mil-
yon TL olarak belirlendi. 
Merkezi yönetim büt-
çesinden eğitime ayrı-
lacak bütçe ise 28 mil-
yar 237 milyon 412 bin 
TL’dir. Bunun 19 mil-
yar 984 milyon TL’si 
personel giderlerine ay-
rılmaktadır. Bu da eği-
tim bütçesinin yüzde 
70’inin personel gider-
lerine ayrılacağı anla-
mına gelmektedir. 2010 

Mali yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nda yükseköğretim kurumla-
rına 9 milyar 355.5 milyon TL ayrılması öngörülmektedir. 
2010 mali yılı genel bütçe ödeneklerinden üniversitelere ayrı-
lan kaynak geçen yıla göre yüzde 7.6 artırılmıştır. 

 Eğitime ayrılan kaynak yeterli olmadığı gibi, zorunlu 
ihtiyaçları bile karşılamaktan uzaktır. Öğrenci sayısının 
artmasına karşın, eğitim bütçesinin yerinde sayması eğiti-
mi olumsuz etkilemektedir. Üstelik eğitim bütçesinin büyük 
kısmını personel giderleri oluşturmaktadır. Bilindiği gibi önü-
müzdeki yıl okul öncesi eğitim 81 ile yaygınlaştırılacaktır. 
Ortaöğretimde hedef ise, okullaşma oranını yüzde 100 sevi-
yesine çıkarmaktır. Durum böyleyken, 2010 yılı için ayrılan 
bu bütçe ile hedeflere ulaşmak oldukça zordur.

  Ülkemizde, eğitime yeterli düzeyde kaynak ayrılmadığı sü-
rece eğitim-öğretimin en temel sorunları ortadan kaldırılama-
yacaktır. Okullar, yeterli ödenek ayrılmadığı için okul mas-
raflarını velinin ve öğrencinin sırtına yüklemek zorunda 
kalmaktadır. Bu da veli ve okul idaresini karşı karşıya ge-
tirmektedir. Oysa okullar ticarethane, öğretmenler ve ida-
reciler de tahsildar değildir.

  OECD ülkeleri ile Türkiye’yi karşılaştırdığımızda; 
OECD ülkelerinde sınıf başına düşen öğrenci sayısının 
daha az olduğu, öğrenciye daha fazla harcama yapıldığı, 
eğitime daha çok kaynak ayrıldığı görülecektir. Türkiye’de 
MEB verilerine göre 2008-2009 eğitim-öğretim yılında 
derslik başına düşen öğrenci sayısı okul öncesinde 20.3, il-
köğretimde 33.4, ortaöğretimde ise 35.1’dir. OECD ülke-
lerinde ise derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretim-
de 21.4, ortaöğretimde 23.9’dur. Derslik başına düşen öğ-
renci sayısı Fransa’da ilköğretimde 22.6, oratöğretimde 
24.3; Lüksemburg’da ilköğretimde 15.8, ortaöğretimde 20, 

Almanya’da ilköğretimde 22.1, ortaöğretimde 24.7’dir.
  Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi 2010 yılında da OECD ül-

kelerini yakalayamamıştır. MEB bütçesinin konsolide bütçe-
ye oranı ise; 2003 yılında yüzde 6,91, 2004 yılında yüzde 8,53, 
2005 yılında yüzde 9,53, 2006 yılında yüzde 9,47, 2007 yılın-
da yüzde 10,42, 2008 yılında yüzde 10,30, 2009 yılında yüz-
de 10,64, 2010 yılında ise yüzde 9,85’tir.  Buna göre eğitime 
ayrılan pay geçen yıla göre düşüş göstermektedir. Eğitime 
ayrılan bütçe ABD’de yüzde 14,8, Yeni Zellanda’da yüzde 
18,9, Meksika’da yüzde 22, Kore’de yüzde 15, Avustralya’da 
yüzde 13.9’dur.

  OECD verilerine göre; Türkiye’de öğrenci başına dü-
şen harcama miktarı ilköğretimde 1,130 dolar,  ortaöğre-
timde 1,834 dolardır. OECD ülkelerinde ise öğrenci başına 
harcama miktarı ilköğretimde 6,437 dolar, ortaöğretimde 
8,006 dolar, yükseköğretimde 12,336 dolardır. Öğrenci başı-
na düşen harcama miktarı Avusturya’da ilköğretimde 8,516 
dolar, ortaöğretimde 10,577 dolar, yükseköğretimde 15,148 
dolar; Hollanda’da da ilköğretimde 6,425 dolar, ortaöğre-
timde 9,516 dolar, yükseköğretimde 15,196 dolar; İtalya’da 
ilköğretimde 7,716 dolar, ortaöğretimde 8,495 dolar, yükse-
köğretimde ise 8,725 dolar’dır.

 Görüldüğü üzere milli eğitim bütçesi bu yıl da ihtiyacı kar-
şılamaktan uzak olacaktır. Okullar ve üniversiteler kıt kaynak-
larla bir yıl daha eğitim-öğretim yapacaklardır. Birçok okulun 
bilgisayar, laboratuar odası, spor salonu yoktur, ders araç-gereç 
sayısı kısıtlıdır. Derslik ve öğretmen sayısı ihtiyaca cevap vere-
memektedir. Okullar harcamalarını karşılamak için öğrenciler-
den para toplamaktadır. Hijyenik yapı sağlanamadığından okul-
larımız adeta salgın yuvası haline gelmiştir. 220 bin öğretmen 
adayı atama beklemektedir. 150 bin öğretmen ihtiyacımız bu-
lunmaktadır. İşte tüm bu sorunların yeterli kaynak ayrılmadığı 
müddetçe çözülmesi mümkün değildir. Bu nedenle eğitime ay-
rılan bütçenin OECD ülkelerinin seviyesine çıkarılması ve eği-
time harcama yapmaktan siyasi erk’in korkmaması gerekmek-
tedir. Saygılarımızla.
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Cumhuriyet Halk Partisi kimlerin ya 
da hangi kuruluşların aklına uyarak müra-
caat ettiyse 2006 yılında uygulamaya ge-
çilen sendikalı personele ödenen Beş li-
ralık Sendika Ödentisinin iptali için dava 
açmıştı. Kamu çalışanlarının örgütlü mü-
cadelesinin yegane adresi olan sendikalar 
için maddi olarak çok küçük fakat sendi-
kacılık adına büyük bir kazançtı bu öden-
ti. Çünkü sendikalı çalışanlar, bu uygula-
mayla uzun bir mücadelenin sonunda ay-
rıcalıklı bir ekonomik kazanç elde etmiş-
lerdi. Bir şeyler değişmişti. Surda bir ge-
dik açılmıştı. İş, süreç içinde bu gediği 
büyütmeye kalmıştı. Türkiye Kamu- Sen 
bunu yapmaya da başlamıştı. Sendikamız 
2008 yılı Toplu Görüşmelerinde bu öden-
tinin istismar edilen ve kafaları karıştıran 
adını Toplu Görüşme Primi’ne, değerini 
de on liraya çıkarmayı başardı.

Anayasa Mahkemesi sonunda CHP 
’nin talebini karara bağladı ve gerekçe-
li kararını da yayınladı. Yargının Sendi-
ka Ödentisi ve beş lira için vermiş oldu-
ğu kararına göre Maliye Bakanlığı Toplu 
Görüşme Primi ve on liralık uygulama-
yı durdurdu. Konfederasyonumuz yöne-
ticileri, konuyla ilgili itirazlarını yaparak 
gerekli müdahale ve görüşmelerini yapı-
yor. Kamu çalışanları lehine bir gelişme 
olacaksa bunu başaracak tek kuruluş yine 
Türkiye Kamu – Sen’den başkası olma-
yacaktır.

Ancak bu günlerde bir kaşık suda fır-
tına koparılıyor. Yargının vermiş olduğu 
bu karar üzerinden sendikalar yıpratılma-
ya çalışılıyor.

 Sahi, sizce suçlu kim? 

Böyle bir hakkı alıp üç yıldır kamu 
çalışanlarına ek bir gelir sağlayan Türki-
ye Kamu – Sen’mi?

Ne olduğunu anlamadan yargıya gö-
türüp uygulamayı iptal ettiren ana muha-
lefet partisi CHP mi?

Yoksa telafisi için bu güne kadar so-
mut bir adım atmayan hükümet mi?

Evet; Toplu Görüşme Primi büyük bir 
kazanım. Ancak tek kazanımımız değil.

Bu sebeple Türk Eğitim- Sen’e üye 
olduğunuzda neler kazandığınızı, sizin 
için Türk Eğitim-Sen’in yaptıklarının bir 
kısmını özetlemek de fayda var.

- Primleri Türk Eğitim- Sen tarafın-
dan yatırılan ferdi kaza sigortasıyla yedi 
yıldır sigortalandığınızı,

- Haksızlığa uğradığınızda veya bir if-
tira ile karşı karşıya kaldığınızda size da-
nışmanlık yapabilecek, davalarınıza ba-
kabilecek, ücreti sendika tarafından kar-
şılanan avukatınız olduğunu,

- Yüksek Disiplin Kurulu ve İl Disip-
lin Kurulu’nda sizin hakkınızı savunacak 
Türk Eğitim- Sen temsilcisinin bulundu-
rulmasının zorunlu olduğunu,

- Katıldığımız Kurum İdari Kurul’u 
toplantılarında sorunlarınızın gündeme 
getirilip, çözüm önerileri sunduğumuzu,

- Türkiye’nin her yerinde sadece Türk 
Eğitim- Sen kimlik kartınızı göstererek 
veya üye numaranızı vererek indirim-
li ürün veya hizmet satın alabileceğinizi,

- Ankara’ya siz veya bir yakınınız 
geldiğinde konaklayabileceğiniz, eviniz 
kadar sıcak ve güvenli bir misafirhane 
imkânına sahip olduğunuzu

- Şubelerimizde oluşturulan kan ban-
kaları olduğunu;  Türkiye’nin neresinde 
olursanız olun ihtiyaç duyduğunuzda kan 
temini edebileceğinizi,

- Konfederasyonumuz Türkiye Kamu-
Sen’e bağlı hizmet kollarında görev ya-
pan sendikalarımızın faaliyet alanında-
ki iş kollarında size her zaman yardıma 
hazır dörtyüzbin kişiye yakın bir ailenin 
mensubu olduğunuzu,

- Edirne’den Kars’a aynı hizmet ko-
lunda yüzaltmışbin kişilik Türk Eğitim-
Sen ailesinin ferdi olduğunuzu,

- Üyesine saygı duyan her sen-
dikanın ve sivil toplum örgütünün 
uygulaması gereken ; TSE tarafın-
dan verilen, TS EN ISO 9001 Ka-
lite Yönetim Sistemi Belgesi sahi-
bi tek sendika olan Türk Eğitim-
Sen’e üye  olduğunuzu,

- Olaylara ve konulara ülkemi-
zin her bölgesinde aynı sözü söy-
leyen “Türkiye’nin Sendikası”na 
destek ve gönül verdiğinizi,

- İlk Hizmetliler Kurultayı’nı 
düzenleyen,

- İlk Üniversite Kurultayı’nı düzenle-
yen ,

- İlk 4-C li Çalışanlar Kurultayı’nı dü-
zenleyen,

- İki defa Kadın Kurultayı düzenleyen 
sendikaya üye olduğunuzu biliyormusu-
nuz?

Yukarıdaki ayrıcalıkların ve nasıl bir 
sendikaya destek verdiğinizin fakındamı-
sınız?

Ve bu ayrıcalıkları 10 liraya alabilir-
misiniz?

 CHP kamu çalışanlarını mağdur ede-
bileceğini görmemiş olabilir. Hükümet 
tepkileri CHP’ye yöneltmek için yeni 
bir düzenleme yapmakta ağırdan alabilir. 
Ama bu oyunu ancak ve ancak kamu ça-
lışanları sendikalarına sahip çıkarak bo-
zabilir.

Biliyoruz ki;

“Birlik olmak başlangıçtır.

Birliği sürdürmek gelişmedir.

 Birlikte çalışmak BAŞARIDIR.”

Gün, gasp edilen haklarımızı almak 
için birlikte mücadele etme günüdür.

Haydi mücadeleye!!!                                                                                              

 

BU BİR HAK GASPIDIR

Cengiz KOCAKAPLAN
Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
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ORHAN PAMUK’A TAZMİNAT DAVASI AÇTIK
Yargıtay 4. Hukuk Dai-

resi 2006/12581 esas 2007/ 
15816 karar sayılı ilamı ile, 
Orhan PAMUK’un 2005 
tarihinde bir röportaj sıra-
sında kullandığı “Türkler, 
30 bin Kürt ve 1 milyon 
Ermeni’yi öldürdü” beya-
nından ötürü Türk Milleti-
nin kişilik haklarına saldı-
rının gerçekleştiğini kabul 
etmiştir. 

Anayasanın 66. madde-
sinde, ‘Türk Devletine Vatandaşlık Bağıyla bağlı olan herkes 
Türktür.’ Denilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının 
Türk Devletine Vatandaşlık bağı ve Türklük bağı ile bağlı ol-
duğu göz ardı edilemeyecek bir gerçektir. Türk vatandaşlarının 
Milletine aidiyet duyguları dikkate alındığında, Türklerin kişi-
lik değerleri Orhan PAMUK tarafından çiğnenmiştir.  

Bu karar neticesinde Orhan PAMUK’a tazminat davası açma 
hakkı, hakkaniyet gereği olarak Türk Milletinin tamamına Yar-
gıtay tarafından verilmiştir. Söz konusu kararın bozulması için 
Orhan PAMUK Karar Düzeltme talebinde bulunmuş olup Yük-
sek Mahkeme bu talebi reddetmiştir. Sendikamız tarafından bu 
süreç yakından takip edilmiş olup kararın kesinleşmesi ile Or-
han PAMUK aleyhine manevi tazminat davası açılmıştır.    

Orhan PAMUK, “Türkler, 30 bin Kürt ve 1 milyon Ermeni’yi 
öldürdü” diyerek Türk Milletine iftirada bulunmuştur. Türk Mil-

letine iftira atarak Nobel ödülü ve para kazandığı birçok görsel 
ve yazılı basında iddia edilen Orhan PAMUK, Türk insanına 
soykırımcı, cani yaftasını yapıştırmıştır. Haksız yere ve hiçbir 
şekilde belgeye dayanmayan sırf kendi küçük çıkarlarını tatmin 
için Türk Milleti’nin atalarına hakaret edip iftiralar atmıştır. 

Orhan PAMUK, Türk Milletinin bir milyon Ermeni’yi ve 30 
bin Kürdü öldürdüğünü ispat etmediği taktirde, iftira eyleminin 
gerçekleştirmiş sayılacağı hukuk gereğidir. Orhan PAMUK’un 
haksız fiil işlediği, Türk milletinin bütün fertlerini töhmet altın-
da bıraktığı bir gerçektir. Ancak bu zamana kadar iftirasından 
ötürü özür dilemediği gibi sözlerini inkar dahi etmemiştir. 

Türk Milletine Sevr’le yaptırılamayan dayatmalar; bu za-
manda dünyanın belli bir kesiminde aydın olarak tanıtan Orhan 
PAMUK tekrar gündeme getirmiştir. Orhan PAMUK’un ve em-
peryalistlerin bu yalana dünya kamuoyunu inandırmak ve Türk 
Milletini de bu iddiayı tanımaya zorlamaktır. Bu açıklamaları-
nın maddi sancıları ileride doğacaktır. Sözde devletlerin tazmi-
nat ve toprak talepleri bir bir ortaya çıkmaya başlayacaktır. Bu 
oyunun bir parçası olan Orhan PAMUK’un iftira fışkıran söz-
leri ve bu sözlerle eş zamanlı sözde Ermeni soykırımını tanı-
mayı mecbur tutan yasanın Fransız meclisinde kabul edilmesi 
Türk Milletine nedenli büyük bir hiyanet cephesinin kurulduğu-
nu gözler önüne sermektedir.

Türk Eğitim Sen olarak hiyanet cephesinin karşısında dur-
maya devam edilecektir. Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsma-
il KONCUK; Orhan PAMUK’un iftirasından ötürü manevi taz-
minat davası açmıştır. Elde edilecek tazminat Türk Milleti ya-
rarına harcanacaktır. 

Türk Eğitim-Sen Nevşehir Şubesi’nin her ay bir ilçede ger-
çekleştirdiği yemekli toplantıların üçüncüsü Kozaklı ilçesinde 
gerçekleştirildi.  

Eylül ayından bu tarafa her ay bir ilçede sendika üyeleri ve 
eğitim çalışanları ile buluşma etkinliği düzenleyen sendikanın 

Kasım ayı toplantısı Kozaklı ilçesi Yapısal Termal Kür Otel’de 
gerçekleştirildi.

İlk yemeği Ürgüp İlçesinde, ikinci yemeği Gülşehir ilçesin-
de gerçekleştiren Türk Eğitim-Sen, Kozaklı İlçesi Yapısel Ter-
mal Kür Otel’de önceki akşam yemekli olarak gerçekleştirilen 
toplantıya Türk Eğitim – Sen Nevşehir Şubesi yönetim kurulu 
üyeleri, ilçede görevli eğitim çalışanları ve sendikanın Kozaklı 
ilçesinde görev yapmakta olan üyeleri katıldı. 

Yemek öncesi bir konuşma yapan Türk Eğitim-Sen Kozak-
lı İlçe temsilci A.Menderes ŞAHİN geceye katılım yapan eği-
tim çalışanlarına teşekkür ederek, duyduğu memnuniyeti belirt-
miştir.

Daha sonra kürsüye davet edilen Türk Eğitim-Sen Nevşe-
hir Şube Başkanı Mustafa UĞUR ise, selamlama konuşmasın-
dan sonra pek çok konuda geceye katılan eğitim çalışanlarına 
bilgi aktarmıştır.

Nevşehir’de görev yapan eğitim çalışanlarını ilgilendiren 
her konuya ve yapılan çalışmalara değinen UĞUR, 25 Kasım 
da yapılacak iş bırakma eylemi hakkında da bilgi vererek des-
tek istemiştir.

KOZAKLI’DA İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI
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Gümüşhane’de valiyi ziyaret eden İsrail’in Ankara Büyükel-
çisi Gaby Levy’e Kamu-Sen’e bağlı Türk-Eğitim Sen Gümüş-
hane Şube Başkanı Şevki Aşkın tepki gösterdi. 

Gümüşhane Valisi Enver Salihoğlu’nu makamında ziyaret 
eden Levy, basına kapalı görüşmenin ardından Valilik şeref def-
terini imzaladı.

Levy, daha sonra Belediye Başkanı Mustafa Canlı’yı da zi-
yaret etti.

Canlı, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Gümüşhane hal-
kının çok misafirperver olduğunu ifade ederek, “Sizleri de bu-
rada görmekten memnun olduk. Tarih boyunca İsraillilerle Türk 
milleti hiçbir zaman savaş yapmamıştır” dedi.

Son zamanlarda meydana gelen olayların Türk milletini de 
zaman zaman rahatsız ettiğini ifade eden Canlı, şöyle devam 
etti:

“Bu tip görüşmeler, Orta Doğu’da olan olaylara olumlu yön-
den bir katkı sağlayacaktır. Türkiye, hep barışı seven ve bölge-
sinde oldukça güçlü olan bir ülkedir. Filistin’de yaşayan insan-
larımız var. Dolayısıyla buna önem verdiğimizi özellikle belirt-
mek istiyorum. İsrail devleti de Orta Doğu’da kendisine ait ol-
masını istediği hakları başka milletlerin de isteyebileceğini bil-
mesi gerekir. Bizim dostluğumuz yaklaşık 500 yıl öncesine da-
yanıyor. Türkiye’ye gelen Yahudilerin, Türkiye tarafından ka-
bul edildiği bir gerçektir. Bunun devam etmesini arzu ediyoruz. 
İnşallah karşılıklı güvene dayanarak, bir yapılanma söz konu-
su olursa biz bundan memnuniyet duyarız. Filistin halkına kar-
şı biraz daha hassas olunması gerekiyor. Çünkü bu, Türk toplu-
munu derinden yaralıyor. Bu konuda daha gayretli olmalısınız.”

Levy de sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ederek, “Hal-
kalarımız arasında iyi ilişkiler söz konusudur. Ben Cumhuriyet 
dönemi ve daha öncesinde, Osmanlı döneminde sevgiyle karşı-
lanan insanlardan biriyim. Ben Bergama doğumluyum. Hayatı-
mın çoğunu Türkiye’de geçirdim. Büyüdüğüm evde her zaman 
dualar ve sevgi vardı” dedi.

Canlı’nın, bölgede barış olması gerektiğine ilişkin sözlerine 
aynı şekilde katıldığını ifade eden Levy, şunları söyledi:

“Zaman zaman barış sürecinde sıkıntılar yaşayabiliyoruz. 
Ama şunu söylemeliyim ki, biz İsrail olarak hiçbir zaman barış 
arayışını bırakmayacağız ve hiçbir zaman buna ‘dur’ demeye-
ceğiz. Komşularımız arasında her zaman barış arayışında olaca-
ğız. Güneydeki komşularımızla barışı sağladık. Bunlardan biri 
Mısır. Ürdün ile barış sağladık. Barış halkasına diğer Arap ül-
keleri Suriye ve Lübnan’ı da katmak istiyoruz. Türkiye, her za-
man çok yapıcı bir rol oynamıştır barış için. Bütün tarafların bir 
araya gelmesi konusunda Türkiye’nin çabası büyüktür.”

Büyükelçi Levy, ziyarette hazır bulunan Belediye Mec-
lis üyesi Ömer Nasuhi Akıncı’nın, “Yakın zamanda Gazze’de 
bir soykırım yapıldı. Birleşmiş Milletler raportörü olan Muse-
vi asıllı Goldstone, soykırım olduğunu belgelemiştir. Bu konu-
da acaba İsrail özür dileyecek midir” şeklindeki sorusunu ise 
cevaplamadı.

BÜYÜKELÇİ LEVY’E TEPKİ
Ziyaretin ardından basın toplantısı için bir otele giden 

Levy’e, Kamu-Sen’e bağlı Türk-Eğitim Sen 1. Nolu Şube Baş-
kanı Şevki Aşkın tepki gösterdi.

Levy’ye, “Gümüşhane’ye ziyaretinizin amacı ne” diye bağı-
ran Aşkın, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle salondan çı-
karılmak istendi. Buna direnen Aşkın, güvenlik güçlerine tep-
ki göstererek, “Elçiyi değil, beni korumalısınız. Ben vatan hai-
ni miyim ki beni bu şekilde dışarı çıkartıyorsunuz? Benim ama-
cım sadece büyükelçinin Gümüşhane’ye ziyaretinin nedenini 
öğrenmekti” dedi.

Toplantı salonuna girmek isteyen Şevki Aşkın, güvenlik 
güçlerince otelden çıkartıldı.

Bu arada Büyükelçi Levy’nin basın toplantısı yapacağı ote-
lin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde atamadan 
sorumlu Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak görev yapan 
Mithat SEVİN ile ilgili olarak usulsüz atamalar gerçekleştirdi-
ği için görevi kötüye kullanmak suçundan yapmış olduğumuz 

suç duyurusu sonucunda Gaziantep Valiliğince soruşturma izni 
verilmemiştir. Bölge idare mahkemesine itiraz edilmiş ve iti-
raz sonucunda soruşturma izni verilerek yargılanmasının yolu 
açılmıştır. 

TÜRK EĞİTİM SEN GÜMÜŞHANE ŞUBE 
BAŞKANINDAN LEVY’E PROTESTO

GAZİANTEP MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR YARDIMCISINA 
YARGI YOLU AÇILDI

www.turkegitimsen.org.tr

EĞİTİM ÇALIŞANLARININ 
CESUR SESİ
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Kamu-Sen Amasya İl Temsilciliği, Habur Sınır 
Kapısı’ndan Türkiye’ye girerek teslim olan teröristlerin ser-
best bırakılması ile ilgili suç duyurusunda bulundu. 

Amasya Adliyesi önünde toplanan Kamu-Sen üyelerine 
MHP’liler ve bazı Amasya Üniversitesi öğrencileri de destek 
verirken, uygulamanın kabul edilemez olduğunu ifade eden 
Kamu-Sen İl Temsilcisi Kamil Terzi, “Toplumun, ülkesini ve 
milletini koruma, sahip çıkma, uğrunda canını verme isteği-
ni yok eden, devleti bekasına yönelik tedbirlere karşı savun-
masız bırakan, vatan ve millet düşmanlarını sevinçten çıldır-
tan uygulamalar ülke kamuoyunu derinden yaralayan sonuç-
lar doğurmasının yanında öyle bir hal almıştır ki, bu proje-
nin mimarı olup arka planını görmeyenleri dahi pişman ede-
cek sonuçlara sebep olmuştur” dedi. 

Serbest bırakılan teröristlerin tutuklanarak cezalandırıl-
mak üzere yeniden yargılanmalarının gerektiğini savunan 
Terzi, “Yaptığından pişmanlık dahi duymayacak pişkin terö-
ristler affedilemez. Zafer işareti yaparak elinde mektupla bö-
lücü başından devlete mesaj getirenler affedilemez. Çocuk 
katiline ‘sayın’ diyenler affedilemez. 

Türkiye’ye gelen terör örgütü üyelerini sorgulayarak ser-
best bırakan savcılar, hakimler, teröristlerin beyanlarını du-
ruşma tutanaklarına geçirmeyen görevliler, mahkemenin 
sağlıklı karar vermesini engelleyen bürokratlar ve mahke-
menin etrafından toplanan kalabalığı dağıtmayan görevli-

ler hakkında gerekli yasal işlemin yapılması talebiyle Ha-
kimler ve Sacılar Yüksek Kurulu’na başvuruyoruz ve Silopi 
Sulh Ceza Mahkemesi’nin teröristleri serbest bırakma kara-
rına itiraz ediyoruz” diye konuştu. 

Geniş güvenlik önlemi altında yapılan basın açıklamasın-
dan  sonra Terzi,Silopi Sulh Ceza Mahkemesine teröristle-
rin serbest bırakma kararına ilişkin 21 adet itiraz dilekçesi 
ve HSYK’ya gönderilmek üzere de 21 adet suç duyurusunu 
Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Aksu’ya teslim etti.Ellerin-
de Türk bayrakları olan grup daha sonra Adliye Sarayı önün-
den olaysızca dağıldı. 

AMASYA ŞUBESİNDEN 
SUÇ DUYURUSU

Aydın Şube Başkanlığı Kurtuluş Savaşı Şehitlikleri’ne bir 
gezi düzenledi. İlk ziyaret Milli Aydın Alayı’nın karargah bina-
sının yakınlarındaki Umurlu Çayyüzü Şehitliğine oldu.

Şehitlikte, Türk Eğitim Sen üyelerinden emekli öğretmen, 
bölgenin Kurtuluş Savaşı’ndaki durumu hakkında inceleme-
lerde bulunup eserler veren araştırmacı yazar Sabahattin BUR-
HAN,  bölgede yaşanan olayları anlatarak, burada kimlerin bu-
lunduğunu, savaş devam ederken 1921 yılında ilk defa bu şehit-
liğin yapıldığını, buradaki abidenin o zaman dikildiğini anlattı. 
İkinci durak olan Köşk Karatepe Şehitliği hakkında geniş bilgi-
ler verdi. O bilgilerin ışığı altında, yüksekliği 1000 metre olan 
Karatepe Şehitliğine ulaşıldı.

Burada da Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Ali ERDOĞAN 
açıklamalarda bulundu. Milli Mücadelede zaferle sonuçlanan 
ilk sivil direnişin gerçekleştiği yer olan Malgaç Köprüsü ve 
anıtı ziyaret edildi. Milli Aydın Alayı Komutanı Yörük Ali’nin 
Yenipazar’daki müze evi ziyaret edildi. Atça 24 Nisan Çomak-
lı Şehitliği oradaki katliamda yaralı olarak kurtulan üç kişinin 
haber vermesi ile tespit edilen toplu mezara dikilmiş abideden 
oluşan şehitlikte, oradaki olayı anlatan yazıtlar okunarak ruhla-
rına Fatihalar okundu.

AYDIN ŞUBESİNDEN ŞEHİTLİK ZİYARETİ
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Cumhuriyet tarihi boyunca Milli Eğitim Bakanlığı sorunlar-
la iç içe olmuş ve diğer devlet  kurumlarına göre çok daha sıkın-
tılı dönemler yaşamıştır. Fakat bu sıkıntılı dönemlerin belki de 
doruk noktasına çıktığı dönem AKP iktidarı dönemi olmuştur.

Özellikle bir önceki Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK 
döneminde eğitim sistemimize bir çok yeni problem eklenmiş, 
mevcut problemler de içinden çıkılamaz hale getirilmiştir.

Hüseyin ÇELİK döneminde sözleşmeli öğretmenlik diye bir 
uygulama başlatılarak hem öğretmenler odasındaki huzur bo-
zulmuş hem de bir sözleşmeli kölelik sistemi oluşturulmaya ça-
lışılmıştır. Aynı işi yapan eğitimcilerin “Başöğretmen, Uzman 
Öğretmen, Kadrolu Öğretmen, Sözleşmeli Öğretmen, Ücret-
li Öğretmen” gibi kategorize edilmeye çalışıldığı bu dönem-
etkili sendikal mücadelemiz sonucunda eğitimcilerin aleyhine 
olan pek çok düzenlemenin kaldırılması yada düzeltilmesine 
rağmen-hala devam etmektedir.

Sözleşmeli kölelik sistemi oluşturmaya yönelik bir girişim 
olan 4/B’li öğretmenlik uygulamalarında yaptığımız mücade-
le  sonunda bu öğretmenlerimizin sözleşmelerinin idare tarafın-
dan tek taraflı feshedilmesine imkan sağlayan hükümleri kaldır-
mış ve sözleşmeler daha güvenli hale getirilmiştir. Yine bu söz-
leşmeli arkadaşların hiçbir şekilde tayin isteyememeleri söz ko-
nusu idi. Yine yapılan mücadele sonucunda artık “Eş Durumu” 
nedeniyle tayin isteyebilme imkanlarına  kavuşmuşlardır. Bi-
zim tamamen karşı olduğumuz sözleşmeli öğretmenlik uygula-
ması tamamen kaldırılana ve bu arkadaşlara kadro verilene ka-
dar mücadelemiz bitmeyecektir.

 Diğer bir sıkıntılı uygulama da bizim baştan beri karşı oldu-

ğumuz “Kariyer Basamakla-
rında Yükselme Sınavı” uy-
gulamasıdır. Bu uygulama 
ile öğretmenler odası huzur-
suzluk odası haline gelmiş, 
öğretmenlerimizi alanında 
ölçmeyi bile beceremeyen 
genel bir sınavla kariyer 
basamakları oluşturulmuş-
tur. Öğretmenlerimize cüzi 
de olsa ek ekonomik imkan sağlayan bu uygulamada gördü-
ğümüz haksızlıklar sendikamız tarafından yargıya taşınmış, bu 
yargı mücadelemiz sonucunda; önlisans mezunlarına da sınava 
katılma hakkı verilmiştir. Yine bu mücadele sonucunda Kariyer 
Basamakları Sınav Yönetmeliğinin  hizmetiçi eğitim faaliyetle-
ri ile ilgili kısıtlayıcı hükümleri kaldırılmış, askerlik hizmetinin 
de hizmete dahil olması gibi kazanımlar elde edilmiştir. Ancak, 
Bakanlık çıkardığı yönetmeliğe sahip çıkmayarak mevcut deği-
şiklikler ışığında ne yeni bir sınav yapmakta ne de bu konuda 
bir takvim verip, açıklama yapmaktadır.

Sorunlar yumağı halindeki Milli Eğitimin bu sorunlarını çö-
zeceğini umduğumuz Sayın Nimet ÇUBUKÇU da kendisin-
den önceki Bakan’ın uygulamalarına sahip çıkmakta ve özel-
likle Hüseyin ÇELİK’in giderayak yaptığı yüzlerce 76. Mad-
de atamasını- yargının pek çok iptal kararına rağmen- iptal et-
memektedir.

 Yanlışta ısrar etmekte iyi niyet yoktur. Bu anlayışla değer-
lendirdiğimiz, kayırmacı ve art niyetli bu uygulamalara karşı 
mücadelemiz sürecektir.

SORUNLAR YUMAĞI; 
MEB ve MÜCADELEMİZ

M. Şahin YAŞARDOĞAN
Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri

Türk Eğitim Sen Edirne Şubesi’nin açtığı davada, Edir-
ne İdare Mahkemesi’nin 2009/507 E., 2009/1087 K. Sayılı ve 
22.10.2009 tarihli kararıyla 657 sayılı Yasa 4/C maddesi kapsa-
mında çalışan kamu personelinin sendika üyesi olabilecekleri-
ne ilişkin bir olumlu karar daha verilmiştir. Kararın gerekçesin-

de, 4688 sayılı Yasa uyarınca, bu yasanın kamu kurum ve kuru-
luşlarında işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlilerine uygu-
lanacağı, buna göre memur, sözleşmeli personel ve geçici per-
sonelin bu yasa kapsamında bulunduğu, bu sebeple, 4/C statü-
sünde çalışan Türk Eğitim Sen üyelerinin üyeliklerinin kabul 
edilmemesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı be-
lirtilerek, dava konusu işlem iptal edilmiştir.

4/C’li personel ile ilgili olarak sendikamızca açılan 2007/527 
Esas ve 2009/719 Karar nolu Ankara 9. İdare Mahkemesi ka-
rarla söz konusu personelin sendika üyesi olamayacağı ile il-
gili Milli Eğitim Bakanlığı’nın 11.06.2007 gün ve 1559/35153 
sayılı işlemini iptal etmiş ve 4/C’li personelin sendika üye-
si olabileceği yönünde karar vermişti. Bunun üzerine Valilik-
lere yazı gönderilmesi talebi ile ilgili olarak 19.10.2009 tarih 
ve GMT.470.00/1339 sayılı yazımızla Milli Eğitim Bakanlığı-
na başvurmuştuk. Türk Eğitim Sen olarak 4/C’li personelle il-
gili yürüttüğümüz mücadele devam edecektir.

4/C’LİLERİN KAZANILAN 
SENDİKA HAKLARINI TESLİM EDİN

4/C LİLERLE İLGİLİ BİR KAZANIM DAHA...
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Genel Başkan İsmail KONCUK’un 25 Kasım’da yapılan İş 
Bırakma eylemi öncesi dokuz ili kapsayan gezilerde çalışanlar-
la bir araya geldi. Gezi kapsamında Adana, Gaziantep, Kahra-
manmaraş, Hatay, Osmaniye, Aksaray, Niğde ve Mersin illerini 
ziyaret edildi. Genel Başkana gezilerinde Genel Mali Sekreter 
Seyit Ali Kaplan ile Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami 
Özdemir eşlik ettiler.

İl ziyaretlerinde kamu çalışanlarıyla bir araya gelen Genel 
Başkan Koncuk, kitlesel basın açıklamalarıyla da kamuoyunu 
iş bırakma eylemiyle ilgili olarak bilgilendirdi. Koncuk, iş yer-
lerinin de ziyaret edildiği programlarına fırsat buldukça da tele-
vizyon programlarına iştirak ederek gelişmeler hakkında değer-
lendirmelerde bulundu.

GENEL BAŞKAN İL GEZİLERİNDEYDİ
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Türk Eğitim-Sen’inde üyesi olduğu Türk Dayanışma Kon-
seyi bugün Ulus’taki eski TBMM binası önünde toplanarak 
AKP’nin uygulamaya koyduğu Demokratik Açılım çalışmala-
rını protesto etti. 

70 Sivil toplum kuruluşunun üyesi olduğu Türk Dayanışma 
Konseyi adına hazırlanan basın açıklaması, KATÜ Vakfı Baş-
kanı Kazım ÜTÜK tarafından okundu. Açıklamada açılım ça-
lışmaları altında üniter yapıya ve milli kimlik algısına zarar ve-
recek adımların atıldığına dikkat çekilerek, yirmibeş yıldır gü-
venliğimizi tehdit eden, binlerce güvenlik görevlimizi ve on 
binlerce vatandaşımızı katleden bölücü örgüt militanlarının da 
kayıtsız şartsız affedildiği vurgulandı. Türk Milleti’nin sabrının 
sınandığının ve yıllardır verilen mücadelenin zaafiyete uğratıl-
dığının ifade edildiği açıklama esnasında katılımcılar da slo-
ganlarla hükümeti protesto ettiler. 

Protestoya destek veren vatandaşlar, açılım görüşmelerinin 
10 Kasım’da TBMM gündemine getirilmek istenmesini, Ata-
türk ve O’nun temsil ettiği değerlerle bir hesaplaşma yapıldığı 
kanaatinde olduklarını ifade ettiler.

Açıklama sonrasında bir şehit annesinin duygulu konuşma-
sı uzun süre izleyenler tarafından minnet ve takdirle alkışlandı.

TÜRK DAYANIŞMA KONSEYİ’NDEN 
AÇILIM PROTESTOSU

Genel Başkanımız Sayın İsmail KONCUK 17.11.2009 tari-
hinde MEB Personel Genel Müdürü Sayın Necmettin YALÇIN 
ile görüşmüş, 2008 yılında Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, 
Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri 
seçme sınavını kazanan ancak hiçbir duyuru yapılmadığı için ata-
maları yapılmayan öğretmenlerin mağdur edildiğini, daha öncede 
bu konuda kazanılmış hakların devam etmesi konusunda Bakan-
lığa görüş bildirdiklerini ifade etmiş, Sayın Necmettin YALÇIN 
da 2008 de sınav kazananların haklarının devam etmesi için Dev-
let Personel Başkanlığından görüş istediklerini, gelen olumlu gö-
rüş doğrultusunda çalışma yaptıklarını ve 2008 de sınav kazanan-
ların haklarını koruyacaklarını belirtmiştir.  Milli Eğitim Bakanlı-
ğının bu konudaki çalışmalarının yakında olumlu şekilde sonuçla-
nacağına inanıyor, Personel Genel Müdürü Necmettin YALÇIN’a 
bu konudaki gayreti sebebiyle teşekkür ediyoruz.

2008’DE SINAV KAZANANLARLA İLGİLİ 
GENEL MÜDÜRLE GÖRÜŞTÜK

Bilindiği üzere, aylık ve ücretlerin hangi banka aracılığı ile 
ödeneceği, üç kişilik bir komisyon tarafından belirlenmektedir. 
Bu komisyon üyelerinden biri yetkili sendika üyesi olup, diğer 
iki üye ise kurum harcama yetkilisi ile yine kurumdan üst yö-
netici tarafından seçilecek bir üyeden oluşmaktadır. Başbakan-
lığa gönderdiğimiz yazıda,  Banka Promosyon Komisyonu’nda 

yer alan iki üyenin de kurum tarafından belirlenmesinin taraf-
sızlık ilkesine ters düştüğü gerekçesiyle, kurum harcama yetki-
lisi dışında kalan üçüncü üyenin kim tarafından, nasıl seçilece-
ği ve kim olacağı gibi hususlarda objektif kıstasların belirlen-
mesi için talepte bulunduk.

BANKA PROMOSYON KOMİSYONUNDA 
DÜZENLEME İSTEDİK
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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK, Ulusal 
Kanal’da 25 Kasım’da yapılacak iş bırakma eylemi ile ilgili 
önemli açıklamalarda bulundu.

Başbakan’ın iş bırakma eylemini “yasal değildir, neticesi-
ne katlanırlar” şeklindeki tehdidini eleştirerek, “sorumluluğu-
na katlanırız” dedi.

Sekiz yıldır masa başında sorunları halletme umuduyla 
oturduklarını belirten KONCUK, Başbakan’a “Siz 2004 yılın-
da toplu sözleşme ve grev hakkı vereceğinizi söylediniz. Bu-
nun üzerinden 5 yıl geçti. Bu söz yerine getirilmedi. Kamu ça-
lışanlarını niye tehdit ediyorsunuz?” dedi.

25 Kasım’dan sonra birçok şeyin değişeceğini ifade eden 
Genel Başkan KONCUK, mücadelelerinin 25 Kasım’dan son-
ra da süreceğini belirtti. İş bırakma eylemine katılmaktan kim-
senin korkmaması gerektiğini ifade eden KONCUK, “Gerek iç 
hukuk, gerekse uluslararası hukuk iş bırakma hakkına sahip ol-
duğumuzu söylüyor. Danıştay ve Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesi Kararları da bu noktadadır. Kimse iş bırakma eylemine 

katılanlara ceza veremez. Çünkü sendikal faaliyetlerin engel-
lenmesi Türk Ceza Kanunu’nun 118/1 ve 2 maddesi gereğince 
suç unsuru oluşturur” dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa AKKAŞ ile 
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami ÖZDEMİR, 
Ankara 5 No’lu Şube Beypazarı İlçe Temsilciliği’nin 
düzenlediği 24 Kasım Öğretmen Günü kutlamalarına 
katıldı.

Kutlamalarda Türk Eğitim-Sen Ankara 5 No’lu Şube 
Başkanı Sevgi YALAV, Beypazarı Belediye Başkanı 
Cengiz ÖZALP ve Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdü-
rü Ahmet TEMÜR de hazır bulundu. Öğretmenler Günü 
kutlamasına; Kazan, Nallıhan, Güdül, Ayaş ve Kızılca-
hamam şubeleri de katıldı.

TÜRK EĞİTİM-SEN BAŞBAKAN’IN 
TEHDİTLERİNE CEVAP VERDİ

ANKARA 5 NO’LU ŞUBE 
ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI YAPTI

Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin 2009/732 
E. Sayılı ve 10.11.2009 tarihli kararıyla, Tarsus 
Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu 
müdürlüğüne, 657 Sayılı Yasa’nın 76. maddesi 
dayanak yapılarak yapılan atama işleminin yü-
rütmesi durdurulmuştur. Bahsi geçen kararda, 
MEB Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetme-
liği uyarınca, boş bulunan eğitim kurumları yö-
neticiliklerine duyuru yapıldıktan sonra, Yönet-
melikte öngörülen genel şartları taşıyanların ka-

riyer ve liyakat ilkeleri dikkate alınarak atanma-
sı gerekirken, dava konusu işlemin duyuru ya-
pılmaksızın gerçekleştirildiği, devredilmiş yet-
kinin devredilmiş makamca kaldırılmadığı süre-
ce kullanılamayacağı yetkisiz makam durumun-
da olan Milli Eğitim Bakanlığı’nca idarenin tak-
dir yetkisi gerekçe gösterilerek tesis edilen iş-
lemde hukuka uyarlık bulunmadığı ibarelerine 
yer verilmiştir.

76. MADDE ATAMALARINA BİR YÜRÜTMEYİ 
DURDURMA KARARI DAHA.. (Mersin 78)
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Ataması Yapılmayan Öğretmenler Platformu, 24 
Kasım Öğretmenler Günü’nde Milli Eğitim Bakan-
lığı önünde eylem yaptı. Ataması yapılmayan öğret-
menlere Türk Eğitim-Sen destek verdi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KON-
CUK ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin 
hazır bulunduğu eylemde, öğretmen adayları Milli 
Eğitim Bakanlığı’na veryansın etti.

Eylemde bir konuşma yapan Türk Eğitim-Sen 
Genel Başkanı İsmail KONCUK, Milli Eğitim Ba-
kanı Nimet ÇUBUKÇU’nun odasından çıkarak, 
eğitim çalışanlarının sesine kulak vermesini istedi.

310 bin öğretmen adayının atama beklediği-
ni söyleyen KONCUK, atanamayan öğretmenlerin 
acılarını yüreklerinde hissettiklerini belirtti. Genel 
Başkan KONCUK, Türk Eğitim-Sen olarak öğret-
men adaylarının haklı mücadelesine her zaman des-
tek verdiklerini ifade ederek, “Bizler atanamayan 
öğretmenlerin yanındayız” dedi.

Başbakan Erdoğan Habertürk TV’de işsiz öğretmenlerin 
sözlerine ilkkez cevap verdi

Başbakan Erdoğan partisinin genişletilmiş il toplantısında 
öğretmen adaylarına daha önce hepinizi atayacağız yönünde bir 
söz vermediğini açıkladı.

Binlerce, on binlerce öğretmeni aldıklarını belirten Erdo-
ğan “Ama bakıyorsunuz bir televizyon kanalında çıkmış baş-
bakan 2002’de bize söz vermişti. Kime söz vermişsem bilmiyo-
rum. Onları okullara alacakmışız. En büyük kadroyu biz Milli 
Eğitim’e ayırıyoruz zaten ve şu anda yine dün müzakereleri ya-
pıldı 2009 bütçesine ait olarak 10.000 kadronun çıkarılması ko-
misyondan geçti ki 2010’a bu iş dahil edilmesin diye ve 10.000 
öğretmen şimdi yine Milli Eğitim’e alınacak. 2010’da çok daha 
fazlasıyla gerçi 25.000 rakamları telaffuz edildi ama en son ne-
reye bağladı arkadaşlarım bilemiyorum bunun çok daha üstün-
de olması gerekir.” dedi.

“Biz boş sınıf istemiyoruz” diyen Başbakan Erdoğan “Bü-
tün okullarımızda inşallah öğretmenlerimizle orada süreci de-
ğerlendirmeye devam edelim istiyoruz.” dedi. memurlar.net

İşte Başbakan Erdoğanın 2002’de Öğretmen adaylarına ver-
diği sözler

Bu sözleri okuyunca çok şaşıracasınız
Şu sisteme bakın hele, ülkede 72 bin öğretmen açığı var, sen 

sınavla öğretmen seçiyorsun (KPSS). Hangi akla hizmet edi-
yorsunuz? Bırak da öğretmenlerimiz okul seçsin, göreve başla-
sın, önüne niye engel koyuyorsun? Ama inşallah biz hükümeti-
mizi kurduğumuzda bütün öğretmenlerimizi göreve başlataca-
ğız ve öncelikli olarak eğitim sorununu çözeceğiz...”

Gaziantep”teki mitingde de şöyle konuşmuştunuz:
“Yahu bir sürü bölüm öğretmenimiz boşta geziyor. Resim 

öğretmeni matematiğe, müzik öğretmeni beden dersine giriyor. 

Niye? Öğretmen ihtiyacı var. Ama bakın ki işe bunlar bir de 
sınavla öğretmen alıyor (Ecevit”e yükleniyor). O zaman niye 
okutuyorsun bu öğrencileri, yazık değil mi? Öğretmen almıyo-
rum de, bu evlatlarım okumasın boşuna. Ama biz iktidar olun-
ca inşallah boşta öğretmen adayı olmayacak...”

Sayın Başbakanım, aynı yıl İstanbul”da da şunları söyledi-
niz:

“Birçok gencimiz, özellikle öğretmen adaylarımız işsiz kal-
dı. Ülkede eğitim çökmüş, köy okulları kapanmış merkezdeki 
okullar bile öğretmen diye can çekişiyorken, sen sınavla öğret-
men seçmeye kalkıyorsun, bıraksana genç öğretmenlerimiz git-
sin çalışsın. O kadar sene beklet, sonra al. O adamda artık he-
ves kalır mı, öğretmenlik yapabilir mi? Ama inşallah biz ikti-
dar olunca öğretmenler okulun bittiği gün hazırlıklarını yapa-
cak ve ertesi gün görev aşkıyla okuluna gidecek. Hiç merak et-
meyin...”

KAYNAK:MEMURUZ.NET

ÖĞRETMEN ADAYLARINA 
TÜRK EĞİTİM-SEN DESTEĞİ

BAŞBAKAN VERDİĞİ SÖZÜ UNUTTU
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Sabah Gazetesi yazarı Yavuz DONAT, sendikamızın yap-
tığı Öğretmenler Günü anketini köşe yazısında değerlendir-
di. İşte Genel Başkanımız İsmail KONCUK ile görüşen usta 
gazeteci Yavuz DONAT’ın köşe yazısı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafın-
dan 02.10.2009 tarihinde Merkez-Taşra teşkilatlarında boş bu-
lunan memur kadrolarına görevde yükselme duyurusu yapıl-
mıştı. Bu duyuruyu 05.10.2009 tarihinde sitemizde yayınlaya-
rak haberini yapmıştık. 

Görevde yükselme başvurularının 01-12 Şubat 2010 tarihin-
de yapılacak olmasından dolayı çok sayıda üyelerimizden belir-
lenen tarihte başvuru yapamayarak mağdur olacakları telefon-
larını aldık. Üyelerimiz, mağduriyet yaşamamaları için görev-
de yükselme sınavı başvuru tarihlerinin Açık Öğretim Lisesi sı-
navlarının açıklanacağı 19 Şubat 2010 tarihinden hemen sonra-
ya uzatılmasını istemektedirler.

 Türk Eğitim-Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na sunduğu-
muz 16.10.2009 tarihli dilekçeyle, bu mağduriyetin giderilmesi 
için başvuru tarihinin Açık Öğretim Lisesi sınavlarının açıkla-
nacağı 19 Şubat 2010 tarihinden hemen sonraya uzatılması yö-
nünde talepte bulunulmuştuk.

 Milli Eğitim Bakanlığının bugün itibari ile sitesinde yayın-
lamak suretiyle yapmış olduğu duyuru ile Merkez-Taşra teşki-
latlarında boş bulunan memur kadrolarına görevde yükselme sı-
navı başvuru süresinin 01.02.2010–01.03.2010 tarihine kadar 
uzatıldığı belirtilmiştir.

YAVUZ DONAT ANKETİMİZİ 
DEĞERLENDİRDİ

GİRİŞİMLERİMİZ 
NETİCESİNDE: GÖREVDE 

YÜKSELME SINAVI BAŞVURU 
SÜRESİ UZATILDI!

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK, Genel 
sekreter Musa AKKAŞ, Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sek-
reteri Mehmet Yaşar ŞAHİNDOĞAN ile Genel Basın ve Dış 
İlişkiler Sekreteri Sami ÖZDEMİR Kırıkkale şubesinin yeni yö-
netimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

Kırıkkale Şube Başkanı Abdullah Yücel KARABACAK ve 
şube yönetim kurulu üyelerine görevinde başarılar dileyen Ge-
nel Başkan İsmail KONCUK, üyelerimizle de sohbet etti.

GENEL BAŞKAN KIRIKKALE 
ŞUBESİNİ ZİYARET ETTİ
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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK, Ge-
nel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Mehmet Yaşar 
ŞAHİNDOĞAN ile Genel Basın ve Dış İlişkiler Sekreteri 
Sami ÖZDEMİR, Sakarya Şubesinin 24 Kasım Öğretmen-
ler Günü için düzenlediği kutlamaya katıldı.

Genel Başkan İsmail KONCUK yaptığı konuşmada eği-
tim çalışanlarının sorunlarını dile getirerek, 25 Kasım’daki 
eyleme katkı noktasında bütün kesimlerin desteğini istedi. 
Bu eylemin sadece kamu çalışanlarının eylemi olarak dü-
şünülmemesi gerektiğini ifade eden KONCUK, “sesimizi 
25 Kasım’da hükümete duyuracağız” dedi.

SAKARYA’DA ÖĞRETMENLER GÜNÜ 
KUTLAMASI YAPILDI

25 Kasım’da yapılan “Uyarı Eylemi” öncesinde Türkiye 
Kamu-Sen vatandaşlarımızı bilgilendirmek için sokağa çık-
tı. Türk Tarım Orman Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci’nin 
açıklama yaptığı eylemde tüm konfederasyon çalışanları eyle-
me ilişkin bilgi vermek için Kızılay’da bildiri dağıttı.

Kızılay’da gerçekleştirilen eylemde, Demirci aşağıdaki 
açıklamayı yaptı;

“Değerli Vatandaşlarımız,
Biz, Kamu Çalışanları olarak vatandaşlarımızın doğduğu 

andan ölümüne dek, hayatının her anında ve her alanında hiz-
met üretiyoruz.Ancak kamudaki her olumsuzluğun sebebi ola-
rak da bizler gösteriliyor, günah keçisi ilan ediliyoruz.İş bilmez 
iktidarların başarısızlıkları, kötü niyetli yöneticilerin becerik-
sizlikleri yıllarca sırtımıza yüklendi.

Hastadan bulaşan virüs nedeniyle can veren doktor; kilo-
metrelerce ötedeki köye ders vermeye giderken soğuktan do-
nan öğretmen; haciz ihbarnamesini borçluya tebliğ ettiği için 
katledilen postacı; yangın söndürürken hayatını kaybeden itfa-
iyeci, ormancı; asayişi sağlarken şehit edilen polis, zabıta; ray-
lara döşenen bombanın patlamasıyla şehit düşen makinist de 
biziz.Siyasi irade tarafından her fırsatta “hizmet üretmemekle, 
yan gelip yatmakla” suçlanan da biziz.Ekonomi büyürken “Ne 
katkınız var ki!” diyerek bizleri görmezden gelenler, ekonomik 
krizin faturasını sırtımıza yüklemektedirler.Yıllarca derdimizi 
anlatmaya, makul taleplerimizi hükümete iletmeye çalıştık ama 
bizlere hep kulak tıkadılar.

Söz verdiler; sözlerinde durmadılar. İmza attılar; gereğini 
yapmadılar. 

Horlandık; itibarımız zedelendi ama hizmet üretmeye hep 
devam ettik.

Yalnızca memurlarımız değil işçi, çiftçi, esnaf, emekli, dul 
ve yetimlerimiz de aynı muameleye maruz kaldı.İşsiz sayısı 8 
milyona çıktı. Evlatlarımız yarına güvenle bakamaz oldu. Bir-
çok esnaf kepenk kapatmak zorunda kaldı. Ocaklarımızı tüttür-
mek gün geçtikçe daha da çetin hale gelmektedir.Bizler 72 mil-
yon vatandaşımızdan ayrı olmaksızın, aynı geminin yolcuları-
yız. Son çare olarak, 25 Kasım 2009 Çarşamba günü hizmet 

üretmeyerek, toplum hayatında ne denli önemli görevler yü-
rüttüğümüzü iktidara göstermeye karar verdik.Eylemimiz asla 
devletimize ve bizlerden hizmet alan vatandaşlarımıza karşı de-
ğildir.Aksine eylemimiz, toplumun tüm dar ve sabit gelirli ke-
simlerini sesi olmak içindir.

Yıllardır Türk memurunu yok sayan, Emekli, esnaf çiftçi ve 
Dar ve sabit gelirli tüm toplum kesimlerini hor gören, sorunla-
rımıza çare üretmeyen, önümüzü tıkayan ve bizlere başka çıkar 
yol bırakmayanlara karşı demokratik hakkımızı kullanıyoruz.

Eylemimiz memuruyla, işçisiyle, esnafıyla, çiftçisiyle, 
emekli, dul ve yetimiyle tüm vatandaşlarımızın sesini iktida-
ra duyurmak içindir.

Eylemimiz, sizlere daha iyi hizmet sunabileceğimiz bir ça-
lışma ortamının sağlanması içindir.

Sesimizi duymayan, sorunlarımızı görmezden gelen, verdi-
ği sözde durmayan, attığı imzaya sahip çıkmayan ve bizlere her 
defasında sokağı işaret eden iktidara, üretimden gelen gücümü-
zü kullanarak cevap vermek istiyoruz.

YILLARDIR SİZİN İÇİN GÖREVDEYDİK, 
ŞİMDİ SİZİN İÇİN GREVDEYİZ!.
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TAKSİM DAVUL SESLERİ İLE İNLEDİ
Hükümete sesimizi duyurmak için tüm yolları denedik ama 

ne sesimizi duyan oldu, ne de derdimize deva bulundu. 25 
Kasın iş bırakma eylemi öncesinde Türkiye Kamu-Sen güm-
bür gümbür geldiğini İstanbul’da gerçekleştirilen davullu ey-
lemde gösterdi. 20 davul eşliğinde yürüyen binlerce üyemiz 
Beyoğlu’dan ses verdi. Binlerce kişi Taksim’de VURSUN DA-
VULLAR DUYSUN SAĞIRLAR diyerek yeri göğü inletti.

Eyleme Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Bircan AKYIL-
DIZ, Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK, Türk 
Sağlık Sen Genel Başkanı Önder KAHVECİ, Türk Diyanet Va-
kıf Sen Genel Başkanı Hazım Zeki SERGİ, Türk Haber Sen 
Genel Başkanı İsmail KARADAVUT, Türk Ulaşım Sen Ge-
nel Başkanı Nazmi GÜZEL, Türk Eğitim Sen Merkez Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Sami ÖZDEMİR ve  Mehmet Yaşar ŞA-
HİNDOĞAN ile beraber bir çok genel merkez yöneticisi ile, 
Sakarya, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve İstan-
bul Şube Başkan, yönetici ve binlerce üyemiz de katılarak des-
tek verdiler.

Türkiye Kamu-Sen üyeleri, 25 Kasımda ülke genelinde ger-
çekleştirilecek uyarı eylemine çağrı amacıyla Beyoğlu’nda yü-
rüyüş yaptı. Taksim Meydanı’nda toplanan sendikalılar, davul-
lar eşiliğinde sloganlar atarak, Galatasaray Meydanı’na kadar 
yürüdü.

Grup adına bir basın açıklaması yapan Türkiye Kamu-Sen 
Genel Başkanı Bircan Akyıldız, 2008 yılında yapılan toplu gö-
rüşmelerin sonunda atılan imzalara sadık kalınmadığını iddia 
ederek, demokratik, ekonomik, sosyal ve siyasal haklarını elde 
etmek için yola çıktıklarını söyledi. Genel Başkan Bircan Ak-
yıldız konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizler şerefli bir iş olan kamu görevini yürütüyoruz.İnsan 
ve devlet hayatının her alanında, her aşamasında varız. Ülkenin 
en eğitimli kesimi arasında yer alıyor; ekonomik ve sosyal ha-
yatın orta direğini teşkil ediyoruz.Bizler kamu görevlisi, bizler 
memuruz.Örgütlü olmadığımız yıllarda ekonomik, sosyal ve si-
yasal erozyona uğratıldık; onurumuz zedelendi; gururumuz in-
cindi.İş bilmez iktidarların başarısızlıkları, kötü niyetli yöneti-
cilerin beceriksizlikleri yıllarca sırtımıza yüklendi.Sonuçta an-
laşıldı ki; siyasal iktidarın kamuya ve kamu görevlisine bakışı 
menfi.Siyasal iktidarların verdiği sözleri tutmamak, attığı im-
zaların arkasında durmamak gibi huyları var.Kazanılmış hak-
ları geriletmek, yeni haklar vermemek niyetindeler.Seçim mey-
danlarındaki vaatleri unutma ve unutturma eğilimleri var.Biz-
leri eylemlilik sürecine götüren neden de işte budur.Yasa, Ana-
yasa ve uluslar arası sözleşmelerin gerekleri yerine getirilmedi; 
Sayın Başbakan’ın 2004 yılında “ size grev ve toplu sözleşme 
hakkı vereceğiz daha ne istiyorsunuz?” sözü tutulmadı.AB’ye 
uyum adı altında 8 uyum paketi çıkarıldı ancak çalışma haya-
tına yönelik hiçbir düzenleme yapılmadı. Toplu pazarlık masa-
sında taleplerimizi dikkate almayan Hükümet, Uzlaştırma Ku-
rulu kararlarını da kabul etmeme inadını sürdürdü.2008 yılında 
yapılan Toplu görüşmeler sonunda kesin anlaşılan 23 maddenin 
13’ü ve üzerinde çalışma yapılması kararlaştırılan 19 madde ile 
ilgili gerekli işlemler yapılmayarak, atılan imzalara sadık kalın-
madı.İşsiz sayısı 8 milyona çıkmış, evlatlarımız yarına güvenle 
bakamaz olmuş, bir çok esnaf kepenk kapatmakta, ocaklarımı-

zı tüttürmek günden güne zorlaşıyor.Kanunen memurlarca gör-
dürülmesi gereken devletin asli ve sürekli görevleri taşeronla-
ra, vekillere devredildi.Yaşanan ekonomik krizin faturası yine 
dar ve sabit gelirlilere çıkartıldı.4-B, 4-C kapsamında istihdam 
artırılarak, bu çalışanlar bir çok haktan mahrum bırakıldı.Esnaf 
kan ağlıyor, kepenk kapatıyor, işsizler ordusu çığ gibi katlanı-
yor, borçlar birkaç misli katlandı, kişi başına düşen borç tutarı 
9 bin doların üzerine çıktı.Ülke kaynakları ve öncelikleri güç-
lü, hatırlı ve yandaş çevrelere dağıtıldı.Söz verdiler; sözlerinde 
durmadılar. İmza attılar; gereğini yapmadılar. Türk memurunun 
iyi niyetini istismar edenlerin bilmesi gereken şey, memurun 
sabrının sonsuz olmadığıdır.Şimdi artık haklı davamız için yola 
çıktık; demokratik, ekonomik, sosyal ve siyasal haklarımızı is-
tiyoruz. Daha fazla tahammülümüz yok; bıçak kemiğe dayandı.

Memurumuzun gelecekle ilgili endişeli bekleyişine, her tür-
lü belirsizlik ve umutsuzluğuna son vermek için başlattığımız 
mücadelede ellerimizi, gönüllerimizi, saflarımız ve seslerimizi 
birleştirmeliyiz.Sendikalı olan olmayan, tüm kamu görevlileri-
ni ve diğer sosyal kesimleri bu onur ve haysiyet mücadelemize 
davet ediyoruz.Hükümetin; Üzerine düşen sorumluluğu yerine 
getirmesi için, Tek taraflı uygulamalardan vazgeçerek, memur-
larımızın sesine kulak vermesi için, Büyümeden pay vermediği 
kamu çalışanına %2,5 maaş artışını reva görerek ekonomik kri-
zin faturasını memurlara ödetmekten vazgeçmesi için,Verdiği 
sözleri yerine getirmesi, attığı imzaya sahip çıkması için…

Memurlarımızın;Ekonomik, sosyal, siyasal ve demokratik 
hakları için,Farklı statülerde istihdam edilerek haklarının geri-
letilmesine “dur” demek için,Onuru, haysiyeti, kariyeri ve kay-
bettiklerini geri almak için,Hak için, adalet için, daha güzel ya-
rınlar için 25 Kasım’da iş bırakacağız.Eylemimiz memuruyla, 
işçisiyle, esnafıyla, çiftçisiyle, emekli, dul ve yetimiyle tüm va-
tandaşlarımızın sesini iktidara duyurmak içindir. Yaşanacakla-
rın sorumlusu memurlar değil iktidardır.Bu nedenle vatandaşla-
rımızdan şimdiden özür diliyor, bizlere destek vermelerini bek-
liyoruz.”
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BAKAN NİMET ÇUBUKÇU; VERDİĞİ SÖZÜN 
ARKASINDA DURMALIDIR, AKSİ TAKDİRDE EĞİTİM 
ÇALIŞANLARI NEZDİNDE İTİBAR KAYBEDECEKTİR 

Türk Eğitim-Sen olarak Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubuk-
çu ile görüşmemizde, Çubukçu, bundan sonra artık sözleşmeli 
öğretmen alınmayacağını, mevcut sözleşmeli öğretmenlerin ta-
mamının kadroya geçirileceğini söylemişti. Daha sonra Bakan 
Çubukçu, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınmasına ilişkin 
düzenlemeyi Kasım ayına kadar yetiştirmeyi planladıklarını 
açıklamıştı. Ayrıca Çubukçu, Kasım ayında öğretmen ataması 
yapılacağını da kamuoyuyla paylaşmıştı. Ancak Kasım ayı gel-
mesine rağmen Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen ata-
malarıyla ilgili hiçbir hareket yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı 
önceki gün sadece Kasım ayında yapılması planlanan öğretmen 
atamalarına atıfta bulunarak, Maliye Bakanlığı ve Devlet Per-
sonel Başkanlığı ile bu konuda gerekli çalışmaların sürdürül-
düğünü söylemekle yetinmiştir. Bakanlığın açıklamasında söz-
leşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilip, geçirilmemesiyle ilgi-
li herhangi bir bilgi de verilmemiştir. 

 Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun eğitim camia-
sına vermiş olduğu bir söz bulunmaktadır. Bakan, sözleşme-
li öğretmenlerin kadroya alınacağını, sözleşmeli öğretmen alı-

mı yapılmayacağını ve Kasım ayında öğretmen ataması yapıla-
cağını bildirmiştir. Bu nedenle gerek öğretmen adayları, ge-
rekse sözleşmeli öğretmenler büyük bir umutla Kasım ayı-
nı beklemiştir. Ancak Bakanlığın tutumu, sözleşmeli öğret-
menler ve öğretmen adaylarına verilen sözün unutulduğu 
anlamına gelmektedir.

 Hiç kimsenin-bu kişi Bakan dahi olsa- insanların umut-
larıyla, geleceği ile oynamaya hakkı yoktur. Bu neden-
le öğretmen adayları ve sözleşmeli öğretmenler Bakan 
Çubukçu’nun bizzat kendisinden öğretmen atamalarıyla il-
gili müjde beklemektedir.

 Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi Bakanlık 
bütçesine herhangi bir ek külfet getirmeyecektir. Dolayısıy-
la Bakanlığın bu uygulamadan kaçınmasını gerektirecek bir du-
rum yoktur. Zira kadrolu öğretmenlik dışındaki öğretmen istih-
damının modern kölelik olduğu herkes tarafından bilinmekte-
dir.  Bu uygulamaya seyirci kalmak, her şeyden önce insan hak-
kı ihlalidir ve hukuka aykırıdır. Öte yandan Türkiye’de öğret-
men açığı varken, 220 bin öğretmen adayı atama bekler-
ken, şayet Kasım ayında öğretmen ataması yapılmazsa, öğ-
retmen adayları büyük hayal kırıklığına uğrayacaktır.

  Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığın Kasım ayında öğret-
men ataması yapmasını, sözleşmeli öğretmenleri kadroya ge-
çirmesini ve bundan sonra sözleşmeli alımı yapmamasını isti-
yoruz. Şayet bunun aksi yönünde karar alınırsa, Bakan Çu-
bukçu, ciddi bir itibar kaybına uğrayacak, öğretmenlerin 
gözünde güvenilmeyen Bakan haline gelecektir.

 Eğitimin ve eğitim çalışanlarının yığınla sorunu bulunmak-
tadır. Bu noktada öğretmen atamalarıyla ile ilgili sorunun çö-
zülmesi hem eğitime, hem de eğitim çalışanlarına nefes aldı-
racaktır. Bakanlığın ve Bakan Çubukçu’nun öğretmen alı-
mına ciddiyetle yaklaşması ve öğretmen adayları ile sözleş-
meli öğretmenleri oyalayacak yaklaşımlarda bulunmaması 
gerekmektedir. Devlet ciddiyeti bunu gerektirir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ANADOLU KADROSUNA GEÇEN YÖNETİCİLERİN 
DURUMUNA İLİŞKİN MEB’E YAZI YAZDIK

Sendikamıza, Milli Eğitim Bakanlı-
ğı tarafından, düz lise ya da ilköğretim 
okulunda yöneticilik yapanların Anadolu 
kadrosuna geçmeleri halinde, yöneticilik 
görevinden kendi istekleriyle ayrılmış 
kabul edileceklerine dair ilgililere gö-
rüş bildirildiği yönünde duyumlar ulaş-
mıştır. Anadolu kadrosuna geçmek iste-
yen bir yöneticinin, tıpkı alan değişikli-
ği yapan birisi gibi hak kazanmak için 
idarecilik görevinden ayrıldığı düşünül-

düğünde, bu kişilerin kendi isteğiyle yö-
neticilik görevinden ayrılmış sayılması-
nın, hakkaniyete ve kazanılmış hakların 
korunması ilkesine uygun olmadığı açık-
tır. Milli Eğitim Bakanlığı’na yazdığımız 
yazıyla, bu husustaki gerekli düzenleme-
lerin belirttiğimiz noktalar dikkate alına-
rak yapılması ve konuya ilişkin tarafımı-
za bilgi verilmesi hususunda talepte bu-
lunduk. 
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BİRLEŞİK KAMU-İŞ, YENİ GENEL MERKEZ 
YÖNETİM KURULUMUZU TEBRİK ETTİ

TEKNİKERLER BİRLİĞİ 
GENEL BAŞKANIMIZI ZİYARET ETTİ

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, yeni seçilen yö-
netim kurulumuzu tebrik etmek amacıyla sendikamı-
zı ziyaret etti. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsma-
il KONCUK ve Genel Merkez Yönetim Kurul Üyeleri 
ile görüşen Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Hasan KÜ-
TÜK, Eğitim-İş Genel Mali Saymanı Engin ÇOĞAL ve 
Eğitim-İş Genel Örgütlenme Sekreteri Mustafa KARA-
ÇİZMELİ 25 Kasım’da gerçekleştireceğimiz iş bırakma 
eylemine duyarsız kalmayacaklarını ve destek verecek-
lerini belirtti. 

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK 
da, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na 25 Kasım tari-
hinde yapılacak iş bırakma eylemine desteklerinden do-
layı teşekkür etti.

 KONCUK; eğitimin sorunlarının tüm toplumun so-
runu olduğunu belirterek, bu sorunların elbirliğiyle çö-
zülmesi gerektiğini ifade etti. 25 Kasım tarihinde çalı-
şanların gücünü, hükümete göstereceğini belirten KON-
CUK, 25 Kasım’ın tarihi bir gün olacağının altını çizdi.

Teknikerler Birliği Genel Başkanı Ertan KILIÇ 
ile Genel Başkan Yardımcısı Enver AYDOĞDU, Ge-
nel Başkanımız İsmail KONCUK’u makamında ziya-
ret etti. 

Türkiye’de 1 milyon 300 bin tekniker olduğunu söy-
leyen Ertan KILIÇ, Genel Başkan İsmail KONCUK’a 
teknikerlerin sorunları ile ilgili bilgi verdi. 3795 sayı-
lı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Ve-
rilmesi Hakkında Kanunun, Milli Eğitim Bakanlığı’na 
yüklediği sorumluluğun, Bakanlık tarafından yerine 
getirilmediğini ve kendileri ile ilgili yönetmeliğin bir 
türlü çıkarılamadığını anlatan KILIÇ, “1 milyon 300 
bin tekniker, 1 milyon 100 bin teknisyen ve 100 bin 
teknik öğretmenle birlikte 2 milyon 500 bin insan çöp 
tenekesine atılmış durumdadır. Bunun hesabı verilme-
li” dedi.

Genel Başkan İsmail KONCUK da, teknikerlerin sorunları-
nın çözümü konusunda destek olacaklarını belirtti.  

ÖĞRETMENLERİMİZ ÇOCUKLARINDAN 
AYRI KALMASIN!

2009 yılında öğretmenlerimize farklı bir şehirde bir orta öğretim kurumu-
na yerleşen çocuğunun yanına atanabilme hakkı verilmişti. Bu durum aileler 
açısından son derece olumlu karşılanmış ancak geçmiş yıllarda aynı durum-
da olan öğretmenlerimize de aynı hakkın tanınmaması geçmiş yıllarda çocuk-
larından ayrı kalmak zorunda kalan öğretmenlerimizi üzmüştür. Çocukların-
dan geçmiş yıllarda ayrı kalan öğretmenlerimize de aynı hakkın verilmesi adı-
na Bakanlığa bir yazı ile başvurduk.
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GDO’LU GIDALARLA İLGİLİ 
YÖNETMELİĞİNİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI

Türk Eğitim-Sen Genel Merkez Yöneticileri ve 
Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikalar GDO’lu gıda-
larla ilgili yönetmeliğinin iptali için Danıştay önünde 
bir araya geldiler.  

Danıştay önünde GDO gıdalarla ilgili bir eylem dü-
zenleyen sendika üyeleri sağlımız yargıya emanet slo-
ganları attı ve söz konusu yönetmeliğin iptali için Da-
nıştaya dava dilekçesi verildi. 

Eylemde bir basın açıklaması yapan Türk Sağlık-
Sen Genel Başkanı Önder Kahveci yönetmeliğinin 
bir milletin 100 yıl sonraki nesillerini bile etkilediğini 
söyleyerek “Bugün burada insan sağlığını hiçe sayan, 
bir milletin 100 yıl sonraki nesillerine bile zarar vere-
cek olan bir yönetmeliğin iptali için dava açmak üze-
re bulunuyoruz. Tüm dünyada Frekeştayn gıda olarak 
adlandırılan GDO’lu gıdalar, domatese soğuğa daya-
nıklı olması için balık geni yerleştirilmesi gibi tuhaf-
lıkları içinde barındıran ürünlerdir. Ürünün sağlamlı-
ğının ve büyüklüğünün insan sağlığına tercih edildi-
ği bu gıdalar insanlarda antibiyotiklere karşı dayanıklı-
lık oluşmasına neden olmakta, alerji gibi rahatsızlıklara yol aç-
maktadır.” dedi.

Ortada böyle bir durum varken Tarım Bakanlığı bu yönet-
melikle milletin sağlığını tehlikeye attığını kaydeden Kahveci “ 
Yönetmelikte GDO’lu gıdayı üreten ve dağıtımını yapan şirket-
lerin bu ürünlerde sağlığı etkileyecek bir durum olursa gerekli 
tedbirleri almak zorunda olduğu, tüketiciyi bilgilendireceği ve 
ürünü piyasadan çekeceği ifade edilmiştir. Yani her şey ürünü 
satan, bundan ticari kazanç elde eden şirketin insafına kalmış-
tır. Dünyada en az rastlanacak durumdan birisi de bir şey sata-
nın benim ürünüm kötü, sağlıksız demesidir. Bunun içindir ki 
yıllarca Sağlık Bakanlığı gıda denetimi yapmış, sonrada bu yet-
ki Tarım Bakanlığı’na devredilmiştir. Yani hiçbir zaman şirket-
lerin insafına bırakılmamıştır. Ama bu yönetmelik GDO’lu gı-
dalarda buna imkan vermiştir.” şeklinde konuştu. 

Yönetmelikte GDO’lu ürünlerin bebeklere yasak ama bebe-
ğin annesinin kullanılmasında bir sakınca görülmediğini ifade 
eden Kahveci ürün ambalajlarında da GDO’suz üründür diye 
yazılmasının yasaklandığını hatırlattı. İnsanların en doğal hak-

larından biri olan ne yediğini bilmek hakkı ellerinden alındığı-
nı kaydetti. 

Yönetmeliğin iptal edilmesini isteyen Kahveci “Türk Sağlık-
Sen olarak sağlığımız tehdit eden bu yönetmeliğin derhal iptal 
edilmesini Tarım Bakanlığı’ndan talep ediyoruz. Bu konudaki 
hukuki girişimimizi de bugün başlatarak Danıştay’a bu yönet-
meliğin iptali için dava açıyoruz. Bu konu önemlidir ve acele 
edilmesi gerekir. Milletin sağlığı ile oynanmasına asla izin ver-
meyeceğiz.” dedi 

Önder Kahveci daha sonra sendika avukatları ile birlikte 
Danıştay’a söz konusu yönetmeliğin iptali ile ilgili dava dilek-
çesini sundu. 

Dilekçe tesliminden sonra bir açıklama yapan Genel Başkan 
Önder Kahveci Türkiye’de insanların sağlıkları ile oynandığı-
nı belirterek “ Bir yandan GDO’lu ürünlerle insan sağlığı tehli-
keye atılıyor. Öte yandan Domuz gribi aşısı gibi çok önemli bir 
konuda hükümette Sağlık Bakanı farklı, Başbakan farklı söylü-
yor. İnsanlar karasızlığa sevk ediliyor. Türkiye’nin sağlığın hali 
budur” dedi.
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Türkiye Kamu Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vak-
fı, 24-25 Ekim 2009 tarihleri arasında yapılan Genel kurul’da 
yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyelerimizi tebrik etmek ve 25 
Kasım tarihinde gerçekleştireceğimiz iş bırakma eylemine des-
tek vermek amacıyla sendikamızı ziyaret etti.  

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK ve Ge-
nel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile biraraya gelen TÜR-
KAV Genel Başkanı Şemsettin YELMEN, Genel Başkan Vekili 
Doğan TÜRK, Genel Sekreter Mehmet TOPALGÖKÇELİ, Ge-
nel Başkan Yardımcısı Hulusi AÇIKBAŞ ve Genel Başkan Yar-
dımcısı Ebubekir KORKMAZ kamu çalışanlarının sorunları ile 
ilgili görüş alışverişinde bulundular.

 Kamu çalışanlarının örgütlü olmasının önemine değinilen 
görüşmede Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK, 
25 Kasım tarihinde yapılacak iş bırakma eyleminin hüküme-
te uyarı niteliğinde olacağını söyledi. Ülkemizin birlik ve bera-
berliğe ihtiyacı olduğunu belirten KONCUK,  Anayasa’nın te-
mel ilkeleri doğrultusunda buluşmanın önemine değindi. 

 TÜRKAV Başkanı Şemsettin YELMEN de, açılım adı al-
tında ülkemizin temellerine dinamit konulduğunu ve insanları-
mızın ayrıştırıldığını söyledi. 

TÜRKAV’DAN SENDİKAMIZA ZİYARET  

GİRİŞİMLERİMİZ SONUÇ VERDİ: 
KAZANILMIŞ HAKLAR KORUNACAK!

Bilindiği gibi 19.09.2009 tarih ve 27354 Sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Fen Li-
seleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile her 
türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair 
Yönetmelikte 2008 yılında sınava girenlerin durumu ile ilgili olarak 
Milli Eğitim Bakanlığı’na resmi bir yazı ile başvurmuş ve hem tered-
dütlerin giderilmesini, hem de bu adayların kazanılmış haklarının de-
vam ettirilmesi gerektiğini bildirmiştik. 

Girişimlerimiz üzerine Milli Eğitim Bakanlığı ilgili Yönetmelikte 
değişikliğe gidiyor.

M.E.B. Sendikamıza yazı yazarak yönetmelik taslağını gönderdi.

Konu İle İlgili Önceki Haberimiz ve M.E.B. Yönetmelik Taslağı 
için www.turkegitimsen.org.tr adresini tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderdiğimiz yazıyla, Milli Eği-
tim Bakanlığı bünyesinde sayman unvanıyla çalışan memurların, 

-Muhasebe yetkilisi sertifika eğitiminden yararlanmaları için 
gerekli duyuruların yapılması ve ilgililere konuya ilişkin bilgi 
verilmesi,

-Yönetim hizmetleri grubuna dahil edilmesi ve şube müdü-
rü kadrosuna atanabilmek için gerekli şartlar içinde isimlerinin 
geçmesi,

-Maliye Bakanlığı Personeline Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin 
Esaslar’da yer alan ödemelerden yararlanması, 

-Ders niteliğinde yönetim görevine dahil edilerek, ek ders üc-

retinden yararlandırılması, 
- Milli Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerinde Üre-

timi Teşvik Primi Dağıtımı, Parça Başı Üretim, Atölyelerin ve 
Tesislerin Özel Sektörle İşbirliği Yapılarak İşletilmesi Hakkında 
Yönetmelikte yer alan maddi haklardan yararlanmaları yönünde 
gerekli çalışmaların yapılması için taleplerde bulunmuştuk. Ba-
kanlık tarafından gönderilen cevabi yazıda olumlu bir cevap ve-
rilmemiş olup, taleplerimizin reddi mahiyeti taşıyan işleme kar-
şı Danıştay’da dava açtık.

 İlgili dava dilekçesi .çin www.turkegitimsen.org.tr adresini 
tıklayınız.

SAYMANLARLA İLGİLİ TALEPLERİMİZİN REDDİNE 
İLİŞKİN İŞLEME DAVA AÇTIK
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HAZIRLIK ÖDENEĞİNDEN 
SİGORTA PİRİMİ KESİLEMEZ!

İDARECİLİK SINAVLARINDAKİ 
HATALI SORULARA İTİRAZ ETTİK

Her yıl kadrolu ve sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen-
lerimiz arasında herhangi bir ayrım yapılmamakta iken 2009–
2010 Eğitim-Öğretim yılında bazı illerimizde 657 sayılı Kanu-
nun 4/b maddesi uyarınca sözleşmeli olarak görev yapan öğret-
menlerimize hazırlık ödeneğinin sigorta primi kesilerek 439,00 

TL tutarında ödeme yapıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Ülke 
çapında 4/b’li çalışan öğretmenlerimiz arasında adaletsizliğe 
yol açan uygulama farklılığından dolayı oluşan mağduriyetle-
rin giderilmesi için Maliye Bakanlığından görüş talep ettik. 

MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne yazdığı-
mız yazıyla, 01.11.2009 tarihli Eğitim Kurumları Müdürlüğü 
Sınavı’nda A Kitapçığı 27. Soru, B kitapçığı 30. Soru - A Ki-
tapçığı 38. Soru, B kitapçığı 38. Soru - A Kitapçığı 88. Soru, B 
kitapçığı 53. Soruları ile 31.10.2009 tarihli Eğitim Kurumları 
Müdür Yardımcılığı Sınavı’nda A Kitapçığı 7. Soru, B kitapçı-
ğı 4. Soru - A Kitapçığı 8. Soru, B kitapçığı 3. Soru - A Kitapçı-
ğı 12. Soru, B kitapçığı 14. Soru - A Kitapçığı 100. Soru, B ki-
tapçığı 41. Soruların hatalı oldukları gerekçesiyle, yeniden in-
celemeye alınarak değerlendirilmesini talep ettik. Sınav Başvu-

ru Kılavuzu’nun 10. maddesinin e ve d bendleri uyarınca, cevap 
anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile be-
lirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, doğru şık/
şıklar dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/soru-
lar dâhil edilecektir. Soruların hatalı çıkması durumunda ise ha-
talı bulunan soru/sorular doğru kabul edilerek 100 puan üzerin-
den değerlendirilecektir.

İlgili yazımız için www.turkegitimsen.org.tr adresini tıkla-
yınız

YÖK Başkanı Yusuf Ziya ÖZCAN aşağı-
daki tespitleri yapmış.Diyor ki; 

“NİTELİKSİZ HOCALAR ÖĞRET-
MENLİK YAPIYOR 

Öğretmenlerin kalitesini yükseltme adına 
çalışma yaptıklarını dile getiren YÖK Baş-
kanı, ilginç bir örnek verdi: “Oğlumun öğ-
retmeninin çok iyi matematik bildiğinden 
emin değilim. Ben arada sırada bakıyorum 
mesela bizim zamanımızdan daha niteliksiz 
hocalar sistemde öğretmenlik yapıyor. Maa-
lesef. Onun için çocuklar başarı gösteremiyor. Seviyeleri tama-
men düştü.” diye konuştu.” 

YÖK Başkanı Yusuf Ziya ÖZCAN Yüksek Öğretim Kuru-
lu Başkanıdır, dolayısıyla bu ifadesi ile sadece öğretmenlere de-
ğil, bu öğretmenleri yetiştiren öğretim görevlilerine de haka-
ret etmektedir. YÖK Başkanlığına gelmiş bir kişinin böylesine 
bir gaf yapması öncelikle kendi seviyesini ortaya koymaktadır. 

Göreve geldiği günden bu yana eğitim fakültelerinde eğiti-
min kalitesini yükseltmek adına bir gayretine şahit olmadığımız 
YÖK Başkanının, böylesine ifadeleri kamuoyunun gözü önün-
de tartışması, söylediklerinin ne anlama geleceğini düşüneme-
yecek kadar dünyadan bihaber olması hayret vericidir. YÖK 
Başkanlığı makamını işgal eden, böylesine düşüncesiz ve neza-
ketten yoksun bir kişinin varlığı öncelikle bu adamı YÖK Baş-
kanlığına atayanlar, sonrasında ise hepimiz için düşündürücü 
olmalıdır. 

YÖK Başkanı Yusuf Ziya ÖZ-
CAN’ın, oğlunun öğretmeninin verdiği 
dersi bir kere bile dinlemeden, söz ko-
nusu öğretmenin bilgi seviyesini sade-
ce kendi çocuğunun bulunduğu duru-
ma bakarak değerlendirmesi ölçme de-
ğerlendirme ilkeleriyle de bir alakasının 
bulunmadığını çok net olarak açığa çı-
karmaktadır. 

YÖK Başkanı Özcan, çocuğunun 
matematik bilgisindeki eksikliğini öğ-
retmene bağlayacağına, kendisinin ne 

kadar babalık yaptığını, çocuğuna ne kadar ilgi gösterdiğini ön-
celikle sorgulamalıdır. Öğretmenler her şeyi mükemmel bilme-
yebilir ama öğretmenler okuttuğu müfradatı mutlaka bilir. Öğ-
retmenler içinde bulunduğu olumsuz şartlara rağmen işini en iyi 
şekilde yapmaya çalışan ülkemizin en fedakar kesimidir. 

YÖK Başkanlığı yapan  bir kişiden, asgariden bunları bil-
mesi, bu muhakemeyi yapması beklenir. Bu gaf yüksek öğre-
timimizin kimlere emanet edildiğini de çok net ve acı şekilde 
göstermektedir. YÖK Başkanı Yusuf Ziya ÖZCAN bu ifadeleri 
sebebiyle incittiği bütün öğretmenlerden ve bu öğretmenleri ye-
tiştiren öğretim görevlilerinden derhal özür dilemelidir. 

Türk Eğitim Sen olarak Yusuf Ziya ÖZCAN’a yazıklar ol-
sun diyoruz. Ne konuştuğunu bilmeyen, ifadeleri ile ne potlar 
kırdığını fark etmeyen senin gibi insanlara yazıklar olsun. 

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ

SENİN GİBİ YÖK BAŞKANINA 
YAZIKLAR OLSUN
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KKTC’YE GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLER 
İÇİN YÜKSEK LİSANS ŞARTINA İTİRAZ ETTİK

MEB’DEN İNŞAAT TEKNOLOJİLERİ–1 ALANI 
ÖĞRETMENLERİ İLE İLGİLİ YAZIMIZA CEVAP

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 2009-2010 eğitim öğretim yılı 
ve sonraki yıllar için öğretmenlerin seçimi ile ilgili usul ve esaslar be-
lirlenerek Milli Eğitim Bakanlığınca duyuruya çıkarılmıştır. Yapılan 
duyuruda KKTC’ye görevlendirilecek öğretmenlerde “Yüksek Lisans” 
mezunu olma şartı getirmiştir. Yönetmelikte ve daha önceki uygula-
marda mevcut bulunmayan bu şart KKTC’ye görevlendirilmek isteyen 
lisans mezunu öğretmenleri mağdur edecektir. Bu nedenle Milli Eğitim 
Bakanlığına “Yüksek Lisans” şartının “Lisans” olarak değiştirilmesi 
yönünde başvuruda bulunulmuştur.  

İlgi yazı için www.turkegitimsen.org.tr adresimi tıklayınız

Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderdiğimiz yazıyla, okulları-
mıza Harita Kadastro Tapu Alanı/bölümü alan ve dal şefi ola-
rak atanan öğretmenlerin İnşaat Teknolojileri–1 alanı olanların, 
Harita Kadastro alanı derslerine aylık karşılığı da girebilmele-
ri için yeniden düzenleme yapılarak mağduriyetlerin giderilme-
sini talep etmiştik. 

Bakanlıktan gelen cevabi yazıda; Tapu ve Kadastro Anado-
lu Meslek Liseleri’nde uygulanan programların MEGEP kap-
samında geliştirilemediği, Harita Kadastroculuk dalının İnşa-
at Teknolojisi alanından ayrılarak Harita-Kadastro-Tapu alanı 
adı altında bağımsız bir alan olarak yeniden yapılandırıldığı, 
bu alanın Haritacılık, Kadastroculuk ve Tapuculuk olmak üze-
re üç dalı içerdiği, yeni program içeriğinde uzmanlık gerektiren 
derslerin bulunduğu, Teknik Eğitim Fakülteleri’nde Harita ala-
nında eğitim verilmediği, MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nun 
07.07.2009 tarih ve 80 sayılı kararı uyarınca, bu alanın öğret-

men ihtiyacının Üniversitelerin Jeodezi ve Fotogrametri Mü-
hendisliği, Harita Mühendisliği ve Şehir ve Bölge Planlama 
mezunlarından karşılanması gerektiği, bu sebeple İnşaat Tek-
nolojisi alan öğretmenlerinin aylık karşılığı okutacakları dersler 
içerisinde Harita-Kadastro-Tapu alanı derslerinin yer almadığı, 
Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları bün-
yesindeki Harita-Kadastro-Tapu alanının Haritacılık ve Kadast-
roculuk dallarının bulunduğu eğitim kurumlarında görev yapan, 
daha önce Harita ve Kadastro bölümü ile İnşaat Teknolojisi ala-
nının Harita ve kadastroculuk dalında derse giren İnşaat Tekno-
lojisi alanı öğretmenlerinin,  Harita-Kadastro-Tapu alanına alan 
değişikliği yoluyla atanmaları hususunda gerekli çalışmaların 
yapıldığı bildirilmiştir.

Cevabi yazı için www.turkegitimsen.org.tr adresine tıklayı-
nız

MEMURİYETTEN AYRILANLARIN ÖĞRETMENLİĞE 
ATAMALARI SINAV PUANINA GÖRE YAPILACAK

04.03.2006 tarihli MEB Öğretmenlerinin Atanma ve Yer 
Değiştirme Yönetmeliğinin 8. maddesinin 1. fıkrasının f bendi 
uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memuru olarak 
çalışmakta iken adaylıklarının kaldırılmasından sonra görevle-
rinden ayrılanlar, açıktan ilk atama yoluyla aday öğretmen ola-
rak atanabilmekteydiler. Yönetmeliğin “sınav muafiyeti” baş-
lıklı 9. maddesi hükmü uyarınca bu atamalarda sınav şartı aran-
mamakta, hizmet puanı üstünlüğüne bakılmaktaydı. Ancak, 
Danıştay 12. Dairesi’nin 2009/3036 E. Sayılı ve 26.08.2009 ta-
rihli yürütmeyi durdurma kararı ile Yönetmeliğin 9. maddesin-
de yer alan “Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkra-
sının (a) bendi hariç diğer atama çeşitleri kapsamında başvuru-
da bulunanlardan Kamu Personel Seçme Sınavına katılma şar-
tı aranmaz.” hükmünün yürütmesi durdurulmuştur. Buna göre, 
memuriyetten ayrılanların öğretmenliğe atamaları, memurluk-

taki hizmet süresine göre değil, KPSS sınavında aldıkları puan-
lara göre yapılacaktır.

İlgi yazı için www.turkegitimsen.org.tr adresimi tıklayınız



Aralık 2009

29TÜRK EĞİTİM-SEN
TÜRKİYE KAMU-SEN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA 
BİR YARGI TOKATI DAHA

TARAF’IN YAZARINA 
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

2009 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe ve Zorunlu Ça-
lışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu’nda yer 
alan “İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Başvurusunda Buluna-
caklar” başlıklı 4.1.4.maddesinde yer alan  “Hâlen zorunlu 
çalışma yükümlülüğü öngörülen il ve ilçelerde görevli zo-
runlu hizmet yükümlüsü öğretmenler, bulundukları hizmet 
bölgelerinde Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Ata-
ma ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 24’üncü maddesinde 
belirtilen süreler kadar görev yapmaları gerektiğinden, bu 
öğretmenler zorunlu çalışma yükümlülüklerinin tamamlan-
masına 6 aydan az süre kaldığı gerekçesiyle yer değiştirme 
isteğinde bulunamayacaklardır.” Hükmünün iptali için açmış 
olduğumuz davada Danıştay 2. Dairesinin 2009/2768E sayı-
lı kararı ile yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Kılavuz ya-
yımlandığı dönem için hüküm ifade etmekte ve sadece o dönem 
için uygulanmaktadır. Ancak yönetmeliğe aykırı olarak işlem 
tesis edilmesi normlar hiyerarşine aykırıdır. Bu nedenle yargı 

yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Milli Eğitim Bakanlığı 
kanunlara, yönetmeliklere ve genelgelere aykırı olarak işlem te-
sis edilmeyeceğini bir kez daha yargı kararı ile anlamıştır. Bun-
dan sonra mağduriyetlerin yaşanmaması için yüksek mahkeme 
kararları ve hukuk normları gözetilerek işlem tesis edilmesi ve 
bu doğrultuda hareket edilmesi gerekmektedir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramında tarafını bir kez daha bel-
li eden taraf gazetesi ve yazarı  Sevan NİŞANYAN ; Türki-
ye Cumhuriyetinin gereğinden fazla yaşadığını ileri sürerek 
Atatürk’ün öğretilerini ilke ve inkılâplarını kan-vatan-düşman 
olarak tasvir etmiş, bu öğretilerin ülkeyi esir ettiğini ve bunla-
rı rafa kaldırarak yeni şeylerin (yeni yönetim biçimlerinin) dü-
şünülmesi gerektiğini tavsiye etme densizliğini göstermişlerdir, 
Ulu Önder Atatürk’ün Türk Gençliğine bıraktığı en önemli mi-
raslarından biri olan Gençliğe Hitabe alaya alınmış, dalga geçil-
miş, bu suretle Türk Milletini ve Atatürk’ü aşağılayan bir yazı 
Cumhuriyetin ilan edildiği gün . 

Türkiye Cumhuriyeti Bağımsız ve Demokratik bir Türk dev-
letidir. Hiçbir kavim ya da insan Türkiye Cumhuriyetini ve ku-
rucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü aşağılayamaz hor 
göremez. Bunun aksine çalışan haddini bilmezlerin ergeç yasa-
lar tarafından cezalandırılacağı inancındayız. 

Söz konusu gazete-
nin editörü Ahmet AL-
TAN ve sözde yazarı Se-
van NİŞANYAN hakkın-
da “Cumhuriyeti, Anaya-
sasının öngördüğü düzeni 
ortadan kaldırmayı basın 
yolu ile Teşvik-Türklüğe 
Hakaret ve 5816 Sayılı 
Yasanın İhlal edilmesin-
den dolayı suç duyuru-
sunda bulunulmuştur. 

Türk Eğitim-Sen ola-
rak Türkiye Cumhuriyetine ve Türk Milletine karşı olan tüm 
pervasız saldırılara karşı mücadelemiz devam edecektir. 

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ YÖNERGESİNE DAVA
Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Uygu-

lamalarına İlişkin Yönerge  12.10.2009 tarihli ve 174 sayılı Ta-
lim Ve Terbiye Kurulu Kararı ile yayınlanmıştır. Yayımlanan 
yönerge ile Sağlık Meslek Liselerinde görev yapan koordina-
tör öğretmenlerin işletmelerde yapmış oldukları görevler üc-
retten sayılmayacak maaş karşılığı okutulan derslerden sayıla-

caktır. Yaşanılacak mağduriyetleri engellemek amacı ile konu-
yu yargıya taşıdık. Diğer meslek liselerinde bu tip bir uygula-
ma yokken sağlık meslek liselerinde bu uygulamanın yapılması 
büyük bir haksızlık olup, tüm haksızlıkların karşısında olduğu-
muz gibi bu haksızlığında karşında ve peşindeyiz.

Dava Dilekçesi için:www.turkegitimsen.org.tr
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YENİ EVLENENLER

1- Ankara 2 Nolu Şube üyelerinden Ay-
han DOĞAN evlenmiştir.

2- Ankara 2 Nolu Şube üyelerinden Zü-
beyde ZENGİN evlenmiştir.

3- Ankara 2 Nolu Şube üyelerinden 
Zeki ATEŞ’in oğlu evlenmiştir.

4- Ankara 2 Nolu Şube üyelerinden 
Mustafa BUDAK’ın oğlu evlenmiştir.

5- Ankara 2 Nolu Şube üyelerinden 
Cumhur ÜNER’in kızı evlenmiştir.

6- Çankırı Şube üyelerinden Murat 
YILDIZ evlenmiştir.

7- Düzce Şube üyelerinden Cevdet 
ATALAY’ın kızı evlenmiştir.

8- Kayseri 1 Nolu Şube üyelerinden 
Ahmet GÜLSEREN’in kızı evlenmiştir.

9- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden 
Durmuş YAŞİN’in kızı evlenmiştir.

10- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden 
İsa ÖZDEMİR’in oğlu evlenmiştir. 

11- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden 
Aziz SOYLU’nun oğlu evlenmiştir.

12- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden 
Prof.Dr. Kenan AYCAN’ın oğlu evlenmiş-
tir.      
 

13- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden 
Yasin SERTOĞLU’nun oğlu evlenmiştir.

14- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden 
Ali YAVUZ’un oğlu evlenmiştir.

1- Aydın Şube Germencik üyelerimiz-
den Hüseyin Dibek’in oğlu sünnet oldu.

2- Erzurum 1 Nolu Şube üyelerinden 
Rabia-Muhammet ÖZDEMİR’in çocuğu 
sünnet olmuştur.

SÜNNET OLANLAR

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN 
DERS SAATİ SÜRESİ VE TENEFFÜS HAKKINA 

İLİŞKİN MEB’E YAZI YAZDIK

SENDİKAL EYLEMDEN DOLAYI CEZA 
VERİLEMEYECEĞİNE DAİR YARGITAY KARARI

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği uyarınca, okul öncesi 
eğitim kurumlarında eğitim etkinlikleri aralıksız olarak yapılmakta 
olup, bir çalışma saati süresi 50 dakika olarak belirlenmiştir. MEB 
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde ise bir ders saati süresinin 40 
dakika olacağı ve teneffüsler için en az 10 dakika zaman ayrılaca-
ğı öngörülmüştür. Günlük yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 
gün içinde serbest zamana ihtiyacı olan okul öncesi eğitim kurumların-
da çalışan öğretmenler, gerektiğinde hiç ara vermeksizin saatlerce çalış-
mak zorunda kalmaktadırlar. Böylelikle çocuklara verilen eğitim kalite-
si de olumsuz yönde etkilenmekte ve iş verimi düşmektedir.  Okul ön-
cesi eğitimin ayrı bir özen ve ihtisas gerektirdiği gerçeği de göz önü-
ne alınarak, MEB’e yazdığımız yazıyla, Okul Öncesi Eğitim Kurumla-
rı Yönetmeliği’nde, okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmen-
lerin ders saatlerinin 40 dakika olarak düzenlenmesi ve ders saatleri ara-
sında teneffüs yapılmasına yönelik değişikliklerin yapılarak, ilköğretim 

kurumlarında çalışan öğretmenlerle aralarındaki eşitsizliğin giderilmesini talep ettik.

Rize Asliye Ceza Mahkemesince kamu sendikalarınca alı-
nan karar sebebi ile 1 gün görevlerini geçici olarak yapma-
yan sendika üyeleri hakkında yapılan yargılama neticesinde 
1998/447K, 1998/151E sayılı kararı ile sendikal faaliyetleri se-
bebi ile ceza verilmiş ve verilen ceza Yargıtay 4. Ceza Daire-
sinin 199/10183E, 2000/780K sayılı kararı ile temyizen ince-
lenerek bozulmuştur. Yargıtay ilamının gerekçesi ise Anayasa-
nın 53. maddesi, 657 sayılı kanunun 22. maddesinde yapılan 
değişiklikler ve Uluslararası Çalışma Örgütünün (İLO) 87 ve 
151 sayılı sözleşmeleri gösterilerek sendikanın amaçları doğ-
rultusunda üyelere etkinlikte bulunabilme olanağının sağlanmış 
olmasından bahisle suç unsurunun oluşmadığına kanat getiril-
miştir. Yüksek Mahkeme Kararından anlaşılacağı üzere sendi-
kal eylemlere katılımdan dolayı sendika üyelerine herhangi bir 
ceza verilemeyeceği bir kez daha teyit edilmiştir.
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YENİ DOĞANLAR

1- Ankara 2 Nolu Şube üyelerinden 
Abdullah İPEK’in  çocuğu olmuştur.

2- Burdur Şube üyelerinden Cihan 
ACAY’ın çocuğu olmuştur.

3- Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden 
Mehmet Ali KARaATAŞ’ın çocuğu ol-
muştur.

4- Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden 
Yıldırım ERDOĞAN’ın çocuğu olmuştur.

5- Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden Re-
cep YILDIRIM’ın çocuğu olmuştur.

6- Çankırı Şube üyelerinden Ferdi 
ACIELMA’nın çocuğu olmuştur.

7- Çankırı Şube üyelerinden Hüseyin 
MANTAR’ın çocuğu olmuştur.

8- Diyarbakır Temsilciliği Yöne-
tim Kurulu üyesi Yunus Emre IŞIK-Elif 
IŞIK’ın çocuğu olmuştur.

9- Diyarbakır Temsilciliği üyelerinden 
Umut GÖKMEN’in çocuğu olmuştur.

10- İzmir 1 Nolu Şube üyelerinden Ser-
kan HANAYLI’nın çocuğu olmuştur.

11- İzmir 1 Nolu Şube üyelerinden Ali 
Gürdal DEMİR’in çocuğu olmuştur.

12- İzmir 1 Nolu Şube üyelerinden 
Dilek-Özgür ANAFARTALAR’ın çocuğu 
olmuştur.

13- İzmir 2 Nolu Şube Mali Sekreteri 
Şerife ATAY’ın çocuğu olmuştur.

14- İzmir 2 Nolu Şube üyelerinden 
Uğur-Emine ATAÇ’ın çocuğu olmuştur.

15- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden 
Sait TÜRKAN’ın çocuğu olmuştur.

16- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden 
Serap KARA’nın çocuğu olmuştur.

17- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden 
Emel-Oğuzhan SARATLI’nın çocuğu ol-
muştur.

18- Karabük Şube üyelerinden Hakan 
SARATAN’ın çocuğu olmuştur.

19- Karabük Şube üyelerinden Bayram 
DOĞAN’ın çocuğu olmuştur.

20- Karabük Şube üyelerinden Mustafa 
ÇETİN’in çocuğu olmuştur.

21- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden 
Serhan-Filiz KORKMAZ’ın çocuğu ol-
muştur.

22- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden 
Latife-Esra TULGAR’ın  çocuğu olmuş-
tur.

23- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden 
Fatih-Seher ÖZTÜRK’ün  çocuğu olmuş-
tur.

24- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden 
Fatih KABAKÇI’nın çocuğu olmuştur.

25- Nevşehir Şube üyelerinden Fuat 
DEMİRTAŞ’ın çocuğu olmuştur.

26- Ordu Şube üyelerinden Harun 
YILDIRIM’ın çocuğu olmuştur.

27- Ordu Şube üyelerinden Murat Ya-
kup KANBUR-Esra KANBUR’un çocu-
ğu olmuştur.

1- Adana 2 Nolu Şube üyelerinden Ya-
şar ŞENÖZ’ün kardeşi vefat etmiştir.

2- Ankara 2 Nolu  Şube 
üyelerinden Muharrem KOPA-
RAN vefat etmiştir.  

3- Ankara 2 Nolu Şube 
üyelerinden Betül YETKİN’in babası ve-
fat etmiştir.

4- Ankara 2 Nolu Şube üyelerinden 
Remzi KESİCİ’nin annesi vefat etmiştir.

5- Ankara 2 Nolu Şube üyelerinden 
Emine ORUÇ’un babası vefat etmiştir.

6- Aydın Şube üyelerinden İsmail 
Kaska’nın babası vefat etmiştir.

7- Aydın Şube Denetleme Kurulu 
Başkanı Ramazan Ersoy’un babası vefat 
etmiştir.

8- Burdur Şube üyelerinden Necati 
BAŞ’ın babası vefat etmiştir.

9- Burdur Şube üyelerinden Süleyman 
GÖZE’nin annesi vefat etmiştir.

10- Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden 
Ali ÖZBAY’ın babası vefat etmiştir.

11- Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden 
Sevim YAKICI’nın eşi vefat etmiştir.

12- Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden 
Haşim AVCIOĞLU  vefat etmiştir.

13- Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden 
Şaziye YAMANER’in amcası vefat et-
miştir.

14- Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden 
Ali TURAN’ın babası vefat etmiştir.

15- Bursa 1 Nolu Şube üyelerinden 
Erol KALKANLI’nın babası vefat etmiş-
tir. 

16- Bursa 2 Nolu Şube üyelerinden 
Havva AKGÜN’ün annesi vefat etmiştir.

17- Bursa 2 Nolu Şube üyelerinden 
Ergin Yiğit AKYÜREK’in annesi vefat 
etmiştir.

18- Bursa 2 Nolu Şube üyelerinden 
Şinasi ERBAŞ’ın annesi vefat etmiştir.

19- Çankırı Şube üyelerinden Emin 
YILMAZ’ın annesi vefat etmiştir.

20- Çankırı Şube üyelerinden Şahin 
SELCİ’nin annesi vefat etmiştir.

21- Çankırı Şube üyelerinden Müs-
lüm AVKAYA’nın babası  vefat etmiştir.

22- Çankırı Şube üyelerinden Ali 
HANKULU’nun annesi vefat etmiştir.

23- Düzce Şube üyelerinden Cevdet 
ATALAY’ın babası vefat etmiştir.

24- İzmir 2 Nolu Şube üyelerinden 
Gönül-Ömer MAMİKOĞLU’nun  anne-
si vefat etmiştir.

25- İzmir 2 Nolu Şube üyelerinden 
Gönül IŞIK’ın babası vefat etmiştir.

26- Kayseri 1 Nolu Şube üyelerinden 
Nuh ÇAKIR’ın ablası vefat etmiştir.

27- Kayseri 1 Nolu Şube Dış 
İlişkiler ve Basın Sekreteri Murat 
USTAOĞLU’nun annesi vefat etmiştir.

28- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden 
Nursel GÖKBELEN’in babası vefat et-
miştir.     
 

29- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden 
Hasan Basri GÖKBELEN’in kayınbabası 
vefat etmiştir.

30- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden 
Rıdvan PALA’nın kayınbabası vefat et-
miştir.

31- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden 
Ahmet TOK’un babası vefat etmiştir.

32- Kayseri 2 Nolu Şube üyelerinden 
Hamdi YOZGATLI’nın oğlu vefat etmiş-
tir.

33- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden 
Bekir VURKES’in ağabeyi vefat etmiştir.

34- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden 
Tülin ARSLANPINAR’ın ablası vefat et-
miştir.

35- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden 
Filiz BÜYÜKTOKATLI’nın annesi vefat 
etmiştir.

36- Konya 1 Nolu Şube üyelerinden 
Cevdet TEK’in annesi vefat etmiştir.

37- Konya 2 Nolu Şube üyelerinden 
Samet KOÇMAN’ın annesi vefat etmiş-
tir.

38- Konya 2 Nolu Şube üyelerinden 
Yılmaz ÖZDEMİRKAN’ın babası vefat 
etmiştir.

39- Nevşehir Şube üyelerinden Fazıl 
PARLAK’ın annesi vefat etmiştir.

40- Nevşehir Şube üyelerinden 
Osman-Serpil KESKİN’in babası vefat 
etmiştir.

41- Ordu Şube üyelerinden Engin 
BİNDAŞ’ın babaannesi vefat etmiştir.

 VEFATLAR
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